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Projektplan Enköpings kommun 

 
1. Projektets titel 

Särskilt begåvade elever 

 

2. Projektledare i kommunen samt ansvarig akademisk 
forskare vid Uppsala universitet 
 
Enköpings kommun 
Eva Wadell, enhetschef FoU Enköpings kommun samt Marie Jonsson, 
pedagog vid lågstadieteamet 
 
Uppsala universitet 
Caroline Sims, doktorand vid institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
 

3. Syfte, målsättning och bakgrund 
Uppsala universitet, Fakulteten för utbildningsvetenskap och Enköpings 
kommun, utbildningsförvaltning har tecknat samarbetsavtal gällande 
ULF – en försöksverksamhet med praktiknära forskning. Syftet med 
försöksverksamheten är att fördjupa samverkan mellan lärosäte och 
huvudman och bidra till en stärkt vetenskaplig grund såväl i lärar- och 
förskollärarutbildningarna som i skolväsendet genom att möjliggöra 
praktiknära forskning i båda miljöerna. Inom försöksverksamheten 
utformar utbildningsförvaltningen långsiktiga och hållbara rutiner och 
metoder så att verksamheternas analyser bearbetas till frågeställningar 
lämpliga för forskning. 
 
I forskningscirkeln deltar och möts deltagare från universitet och 
huvudman. De frågeställningar som lyfts är praktiknära. På sikt kan 
forskningscirkelns frågor gå vidare till framtida forskning.   
På senare tid har uppmärksamheten riktats mot särskilt begåvade 
elevers skolsituation och konsekvenserna av att förbise deras 



 
 

2 (4) 

  

 

 

förutsättningar och behov. Vi vet av erfarenhet att dessa elever riskerar 
att bli hemmasittare om de inte bemöts på adekvat sätt. Därför vill vi öka 
vår kompetens runt den här elevgruppen, hitta rutiner för att kunna 
identifiera och arbeta med dem på bästa sätt i framtiden. Vi möter 
dagligen elever på olika stadier som behöver utmaningar i sitt lärande. 
Vi behöver fördjupa våra kunskaper för att kunna identifiera dem och 
arbeta förebyggande och på rätt nivå, så att de inte hamnar i	
skolsvårigheter. Vi vill kunna hantera och tillgodose de här elevernas 
behov.  

 

4. Översiktlig plan för projektets genomförande: former för 
samverkan, projektteamets sammansättning och roller, 
tidsplan och aktiviteter 

Arbetet leds av  forskare från Uppsala universitet i samarbete med lärare 
vid grundskolans lågstadieteam, Enköpings kommun. Som modell har vi 
valt forskningscirkel med sammantaget tolv deltagare . Deltagarna är 
lärare från grundskolan, elevhälsan, grundskolans lågstadieteam och 
gymnasiet . Forskningscirkeln är planerad för två terminer men kan 
komma att förlängas. Träffar med forskningscirkelledare sker en gång 
per månad. Varje sådan träff är tre timmar och är förlagd i Enköping. 
Mellan träffarna har  pedagog vid lågstadieteamet kontakt med 
deltagarna.  Varje deltagare har tid i sin tjänst till sitt förfogande för 
inläsning av litteratur eller för annan planering. 

 

5. Ömsesidig nytta och mervärde för kommunen respektive 
Uppsala universitet 
Deltagare från Enköpings kommun får en teoretisk förståelse för de 
pedagogiska handlingar som sker på skolan – att knyta ihop den 
pedagogiska praktiken med teoretisk kunskap på området. 
Forskningscirkeln som form bidrar till för framtida kollegialt lärande. 
 
Universitetet stärker samarbetet med Enköping som 
samverkanskommun. Forskningscirkeln bidrar med fördjupade 
teoretiska kunskaper och praktiska exempel på hur skolan organiserar 
pedagogisk verksamhet i arbetet med barns lärande och 
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kunskapsutveckling. Forskningscirkelledaren har möjlighet att vägleda 
deltagarna i sitt arbete med frågor rörande särskild begåvning utifrån ett 
kritiskt, granskande perspektiv. Samtidigt kommer 
forskningscirkelledaren i egenskap av forskarstuderanden att kunna 
diskutera pedagogiska och didaktiska frågor i ett praktiknära 
sammanhang, vilket kommer att ha inverkan på avhandlingsarbetet. 
 

6. Implementerings-/ spridningspotential inom och utom 
kommunen inklusive plan för resultatspridning och 
utvärdering efter avslutat projekt 

För spridning inom kommunen finns olika forum, t ex chefsmöten  och 
verksamhetsmöten för rektorer. Under vårterminen kommer projektet 
presenteras vid en konferens för kommunens pedagogiska utvecklare 
vid förskolan samt för förstelärarna vid grundskolan och gymnasiet. Vid 
samma tillfälle kommer forskningscirkelledaren ge en föreläsning utifrån 
temat Särskilt begåvade elever. 

Efter att projektet är avslutat sprids lärdomar och erfarenheter till övriga 
FoSam-kommuner genom material på FoSam:s webbsida inklusive en 
slutrapport. 

 

7. Sökt belopp samt total budget inklusive kommunens 
egen insats i form av arbetstid 
 
Från FoSam:s insatsform samverkanscheckar söks för föreliggande 
projekt 86.000 kr. Projektets totala budget framgår av 
nedanstående tabell 
 

 

Huvudman Deltagare Beräknad kostnad 
Enköpings kommun 12 lärare a 2 h/ vecka 280 tkr 
Samverkanscheck 
FoSam 

Forskningscirkelledare 86 tkr 

ULF-försöksverksamhet Forskningscirkelledare 14 tkr 
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Underskrifter 

 

Enköping/Uppsala 2019-01-29 

 

 

 

_______________________ 

Frank Stoor, Förvaltningschef 

Enköpings kommun 

  

 

 

______________________________ 

Caroline Sims, Forskningscirkelledare 

Uppsala Universitet  


