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Syftet med min undersökning är  att lyfta fram inkluderingen av  begåvade elever i 
gymnasieskolan, utifrån lärares och  elevers uppfattningar om detta. Forskningsfrågorna 
som  jag har utgått ifrån är: Vilka olika uppfattningar finns det bland några gymnasielärare 
om inkludering av  begåvade elever? Hur praktiserar lärare inkludering av  dessa  elever i sin 
undervisning? Hur uppfattar  några  begåvade redan utexaminerade elever undervisningen 
och sin utbildning? Jag har  använt mig av  enkäter med öppna  frågor och ostrukturerade 
intervjuer  som  metod i mitt arbete. 11  lärare från tre olika gymnasieskolor i Mellansverige 
har svarat på enkäten. Jag har intervjuat tre begåvade elever  som inom de senaste sju  åren 
tagit studenten från studieförberedande gymnasieprogram. Resultatet  visade bland annat 
vilka svårigheter lärarna upplevde att  det finns med inkludering av  begåvade elever. 
Lärarna försöker att  inkludera begåvade elever  genom  att ha  ett öppet klassrumsklimat. 
Resultatet visade också att eleverna upplevde att  lärarna för  det mesta höll en öppen dialog 
med eleverna, men att det varierade från lärare till lärare. 

                                                                                                                                       
Nyckelord: Inkludering, Begåvade elever, Gymnasienivå, Lärar- och Elevperspektiv 
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Tack! 

Jag vill ge ett stort tack till de lärare som deltagit i min enkätundersökning för att de 
tagit sig tid och delgett sina tankar  och erfarenheter. Jag vill framför allt tacka de elever 
som  ställde upp och  deltog i intervjuerna. Utan respondenterna hade jag inte kunnat 
genomföra min undersökning.

Jag vill dessutom  passa på att tacka min handledare Marja-Terttu  Tryggvason för 
hennes kunskaper och goda vägledning i arbetet med min uppsats. 
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1. Inledning och forskningsproblematik 

Nu går  jag sista  terminen på lärarutbildningen och i olika sammanhang diskuteras 
det  flitigt kring  begreppet inkludering. Det är  viktigt  att  alla elever når sin proximala 
utvecklingszon. Jag kan inte undgå att tänka på den grupp elever som vi bara nämner 
som  hastigast vid dessa  tillfällen. Nämligen de elever  som läraren räknar med ska 
ordna allt  på egen hand. De begåvade eleverna. De som alltid är klara först.  Jag 
förespråkar  inte ett förhållningssätt där man missunnar elever i behov  av  särskilt stöd 
fler och intensivare lärarinsatser. Jag efterfrågar helt  enkelt  ett förhållningssätt där 
även elever på andra sidan av medelkurvan får sin del av lärarens uppmärksamhet. 
I mina kurskamraters och mitt kommande yrkesliv  som  lärare ska vi utgå ifrån 
skolans läroplan. För att klargöra att även begåvade elever bör uppmärksammas har 
jag  tagit  ut följande citat  ur Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94, 
Utbildningsdepartementet, 2009).

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar  och behov (...) Hänsyn ska  tas 
till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå (Lpf 94, s. 4). 

Inkludering är ett förhållandevis nytt begrepp och med det menar jag kortfattat att 
alla elever ska få stöd och bli delaktiga i undervisningen. Peder Haug (1998) 
sammanfattar  inkludering som  gemenskap och  som en undervisning där elevernas 
skillnader blir viktiga. Under  mina vfu-perioder har jag uppfattat att  det är svårt att 
inkludera alla elever i undervisningen och att lärare och  andra resurser  framför allt 
tilldelas elever i behov  av  särskilt stöd. Tidigare studier (Mendleson, 2009) bekräftar 
mina observationer och visar  dessutom  att begåvade elever inte får  tillräcklig 
uppmärksamhet. Det framkommer  också att de får  färre resurser  än elever med 
särskilda behov får. 

Läroplanen (Lpf 94) tar särskilt  upp lärarens ansvar  för  elever med särskilda  behov, 
men den utesluter inte samtidigt de begåvade elevernas rättigheter. Man kan även 
tänka sig  att inkluderingen av  begåvade elever faller  bort  eftersom det krävs utifrån  
vissa kursplaner  att  eleven ska ta  ett  stort eget ansvar och självständighet  för att nå 
högre betyg. Om  inkluderingen av  begåvade elever faller bort,  kan det tänkas bero på 
att elever som når de höga betygen lämnas åt sin  självständighet och sitt eget  ansvar. 
Är det anledningen till att det inte förekommer en  inkludering av  begåvade elever? 
Eller finns det andra förklaringar? 

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR), efterfrågar en 
”matematikens Zlatan” och  menar att  elever  som  är  särskilt begåvade i teoretiska 
ämnen ska få ytterligare stimulans. Det pågår  just nu  en debatt om profileringar och 
så kallade elitskolor  eller  klasser. LR vill hellre kalla det spetsutbildningar och det 
finns en tanke om  att elever  som är begåvade i teoretiska ämnen ska 
uppmärksammas på  samma sätt  som  elever  med begåvning inom till exempel idrott. 
Under 2008-2009 har Skolverket beviljat 20 gymnasiala spetsutbildningar, där 
elever erbjuds specialundervisning i olika teoretiska ämnen (Skolverket, 2009).

”Även den som  är särskilt begåvad inom  matematiken kan behöva lyftas med stöd 
och uppmuntran och få  extra stimulans”,  skriver förbundsordförande Metta Fjelkner
(LR).
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med min undersökning är att  lyfta fram  inkluderingen av  begåvade elever i 
gymnasieskolan, utifrån lärares och elevers uppfattningar  om detta. De övergripande 
frågorna blir därför: 

-Vilka olika uppfattningar finns bland några gymnasielärare om inkludering av 
begåvade elever?
-Hur uttrycker  sig några lärare kring sin praktik när det gäller inkludering av 
begåvade elever i sin undervisning? 
-Hur uppfattar några  begåvade redan utexaminerade elever undervisningen och  sin 
gymnasietid? 

1.2 Avgränsningar 

Jag har samlat in material från tre olika gymnasieskolor, men min undersökning är 
inte en jämförande studie skolorna emellan. Från början var  det  en ambition jag 
hade, men kände att arbetet skulle bli för  omfattande och gjorde därmed den 
avgränsningen. 

När jag skrev  min enkät gjorde jag ytterligare en avgränsning.  Min undersökning 
handlar inte om de begåvade eleverna som av  olika anledningar inte är 
högpresterande i skolan. Jag tror att undersökningen hade blivit för  omfattande om 
särskild hänsyn ska tas till både hög- och lågpresterande begåvade elever. Jag är 
däremot medveten om att de finns i skolan.

1.3 Begreppsdefiniering - benämning av elevgruppen

Jag valde mellan flera olika begrepp när jag funderade kring min undersökning. Det 
förekommer ett antal olika benämningar i litteratur  och tidigare forskning vad elever 
med särskild begåvning kan kallas. Jag valde bort begreppet ”starka elever” ganska 
snabbt, eftersom jag  inte fått någon uppfattning om  vad man räknar  in i det 
begreppet. ”Starka elever”  används dessutom oftast tillsammans med begreppet 
”svaga elever”  och benämningarna verkar förekomma mest i talspråk och inte så 
mycket i litteratur.

Att kalla elever  ”duktiga” försöker jag undvika i största mån, eftersom  det kan 
uppfattas som ett ord laddat med förväntningar på  eleverna. Detta  tar bland annat 
Persson (1997) upp. Det finns inte heller någonting i ordets mening som har  med 
särskild begåvning att göra. För mig handlar  det mer  om de elever som försöker vara 
läraren till lags.  Även begreppet  ”högpresterande elever” blir missvisande i viss mån. 
Anledningen till mitt  resonemang är att begåvade elever inte nödvändigtvis måste 
vara högpresterande. I praktiken är det också möjligt att de elever  som  är 
högpresterande får de högsta betygen, oavsett begåvning eller  inte. Jag återkommer 
till detta i min metoddiskussion. Precis som Wahlström (2006) tar  upp, finns det en 
kategori begåvade elever som  är underpresterande av  olika  anledningar. Jag  valde till 
slut  att tala om  eleverna,  som  min undersökning berör,  för begåvade elever. Jag lutar 
mig mot formuleringen:
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De begåvade barnen  har  speciella  behov,  och  om  dessa  tillfredsställs i  någorlunda 
hög grad, har  de möjlighet att  använda sin  begåvning  på  ett  bra  sätt,  och  dessutom 
kommer  de må bättre än om  de inte fick dessa  behov  tillfredsställda  (Wahlström 
2006, s. 98). 

När jag  benämner  eleverna som begåvade, menar jag endast de elever som  visar sin 
duglighet. Jag har alltså inte tagit med de begåvade ”understimulerade”  eleverna i 
min undersökning. Jag  förklarar det även under rubriken ”Avgränsningar”. Med 
begåvade elever  menar jag inte heller överintelligenta individer, så kallade 
”underbarn”, utan helt  enkelt  de eleverna som har lätt för sig i skolan och  behöver 
utmaningen att vidareutvecklas i skolan. ”Elever med stor  förmåga” är  ytterligare ett 
begrepp jag tycker  är  passande, men jag håller mig till ”begåvade elever”  och det är 
begreppet som  jag använder i min undersökning. I min undersökning har jag 
samtalat med elever  som  tagit studenten från en gymnasieutbildning. På de ställen 
där jag i fortsättningen endast skrivit ”elever” menar jag ”före detta elever”. 

Även filosofidoktorn  Roland S. Persson (1997) har definierat begreppet ”begåvad” och 
anser att man bör använda beteckningen ”särbegåvade” elever. Det förutsätter ett 
tankesätt där  man ser alla  individer som begåvade, men att det också  finns en grupp 
människor som av  olika anledningar  ”är  exceptionella till sin anpassnings- eller 
prestationsförmåga” (s. 44).  

2. Litteraturgenomgång
I detta kapitel kommer jag att gå igenom litteratur och tidigare forskning som  är 
relevant för  min undersökning. Jag har valt  att dela upp kapitlet i två avsnitt. Först 
redogör  jag för  synen på inkludering och sen går jag in  på litteratur och forskning 
som handlar om begåvade elever. 

2.1 Inkludering 

2.1.1 Specialundervisning under 1900-talet 

Peder Haug är  professor i pedagogik i Norge och i Pedagogiskt dilemma: 
Specialundervisning (1998) redogör  han för en förändrad syn när  det gäller 
specialundervisning. Under  1970-talet var  den kompensatoriska lösningen 
genomgående i svensk skola. Då diagnostiserades elever och  lärarna undervisade 
eleverna utifrån elevens diagnos. Syftet var att eleverna skulle komma ikapp övriga 
elever  och kunna ingå i ordinarie undervisning igen. Den kompensatoriska lösningen 
har sin grund i en positivistisk syn på vetenskap och kunskap. Haug tar  upp det 
demokratiska deltagarperspektivet som ett alternativ  till ett kompensatoriskt 
perspektiv. ”Man erkänner  att kunskap inte kan förstås oberoende av  den sociala 
situationen, positionen och intressen”  (s.  18). Detta är  starkt sammankopplat med en 
tanke om  inkludering och att  alla  som befinner sig i skolan ska samarbeta  på lika 
grunder  som  man förväntas samarbeta i övriga samhället, förklarar Haug. Han 
förklarar också att den kompensatoriska modellen går hand i hand med en 
segregerande integrering där  elever särbehandlas, får  delta  i mindre grupper och 
särskolor. Inger Assarson har skrivit  avhandlingen Talet om en skola för alla (2007). 
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Hon skriver att  debatten kring hur  man ska utforma skolan med tanke på särskola, 
inkludering och specialpedagogik pågått sedan 1960-talet. 

Enligt Haug (1998) står inkluderande integrering för gemenskap och att elevernas 
skillnader ska utgöra basen i undervisningen. Det finns inte något  behov  av 
specialundervisning i ett inkluderande tankesätt, utan det är bundet till en tanke om 
deltagande. Haugs menar att den svenska specialundervisningen grundar sig mer  i 
segregation än inkludering. Han klargör också att en förutsättning för att lyckas 
inkludera elever,  är  att  individualisera undervisningen. Individualiseringen har 
däremot använts med segregering som resultat. 

Haug (1998) definierar inkluderande pedagogik som ”att man intresserar sig  för det 
barnen har  gemensamt, inte det som  skiljer dem åt. Man är  mer intresserad av  hur 
man kan anpassa undervisningen (...)” (s. 41). 

2.1.2 Moderna begrepp 

Jenny  Rosenqvist (2001) diskuterar olika begrepp i kapitlet Integration- ett entydigt 
begrepp med många innebörder. Hon förklarar att  olika begrepp varit  mer 
framträdande under  olika perioder. Man kan tala om  olika diskurser där olika 
metoder  för integrering varit  aktuella. Rosenqvist tar upp inclusion som ett aktuellt 
begrepp och  alternativ  till integration idag. Inclusion betyder att inkludera och det 
handlar om att  alla elever  deltar i en helhet. Även begreppet participation genomgår 
en etableringsfas och lyfter fram delaktighet och  deltagande som viktiga begrepp. 
Hon tar även upp att hur  eleverna har det i skolan, beror på samhällets värderingar 
och attityder  i den här frågan.  Det är till exempel lätt att använda sig av  segregerande 
metoder  på grund av  stora klasser  i skolan. Hon menar  att lärare helst  undervisar 
homogena grupper. Begreppen klargör hur  man ser på inkludering i dag och jag 
använder mig framför  allt av  begreppet inkludering och delaktighet  i min 
undersökning. 

2.1.3 En skola för alla! 

Enligt Unesco (2008) är  det viktigt  ur ett samhällsperspektiv  att inkluderingen i 
skolmiljön fungerar. För  att  inkludering ska genomsyra undervisningen behöver 
lärare utveckla  sin metod. Då behöver  lärare utvärdera sin undervisning. Ett gott 
lärandeklimat främjar  också inkluderingen av  alla  elever. Det  är eftersträvansvärt  att 
alla elever ska vara delaktiga i undervisningen. Skillnaden mellan att inkludera och 
att integrera, är att  integrering görs när vissa elever  integreras i den vanliga 
undervisningen. Man inkluderar elever genom att ge alla elever  förutsättningar för att 
lyckas genom  att förändra lärandemiljöer  och metoder.  Unesco förklarar  att 
undervisningen inte bör vara densamma för  alla. Nivån på lektionsinnehåll utgår ofta 
ifrån medelnormen i en klass. De elever som  har  svårigheter  eller  väldigt lätt för sig, 
kommer av olika anledningar tycka illa om undervisningen. 

Inger  Assarsson (2007) undersöker i sin avhandling hur skolan klarar av  sitt politiska 
uppdrag som en skola för alla. Hon förklarar hur skolan i praktiken inte kan efterleva 
värdegrunden eftersom  pedagoger  mycket ofta tvingas ta till exkluderande metoder.  I 
skolans värld är verkligheten och de politiska ideologierna som förespråkas i 
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läroplaner, åtskilda. Hon utgår ifrån att detta är  ett dilemma som lärare tvingas 
hantera. ”Det humanistiska budskapet ställs mot marknadsekonomin, sortering av 
elever  mot rättvisesträvanden, likvärdighet mot  segregering, individualisering mot 
samlärande och så vidare”, skriver  Assarsson (s. 62). Författaren tar  också  upp 
tolkningsmöjligheten i retoriken kring begreppet en skola för alla och säger att 
handlandet i dessa frågor bestäms av ledningen och kan se mycket olika ut.

Vidare efterfrågar Assarsson (2007) en öppen dialog  mellan pedagoger, när  det  gäller 
arbetet med inkludering i skolan. I sin avhandling kommer  hon fram till att det 
saknas pedagogiska riktlinjer för hur man utformar en  undervisning som  tillgodoser 
alla  elever där både kunskap och sociala  färdigheter samverkar  på ett 
tillfredsställande sätt. För att detta ska fungera behöver  skolan omorganiseras. Enligt 
Assarsson får  specifika exempel för  hur  en inkluderande didaktik kan fungera i 
praktiken, mycket litet utrymme när  pedagoger diskuterar med varandra. Under  de 
tillfällen där det kommer på  tal, lyfts önskan om  elevernas entusiasm  och intresse 
mer än specifika arbetsmetoder.  

Assarsson (2007) har  analyserat pedagogers samtal kring sin situation och kom  bland 
annat fram till att pedagogerna finner den nya lärarrollen  svår att leva upp till. Det är 
framför  allt  den sociala rollen som  en fostrande och omvårdande person, som 
pedagogerna tycker är oklar. Hon uppfattar att till exempel värdegrunden är svår  att 
föra upp till diskussion, eftersom den anses vara rätt  och sann. ”Den starka 
dominansen för värdegrunden som  absolut och som  det enda rätta hindrar  vidare 
samtal för att skapa mening” (s. 141).  Pedagogerna diskuterar även hur man ska 
hantera elevers utanförskap samtidigt som man försöker ha ett inkluderande 
arbetssätt där alla ska  vara delaktiga. Det framkommer också att  det är mycket  svårt 
att se elevers olikheter  som en resurs i klassrummet, eftersom skolans organisation, 
krav och mål gör det svåruppnåeligt. 

Dewey  (2004) beskriver  hur demokratin är  det bästa  medel människan kommit på 
hittills, för  att varje individ ska kunna utvecklas till sin fulla potential och leva ett liv 
utifrån sina egna önskemål och drömmar. ”Alla skolor som  anser sig ha följt  med sin 
tid tillämpar undervisningsmetoder  som vädjar  till elevernas egen erfarenhet och 
söker behandla dem individuellt” (s.  159).  Demokratin måste infiltreras i varje 
persons dagliga  liv,  även skolan och  dess organisation, menar Dewey. Jag styrker min 
undersökning på varje elevs rätt, att genom undervisning, nå sin fulla potential. 

2.2 Begåvade elever

2.2.1 Elevernas skolsituation

I ett danskt utvecklingsarbete, som presenteras i boken Dygtige elever -en faglig 
udfordring i matematik  (2006) presenterar  Arne Mogensen ett antal kriterier  kring 
begåvade elevers beteendemönster. Begåvade elever  är  bland annat tämligen 
intresserade av  ämnet,  svarar på frågor, har  lätt för att  lära  och minnas, gillar  att gå i 
skolan, blir  arga och glada. Detta står i kontrast till elever  med särskilda 
förutsättningar  som lätt blir rasande, trivs med kompexitet,  bearbetar information 
och vet det mesta  sen tidigare.  Detta är  alltså två olika grupper av  begåvade elever 
och Mogensen för fram vikten  av  att  känna till bägge för att ge en mer 
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problematiserad bild av  den icke homogena gruppen som  begåvade elever utgör. 
Projektarbetet fungerar handledande för pedagoger som undervisar matematik. 

Projektarbetet undersöker också om  begåvade elever kan ha mer nytta av  vissa 
organisatoriska former  än  andra elever när det gäller  tempo, material och arbetsform. 
De ställer sig frågan om  begåvade elever ska få annat material eller 
undervisningsmedel.  Även bedömningsfrågan är aktuell, då  begåvade elever 
eventuellt kräver andra former av  examinationer. Det är dessutom  en självklarhet att 
alla elever, oavsett begåvning, gynnas av  tydliga  mål i undervisningen, menar 
Mogensen. 

Projektledarna ifrågasätter  också rådande skolklimat och om det är så att skolan får 
begåvade elever  att hålla en låg  profil i klassen eftersom  de inte vill utmärka sig som 
nörd eller  få en stämpel som  duktig alternativt professorn. Det blir då extra viktigt att 
ha ett gott  klimat där tron på  elevernas styrka och färdigheter  är stark. Det har  också 
visat  sig  att det  finns nackdelar  med helklassundervisning när  vissa elever i klassen är 
särskilt  begåvade.  Eleverna blir lätt otåliga när deras kamrater arbetar långsammare. 
De blir intoleranta och kritiska mot andra elever och viljan att  själva bestämma blir 
större. Helklassituationer kan leda  till frustration och  att de begåvade eleverna  blir 
inaktiva. I den situationen måste läraren bestämma om  alla eleverna ska arbeta med 
samma sak,  eller  om  det  är okej att  vissa elever arbetar  vidare och  ”ligger före” de 
andra i klassen. Frågan blir  då hur man utmanar de begåvade eleverna i 
helklassundervisning utan att de andra kommer efter. 

Pedagogen Gunilla  O. Wahlström har  beskrivit begåvade elever och deras situation i 
skolan i sin bok Begåvade barn i skolan -duglighetens  dilemma? (2006).  Enligt 
Wahlströms sammanställningar kan man urskilja begåvade elever  med hjälp av  
följande exempel.  Begåvade elever  har  bland annat  god förmåga  att lära sig  nya saker 
och inom nya områden, de tar  emot invecklad information och tar  snabbt  till sig 
instruktioner. De kan koncentrera sig under  lång tid och ser  sammanhang, löser 
problem och utmärker sig i till exempel ordförråd. De lärde sig tidigt att läsa, lär sig 
lätt  information utantill,  har flera fritidsintressen och är  mycket duktiga i matematik. 
Dessutom  har de god fantasi och  initiativförmåga och är ofta ironiska. Även Persson 
(1997) har sammanställt karaktärsdrag av  den grupp han valt att kalla  särbegåvade 
människor, i sin bok Annorlunda land -Särbegåvningens psykologi. Han tillskriver 
dem egenskapen att vara uthålliga, nyfikna och ofta mångbegåvade. 

Wahlström  (2006) är  mycket tydlig när det  gäller hennes syn på begåvade elever. 
Hon liksom  Mogensen (2006) menar  att det finns oändligt  många olika  begåvningar 
och att de flesta inte är  mätbara. Hon vill vidga begåvning som begrepp och klargör 
att det handlar om människors kreativitet och skapande. Wahlström skriver att 
pedagoger måste försöka förstå sin elever  och att  de nödvändigtvis inte visar sitt 
intresse för omgivningen. 

Wahlström  (2006) och Persson (1997) beskriver begåvade elevers skolsituation och 
förklarar vikten av  att dessa elever behöver  känna tillhörighet.  Båda tar  upp att 
begåvade elever är särskilt utsatta på grund av  vilket ämnesområde de är  särskilt 
begåvade inom. Författarna jämför elever som är  duktiga  i idrott med elever  som är 
duktiga i teoretiska ämnen.  De elever  som  är teoretiskt lagda, kan ofta bemötas med 
förakt från övriga elever. Begåvade elever är mer utsatta i skolan  och kan uppfattas 
som  provokativa i skolan. Känner begåvade elever obehag är  risken att  de i 
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fortsättningen intar en lägre profil.  Det finns stereotyper av  och fördomar  mot hur 
elever  som är  duktiga i skolan ska bete sig. De gynnar  inte de begåvade elevernas 
skolsituation.  Persson tar  upp lärares dubbla bild av  begåvade elever, nämligen 
risken att bedöma duktiga elever som begåvade. 

Wahlström  (2006) tar  upp de elever  som  inte visar utåt  att de är begåvade och kallar 
dem  för begåvade ”underpresterande”. Persson (1997) skiljer mellan ”duktiga”  elever 
och särbegåvade elever. De ”duktiga”  eleverna har  förutom lätt för sig, lärt  sig hur 
man studerar  i skolan och är för  det mesta väluppfostrade och tillmötesgående. 
Dessutom  finns det en tanke om att begåvning bara kan visa  sig  inom  de teoretiska 
ämnena. Mönks och Ypenberg (2004) skriver att ”många undersökningar visar  att 
barn är kapabla till  så  mycket mer om  de får  passande stimulans och möjlighet att 
göra nya erfarenheter” (s. 16). 

Wahlström  (2006) skriver att vi inte får  glömma bort  att begåvade barn är  kreativa. 
Persson (1997) redogör  för forskning  ur ett  psykologiskt perspektiv; hur  kreativitet 
och intelligent sammanstrålar  hos människor.  ”Flera forskare menar  numera att 
exceptionell kreativitet kan, eller  bör, ses som en sofistikerad tillämpning av 
intelligensen (...)” (s. 74). Han hävdar dessutom att elevernas kreativa sida inte får 
plats i den svenska skolan som är fokuserad på kvantitet  och teori.  Att individualisera 
undervisningen är  inte en metod som  gett eleverna tillfälle att utveckla sin fantasi 
eller skaparlust. Mönks och Ypenberg ger  kritik till flera definitioner av  begåvade 
barn eftersom de sällan tar hänsyn till sociala faktorer  som hemförhållandena, skolan 
och kamrater.  Prestationsorienterade definitionsmodeller går ut på att barns anlag 
eller möjligheter att utveckla  en viss begåvning, är beroende av  omgivningen. 
Författarna tar också upp ”sociokulturellt orienterade modeller” och skriver att 
”dessa modeller  utgår från att hög begåvning bara kan förverkligas om  individuella 
och sociala faktorer samverkar  på ett gynnsamt sätt”  (s. 23). De menar också att 
utbildningspolitiken i flera länder tenderar att fokusera  på de elever som  ligger  nära 
medelkurvan och de som behöver särskilt stöd. 

2.2.2 Tidigare studier kring begåvade elever 

Koshy, Ernest och Casey  (2009) redogör  för sitt projekt  som  de genomfört i England. 
Syftet var att lättare kunna identifiera begåvade elever i matematik.  De ville också 
utveckla studieformer för  begåvade elever samt deras lärare. Dessutom  ville de belysa 
eventuella problem i matematikundervisningen när det gäller begåvade elever. 
Projektet pågick under två år där  omkring 30 lärare och ett hundratal elever  (9-10 år 
gamla) fick ta del av  fortbildning och lektioner. Under  projektets gång fick lärarna 
svara på  frågeformulär om hur de gick till väga när  de valde ut de begåvade eleverna 
som  skulle medverka i projektet. Lärarna förde även dagboksanteckningar och  deltog 
i semistrukturerade intervjuer.  Eleverna svarade på frågeformulär  innan och efter 
projektet. Frågorna handlade om känslan av  att ha varit utvald och deltagit  i 
projektet. Projektet gav  bland annat följande resultat: Det hade varit mycket svårt för 
lärarna att välja ut elever som skulle delta i projektet, alltså begåvade elever  i 
matematik. Det rådde också skilda uppfattningar om vilka metoder som  är  bäst 
lämpade för begåvade elever i matematik.  Efter  projektet kunde de enas om  att 
fördjupningar är att föredra, eftersom eleverna tenderade att hitta ny  och  avancerad 
kunskap. Resultatet blir därefter  att fler lärare bör få samma utbildning och att det är 
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krävande att undervisa begåvade elever. Eleverna var nöjda med undervisningen de 
fick i projektet, eftersom den var utmanande. 

I sin studie har  Foust, Hertberg-Davis, och Callahan (2008) genomfört  en kvalitativ 
undersökning bland begåvade elever. Studenterna som ingick i studien studerar 
Advanced Placementkurser (AP) and International Baccalaureateprogram (IB) på 
gymnasienivå. Studien gick ut på att undersöka om studenterna kände sig  tvingade 
att välja mellan studierna och ett socialt liv. 

Resultatet visade att  eleverna inte kände sig tvingade att  välja vänner  eller  studier. 
Men IB-eleverna beskrev  sitt program som en egen avskild skola inom gymnasiet. De 
umgicks mest med varandra och inte med de andra studenterna på skolan. Eleverna 
offrade inte sina  vänner  för att prestera bra i skolan, utan de ansåg sig  kunna hantera 
bägge delarna med brist på  sömn som resultat. Studien är gjord bland 84 elever som 
går AP eller  IB-programmet på gymnasienivå i USA.  Semistrukturerade 
gruppintervjuer genomfördes vid fyra olika gymnasieskolor. 

UROR
2.2.3 Divergent pedagogik 

Wahlström  (2006) och  Persson (1997) beskriver  divergent pedagogik som  tar fasta  på 
öppna frågor  i undervisningen. I grunden handlar  det om  att låta eleverna arbeta med 
båda hjärnhalvorna. Teorin står i kontrast till den konvergenta pedagogiken, där 
frågor bara har ett rätt svar.  Divergent pedagogik handlar om att en fråga eller 
uppgift har  lika många svar som det finns elever. ”Barnen anpassar sitt  arbete till sin 
egen mognadsnivå e l ler  kompetens både vad gäl ler kvant i tet och 
kvalitet” (Wahlström 2006, s. 71). 

Wahlström  tar  också upp pedagogen Benjamin  Blooms tankar om  hur man kan 
anpassa undervisningen med hänsyn till de begåvade eleverna. Det blir särskilt 
viktigt  att arbeta med fördjupningar och att  inte tänka för mycket på arbetstempot. 
Blooms taxonomi innehåller  ”olika nivåer  av  inlärning” och den går  från kunskap till 
utvärdering. Däremellan finns förståelse, tillämpning,  analys och  sammansättning. 
Det handlar  om en fördjupning av  det man lär  sig. Utifrån detta kan hela 
ämnesområden byggas upp, där  öppna frågor ger ett flexibelt  arbetssätt,  menar 
Wahlström. 

3. Metod

3.1 Insamlingsmetoder 

I min undersökning har  jag använt mig av  två  olika insamlingsmetoder: enkäter och 
intervjuer.  Jag  har använt mig  av  en enkät för att kunna ta del av  några lärares 
uppfattningar  kring inkludering. För  att kunna ta del av  några elevers uppfattningar 
har jag använt mig av  intervju som metod. Från början var det tänkt att  jag  enbart 
skulle använda mig av  enkäter  riktade till lärare. Under  arbetets gång, tyckte jag att 
det  skulle vara mer intressant att föra in ytterligare ett perspektiv, för  att styrka 
resultatet.  Jag valde mellan att  intervjua elever eller rektorer. Valet blev  att ge 
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undersökningen ett  elevperspektiv.  Jag  ville jämföra lärarnas uppfattningar med 
någon annans upplevelser. Jag valde att jämföra lärarnas uppfattningar  om  sin 
praktik med hur några före detta gymnasieelever ser  på saken. Jag valde alltså  att 
komplettera  enkätundersökningen med ett elevperspektiv  eftersom jag ville få reda 
på hur  elever  ser på sitt eget lärande och vilken syn de har på sin gymnasietid. Det jag 
ville uppnå med intervjun var  att höra mig för  om begåvade elever tycker sig ha  varit 
motiverade samt blivit  stimulerade och inkluderade i undervisningen. Stukát (2005) 
beskriver hur resultatet kan bli mer  allsidigt när man använder sig  av  flera metoder, 
så kallad triangulering.  Genom  att använda mig av  både intervju och enkät som 
metod, kunde jag få ett bredare resultat. 

Genom att använda flera källor  för sin  beskrivning kan metoder komplettera  varandra 
och  ibland vara ett tänkbart och  lämpligt tillvägagångssätt för att  få ett område belyst på 
ett mer allsidigt sätt (s. 36).  

I min undersökning använder jag mig av  en  kvalitativ  metod eftersom  jag går  på 
djupet hos ett  antal lärares och elevers tankar och uppfattningar  kring 
forskningsproblemet.  Mina insamlingsmetoder är alltså kvalitativa  och jag har bett 
lärarna och eleverna beskriva undervisning och situation ur sitt  perspektiv.  Två 
frågor i lärarenkäten var  kvantitativa eftersom  jag ville få en generell uppfattning om 
vad lärarna tyckte. När jag gick igenom  de ifyllda enkäterna märkte jag däremot att 
de inte tillförde något nytt till resultatet och jag valde därför  att utelämna dessa 
frågor helt och inte redovisa svaren. Studien är  därmed endast kvalitativ. Stukát 
(2005) skriver att man oftast  använder sig av  en kvalitativ  metod inom humanistiska 
ämnen. Med en kvantitativ metod blir det svårare att få resultat med djup. 

Huvuduppgiften för  det kvalitativa synsättet är att tolka  och  förstå de resultat  som 
framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga (s. 32).   

Jag har använt  mig av  så kallade öppna frågor, både i enkäten och intervjuerna. 
Denscombe (2000) beskriver att öppna frågor ofta är korta  och att svaret är  desto 
längre. Han tar  upp fördelarna med öppna frågor  och nämner respondenternas 
valfrihet  att använda sina  egna ord. Öppna frågor ger  också en större bredd i svaren, 
både hos varje enskild respondent och hos hela respondentgruppen.  Respondenterna 
får dessutom tillfälle att ge sin egen bild av  verkligheten, förutsatt att de ger en  sann 
bild.  Jag har  även försökt att  tematisera  frågeformuläret för att det ska underlätta 
sammanställningen av resultaten.

Min undersökning handlar  bland annat om olika  lärares undervisning. Jag valde att 
använda mig av  öppna frågor  eftersom jag är intresserad av  lärares uppfattningar av 
inkludering i skolan. I min tolkning  av  resultaten tror jag att jag har  hjälp av  att veta 
hur lärarnas situation i skolan ser ut.  Därför  har jag valt öppna frågor, eftersom 
lärarna då  kan förklara och svara fritt. Jag tror  inte att jag hade fått ut lika mycket 
information om jag använt mig av  slutna frågor. I motsats till kvalitativ  metod, som 
min egen, förklarar  Stukát (2005) att ett  kvantitativt metodval hör  ihop med ett 
större och mer  generaliserande resultat. Då passar  det bättre med slutna frågor, vilket 
också är en anledning till att jag valde öppna frågor i min studie.  
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3.1.1 Enkäter riktade till några lärare 

Jag har delat  ut min enkät på tre olika gymnasieskolor för  att  inte vara  alltför bunden 
till endast en skolkod. Jag tog kontakt med lärare jag  haft tidigare kontakt  med, och 
frågade om de kunde dela ut min enkät till sina kollegor. Lärarrespondenterna  är 
utbildade gymnasielärare i grunden, men fyra  av  lärarna undervisar i ytterligare 
ämnen utan behörighet. I ett fall har  jag tagit emot en enkät från en lärare som  inte är 
färdigutbildad ännu. Jag gjorde bedömningen att  läraren haft tillräcklig förståelse för 
att delta i undersökningen ändå. En av  de utbildade lärare arbetar för närvarande på 
en högstadieskola men har behörighet på gymnasienivå. 

Utdelningen av  enkäten har skett  slumpvis,  personligen av  mig, mina 
kontaktpersoner och via mail. Tyvärr  har det  varit praktiskt svårt  att få ut enkäterna i 
olika skolor. Det frivilliga deltagandet i min undersökning har dessutom varit  litet. 
Utfallet blev  till slut en  enkät från en gymnasieskola i Mellansverige, en enkät från en 
annan gymnasieskola  i Mellansverige och nio enkäter från ytterligare en 
gymnasieskola i Mellansverige. Det var 11  lärare som  slutligen fyllde i och svarade på 
enkäten, trots att  jag delade ut 36  enkäter.  Svarsfrekvensen blir då 31  %, vilket  är  lågt. 
Enkäten finns som Bilaga 1. 

Denscombe (2000) diskuterar  också att interaktion kan påverka en undersökning. 
När det gäller enkäter, till skillnad från intervjuer, får  forskaren data utan att ha 
kommit  i kontakt med respondenterna.  Däremot har  jag inte kunnat undvika att 
träffa respondenterna vid överlämnandet och inhämtandet av  enkäten. Det finns 
också  en risk att mina kontaktpersoner som  kommit i kontakt med respondenterna, 
har påverkat dem. Det gäller även mig och de respondenter jag mött.  I min 
undersökning är  kontakten liten,  men självklart  finns det andra faktorer  som kan 
påverka. Det  kan till exempel vara en nackdel att  respondenterna inte fått tillfälle att 
fråga om oklarheter när  de fyllde i enkäterna, eller  att  jag i förlängningen har 
missuppfattat deras svar. 

När jag formulerade enkätfrågorna utgick jag ifrån tidigare litteratur i ämnet. 
Enkäten består  av  åtta öppna frågor. Jag frågar också efter  lärarnas 
undervisningsämnen och antal verksamma år. Enkäten består också av  de två 
kvalitativa frågorna som  jag inte har tagit med i uppsatsen. De åtta öppna frågorna 
handlar om  inkludering,  delaktighet,  lärandeklimat, utvärdering, arbetsplats, 
resurser  och  organisation. Jag  försökte ställa frågorna i en ordning där de frågor som 
antas gå fortast att svara på kom först. Jag var också tvungen att ta ställning till hur 
jag  skulle benämna de elever  jag ville veta  mer  om. Ordvalet blev  slutligen begåvade 
elever. Vad det ger för  associationer  hos respondenterna kan givetvis ha påverkat 
svaren. 

3.1.2 Intervju med tre före detta gymnasieelever 

För  att komplettera lärarenkäterna som insamlingsmetod beslöt jag mig för  att 
intervjua tre elever  som  tagit  studenten från gymnasiet.  Jag valde att intervjua 
personerna eftersom  de har ett högt slutbetyg från gymnasiet. Med begåvade elever 
menar  jag i mitt  arbete elever  med ett högt betygsnitt. Begåvade elever  är  inte 
nödvändigtvis elever  med höga betyg.  Jag är medveten om att det finns en kategori 
begåvade elever som av  någon anledning inte är studiemotiverade, men för att  kunna 
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urskilja begåvade elever  valde jag  elever  med höga betyg som  bevis på begåvning. I 
min metoddiskussion diskuterar jag hur detta eventuellt kan ha blivit missvisande. 

Det är en fördel att intervjua före detta elever eftersom de hunnit  få perspektiv  på  sin 
gymnasietid. Jag tog kontakt med elever med ett  högt  snitt och frågade om  de ville 
medverka i min undersökning. Två av  eleverna kände jag till sen tidigare och en elev 
fick jag kontakt med genom en studiekamrat.

Stukát (2005) beskriver olika sorters intervjuer och jag  tycker att min  metod passar 
bäst in på beskrivningen av  strukturerade intervjuer. Stukát skriver att man ofta 
använder sig av  förutbestämda svarsalternativ  vid strukturerade intervjuer. I min 
undersökning har jag låtit alla  intervjurespondenter svara på samma frågor  i samma 
ordning, men jag har inte använt mig av  några svarsalternativ. Därför  vill jag inte 
heller kalla min metod för enkätintervjuer,  som är en annan form  av  intervju  som 
Stukát tar  upp. Frågorna var utformade på ett sätt som  gjorde att varje enskild 
respondent har  kunnat svara utifrån sin egen uppfattning. Men min intervjumetod 
kan inte för  den sakens skull anses vara halvstrukturerad eller  semistrukturerad. 
Stukát menar att intervjuaren då anpassar  intervjun från person och situation. Jag 
har visserligen ställt följdfrågor  vid ett  par tillfällen,  men ordningen på frågorna är 
densamma för alla. Jag har inte heller  anpassat frågornas ordföljd eller innehåll efter 
respondenterna. 

Jag ställde 13  frågor som  syftade till  att få  reda på elevernas uppfattningar om 
skolsituationen, betygskriterier och lärarnas bemötande i gymnasieskolan.  Jag 
utformade intervjufrågorna utifrån frågorna i enkäten,  för att få ett elevperspektiv 
med relevans för undersökningen. Jag försökte ställa frågorna i en tematisk ordning 
och började med att ställa  övergripande frågor som handlade om delaktighet och 
stämning i klassen. Därefter ställde jag frågor  som handlade om betyg,  bedömning, 
tempo och innehåll. Efter det ställde jag frågor  som handlade om  extra  hjälp och 
stimulans. 

Jag genomförde tre intervjuer  och  de tog ungefär  en  timme vardera. Jag skickade inte 
frågorna i förväg till eleverna  på grund av  tidsbrist. Vid ett par tillfällen ställde jag 
följdfrågor. Intervjufrågorna finns under bilaga 2. 

Stukát (2005) tar  upp att  platsen för intervjun bör vara avslappnande och trygg för 
respondenten. Denscombe (2000) skriver  att det kan vara känsligt för 
respondenterna när man använder  sig av  bandspelare vid intervjutillfället. Fördelen 
att inte använda bandspelare vid intervjutillfället blir  därför ett  mer  avslappnat 
samtal mellan intervjuare och respondent. Jag valde att genomföra intervjuerna via 
MSN som gör det möjligt  att  samtala  med varandra i ett  skriftligt  chattforum över 
Internet.  Jag har intervjuat före detta  gymnasieelever  och  inte haft möjlighet till ett 
personligt möte för  en intervju. Då passade det  väldigt  bra att använda MSN. 
Dessutom  anser jag att det är ett  avslappnat alternativ  till en personlig intervju  med 
bandspelare. Respondent och intervjuare är väl förtrogna med MSN som forum för 
samtal. 
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3.2 Reliabilitet och validitet 

Enligt Stukát  (2005) handlar  validitet om  giltighet.  För  att verkligen undersöka det 
jag  tänkt undersöka, när det gäller  lärares uppfattningar kring inkludering, har jag 
utformat enkätfrågorna utifrån den litteratur  jag läst inför undersökningen. Jag har 
bland annat tagit fasta på vilka förutsättningar det finns för att  lyckas med en 
inkluderande undervisning. Därför  har  jag till exempel frågat lärarna hur de 
utvärderar  sin undervisning och skapar  ett  gott  lärandeklimat, då det framkommit i 
litteraturen att detta främjar inkluderingen i klassrummet. På det sättet har jag  stärkt 
validiteten. Validiteten kan också höjas eftersom  urvalet till största delen varit 
behöriga  lärare. Validiteten påverkas då positivt eftersom förståelsen för mina frågor 
blir större (Stukát 2005).

Eftersom jag har  valt att  använda mig av  öppna frågor  är  tolkningsutrymmet större 
än vid slutna frågor. Stukát (2005) tar upp feltolkning som en felkälla och  beskriver 
att det finns en risk att respondenterna misstolkar  frågorna eller att jag misstolkar 
svaren när  jag har  läst dem. Jag har försökt vara tydlig när jag formulerat frågorna i 
enkäten, för  att undvika feltolkningar. Lärarrespondenterna har  dessutom  fått tid på 
sig att svara på mina frågor. Eleverna fick också den betänketid under intervjuernas 
gång, som  de behövde för att svara  på frågorna. Stukát skriver  också att  reliabiliteten 
kan sänkas beroende på  respondenternas dagsform. Lärarna har  givits möjligheten 
att själva bestämma tillfälle för att fylla i enkäten och eleverna har  bestämt tidpunkt 
för intervjuerna.

Jag anser  inte att jag har varit  tvungen att skriva indirekta frågor. Denscombe (2000) 
beskriver hur  man som  forskare inte kan fråga en respondent rakt ut om till exempel 
vilken socialgrupp han/hon tillhör, utan att  man måste försöka få fram det svaret 
med en annan fråga. Däremot är jag  medveten  om  att  respondenterna kan försköna 
sina svar och skriva hur de tänker att  sin  undervisning ska vara,  men att  de kanske 
inte beskriver hur det egentligen är. Stukát (2005) tar  upp att respondenterna  ibland 
kan svara på frågor för  att vara  forskaren till lags, eller  för  att framställa sig som mer 
framgångsrik än vad man är. Det kan ha påverkat validiteten. 

Stukát (2005) diskuterar  vilken  effekt intervjuaren kan ha på sina  respondenter. 
Intervjuareffekten har  att göra med intervjuarens eventuella inflytande i form av 
ordval och kroppsspråk. När  jag genomförde intervjuerna  via MSN kan jag  ha 
minskat intervjuareffekten. 

För  att en  studie ska få hög reliabilitet och  kunna upprepas vid senare tillfälle, bör 
mätinstrumenten vara korrekta och precisa, skriver Stukát (2005). Min undersökning 
är beroende av  just det urvalet jag  använt mig av. Jag har försökt beskriva 
forskningsprocessen så utförligt som  möjligt för att andra efter  mig, ska  kunna göra 
om min studie. Med ett annat urval kan man komma fram till ett annat resultat, 
eftersom andra lärare och elever kan ha andra uppfattningar. Det går alltså inte att 
göra om undersökningen och komma fram  till samma resultat och  min undersökning 
är inte generaliserbar, vilket jag inte heller har haft som syfte. 
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3.3 Databearbetning och analysmetod 

I resultatredovisningen har jag tagit fram skillnader och likheter i enkätsvaren och 
försökt se samband mellan lärarnas svar.  Jag har kategoriserat svaren i enkäterna 
under  olika rubriker och sammanställt  svaren under gemensamma begrepp för  att 
försöka få ett samlat resultat  utifrån mina forskningsfrågor. Jag har citerat lärare ur 
enkäterna, som bekräftar hur jag tolkat svaren. 

När det  gäller elevsvaren har  jag gjort  på samma sätt  som med enkäterna, det vill 
säga tagit  fram  gemensamma drag och skillnader i svaren och kategoriserat de under 
rubriker och tagit med citat.  Jag delade in intervjufrågorna i tre kategorier som jag 
döpte till Skolsituationen, Öppenhet och flerstämmighet, ja tack! och Betyg och 
kriterier. Jag kopplade fråga 1, 2, 12, 13  och  9 till kategorin Skolsituationen och fråga 
4, 8, 10, 11, 12, 13  till kategorin Öppenhet och flerstämmighet och fråga 3, 4, 5, 6 och 7 
till kategorin Betyg  och kriterier. I resultatanalysen har jag kopplat  ihop elev- och 
lärarsvaren och på det sättet tolkat resultaten. 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Jag har tagit del av  och  följt  de fyra forskningsetiska krav  som Humanistiska-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Forskningsetiska principer, 2009) har tagit 
fram. Jag har tagit  del av  informationskravet och samtyckeskravet  genom att i ett 
missivbrev  klargöra att lärarna som fyller i min enkät och eleverna jag intervjuat gör 
det  av  egen fri vilja och får avbryta sin medverkan när som helst. Det står också i 
missivbrevet varför jag genomför  undersökningen. Jag har  inte heller utsatt varken 
lärare eller elever för påtryckningar eller påverkningar av något annat slag. 

Jag har  handlat  utifrån konfidentialitetskravet eftersom jag förvarar enkätsvaren och 
intervjusvaren från respondentera på ett  säkert ställe där ingen utomstående kan få 
tag på dem. Jag har hanterat alla  uppgifter och data konfidentiellt, eftersom jag inte 
skriver  ut  till exempel personnamn. Detta för  att  utomstående inte ska kunna 
identifiera respondenterna.  Slutligen har  jag endast använt informationen när  jag 
skrivit  mitt  examensarbete och inte till någonting annat. Jag  förklarar även detta i 
missivbrevet. Missivbrevet till lärarna och eleverna finns som bilaga 3. 

4. Resultatredovisning  
I resultatdelen redovisar jag  först lärarnas svar från enkäterna. Jag har bland annat 
tagit fram  deras uppfattningar kring inkludering och hur de praktiserar detta i sin 
undervisning. Jag redogör också för elevernas uppfattning av  sin gymnasietid. Under 
resultatanalysen kopplar jag ihop lärarnas och elevernas svar med litteraturen jag läst 
inför studien. 
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4.1 Lärarnas uppfattningar 

Lärarna är till största delen utbildade gymnasielärare. Den lärare som  arbetat längst 
som  behörig lärare har  arbetat  i 33  år. Den som  arbetat  kortast tid som  lärare har 
gjort det i 11  månader. När jag skickade ut enkäten frågade jag efter ämnen och 
yrkesverksamma år, för  att  jag eventuellt skulle kunna dra några slutsatser utifrån 
detta. Det har  jag  inte kunnat göra. Däremot har det underlättat att  veta vilka  ämnen 
lärarna undervisar i för att  få en förståelse för varje lärares situation när  jag läst 
igenom och bearbetat enkäterna. 

4.1.1 Lärarnas syn på elever och begåvning 

Alla lärare beskriver  sitt  förhållningssätt som väldigt avgörande i sin undervisning. 
De för  fram  vikten av  att  föra en öppen dialog med eleverna och nyttan av  att alla får 
komma till  tals. Ett  par av  lärarna skriver att  de försöker föregå som  ett  gott exempel 
när det gäller ordning,  att  komma i tid och följa givna  regler på  skolan och i 
klassrummet. En lärare tar  upp honnörsorden ”respekt,  ordning och  ansvar” som 
gäller inom lärarlaget och i klasserna. 

Ett par lärare påpekar att de inte kan tvinga  några elever, begåvade eller inte, till 
vidare utveckling.  ”Elevernas studiemotivation växlar”  och ”eleven måste själv  vilja 
utvecklas” är två  olika lärarsvar i enkätundersökningen. Ytterligare en lärare menar 
att man måste komma ihåg att det finns olika typer  av  begåvning och en lärare 
skriver: ”För övrigt anser  jag att  inte denna kategori diskuteras särskilt ofta. Vi 
konstaterar nog mest att de är duktiga.” En annan lärare skriver:   

  Eleven måste själv vilja utvecklas. Jag kan inte tvinga det på dem. 
  Tyvärr är det min erfarenhet att de elever som lätt når upp till MVG
  i engelska och historia inte vill få mera eller svårare arbete. De väljer
  istället att satsa på andra ämnen (oftast svenska).

4.1.2 Svårigheter med inkludering av begåvade elever 
  
Flertalet av  lärarna tycker att  elevgrupperna är  för  stora för att  kunna inkludera 
eleverna fullt ut. En lärare skriver: ”Med dessa  stora grupper vi har nu, är risken att 
både elever  i behov  av  stöd och elever i behov  av  större utmaningar, inte 
uppmärksammas tillräckligt.”  En annan lärare skriver: ”Med 32  elever är detta  ett 
jätteproblem.”  Ett par  lärare tycker att  det ibland kan uppstå konflikter eleverna 
emellan, när det till exempel handlar om grupparbeten. ”Problemen uppstår i de 
grupper som  inte tillåter varandra att vara på den nivå man själv  har valt, kan gälla de 
med bara G-ambition eller de med högre ambitioner.”  En lärare eftersträvar mer 
personal i skolan, för att få bukt med problemet. 

Ett par lärare uttrycker sin oro över  att  inte ”få med” alla elever i undervisningen 
eftersom det är  svårt att veta  om  man har lyckats och att det är svårt  att  leva upp till 
sin egen ambitionsnivå. Flertalet lärare uppfattar att  tiden inte räcker  till för  att 
inkludera alla i klassen, det vill säga även de begåvade eleverna. En lärare eftersträvar 
till exempel mer handledningstid där  man kan ge personlig respons. Ett par lärare för 
fram  skolans lokaler och brist på datorer  som  ett problem, då de upplever  att 
undervisningen kan bli mer inkluderande om  det till exempel fanns tillgång till fler 
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lokaler  samtidigt. ”Jag försöker att arbeta efter att klassrummet/lektioner ska 
erbjuda kunskapsinhämtning vilket kan innebära att  det finns ett  tyst  klassrum för 
dem  som  behöver  det, ett klassrum där diskussioner är  ok osv. Problemet är  dock 
lokaler”, skriver en lärare.  Samma lärare efterlyser  ett större samarbete mellan 
lärarna för  att lättare kunna inkludera eleverna. Läraren tycker att ett 
ämnesövergripande arbetssätt skulle underlätta arbetet. 

4.1.3 De begåvade eleverna kommer i andra hand 

Flera lärare diskuterar kursmålen och betygskriterierna  och en svårighet med 
inkluderingen av  begåvade elever är att lärarna måste se till  att alla först och främst 
klarar kursen. En lärare skriver: ”Man ägnar säkert den mesta av  tiden i kursen till att 
stötta svagare elever”. En annan lärare skriver: ”Trots allt är det fler elever  i mina 
klasser som  behöver  stöd för att klara kursen än antalet elever som behöver  stimulans 
och extrauppgifter.” 

 Det satsas absolut mest på elever med särskilda behov som har problem med studierna.
 Begåvade elever blir mest utlämnade åt sig själva och det kan bero på vilken klass och 
 vilket lärare man har om man får speciell stöttning. Att det satsas mycket på de som 
 har problem tycker jag är bra men man önskar att alla lärare också skulle handleda
 elever till höjder de inte trodde sig kunna nå.

Flera lärare menar  att  begåvade elever  för  det mesta får  klara sig själva. Det är 
framför  allt de stora elevgrupperna och det stora antalet elever  som  behöver extra 
stöd i ämnet, som hindrar  lärarna från att fokusera på de begåvade eleverna. Lärarna 
upplever  situationen i skolan som att det satsas mest resurser och tid på elever i 
särskilt  behov  av  stöd. Flera lärare för också fram  att det är upp till varje enskild 
lärare att  stimulera och lägga resurser på begåvade elever. ”Vi har  bara  extra resurser 
till de som riskerar IG.” 

4.1.4 Det goda klassrumsklimatet 

Lärarna arbetar på olika sätt  för att  få ett gott lärandeklimat. De flesta  är  eniga om 
vikten av ett öppet och lättsamt klimat i klassrummet. En lärare skriver: 

Jag strävar efter ett gott lärandeklimat, där attityden är undersökande. Jag  ställer 
mestadels autentiska frågor  istället för kontrollerande, vill  att alla elever både inför 
sig själva och inför varandra ska få status av tänkare. 

Flertalet lärare är överens om  att ett trevligt bemötande och ett flexibelt 
förhållningssätt  är  grunden för ett inkluderande arbetssätt. ”Att vara trevlig och 
avslappnad är det första,” skriver  en lärare. Samma lärare menar att  man måste se till 
varje elevs situation eftersom  det kan finnas omständigheter  som  påverkar elevens 
skolsituation.  En annan lärare  skriver: ”Jag  försöker nå eleverna på olika  sätt genom 
att visa mitt intresse för eleverna och deras synpunkter.”  Svaren visar  också att 
lärarna försöker lära eleverna  att det är  positivt att de är bra på olika saker och att  de 
kan lära  av  varandra. En lärare skriver: ”Vi (jag) tycker att det  är  viktigt att man ska 
få lugn och ro i skolan. Jag som lärare är handledaren och coachen för varje individ.” 
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4.1.5 Utvärdering av undervisningen 

Studien visar att lärarna lägger ner mycket tid på att låta eleverna utvärdera 
undervisningen. Metoderna  varierar  mycket. Elevernas utvärderingar sker ofta efter 
avslutade arbetsmoment och vid terminsslut genom individuella skriftliga enkäter. 
Utvärdering sker kontinuerligt genom  dialog och på  olika  sätt beroende på vad som 
ska utvärderas. Metoder som används av  lärarna är: handuppräckning, 
mentometersystem, diskussioner i helklass och mindre grupper  och  muntlig 
utvärdering.  

En lärare har  även kommenterat sin egen del i utvärderingen, eftersom  läraren 
ändrar, byter  ut och kompletterar  utvärderat arbetsmoment. Det sker också 
kontinuerlig utvärdering av  eleverna inför omdömen. En lärare menar att 
utvärderingar av  undervisningen är ett särskilt prioriterat område. En annan lärare 
använder ofta elevernas loggböcker som  forum för utvärdering. Ytterligare en lärare 
utvärderar sitt eget arbete efter varje avslutat arbetsmoment. 

  Jag försöker förmedla till mina elever att de alltid får komma med
  konstruktiv kritik. Om de inte säger nåt måste jag utgå från att de är
  nöjda som de är, har jag sagt till dem. Vi brukar ha utvärdering en
  gång per termin för att alla ska våga komma till tals och få vara anonyma.

4.2 Så här undervisar lärarna begåvade elever! 

Ett par lärare har särskilt betonat vikten av  att eleverna får  vara med att bestämma 
arbetsmetoder och redovisningssätt. En lärare som  undervisar sång delar in eleverna 
i nivågrupper efter  begåvning inom  ämnet. Flera  lärare använder  sig av 
fördjupningsuppgifter  i sin undervisning och använder sig av  svårare uppgifter som 
”går på djupet av  ämnet” eller har  en högre svårighetsgrad. En lärare använder sig 
endast av  autentiskt material när det gäller  extrauppgifter  till begåvade elever i språk. 
Flera lärare använder  sig av  extrauppgifter  och material i undervisningen av 
begåvade elever. En lärare beskriver  hur  läraren i sin undervisning använder sig av 
olika steg (G-del, VG/MVG-del) i undervisningen för  att eleverna ska se hur de 
utvecklas. Flera lärare tar upp kunskapsmålen och kriterierna och menar att alla 
nivåer måste gå att uppnå.

! ! För att duktiga elever  ska kunna utvecklas för 
  att nå MVG i mina kurser brukar jag dels visa vad som
  krävs av dem rent kunskapsmässigt och låta dem jobba 
  med uppgifter som strävar efter dessa mål.

När det gäller  läroplanen och kriterierna påpekar en lärare att det är  viktigt att 
komma ihåg ”att läroplanen ger utrymme för  ett  stort mått av  individualisering  och 
att det  finns många sätt att visa sina kunskaper på.” Samma lärare menar  att 
flerstämmigheten i klassrummet är av  stor vikt  och att ”öppet utformade uppgifter 
med många potentiella lösningar också har en inkluderande aspekt.”  En annan lärare 
tar också upp individualisering som  exempel och menar  att man måste kunna  hitta 
andra lösningar för eleverna.  ”Men först måste man få elevernas förtroende så att de 
kan komma och säga till mig -skulle jag kunna göra så här istället?”
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Ett par lärare tar upp att elever måste delas in på ”rätt” sätt vid grupparbeten, med 
tanke på alla  elevers olika egenskaper  och kunskapsnivåer. Flera lärare menar att de 
främjar inkludering genom  att utgå  ifrån elevernas kunskapsnivå och ge positiv 
feedback och respons där de befinner sig i sin utveckling. Flera lärare tar  upp 
temaarbete och öppna frågor som  exempel på arbetssätt där särskilt begåvade elever 
kan träda fram  och leda till nytänkande och  kreativitet.  En annan lärare brukar ta 
hjälp av  de begåvade eleverna och lyfta fram  dem i undervisningen. En lärare skriver: 
”Genom att själv  ha goda ämneskunskaper kan jag diskutera med begåvade elever för 
att stimulera  dem till att  gå vidare.”  Ett  par lärare menar att det är  upp till de själva 
att göra undervisningen intressant för att dels de begåvade eleverna ska bli nyfikna. 

 Alla elever behöver få min uppmärksamhet samt min hjälp, oavsett nivå. 
 Dock ett omöjligt uppdrag! De svaga eleverna får alltid mer tid av mig. 
 Jag fokuserar mer på dessa elever. Tyvärr. Eleverna får ofta göra olika 
 varianter eller vidareutvecklingar av uppgifterna vilket innebär att 
 MVG- elever ofta hinner öva mer samt breddar sina kunskaper. Elever 
 som arbetar för ett G har då tid på sig att göra det.

4.2.1 Så här vill lärarna göra! 

En lärare tar upp att uppgifterna som lärarna  utformar, bör vara bredare för  att 
kunna  genomföras av  eleverna på olika sätt.  De flesta lärarna tar fasta  på att 
elevgrupperna är  för stora och anser att det försvårar inkluderingen av  alla  elever  och 
då blir  de begåvade eleverna särskilt drabbade. En lärare skriver: ”En förutsättning  är 
att hålla  ned klasstorleken så att läraren  får en rimlig möjlighet att hinna se alla.” En 
lärare vill ha längre lektioner och  bjuda in  gästföreläsare till skolan i syfte till 
vidareutveckling. En annan lärare efterfrågar mindre undervisningsplikt och mer 
resurser  i form av  kuratorer  på grund av  den psykiska ohälsan. En lärare är tydligt 
emot nivågruppering som  metod. För övrigt efterfrågas mer  handledningstid, en 
tematiserad organisering av  studierna, eftersom det gör  att alla  elever  kan  arbeta 
utifrån sin egen nivå, samt reflekterande uppgifter och kulturupplevelser. 

4.3 Elevernas uppfattningar 

Jag har intervjuat tre kvinnliga utexaminerade elever som tagit  studenten från 
gymnasiet med ett  mycket högt betygsnitt. En elev  tog  studenten från det 
naturvetenskapliga programmet år 2002 och hade 19,8 i betygsnitt.  Den andra eleven 
tog studenten från samhällsvetarprogrammet 2003 med snittet  18,8 och den sista och 
tredje eleven läste det naturvetenskapliga  programmet och gick ut med 20,0 i 
betygsnitt år 2006. 

4.3.1 Skolsituationen med tanke på inkludering och delaktighet 

En elev  upplever sammanhållningen i klassen som  acceptabel. Personligen kände hon  
sig inte delaktig i undervisningen. Delaktigheten skiljer sig mellan lärare och ämne 
men ”lärarna jobbade kanske inte alltid aktivt för att vi skulle vara  med och utforma 
men det var nog rätt så öppet klimat ändå, om man hade engagerat sig.”
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En annan elev  upplever att  sammanhållningen i klassen blev  bättre över  tid eftersom 
klassen delades in  i mindre grupper  beroende på programinriktning. Hon upplever 
klassrumsklimatet som  öppet där klassen  vågade säga vad de tyckte och tänkte, 
medan en annan elev  upplever att ”lärarna gjorde nog ganska mycket som de alltid 
hade gjort.” När  det  gäller  delaktighet i undervisningen, menar alla elever att det 
varierade beroende på lärare. 

Jag kände mig i de flesta  fall  delaktig  i undervisningen, men  det berodde ofta på  vilken 
lärare vi hade, en del bjöd in  oss mer i  utformningen, det kändes bättre och  mer 
motiverande att anstränga sig för med en lärare som man kände lyssnade... 

Den lärare som hela klassen tyckte mest om, lät eleverna vara delaktiga i 
undervisningen, menar  ytterligare en elev. ”Vi hade ganska mycket att säga till om  i 
vad vi ville läsa om och hur  det skulle examineras.”  Det framkommer också att de inte 
hade samma inflytande i alla ämnen. 

En elev  tycker att  undervisningen överlag var bra,  men att lärarna fokuserade mest  på 
de högpresterande eleverna, vilket var  de flesta  eleverna i klassen.  Samma elev 
upplever  sammanhållningen som  ”väldigt fin”  där eleverna stöttade och hjälpte 
varandra trots mycket  press och många krav. Hela  klassen gjorde alltid samma sak 
under  lektionerna och eleven upplevde att de eleverna i klassen som  inte hade det lika 
lätt, påverkades negativt  av  detta. Samma elev  tyckte att  tempot  var  omotiverat  ojämt 
i kurserna. Hon säger att lärarna höll en  väldigt hög nivå på undervisningen och 
framhåller återigen att de elever som presterade mindre, hamnade i skumundan. En 
annan elev  uppfattar  att  lärarna ägnade mer tid åt de elever i klassen som inte hade 
det lika lätt, ”men jag tror  aldrig att jag tyckte att det inkräktade på, eller  förstörde, 
min utveckling.”

4.3.2 Öppenhet, flexibilitet och stimulans 

En elev  anser  att arbetsbördan i gymnasiet var tillräcklig och hade inte velat  ha 
ytterligare stimulans för att utvecklas vidare.  Alla  eleverna upplever att hela klassen 
arbetade med samma sak i kurserna och att undervisningen i allmänhet gick i ett 
lagom tempo. En elev  menar  att arbetssättet varierade, trots att ämnesinnehållet var 
det samma för hela klassen.  

Två av  eleverna ville gärna  ha ytterligare stimulans under sin gymnasietid.  När  jag 
frågade om extra hjälp eller stimulans hade kunnat vara ett alternativ  i gymnasiet 
svarar en elev: 

Jag tror  definitivt att  jag skulle kunna ha  lärt mej mer  i  gymnasiet, stimulans låter  som 
något jag  skulle behövt, jag  saknade utmaningar istället gjorde jag  inte ett uns  mer än jag 
behövde jag blev  lat, hade väldigt lätt att lära mej så jag gled på det. Jag hade en  väldigt 
bra  lärare som stimulerade mej och det är jag  väldigt glad för, hennes ämne har jag 
fortsatt plugga efter gymnasiet.

Eleven förklarar  att under  dessa lektioner  var de få  elever och  arbetade ofta 
individuellt. Hon upplever  att läraren hade god uppfattning om varje elevs nivå.  När 
jag  frågar om  lärarna hade kunnat underlätta gymnasietiden på  något sätt,  förklarar 
en elev  att  hon hade velat ha tydligare mål för vad som krävdes för  den betygsnivå 
hon eftersträvade. Slutligen hade hon velat  ha ”en push framåt” hela tiden, för att lära 
sig mer, ”inte bara tillräckligt mycket!!”
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När jag undrar om en elev  skulle ha  kunnat, eller ville lära sig mer  i gymnasiet och 
därmed ha ytterligare stimulans, svarar hon:

 Ja det ville jag, jag tror att jag hade haft kapacitet att lära mig mer och speciellt 
 då såklart i de ämnen som jag tyckte var roliga. Jag vet att i fysiken, och andra ämnen,
 hade jag väldigt lätt och hade nog tyckt att det varit kul att få lite större utmaningar.
  Jag hade nog velat ha möjligheten att lära mig saker för lärandets skull och 
 inte lära mig saker för det var det som krävdes för MVG.

En elev  ger några sammanfattande reflektioner och menar att  klassen i sin helhet var 
mycket högpresterande, men att det också gav  höga förväntningar.  Hon säger att 
vissa lärare bara fokuserade på prestation och inte på innehåll. Hon säger att dessa 
höga  krav  och stressen som gymnasietiden innebar, mycket  väl kan bli en ovana  inför 
framtiden. Hon berättar  att många i klassen mådde dåligt över den höga stressen och 
skulle ha  velat att lärarnas attityd var  mer avslappnad. Hon efterfrågar också att ”lite 
mer vikt borde kanske läggas på att det ska vara roligt med kunskapsinhämtande.”

4.3.3 Betyg och kriterier

Två av  eleverna efterfrågar tydligare kriterier för vad man ska uppnå och göra i 
kurserna. Eleverna hade relativt  lätt för att  nå upp till de höga betygen. En elev 
upplever  däremot att arbetsbördan var stor i vissa karaktärsämnen. En elev  upplever 
att hon ofta visste om att  hon skulle få höga  betyg i kurserna,  men att hon fick tjata 
och anstränga sig för att  få reda på vad som  skulle göras för att  sikta högre i en kurs. 
När jag frågar efter goda och dåliga  egenskaper från gymnasietiden, återkommer 
eleven till  just detta. Samma elev  önskar också att lärarna hade berättat för henne 
varför man ska lära sig kursinnehållet. Hon beskriver att lärarna borde ”försöka 
förankra i verkligheten och att man inte bara pluggar  för pluggandets skulle eller 
betygens skull.” Hon skulle också ha velat bestämma mer över  sin egen tid och  velat 
förklara för lärarna hur  mycket hon ville satsa i varje ämne och kurs, för att eventuellt 
minska arbetsbördan och låta sitt intresse styra mer. Även en annan elev  tar upp att 
det skulle ha varit givande att få lära sig saker utan att behöva tänka på betyg. 

Alla elever  upplever att de oftast hade tillräcklig koll på vad som  förväntades av  de för 
att nå upp till de högre betygen, men en elev  upplever att  lärare ibland utdelade ett 
betyg  utan en föregående dialog, som en dom  ”efter  att  man försökt sitt bästa.” 
Annars fördes diskussioner kring betyg oftast inför kursslut  och efter prov. En annan 
elev  saknade också en  kontinuerlig  dialog  om  sina  betyg medan kurserna, särskilt de 
långa, pågick. 

Jag har en  del  ämnen där jag i  slutändan  blev  missnöjd med betygen  där jag 
kände att jag kunde nå  upp till  målen  men missade, oftast i  ämnen med mindre 
kontakt med läraren.

När jag frågar om det  var viktigt att uppnå höga betyg i gymnasiet,  svarar samtliga 
elever  att det var  viktigt.  Två av  eleverna tyckte att det  var viktigt eftersom de ville ha 
möjligheten att studera vidare. En elev  menar  att hon inte behövde offra  någonting 
annat i livet utan kunde koncentrera sig på studierna. Hon svarar: ”Ja, jag såg det nog 
lite som en sport och tyckte att det var ganska kul.”
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Sammanfattningsvis har  en elev  främst goda erfarenheter  från sin gymnasietid. Hon 
umgicks med andra högpresterande elever vilket också stärkte hennes egen 
inställning till studierna.

En elev  upplevde inte att  hon fick specifika anvisningar  för  hur  hon skulle höja sina 
betyg  i kurserna. Dessutom  fick hon ofta information om vilken betygsnivå som  blivit 
uppnådd,  i slutet av  kursen. Två elever  efterfrågade tydligare kriterier för  att 
verkligen få vetskap om vad som behövde göras i de olika kurserna. 

En elev  upplevde inte gymnasiestudierna som  särskilt svåra. Hon tyckte det var 
viktigt  att få höga betyg och hade höga ambitioner  med sina  studier. En av  eleverna 
minns inga öppna  diskussioner  kring betygskriterier.  Det hon minns är känslan av  att 
kursplanerna och kriterierna, efter  genomgång, fortfarande var oklara och de höga 
betygen kändes ouppnåeliga. I de ämnen samma elev  hade svårt att  nå upp till MVG, 
hade de få undervisningstillfällen trots hög arbetsbörda. För  övrigt  tycker  eleven att 
hon hade kontroll över sina betyg,  tack vare att lärarna visste vad eleven ville med 
sina studier.  Endast en elev  fick extra uppgifter för att hon var färdig med ett 
arbetsmoment. 

5. Resultatanalys 
I resultatanalysen har  jag sammanfattat resultaten och kopplat ihop lärar- och 
elevsvaren. Jag har sammanställt dessa, samtidigt som  jag tagit med delar av 
litteraturen. 

5.1 Elevernas och lärarnas skolsituation

Resultatet visar  att lärarna anser  att  ett gott lärandeklimat är förutsättningen för  att 
över huvud taget  lyckas med att inkludera eleverna. Enligt Wahlström (2006) och 
Persson (1997) är ett gott lärandeklimat och därmed kontinuerlig utvärdering av  sin 
undervisning viktig för  ett inkluderande perspektiv. Resultatet i min undersökning 
visar  att lärare i gymnasieskolan satsar  på dessa grunder i sin undervisning.  Detta 
stämmer väl överens med elevsvaren jag  fått. Två  av  eleverna säger  att 
sammanhållningen i klassen och lärarnas attityd var viktig för  att man som elev 
skulle känna sig respekterad. En elev  efterfrågade en mer avslappnad attityd från 
lärarnas håll,  vilket också stärker resultatet. Resultatet visar alltså att en lärares 
förhållningssätt  är viktigt för att inkludering av  begåvade elever ska ske i skolan och 
lärarna försöker föra en öppen dialog med eleverna. Haug (1998) diskuterar hur 
samhället  bör avspeglas i skolan, med tanke på  att alla bör  samarbeta på samma sätt 
som  man gör ute i samhället. Rosenqvist (2001) tar också  upp att elevernas situation i 
skolan är beroende av  samhällets värderingar och attityder, i detta  fall, kring 
begåvade elever. Hon menar  också att vi befinner oss i ett förändringsstadie när det 
gäller synen på inkludering. 

En elev  säger att hon inte hade något annat  som upptog hennes tid under 
gymnasiestudierna. Hon såg det också som  en sport att få  höga betyg i kurserna. 
Även en annan elev  säger att  gymnasietiden var en bra period i hennes liv, vilket 
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beror på likasinnade vänner  och  engagerade lärare. Wahlström (2003) och Persson 
(1997) tar  upp att begåvade elevers situation kan vara  avgörande i skolan. De 
beskriver att begåvade elever kan bli utsatta och en elev  beskriver  här hur hennes 
situation var trygg eftersom hon hade begåvade vänner i klassen. Samma elever 
motiverades av att höga betyg möjliggör vidare studier. 

Mogensen (2006) tar  upp att begåvade elever  kan ha nytta av  att arbeta i skolan med 
olika organisationsformer. Alla elever i min undersökning säger  att klassen arbetade 
med samma saker under lektionerna, men att det inte varit påfrestande för  dem 
personligen. En elev  menar att i vissa kurser  var klassen betydligt mindre och att de 
då arbetade mer  individualiserat och att det kändes givande, eftersom eleven blev 
mer delaktig.  I stort upplevde eleverna  att  klassen arbetade med samma material hela 
tiden. Unesco (2008) menar att läraren lägger nivån  på lektionsinnehållet  för att de 
flesta i klassen ska  klara av  arbetet. Eleverna i min undersökning upplevde inte 
tempot eller innehållet som  något  större problem. Däremot framkommer det  att  när 
eleverna kände delaktighet, blev  arbetet mer givande.  Koshy, Ernest och Casey 
(2009) har kommit fram  till  att begåvade elever  som blivit utmanade i matematik har 
varit nöjda med en mer stimulerande undervisning.  Det visade sig också att  de 
föredrog fördjupningar i ämnet. 

De flesta lärarna tar upp att  elevgrupperna är för  stora för  att  kunna inkludera alla. 
Slutsatsen man kan dra är alltså att  mindre grupper  ger en större förutsättning för 
inkludering. Lärarna har också gett  en klar  bild av  att  de inte hinner med alla elever, 
och då blir  de begåvade eleverna drabbade. Resultatet  visar  även på  motsatsen, 
eftersom en av  eleverna upplevde att  de elever  i klassen som  behövde särskilt stöd, 
blev  påverkade. Detta kan bero på den klassens sammansättning och gruppdynamik, 
vilket skiljer sig från klass till klass. Det är möjligt  att samma problematik finns i flera 
klasser. Rosenqvist (2001) tar upp att lärare föredrar att undervisa homogena 
grupper. För  stora  elevgrupper kan vara  en reell orsak till  varför  lärare föredrar en 
sådan typ av undervisning. 

5.2 Öppenhet och flerstämmighet kan leda till stimulans, 
ja tack! 

Två elever säger tydligt  att de ville ha ytterligare stimulans i gymnasiet. En elev  tror 
att hon hade kunnat prestera mer i skolan om syftet var annat än höga betyg. 
Resultatet från lärarenkäterna tyder på att begåvade elever  ofta kommer i andra  hand 
och det  kan tolkas som  att lärarnas prestation inte når upp till elevernas 
förväntningar. En lärare upplever att  elever med höga betyg över lag inte vill  ha 
ytterligare stimulans medan en annan lärare menar att det är  ett ämne som inte 
diskuteras speciellt mycket i skolan. Det tyder på  att  lärare och  elever har olika 
uppfattningar om situationen. 

En lärare tar  särskilt upp att  h-n försöker uppnå en flerstämmighet i 
klassrumssituationer.  Alla intervjuade elever tar upp att  en flexibel undervisning är 
att föredra.  Wahlström (2006) och Persson (1997) diskuterar den divergenta 
pedagogiken som ett exempel på att göra undervisningen mer flexibel för eleverna. 
Resultatet om  flerstämmighet går hand i hand med detta. Wahlström  tar också upp 
hur man kan anpassa undervisningen med hjälp av  Blooms taxonomi och olika 
inlärningsnivåer för eleverna. 
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En elev  upplever  att det  fanns ett öppet klimat, men att  hon inte kände sig delaktig 
eftersom lärarna  inte uppmanade till detta. Mönks och Ypenburg (2004) menar att 
med rätt  stimulans och rätt omgivning kan  alla  nå sin högsta potential.  Två av 
eleverna har  i intervjuerna efterfrågat någon form av  ytterligare stimulans under sin 
gymnasietid. En elev  umgicks med likasinnade i klassen och en annan elev  gick i en 
klass där de stöttade varann. Resultatet bekräftar det som Mönks och Ypenburg 
diskuterar, att omgivningen kan vara avgörande. Två  elever uttrycker  en önskan om 
att få  lära sig för lärandets skull och inte för betygens skull. Resultatet visar att extra 
stimulans och mindre fokus på betygen, förmodligen hade gjort elevernas tillvaro 
bättre.  

5.3 Betyg och kriterier 

Resultatet visar  också att begåvade elever är särskilt måna om  hur mål och 
betygskriterier formuleras och kan uppnås. En elev  fick ofta tjata och  anstränga sig 
för att få reda på vad som skulle göras och en elev  efterfrågar tydligare uppföljningar 
med fokus på ens individuella betygsnivå. Resultatet visar  även att betygen är mycket 
viktiga  för begåvade elever. Två elever säger  att de skulle ha velat ha tydligare 
riktlinjer för den nivå de valt  att  satsa på  i kurserna. Ingen av  lärarna har diskuterat 
detta eller de begåvade elevernas situation i skolan. Däremot tar Mogensen (2006) 
upp att begåvade elever kan ha nytta av  tydliga kunskapsmål. Elevresultaten visar på 
brister när  det gäller tydliga kriterier och mål. Det kan bero på att lärarna  tror  att de 
förklarar kriterier  och mål på ett tydligt sätt, när så inte är fallet. Resultatet visar  att 
lärarna låter  eleverna utvärdera arbetsmomenten, men att det oftast  sker efter 
avslutat område eller  inför  terminslut,  istället  för  under pågående kurs eller 
arbetsmoment. 

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion

Det är möjligt att elevrespondenterna förskönat, förkastat eller glömt bort sin 
gymnasietid. Men jag tycker att en fördel de har gentemot elever som går 
gymnasieutbildningen nu, är  deras mognad och distans till sina år på  gymnasiet.  Jag 
fick dock aldrig  den uppfattningen av  att eleverna skulle ha förskönat sin skoltid. 
Däremot kan jag känna ett uns av  detta i lärarnas enkätsvar. När de redogjort  för sin 
praktik, får  jag uppfattningen av  att de beskriver  situationen som de skulle vilja ha, 
och strävar emot,  istället  för hur  det verkligen är. Jag har specifikt frågat  efter  hur  de 
skulle vilja att till exempel organisationen skulle se ut för  att kunna underlätta 
inkluderingen,  men i vissa  fall har jag alltså känt att lärarna beskriver hur de skulle 
vilja att undervisningen såg  ut,  när  jag frågat hur de gör  i sin  praktik. Men över lag, 
tycker  jag att svaren känns genuint ärliga. Vissa svar har varit  kortfattade och då har 
jag  inte fått ut  lika  mycket som jag hade hoppats på. Vissa enkäter  är otroligt 
välskrivna  vilket bidragit mer till materialet.  Detta har eventuellt  gjort att jag grundat 
mina resultat mer  på  vissa enkäter än andra. Men jag anser inte att  resultatet är 
missvisande för  den sakens skull. Däremot hade det varit  intressant att även 
observera några lärare i undervisningssituationer, för  att kontrollera enkäternas svar. 
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Intervjuerna har till viss del haft  den funktionen,  men det  rör sig inte om  någon 
kontroll av samma lärare som svarat på enkäten. 

Jag har varit tydlig i enkätfrågorna och frågat  efter lärarens exempel på hur  de gör i 
sin praktik. Jag har därmed fått svar som täcker  in både en faktisk praktik och  hur 
lärarna skulle vilja att  undervisningen såg ut om  allt fungerar som  det ska. Jag delade 
ut ungefär 35 enkäter och fick bara tillbaka 11  stycken och undrar förstås vad det  kan 
bero på. Eventuellt var  enkäten för omfattande, samtidigt som  frågorna kan ha 
upplevts som svåra  att svara på. En låg svarsfrekvens från lärarna kan också  bero på 
tidsbrist, att lärarna inte ansåg sig ha tid att  sätta  sig  in i temat och svara  på enkäten. 
Det kan också bero på  att lärarna inte har  funderat  på hur de inkluderar begåvade 
elever i undervisningen och fann enkäten stötande och särskilt tidskrävande. 

Jag har intervjuat tre elever, vilket kan anses få. Men jag tror att dessa elever  kan 
representera varsin typ av  elev  och att det  finns flera  begåvade elever  i liknande 
situationer  och  med liknande erfarenheter. Litteraturen tar i många fall upp begåvade 
barn som  ligger väldigt långt före de andra i sin klass eller  omgivning. De elever som 
jag  intervjuat  kan mycket väl ses som  elever som  ”bara” är  studiemotiverade. Men om 
man ser det på det sättet,  kan man fundera över hur lärarna hanterar de riktigt 
begåvade eleverna. Har man höga betyg  i skolan, har  man förmodligen flera typer av 
begåvning som till exempel logiskt tänkande och hög förståelse. 

I efterhand har det visat sig vara mycket svårt att definiera begreppet  ”begåvade 
elever”. Kanske hade det  varit bättre om  jag använt mig av  begreppet 
”högpresterande elever”, eftersom  de elever  jag intervjuat har lyckats få  höga betyg 
tack vare sin  höga prestation.  Men jag tycker fortfarande inte att man kan utesluta att 
de dessutom är begåvade. Jag hade kanske kunnat undvika problemet om jag 
nödvändigtvis inte intervjuat begåvade elever  med höga betyg. Under tidspress 
lyckades jag dessvärre inte utarbeta en metod för  att undvika det här  problemet. Det 
är också slumpartat att alla eleverna gick en studieförberedande gymnasieutbildning. 
Resultatet skulle kanske blivit annorlunda om  jag samtalat med begåvade elever som 
inte hade ett högt slutbetyg och  som gick ett  yrkesförberedande program på 
gymnasiet.

Resultatet  kan också ha påverkats, eftersom jag inte delgav  lärarna min 
begreppsdefinition av  begåvade elever. De olika lärarna kan ha haft olika  definitioner 
kring begåvning och begåvade elever.  Det  är  dessutom ett  relativt  laddat begrepp, 
vilket var anledningen till att jag  försökte definiera det. Resultatet kan ha påverkats 
av  lärarnas olika uppfattningar kring begreppet och ett annat resultat skulle kunna ha 
framkommit om jag till exempel bifogat min begreppsdefinition i enkäten.

Jag skickade inte frågorna i förväg  till de elever jag intervjuade. Det kan ha bidragit 
till att svaren inte blev  tillräckligt genomtänkta. Däremot upplevde jag, i de flesta fall, 
att svaren på  frågorna var fylliga och förståeliga. Därför  behövde jag inte heller, mer 
än någon enstaka  gång, ställa följdfrågor. Det tycker  jag var positivt,  eftersom 
intervjuerna tog så pass lång tid ändå. Att inte ställa följdfrågor, har  dessutom  gjort 
analysarbetet lättare. 
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6.2 Mina forskningsfrågor! 
Den första frågan jag ställde mig var  vilka olika  uppfattningar det  finns bland några 
gymnasielärare om inkludering av  begåvade elever. I min undersökning har jag fått 
fram  att de flesta lärarna tycker det är viktigt att  föra en öppen dialog med eleverna 
för att alla ska få komma till tals. De elever som jag  intervjuat har  uppenbarligen 
begåvning och var  studiemotiverade i gymnasiet, men upplever  ändå  att lärarna 
kunde ha hanterat situationen på ett annorlunda sätt. I enkäterna menar flera lärare 
att elevgrupperna  är för stora, vilket kan vara en förklaring till att eleverna ibland 
anser sig  vara förbisedda. En par lösningar,  menar lärare, skulle vara att arbeta mer 
ämnesövergripande eller samarbeta mer. Koshy, Ernest och Casey  (2009) och 
Assarsson (2007) tar  upp att det saknas vidareutbildning  för  lärare och pedagogiska 
diskussioner i skolan. 

Den andra frågan jag ställde mig var hur lärare praktiserar  inkludering av  begåvade 
elever  i sin undervisning. Lärarna har  svarat att de arbetar  för  ett gott  lärandeklimat 
för att  främja inkluderingen.  Flera lärare upplever att  de begåvade eleverna ofta  får 
klara sig själva men att  det inte är särskilt eftersträvansvärt.  Det framgår också i 
resultaten att  elever  med svårigheter får mer uppmärksamhet. Frågan är hur man ska 
göra för  att  det ska bli lika aktuellt att hjälpa begåvade elever i skolan. Jag tolkar 
situationen som att lärare idag måste prioritera vilka elever  som ska få  extra tid och 
hjälp. Samtidigt kräver  kanske inte en elev  som  det går lätt  för i skolan, lika mycket 
eller lika snabb hjälp, som  en elev  som  behöver stöd för att till exempel nå  betyget 
Godkänd i en  kurs. I ett vidare perspektiv  kan man tänka sig att när  lärare tvingas 
prioritera, väljer de att ge sin tid till elever som behöver den mer akut. 

Den tredje och sista frågan jag ställde var hur några  begåvade, redan utexaminerade 
elever, uppfattar undervisningen och sin utbildning. Eleverna har bland annat svarat 
att de ville ha  mer stimulans och utmaning i skolan, men gärna  mindre fokus på 
betyg  och bedömning. De upplever  att det för det mesta var ett  öppet klimat i skolan, 
men att det skiljde sig mellan lärarna. Det kan påvisa att lärare inte är tillräckligt 
samspelta när det gäller förhållningssätt och planering. 

6.2.1 Eleverna i fokus  

Det är avgörande för elevernas studieprestationer  att  de trivs i skolan. Wahlström 
(2006) och Persson (1997) tar bland annat upp att  begåvade elever måste få  känna 
tillhörighet. Samtliga elever som jag har  intervjuat  har läst  studieförberedande 
program. En elev  säger  att hon hade flera begåvade kompisar i klassen och en annan 
elev  att klassen var mycket  högpresterande. Jag drar slutsatsen att dessa  elever kände 
tillhörighet i sina klasser. Då kan även slutsatsen att begåvade elever  som  presterar  i 
skolan, trivs i skolan och kan koncentrera sig på studierna dras. Detta stärker  det vi 
redan vet, att  det  ofta finns en  orsak till varför elever inte orkar  prestera  i skolan. Det 
är kanske inte så konstigt att  begåvade och motiverade elever fokuserar mycket på 
sina betyg och resultatet  visar  även detta, eftersom  alla elever tyckte det var  viktigt att 
få höga betyg i gymnasieskolan. 

Eleverna anser att de hade tillräcklig uppfattning om vad som  krävs av  de för  att nå 
upp till betygskriterierna för  VG/MVG. Men två av  eleverna efterfrågar specifikt 
tydligare betygskriterier. Som  pedagog kan det  vara viktigt att försöka ta bort den 
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eventuella press som  betyg  kan ha på  begåvade elever och som också en av  eleverna 
sa sig ha under gymnasietiden. Man kan tolka det som att begåvade elever upplever 
att de vill ha  högsta  möjliga kontroll över sina betyg  och  skolgång.  Jag tolkar  det 
också  som  att  mycket i skolan kretsar  kring betyg och bedömningar  av  olika slag. Det 
kan vara påfrestande och leda till stress, vilket också framkommer i elevintervjuerna.

6.2.2 De begåvade eleverna tvingas ta sitt eget ansvar 

Enligt Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2009) har alla elever rätt till utbildning 
utifrån sin egen nivå. Att  begåvning uppmärksammas på ett  annat sätt i dagens 
skoldebatt kan leda  till  att verksamma  lärare ser på sina elever på ett  nytt sätt. 
Wahlström  (2006) beskriver hur  det länge har varit tabu att  prata om olika 
begåvningar i samhället  och i skolan, men att vi ur ett samhällsperspektiv  behöver 
dessa begåvningar. Det är  möjligt att samhällets attityder har påverkat  detta, men att 
en ändring håller  på att ske. Wahlström beskriver  också hur  begåvning  ofta kan visa 
sig genom  kreativitet och skapande. Även Persson (1997) och  Mönks och  Ypenberg 
(2004) berör detta.  I samhället har det länge funnits en attityd att teoretiska ämnen 
är mer värda än  estetiska, vilket inte gynnar de elever som är särskilt  begåvade inom 
de estetiska ämnena i skolan. Det finns ett  förslag till att gymnasieskolans estetiska 
verksamhet inte längre ska vara obligatorisk (Lärarförbundet). Det skulle i så fall  inte 
längre vara en skola med bredd och  flerstämmighet, där alla typer  av  begåvning tas 
om hand. 

Eftersom bland annat ordförande i LR talat om  elever  som är särskilt begåvade i  
teoretiska ämnen i massmedia, kan man se att  det blivit  mer  accepterat  att  föra in 
begåvning i skoldebatten. Det talas till och  med om elitprogram på gymnasienivå, 
vilket också blivit verklighet. Oavsett vad man tycker  om  det, visar det på en 
förändrad attityd i samhället. 

I debattartikeln Mer tid för planering och efterarbete skriver  Fjelkner, Abrahamsson 
och Runesson (2009) att den genomsnittliga lärarens arbetssituation har förändrats 
under  de senaste 20 åren. Idag har en  lärare fler  undervisningstimmar och dessutom 
fler krävande ansvarsområden som  elevvård och administration. Tidsbristen 
försämrar kvaliteten  på lärarnas arbete. Många lärare i min undersökning upplever 
att de har för  lite tid, för stora klasser  och för  få resurser för att  kunna inkludera alla 
elever. Att  dagens skola  inte ännu  ger utrymme för en ny  lärarroll med fler 
ansvarsområden och  fler undervisningstimmar, kan vara en anledning till att  lärarna 
tvingas sätta  begåvade elever i andra hand. Ett par  lärare hade temaarbeten, öppna 
frågor och  ämnesövergripande studier  som  konkreta förslag på vad man kan göra för 
att inkludera begåvade elever. De förslagen tillsammans med en förbättring av 
skolornas organisation, skulle kunna underlätta inkluderingen av  begåvade elever  i 
dagens skola. Assarsson (2007) beskriver  att dagens skola inte kan leva upp till sitt 
politiska  uppdrag och att det  saknas pedagogiska riktlinjer  och diskussioner  i skolan. 
Några lärare i min  undersökning har lyft  fram  att det är upp till läraren att själv 
utforma undervisningen så att  även  de begåvade eleverna blir delaktiga.  När detta 
inte sker, blir risken större att begåvade elever understimuleras. Att organisera 
undervisningen tematiskt  är  både en  önskan och  på vissa håll redan verklighet, som 
ett par lärare lyfter  fram  i resultatet. Assarsson menar att  det är svårt att se elevernas 
olikheter  som  en resurs, eftersom skolans organisation försvårar detta.  Det kan vara 
många lärares önskan att de ska kunna vända olikheter  till  någonting positivt, men på 
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grund av  tidsbrist och organisatoriska brister  inte kan uppnå det. I förlängningen kan 
jag se att det leder till bristande kvalitet och en känsla av att inte räcka till. 

Slutligen hoppas att min uppsats kan hjälpa lärare att  få  upp ögonen för 
inkluderingen av  begåvade elever. Genom att tänka på detta  och diskutera det med 
kollegor, kan vi underlätta gymnasietiden för våra begåvade elever. 

7. Övriga forskningsfrågor 
I ett bredare perspektiv  vore det intressant att forska  vidare kring sambanden mellan 
begåvade elever och deras socioekonomiska bakgrund. Resultatanalysen berör  att 
eleverna inte hade några problem med studierna eller tillvaron under  sin 
gymnasietid. Det skulle därför  vara intressant  att föra in till exempel elevernas 
hemförhållanden som variabel, för  att kunna fastställa eller  förkasta detta.  Det skulle 
också vara intressant att intervjua ett större antal elever, för att få ett större underlag. 

Vidare forskning skulle också kunna innebära att man undersöker de begåvade 
underpresterande elevernas situation i skolan, som jag inte berör i min 
undersökning. 
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Bilaga 1 - Enkät 

Enkät om Integrering i din undervisning 
- ur ett lärarperspektiv 

Fråga 1

a. Vilka ämnen undervisar du i? 

________________________________________________________________________

b. Vilka ämnen har du behörighet i? 

________________________________________________________________________

c. Hur länge har du arbetat som behörig lärare?

_______________________________________________________________________

Fråga 2 

Hur tar du tillvara alla elevers olika egenskaper i klassrummet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fråga 3

Beskriv hur du arbetar för att få ett gott lärandeklimat i klassrummet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fråga  4

Beskriv hur du och/eller dina elever utvärderar undervisningen? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fråga 5

Hur arbetar du praktiskt med inkludering av samtliga elever i din undervisning?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fråga 6 

Hur gör du i din praktik för att begåvade elever ska kunna vara fullt delaktiga? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Fråga 7

Hur gör du konkret för att elever med betyget MVG i dina kurser ska vidareutvecklas inom 

ämnet? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fråga 8

Hur tycker du att resurserna för att kunna tillgodose elevernas särskilda behov, särskilt 

begåvade elever, fördelas på din arbetsplats?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Fråga 9

Hur skulle du vilja att din arbetsplats organiserar sig kring inkluderingen av elever?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Fråga 10

Följande fråga handlar om eventuella svårigheter med att tillgodose alla elever, särskilt 

begåvade, i undervisningen. Kryssa för de förslag som du tror skulle underlätta arbetet 

med inkludering av begåvade elever. 

 ett fungerande samarbete mellan kollegor 

 fler resurser

 ett starkare ledarskap

 djupare kunskap om inkludering

 en väl fungerande organisation 
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Fråga 11

Följande fråga tar upp sju påståenden om inkludering. Instäm eller ta avstånd från 
påståendena genom att kryssa för ett av alternativen. 6 på skalan är Instämmer helt och 1 

på skalan är Tar helt avstånd.

 6  5  4  3  2  1 

a.  Jag tycker det är effektivast om alla elever gör samma sak på lektionerna.

           

b. Jag tycker det är effektivast om de begåvade eleverna arbetar för sig och de     
lågpresterande eleverna arbetar för sig. 

           

c.  Jag har noggrann planering för varje enskild elev eller grupper av elever för att de ska 
inkluderas i undervisningen. 

           

d. Jag tycker det är svårt att inkludera samtliga elever eftersom det kräver extra mycket 
planering och är tidskrävande. 

           

e. Jag upplever att resurserna tilldelas elever i behov av särskilt stöd.

           

f.Elevantalet i klasserna är för stort och det försvårar inkluderingen. 

            

g. Jag tycker att inkludering specifikt är en fråga om funktionsnedsättningar.
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Bilaga 2 - Frågor till elever 

1Kan du ge en helhetsbild av undervisningen, ditt program och klass med tanke på 
stämning och sammanhållning?

2. Kände du dig delaktig i undervisningen? Upplever du att klassen var delaktig och fick 
vara med att utforma undervisningen? 
 
3. Hade du en klar uppfattning om vad som förväntades av dig för att nå de högre betygen? 

4. Upplever du att lärarna förde en öppen dialog med dig/klassen kring betygskriterierna 
och kunskapskraven? Skedde det kontinuerligt eller mest inför kursslut eller omdömen/
utvecklingssamtal? 

5. Var det lätt eller svårt att nå upp till VG/MVG-målen i kurserna du läste? 

6. Visste du hela tiden hur du låg till, betygsmässigt, i kurserna och kunde få reda på vad 
du skulle göra för att tex. höja ett betyg från VG till MVG? 

7. Var det viktigt för dig att få höga betyg i gymnasiet? Varför då?

8. Tror du att du skulle ha kunnat, eller ville du, lära dig mer i gymnasiet, om du fått extra 
hjälp eller stimulans? Skulle du vilja få särskilt stöd för att utmanas mer i vissa kurser?

9. Fick du vid några tillfällen extra material eller fördjupningsuppgifter för att du till 
exempel redan var klar med ett arbetsmoment? 

10. Upplever du det som att hela klassen gjorde samma sak hela tiden, eller som om 
undervsningen var mer individuell? 

11. tyckte du att det gick för långsamt framåt i vissa kurser och att lärarna fokuserade på 
andra elever som kanske inte hade det lika lätt?

12. sammanfattningsvis, har du några bra eller dåliga erfarenheter från gymnasietiden som 
begåvad elev? 

13. Tycker du att lärarna hade kunnat underlätta din gymnasietid på något sätt? 
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Bilaga 3 - Missivbrev 

Hej!

Jag heter  Tove Linered och i januari är jag förhoppningsvis utbildad gymnasielärare i 
svenska och historia. Den här sista  terminen skriver jag mitt examensarbete inom 
pedagogik vid Mälardalens högskola.

Till mitt  ex-jobb har jag valt  att  undersöka hur  lärare och elever  uppfattar de begåvade 
elevernas roll i undervisningen. Jag tycker det  är  viktigt att  lyfta frågan eftersom alla elever 
ska  ha tillgång till en undervisning utifrån sin egen nivå. Dessutom är det en fråga som jag 
inte har kommit i någon större kontakt med under mina fem år vid högskolan. 

Du har valts ut att medverka i min undersökning eftersom du tog studenten från 
gymnasiet med höga betyg/är  utbildad gymnasielärare. Jag har använt mig  av  enkäter 
(lärare) och intervjuer ( fd. elever) i min undersökning. 

Dina  svar kommer endast att  användas i arbetet med mitt examensarbete och kommer att 
behandlas anonymt. Du får  så klart när som helst avsäga dig din medverkan och den är 
helt frivillig. 

Tack!

/Tove 
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