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Sammanfattning 

Studiens övergripande syfte är att belysa erfarna lärares möte med verbalt särskilt begåvade elever i 

årskurserna 1–6 i grundskolan. Vilka möjligheter har lärarna haft att identifiera dessa elever och att 

kunna ge dem adekvat stimulans?   

 

För att erhålla informanternas erfarenheter genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

baserade på en intervjuguide med öppna frågor. Deltagarna bestod av fem klasslärare och tre lärare 

med specialpedagogisk vidareutbildning. Studien utgick från det sociokulturella perspektivet på 

kunskap och lärande. Vid analysarbetet av informanternas uttalanden användes en fenomenografisk 

metodansats, vilken är lämpad för att beskriva och analysera människors uppfattningar om olika 

fenomen i omvärlden. Analysen av de transkriberade intervjuerna kategoriserades i teman som 

sammanställdes i resultatdelen.  

Studiens resultat visade att informanterna var övervägande samstämmiga i sina svar då alla hade mött 

verbalt särskilt begåvade elever. Identifikationskriterierna var tidig läsförmåga, väl utvecklad skriftlig 

förmåga och ett brådmoget sätt att tala. Trots avsaknad av utbildning kring särskilt begåvade elever 

hade informanterna anpassat undervisningen med att ge utmaningar och stimulans så att eleven fick 

arbeta nära sin utvecklingszon, vilket lärarna ansåg vara möjligt i just svenska, genom att ge eleven 

mer avancerad litteratur att läsa och mer omfattande skrivuppgifter. Lärarens förhållningssätt och 

förmåga till lyhördhet ansåg samtliga informanter var av essentiell betydelse, vilket indirekt visade sig 

i informanternas bemötande av eleverna. Informanterna uttryckte emellertid en känsla av 

otillräcklighet. Bristfällig organisation, för stora elevgrupper och tidsbrist utgjorde hinder i att anpassa 

undervisningen och att handleda eleverna.  

De variationer som framkom var att informanterna med specialpedagogisk kompetens mötte elever 

med särskild begåvning som även hade en NPF-diagnos eller uppvisade drag av 

autismspektrumtillstånd. De handledde dessutom klasslärare och arbetslag med organisering av 

elevernas lärmiljö.   
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Förord 

Det har varit ett intressant, lärorikt och intensivt arbete som genomförts i ett gott samarbete mellan oss 

författare. För att genomföra denna studie har vi varit beroende av flera personer. 

 

Vi riktar därför en stor tacksamhet till de informanter som deltog i vår undersökning. Genom goda 

samtal fick vi en inblick i era erfarenheter av mycket begåvade elever. Ett stort tack till våra familjer, 

kollegor och vänner som har förstått vikten av att vårt skrivande har tagit tid och ork.  

 

Till sist vill vi rikta ett särskilt varmt tack till vår handledare Åsa Murray som har gett oss värdefull 

handledning, kritisk granskning av vår studie och alltid varit tillgänglig med snabba svar.   

 

Elisabet Björnfot Sundström och Marie-Louise Nygren 
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Inledning 

Särbegåvad, särskilt begåvad, högpresterande eller mycket begåvad. Begreppen är många och svåra att 

definiera bland forskare och lärare. Men oavsett begrepp finns dessa barn och ungdomar i vår skola. 

Vad har lärare för kunskaper om och erfarenheter av dessa elever? Får de den stimulans och det stöd 

som alla elever har rätt till? 

 

Enligt Salamancadeklarationen (1996) ska skolor ha en inkluderande pedagogik där eleven är i 

centrum. Skolan ska möta alla elevers förutsättningar och behov. Även styrdokumenten lyfter numera 

upp denna grupp av elever. Skollagen från 2010 (SFS 2010:800) föreskriver att alla elever ska få stöd 

att utvecklas så långt som möjligt och att hänsyn ska tas till elevers olika behov. Den ger uttryck för att 

elever som lätt når kunskapskraven, ska få stimulans och ledning för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling. Skollagen tydliggör den särskilt begåvade elevens rätt till en utmanande 

undervisning på sin nivå. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) 

visar på att undervisningen ska främja elevens fortsatta lärande med hänsyn till elevens bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011).  

 

Elever med särskild begåvning får dock inte tillräckligt med stimulans (Pettersson, 2017). För att dessa 

elever ska kunna prestera utifrån sin kapacitet krävs utmaningar och uppmuntran. Pettersson (2017) 

menar att saknas detta leder det till ett underpresterande som i sin tur kan leda till nedsatt motivation 

och koncentrationssvårigheter. Dessa barn som tillhör den andra sidan av normalfördelningskurvan 

kan speciallärare möta i skolan efter att den nya skollagen trätt i kraft. Speciallärarens roll handlar av 

tradition om att stödja och stötta elever i inlärningssvårigheter och därför kan detta möte innebära en 

tämligen ny situation. Men i högskoleförordningen (SFS 2011:186) för Speciallärarexamen står det att 

specialläraren ska identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete. Specialläraren ska i sitt 

arbete leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever genom att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.  

 

Brist på utmaningar och stimulans för särskilt begåvade elever kan leda till missanpassning och 

vantrivsel i skolan. Trots mycket goda förutsättningar kan särskilt begåvade elever då löpa risk för 

understimulans samt bli uttråkade i den vanliga klassrumsmiljön (Hjörne & Säljö, 2013; Wallström, 

2012). Wallström (2012) menar att forskning tyder på att lärarens roll för dessa elever är av stor 

betydelse. Det behövs skickliga lärare som kan situationsanpassa undervisningen samt vara flexibla. 

Läraren måste se till att lusten i lärandet konstant får den näring som behövs. Möts en särskilt begåvad 

elev redan vid skolstarten med de rätta förutsättningarna kommer de med all säkerhet upptäckas och 

stimuleras till att nå sin yttersta förmåga. Vi vill med denna studie belysa ett antal erfarna lärares 

erfarenheter av mycket begåvade elever och främst fokusera på den verbala förmågan eftersom vår 

inriktning till speciallärare är språk-, skriv- och läsutveckling.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att belysa erfarna lärares möte med verbalt särskilt begåvade elever i 

årskurserna 1–6 i grundskolan. 

 

Vilka möjligheter upplever lärare att de har att identifiera dessa elever?  

Hur karaktäriserar lärare särskilt verbalt begåvade elever?  

I vilken utsträckning har dessa elever fått särskild stimulans? 

Vilken skolanpassning har dessa elever fått? 

3 Bakgrund 

I denna del definieras och beskrivs begreppet särskild begåvning. Därefter följer en historisk 

tillbakablick på hur begåvning uppfattats genom tiderna och begåvningsforskningens tillkomst. Vidare 

presenteras ett internationellt perspektiv med en beskrivning av olika länders syn på särskild 

begåvning och likvärdighet. Eftersom särskild begåvning kan finnas i kombination med 

funktionsnedsättningar vill vi förtydliga det. Avsnittet avslutas med hur de särskilt begåvade eleverna 

kan stimuleras och utmanas på olika vis.      

3.1 Val av begrepp 
Två begrepp som vanligtvis används i dagens skollitteratur och debatter är särbegåvade elever eller 

särskilt begåvade elever. Skolverket använder sig av begreppet särskilt begåvade elever och vi 

kommer också att använda oss av det begreppet. Vi anser att begreppet särbegåvade elever har en 

negativ ton och därför används ordet särskilt begåvade elever i vår studie. Vi har även använt oss av 

mycket begåvade elever, främst under våra intervjuer och resultat. 

3.2 Definitioner av särskild begåvning 
Under 1990-talet myntades i Sverige begreppet särskilt begåvad eller särbegåvad (Persson, 2015). 

Uttrycket var nytt i det svenska språket och ämnade beskriva skillnader mellan elever med 

inlärningssvårigheter och dem vars problematik låg i att tempot inte var tillräckligt snabbt i skolan. 

Den första svenska definitionen av de grupper av elever blev “att den är särbegåvad som förvånar vid 

upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i och utanför skolan” 

(Persson, 2015, s.4). Definitionen varierar mellan olika forskare. Enligt Stålnacke (Skolverket, 2015) 

finns ingen officiellt godkänd definition på vad särskild begåvning är eller vilka individer som ska 

betecknas som särskilt begåvade. Hon menar att det varierar efter sammanhang och syfte. Begreppet 

särskilt begåvad, anser hon, talar för om en individ har en förmåga som är betydligt mycket starkare än 

vad som är vanligt. Särskilt begåvade elever i skolan beskrivs med en intellektuell begåvning bland 

annat inom det språkliga området. Kreger Silverman (2016), Wallström (2012), Westling Allodi 

(2015)  åsyftar även till att begreppet särskild begåvning används inom forskning för att beskriva 

individer som har en extraordinär begåvning inom ett område.  
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3.3 Beskrivning av högpresterande och särskilt 

begåvade elever 

Erfarna lärare har större möjlighet att urskilja specifika kännetecken hos högpresterande elever 

eftersom de är lättare att identifiera och anses som ambitiösa elever (Wallström, 2012). De särskilt 

begåvade eleverna utmärker sig inte alltid tydligt och inte heller alltid på ett sätt som uppfattas som 

positivt. Även Freeman (2004) anser att lärare kan ha svårt att identifiera särskilt begåvade elever i 

skolan. Lärarna har ofta en förutfattad bild av en begåvad elev som kännetecknas av att eleven visar ett 

utmärkt logiskt resonemang, en kvick förståelse och en intellektuell nyfikenhet och ofta i kombination 

med bra skolbetyg.   

Wallström (2012) refererar till en beskrivning från Shirley Kokots forskning som beskriver 

högpresterande kontra särskilt begåvade elever: 

Tabell 1. Shirley Kokots jämförelse av högpresterande och särskilt begåvade elever 

  

Högpresterande elever  Särskilt begåvade elever 

Kan svaret Ställer frågor 

Är intresserad Är nyfiken 

Har goda idéer Har tokiga idéer 

Besvarar frågor Diskuterar dem 

Lyssnar med intresse Visar starka åsikter och synpunkter 

Lär sig snabbt Kan redan 

Har många jämnåriga kamrater Föredrar vuxna 

Kopierar Skapar nytt 

Tycker om skolan Tycker om att lära 

Tar emot information Bearbetar information 

Tänker steg för steg Tänker komplext 

Är nöjd med sin inlärning Är mycket självkritisk 

Förstår idéer Tänker abstrakt 

Arbetar hårt Sysselsätter sig med andra saker men klarar sig ändå 

         

 (Källa: Wallström, 2012 s.27)  
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Mönks och Ypenburg (2009) anser att särskild begåvning är förekomsten av tre personlighetsdrag 

såsom höga intellektuella förmågor, kreativitet och motivation. Förutom de tre personlighetsdragen 

erfordras dock ett nätverk i form av skola, vänner och familj. Det är när samtliga sex faktorer inklusive 

social kompetens samverkar positivt som hög begåvning kan utvecklas vidare.  

3.4 Historik 
Särskilt begåvade människor har alltid funnits men det var under 1800-talets senare hälft som de 

började uppmärksammas av vetenskapen (Kreger Silverman, 2016). Forna civilisationer sökte de mest 

begåvade för att fostra dem till ledare. Även Platon menade att de mest lämpade barnen oavsett 

bakgrund skulle tidigt upptäckas för att skolas till framtida ledare. Barnens särskilda förmågor sågs 

som gåvor av gudarna, därav svenskans begåvad och engelskans gifted som har med gåvor att göra 

(ibid). Under 1500-talet förändrades synsättet och förmågorna kom att betraktas som personliga 

egenskaper (Pettersson, 2017). I Tyskland kom synsättet att utveckla inflytande på samhälle, 

vetenskap och konst (Ziegler, 2010). Det individuella perspektivet, som innebar att vem som helst 

kunde tänka självständigt och logiskt, fick under 1600- och 1700-talet betydande genomslag, enligt 

Ziegler (2010). Flera begrepp som förknippades med begåvning fick nya betydelser. Det nya 

bildningsidealet var begreppet geni. Platons tankar och idéer uppmärksammades återigen i början på 

1800-talet av den amerikanske presidenten Thomas Jefferson. Begåvade elever skulle identifieras och 

erbjudas kostnadsfri utbildning. Tankar om individens möjligheter till personlig utveckling kontra 

samhällsnyttan har genomsyrat historien menar Persson (1997). 

 

Francis Galton var ett särskilt begåvat barn med ovanliga förmågor och dessutom släkt med Charles 

Darwin (Kreger Silverman, 2016). Som vuxen författade han många betydande verk. Ett av dem 

ansågs vara början på psykologisk testning, där han utforskade möjligheten att mäta intelligens och 

andra mentala förmågor. Debatten om arv eller miljö och den differentiella psykologin och 

normalfördelningskurvan härstammar från Galton. Alfred Binet fortsatte att utveckla den psykologiska 

mätningen av särskild begåvning. Han utvecklade det första intelligenstestet som vidareutvecklades av 

Lewis M. Terman (Ziegler, 2010).   

 

Terman var en av de mest betydande föregångarna inom den så kallade geniforskningen. Han uppfattas 

som en pionjär inom forskning om mycket begåvade individers levnadshistoria (Mönks & Ypenburg, 

2009). År 1921 inledde han en omfattande longitudinell studie av ett stort antal särskilt begåvade 

flickor och pojkar (Kreger Silverman, 2016; Persson, 1997). Han ville med sin forskning slå hål på 

rådande myter angående särskilt begåvade. Terman förordade tidig identifikation av särskilt begåvade 

barn och en systematisk differentierad undervisning under hela skoltiden. Han klargjorde även utifrån 

sina forskningsdata att endast intelligens inte var tillräckligt. De personer som hade kommit 

någonstans hade varit mycket motiverade samt haft ett socialt nätverk som gav stöd och kunde erbjuda 

möjligheter (Mönks & Ypenburg, 2009).  

 

Ziegler (2010, s. 27) lyfter fram ”begåvningsforskningens mörka arvegods” som handlar om den 

rasbiologiska rörelsen i vilken Galton och Terman var ledande företrädare. De ville bevisa att den vita 

rasen var överlägsen med hjälp av intelligenstest. Stöd kom att ges endast till barn ur överklass och 

högre medelklass. Binet som uppfunnit testet blev bestört över hur testet användes. Enligt Ziegler 

(2010) och Kreger Silverman (2016) ansåg Binet att intelligens inte var en statisk faktor utan kunde 

utvecklas i en gynnsam miljö och förbättras genom utbildning. 
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3.5 Internationellt perspektiv 
I USA orsakade rymdkapplöpningen med Sovjet ett uppvaknande intresse för särskilt begåvade 

elevers behov av undervisning (Persson, 1997). Intresset för denna grupp elever existerade betydligt 

tidigare i Kanada. Redan år 1914 fanns en definition av exceptional children och ett 

specialpedagogiskt program för dessa. Benämningen exceptionella barn inbegriper både 

inlärningsstarka och elever med inlärningsproblem. Storbritannien har som tradition under lång tid 

utbildat särskilt begåvade elever från starka socioekonomiska miljöer, en elit, i exklusiva privatskolor. 

Vilket medfört att gemene man varit skeptisk till att acceptera någon som särskilt begåvad och vilja 

erbjuda specialpedagogik till dem inom den engelska grundskolan. Intresset för särskild begåvning har 

dock vuxit betydligt eftersom forskare, lärare och föräldrar ideellt delat med sig av kunskaper och 

kännedom om att de särskilt begåvade också har behov av stöd. Forskningsresultaten medförde att en 

officiell skolpolicy infördes som i huvudsak innebar att begreppet specialpedagogik inbegriper 

pedagogisk berikning för elever med inlärningssvårigheter och inlärningsstarka elever inom 

grundskolan (ibid). 

 

Persson (1997) beskriver att även i Tyskland fanns en rädsla för elitism och som brottades med 

likartade debatter huruvida det är etiskt försvarbart att erbjuda resurser till särskilt begåvade barn som 

sannolikt kan utvecklas optimalt utan extra stöd. Risken fanns att det skulle ske på bekostnad av 

mindre resursstarka individer och inte vara förenliga med demokratiska ideal. Opinionen har dock vänt 

då särskilt begåvade elever ses som en investering för framtiden. En specialpedagogisk insats måste 

emellertid vara frivillig och bör utveckla både akademiska och sociala förmågor utan socioekonomiska 

premisser. 

 

I Australien och Nya Zeeland är tongångarna liknande där en skolpolitisk egalitarianism dominerat. 

Persson (1997) definierar begreppet egalitarianism som politiska jämlikhetssträvanden i skolan. Vilket 

innebär både jämlika förutsättningar och jämlika prestationer. Särskilt begåvade elever sågs som 

priviligierade och benämndes som barn med särskilda förmågor eller särskilt kapabla barn. Under 

1980-talet godkändes införandet av särskilda program där undervisningen sker i ett högre tempo och 

omfattar endast akademiska ämnen. Övrig tid deltar denna grupp i ordinarie undervisning. Liksom i 

andra länder finns även här privata och ideella stiftelser som erbjuder ekonomiskt fördelaktiga och 

kostnadsfria utbildningar för såväl elever som lärare (ibid).  

 

I afrikanska länder har politisk oro och svag ekonomi präglat utbildningssystemet. Där har 

tyngdpunkten främst varit att få en utbildning än vilka utbildningsfilosofiska idéer som ska gälla 

(Persson, 1997). Under kolonisationstiden fick inte afrikanska barn tillträde till skolor, endast den vita 

kolonialmakten hade tillträde till högre utbildning. Motståndet fanns även i de egna leden då 

utbildning kunde leda till revolt. Numera finns insikten om att särskilt begåvade elever kan utgöra en 

viktig resurs för ett lands utveckling men kapital saknas. Detta gäller även i stora delar av Central- och 

Sydamerika. Knappa resurser medför att utbildning inte tillhör prioriterade politiska mål. Enligt 

Persson (1997) är det Brasilien som kommit längst i specialpedagogiskt tänkande. Liksom i Kanada 

innefattar specialpedagogiska interventioner både elever med inlärningssvårigheter och 

inlärningsstarka elever. 

 

Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige och de skandinaviska länderna efter vad gäller 

specialpedagogiska insatser för mycket begåvade barn (Persson, 1997; Westling Allodi, 2014).  

Skolpolitiken har liksom i Australien och Nya Zeeland dominerats av en politisk egalitarianism (ibid). 

Under senare tid har förändringar börjat ske även i de nordiska länderna (Westling Allodi, 2015). I 
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Danmark erbjuds elever med särskild begåvning ett mer avancerat utbildningsinnehåll. Eleverna får 

välja ur olika komplexitetsnivåer: basnivå, avancerad nivå samt osedvanligt hög nivå. Även Finland 

har uppmärksammat särskilt begåvade elever med inrättande av skolor och program där intensivkurser 

och möjligheter till berikning ges. I Norge tillåter läroplanen en viss flexibilitet med möjligheter till 

individuella val. Genom ändringar i svensk skollag 2010 finns en ökad legitimitet för frågan om 

särskild begåvning i skolor och på lärarutbildningar (Westling Allodi, 2014). För att uppmärksamma 

denna grupp av elever samt erbjuda ökad kunskap och idéer till skolor och lärare har ett stödmaterial 

utarbetats av Skolverket (Skolverket, 2015). 

 

Området särskild begåvning är kontroversiellt i många länder. Kritiken riktar sig mot att en redan 

priviligierad grupp ska få speciell undervisning (Westling Allodi, 2014). Argument som elitism kan 

förekomma (Mattsson & Pettersson, 2015). Ur ett likvärdighetsperspektiv är detta problematiskt och 

därför har många länder utvecklat en policy om att uppmärksamma särskilt begåvade barn i 

minoritetsgrupper och i socialt utsatta områden (Westling Allodi 2014; 2015). Bland annat i Nya 

Zeeland lyfts dessa frågor med tanke på att begåvning kan uttryckas annorlunda i minoritetskulturer i 

jämförelse med majoritetskulturen. I Storbritannien har satsningar på didaktik och lärandemiljöer i 

socialt utsatta områden genomförts för att undvika underprestation. I USA förekommer 

skolutvecklingsinsatser i form av att lärare utbildas för att upptäcka fler elever från minoritetsgrupper 

och för att dessa ska ges möjlighet att uppnå sin fulla potential. Westling Allodi (2014) poängterar att 

risken är stor att bristande likvärdighet kan uppstå i Sverige. Skolor som har utvecklat insatser för 

särskilt begåvade elever har en stor andel högutbildade föräldrar. En satsning för att ge utökad 

likvärdighet är Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade barn som finns tillgängligt för alla 

skolor (Mattsson & Pettersson, 2015).  

  

3.6 Stimulans och utmaningar 
Wallström (2012) refererar till en stor schweizisk studie som påbörjades 1995 och slutfördes 2008. 

Utgångspunkten var att undersöka vad skolan gör för barn som kan läsa och räkna när de börjar 

skolan. Urvalet bland barnen var att samtliga låg minst ett år före sina jämnåriga kamrater. Resultatet 

var att särskilt begåvade elever är i behov av stöd och stimulans. De klarar sig inte på egen hand i 

skolan. De barn som tidigt kunde läsa och räkna samt hade en hög kognitiv förmåga visade sig så 

småningom få typiska inlärningssvårigheter. Detta förklarades med att dessa barn sällan hade behövt 

anstränga sig de första åren i skolan och då inte heller lärt sig en fungerande studieteknik eller att 

arbeta på egen hand. När kraven blev högre, främst under de senare grundskoleåren kom chocken 

vilket ledde till koncentrationssvårigheter och sämre skolresultat.     

 

I en kartläggning på grundskolor i Luleå undersöktes vad som behövs för att stimulera särskilt 

begåvade elever enligt tidigare forskning (Wahlberg, 2012). Kartläggningen utmynnar i olika 

rekommendationer till lärare. De ska visa tro på sina elever och utgå från att alla elever vill och kan 

lyckas i skolan. En viktig aspekt som påverkar elevers resultat är lärarens förväntningar. Positivitet, 

elevinflytande och utmanande uppgifter betyder mycket för dessa elevers självkänsla. 

Framgångsfaktorer och hinder för att en skola ska leda och stimulera elever som lätt når 

kunskapskraven var något som Wahlberg framhöll. Några av framgångsfaktorerna, som till antalet var 

fler än hinder, var berikning, acceleration, rektorers och lärares engagemang, kunskaper om särskilt 

begåvade elever och formativ bedömning. De hinder som lyftes fram var att lärarna har svårt att 

individualisera, inte hinner och saknar kunskap. Liljedahl (2017) skriver om den brittiske 

begåvningsforskaren Joan Freeman som menar att lärare ofta missar upptäckten av särskilt begåvade 
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elever på grund av avsaknad av kunskap. Freeman menar att det som är viktigast för dessa elever är 

motiverade lärare. Det är A och O. Wallström (2012) instämmer också i att en särskilt begåvad elev 

har goda förutsättningar att få utmärkt studieresultat, men det krävs att pedagoger i elevens närhet 

bemästrar utmaningen att bemöta eleven med förståelse och tillfredsställande stimulans. 

 

3.6.1 Acceleration och berikning  

Genom att stödja och stimulera särskilt begåvade barn är åtgärder i form av acceleration och berikning 

i undervisningen en form av möjliga anpassningar (Liljedahl, 2017; Mönks & Ypenburg, 2009; 

Persson, 1997; Westling Allodi, 2015). Det innebär att tempo, bredd och djup varieras. 

Acceleration betyder att eleverna läser i en snabbare studietakt vilket kan ske på olika sätt (Liljedahl, 

2017; Westling Allodi 2015). Eleven kan förslagsvis börja skolan tidigare. En uppflyttning kan 

innebära att eleven flyttar upp en eller flera årskurser eller avancerar i kursplanen. Enligt Liljedahl 

(2017) kan en uppflyttning innebära både positiva och negativa upplevelser för en elev. Å ena sidan 

får eleven stimulans och utmaning genom att studera med intellektuella jämlikar å andra sidan kan 

studierna upplevas stressande samt innebära svårigheter i att känna delaktighet med sina äldre 

kamrater. Vid en partiell uppflyttning läser eleven enskilda ämnen med högre årskurser. 

Accelerationsgrupper är ett alternativ där särskilt begåvade elever träffas med jämna mellanrum kring 

ett tema eller projekt. Inom ramen för vanlig klassundervisning är fungerande pedagogiska insatser 

differentiering och individanpassat lärande, en form av ämnesvis acceleration (Persson, 1997; 

Westling Allodi, 2015).  

 

Berikning innebär en utvidgning och fördjupning inom aktuella ämnesområden. Där eleven får bredda 

och fördjupa sina kunskaper i lärostoff som är meningsfulla och har anknytning till elevens färdigheter 

och behov (ibid). Det kan vara att arbeta i projekt, enskilt eller i grupp, och vara ämnes- och 

årskursövergripande. Externa kontakter med samhälle och näringsliv samt lyssna på föreläsare med 

expertkunskaper är något som gynnar alla elever (Liljedahl, 2017; Pettersson, 2017). Att arbeta 

differentierat med en klass i ämnet svenska kan vara att gemensamt bearbeta en klassisk saga där 

utmaningen sker i form av följdfrågor som varierar i svårighetsgrad eller skapa en egen saga med 

skilda dilemman (Jahnke, 2015).  

 

Det finns ingen generell metod som passar för alla särskilt begåvade elever. Vilken anpassning som 

ska genomföras måste noga övervägas och planeras i samarbete med elev, föräldrar och skola 

(Liljedahl, 2017; Mönks & Ypenburg, 2009; Westling Allodi, 2015). En förutsättning för goda 

lärandesituationer är lärarens ledarskap och samspel med eleverna. Via samtal, handledning och 

coachning av klasslärare eller mentor kan acceleration och berikning tillgodoses (Liljedahl, 2017; 

Westling Allodi, 2015). 

   

3.6.2 Läs- och skrivförmåga   

Vanligaste tecknen på särskild begåvning är verbala förmågor som att kunna tala och läsa tidigt 

(Kreger Silverman, 2016). Redan i förskoleåldern anses högt begåvade barn ta eget initiativ till att lära 

sig läsa och skriva (Mönks & Ypenberg, 2009; Pettersson, 2017). Den tidiga läs- och skrivförmågan 

ger ofta till följd att handstilen inte är läslig. Detta beror på att finmotoriken inte är färdigutvecklad 

eller att de tänker snabbare än vad handen hinner skriva. Det kan medföra att mycket begåvade elever 

undviker skriftlig form, vilket i sin tur kan leda till att skolan felaktigt uppfattar det som läs- och 

skrivsvårigheter (Liljedahl, 2015; Pettersson, 2017). I Skolverkets stödmaterial i att arbeta med särskilt 
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begåvade elever i svenska skriver Liljedahl (2015) att dessa elever kan vara perfektionister och 

självkritiska som gör att de blir motvilliga till att använda och utveckla sin handstil. Datorn är då ett 

utmärkt kompensatoriskt verktyg när eleverna ska skriva längre texter. Läraren bör ge återkoppling på 

texternas innehåll och uppbyggnad med hänsyn till elevernas skriftliga förmågor och kunnande för att 

de ska utvecklas i sitt fortsatta skrivande. 

  

De särskilt begåvade elever som tidigt knäckt läskoden och anses vara bokslukare behöver ofta ett 

intressant innehåll i sin läsning samt utmaningar (Liljedahl, 2015). En del av eleverna motsätter sig 

läsning om innehållet inte intresserar dem. Särskilt begåvade elever är allmänt mer luststyrda och är i 

ett större behov av stimulerande uppgifter menar Liljedahl. De kan strunta i att arbeta om utmaningen 

är för låg och om uppgifter inte är tillräckligt stimulerande, vilket kan leda till att eleverna får brister i 

olika lässtrategier. Detta leder till att de kan få svårare att tyda instruktioner och därmed underpresterar 

på exempelvis bedömning av läsförståelse i skolan. 

3.7 Dubbel diagnostisering    
Enligt forskare finns det många sätt att identifiera dubbel diagnostisering eller enligt det engelska 

språket twice exceptional, som belyser särskilt begåvade barn med olika svårigheter (Kreger 

Silverman, 2016). En del förmågor och funktionsnedsättningar anses agera i kombination såsom 

särskild begåvning och ADHD eller särskild begåvning och dyslexi. Ett märkbart stort antal särskilt 

begåvade människor som har funktionsnedsättningar eller svårigheter kan vara svåra att upptäcka. 

Dessa elever är i behov av anpassningar i form av längre tid, tidiga åtgärder samt ett effektivt 

stödsystem (ibid).  

 

Lovett och Lewandowski (2006) belyser i sin artikel att identifikationen av twice execptional är 

problematiskt samt att ett flertal bedömningsförfaranden inte är forskningsbaserade.  Okritiska 

förhållningssätt har lett till osäkra metoder för att upptäcka denna grupp av elever, vilket i sin tur 

medfört att riktade insatser inte får effekt. De framställer framförallt vikten av att utredningar bör 

göras tydligt som beskriver de styrkor och behov twice exceptional-elever har. Även Wallström (2009) 

menar att om samtliga elever kartläggs i samband med skolstarten kan dessa elever identifieras i tid. 

 

Dare och Nowickis (2015) kvalitativa studie visar att forskning av särskild begåvning exempelvis kan 

dölja läs- och skrivsvårigheter samt att läs- och skrivsvårigheter kan göra det svårare att upptäcka 

begåvning. Detta kan resultera i svårigheten med att identifiera typiska kännetecken som förknippas 

med bland annat dyslexi, som i sin tur leder till påföljden att eleven uppfattas varken som dyslektiker 

eller särskilt begåvad. Deras studie som undersöker föräldrars kunskaper om sina barns dubbla 

diagnostisering, betonar att föräldrarna har en betydelsefull roll just kring förståelsen av vilket som är 

vad, särskild begåvning eller annan bakomliggande faktor. De menar också att lärarna blir alltmer 

medvetna om ämnet och kan på så vis stötta eleverna på rätt sätt. Liljedahl (2017) menar också att 

särskilt begåvade elever med dyslexi har det svårare i skolan. Eleverna ägnar största delen att 

överbrygga svårigheterna istället för att utveckla sina förmågor. Det finns risker att eleverna uppmanas 

att öva sin läs- och skrivförmåga på en mer grundläggande nivå istället för att utmanas. Utmaningar 

och stimulans är oerhört viktiga för dubbelt diagnostiserade elever, menar Liljedahl (2017).  
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4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redovisas studiens tidigare forskning med fokus på kunskap och attityder hos lärare. 

Vidare presenteras vad forskning säger om hur dessa elever kan identifieras. Därefter följer vilka 

stimulanser och strategier som främjar de särskilt begåvade eleverna i skolan. 

4.1 Kunskap och attityder hos lärare 
Få studier finns inom svensk begåvningsforskning (Persson 2010; Westling Allodi, 2014). 

Utbildningssystemet är till stor del präglad av en policy av jämlikhet och rättvisa vilket är viktigt och 

stöds av lärare och medborgare. Det betraktas som medborgerliga rättigheter i en demokrati (Westling 

Allodi & Rydelius, 2008). Individualisering och anpassningar för den enskilda eleven är dock 

obligatoriska och dokumenteras i den individuella utvecklingsplanen (IUP). Lärarna har utrymme att 

anpassa aktiviteter efter varje enskild elevs behov och många eftersträvar det, men i praktiken är det 

krävande då resurser i form av tid och kompetens saknas. I en studie av Westling Allodi och Rydelius 

(2008) undersöktes kunskaper och attityder hos svenska lärare och specialpedagoger gällande 

begåvade elever. Den låga svarsfrekvensen anses av forskarna indikera ett lågt intresse hos lärarna. 

Likaså visar en stor variation av åsikter och attityder att respondenterna inte har någon särskilt positiv 

inställning till frågorna. Variationer kan å ena sidan bero på att lärarutbildningarna inte berört frågor 

om begåvade elever, å andra sidan att lärarnas attityder istället grundar sig på erfarenheter i yrkeslivet 

(ibid). Visserligen bekräftar en stor del av lärarna att begåvade elever har behov av stöd, men är osäkra 

om eleverna kommer att få det på ett adekvat sätt eftersom behoven sällan har hög prioritet i skolan. 

Westling Allodi och Rydelius (2008) befarar att begåvade elever som blir understimulerade och 

missförstådda i skolan löper risk att drabbas av ångest och depressioner. Resultatet av studien tyder på 

att mer kunskap och diskussioner krävs bland lärare. Westling Allodi och Rydelius (2008) refererar till 

en tysk undersökning som visar på att lärare har svårigheter att identifiera begåvade elever bland 

begåvade elever som underpresterar. Även begåvade barn från minoritetsgrupper riskerar i stor 

utsträckning att inte bli identifierade. 

 

Perssons (2010) studie med cirka 300 särskilt begåvade svenska individer bekräftar de negativa 

attityderna hos lärarna. Undersökningen omfattar deltagarnas skolgång från grundskola till universitet. 

Respondenterna ansåg att grundskolan var värst, 92 % angav att de mer eller mindre lidit sig genom 

den. I den svenska skolan som ska vara ”en skola för alla” har de inte blivit sedda och uppmuntrade 

(Persson, 2010). I studien ingår även frågor om deltagarna kände stöd från familjen. Enbart hälften 

upplevde att de fick stöd hemifrån. Oftast orsakas problemen således av en omgivning, som brister i 

kunskap och förståelse, bland både familj, vänner och utbildningsväsende. Då de aldrig behövt 

anstränga sig eller göra läxor har de inte utvecklat någon studieteknik som senare inneburit svårigheter 

vid högre studier (ibid).  

 

I ett flertal länder förekommer ett statligt stöd till identifierade särskilt begåvade elever (Pettersson, 

2011). I en undersökning av Pettersson (2011) som består av svenska fallstudier framgår av resultaten 

att hälften av fallen erhållit någon form av extra stöd av skolorna. Pettersson menar att tidiga 

interventioner och utmanande uppgifter i en stödjande läromiljö har betydelse för de särskilt begåvade 

och för alla elever. Skolans och lärarens bemötande av särskilt begåvade elever är avgörande för deras 

utveckling i ämnet samt för deras personliga utveckling (ibid). 
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4.2 Identifikation  
Att som lärare identifiera särskilt begåvade elever kan upplevas som svårt, enligt Persson (1997) och 

Endepohls-Ulpe och Ruf (2005). De menar även att forskare kan visa på svårigheter att upptäcka vilka 

kriterier som finns för en identifiering av begåvade personer. Mattsson och Pettersson (2015) visar på 

att det kan var svårt att identifiera särskilt begåvade elever då de kan ha olika bakgrund och intressen. 

De anser att ökad kunskap, erfarenhet och kartläggning hos lärare gör att fler identifieras. Endepohls-

Ulpe och Ruf (2005) menar att i de få studier som jämför lärares uppfattningar med och utan 

erfarenhet av att undervisa begåvade barn, finns avvikelser kring åsikter om socialt beteende och 

antagandet av intelligens, motivation och prestation i skolan. Lärare med erfarenhet av att undervisa 

begåvade barn verkar se de barnen på ett mer realistiskt sätt och beskriva dem på ett ännu mer positivt 

och mer konkret sätt än lärare utan erfarenhet (ibid).    

 

Endepohls-Ulpe och Ruf (2005) kvantitativa studie bygger på 384 slumpmässigt utvalda tyska 

medelålders grundskolelärare som besvarat på frågan om vilka egenskaper som identifieras som 

begåvade eller alternativt var tvungna att ange vilka kriterier som tillämpas på ett begåvat barn enligt 

lärarnas uppfattning. Slutsatsen var att 192 informanter beskrev ett barn som de hade identifierat som 

begåvat, främst inom de kognitiva förmågorna, såsom språkbruk, tidig läsning och skrivning samt god 

allmän kunskap. Lärarna eftersökte även kunskap kring särskilt begåvade barn när det gällde att kunna 

stimulera samt motivera dem på rätt sätt.   

 

I en studie av Laine, Kuusisto och Tirri (2016) undersöktes finska lärares uppfattningar om särskilt 

begåvade elever. Studien visar att den finska kulturen i skolans värld strävar efter likvärdighet som 

hindrar finska lärares möjligheter att stödja de särskilt begåvade eleverna. Stödet fokuseras istället till 

de elever som inte når målen, men lärarna önskar mer utbildning och information kring ämnet och vill 

gärna lära sig mer om särskilt begåvade elever. Vidare visar resultatet på att lärarna jämför elever för 

att identifiera särskilt begåvade elever (ibid). 

4.3 Stimulans och undervisningsstrategier 
Att lära sig läsa är en viktig aspekt när ett barn börjar skolan (Bryant, 1987). De första åren läggs de 

grundläggande färdigheterna. En särskilt begåvad elev behärskar detta snabbt och utan synlig 

ansträngning. Ansvaret ligger hos läraren att ge dessa elever rätt utmaning och stimulans. Roessingh 

och Bences (2017) studie visade att särskilt begåvade barn gynnas mycket av tydliga instruktioner, 

specifik feedback och uppmuntran till utmaningar. Bryant (1987) menar att en tidig identifiering samt 

ett organiserat klassrum är nödvändiga för dessa elever. Begåvade elever är medvetna om sina 

förmågor och lärare kan möjliggöra för dem att arbeta med likasinnade, de som har liknande förmågor 

och på så vis dra nytta av deras interaktioner. Det är lättare för en lärare att planera, organisera och 

utveckla lämpligt material för fem elever än att fem lärare ska planera för en elev i sitt klassrum. Den 

mindre gruppen möjliggör att resten av klassen kan lära sig av deras begåvade kamrater. Genom 

modellering får de ett utbyte av gruppen som annars inte skulle ha presenterats på denna nivå. Bryant 

(1987) ger exempel på hur litteraturstudier kan berika eleverna genom att de följer en särskild 

studiegång i åtta steg. Den inkluderar språk, vetenskap, kompetens i sociala studier, problemlösning, 

kreativt skrivande och högre kognitiva nivåer. 

  

Winebrenner (1994) menar att en framgångsfaktor för att undervisa mycket begåvade elever är 

tillämpningen av läroplaner samt lärare som fokuserar på en kvalitativ undervisning. Acceleration är 

även något som framkommer som betydande för denna grupp av elever och arbete i ett så kallat 
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resursrum. Dit går elever som har gemensamma intressen för att arbeta med sina uppgifter och får stöd 

av talangfulla lärare. På så sätt är denna modell relaterad till elevernas intressen eller förmågor snarare 

än till för alla. Läraren fungerar som ett hjälpmedel eller tränare för att hjälpa varje elev. Den tid som 

spenderas i vissa resursrum används till att accelerera begåvade barn i sina specialområden, vilket 

resulterar i högre nivåer av prestation. Winebrenner påtalar även vikten med att undervisa dessa elever 

i vanlig klassrumsmiljö.  

 

I en studie av Hallesson (2011) synliggörs högpresterande äldre elevers läskompetenser. Hallesson 

beskriver vad som utmärker goda läsare och deras förmågor. Visserligen är många präglade av en 

uppväxtmiljö med socioekonomiskt fördelaktiga förutsättningar där läsande av olika typer av texter är 

ett naturligt inslag. Men det genererar kunskaper som skolan kan ha nytta av vid läsundervisning för 

alla elever. Studien påvisar att god läskompetens omfattar textmedvetenhet som innebär kunskap i 

texters form, funktion, innehåll och potentiella läsare, genremedvetenhet vilket är en förmåga att 

identifiera olika kategorier av texter och metakognitiv medvetenhet att veta vilka strategier som ska 

användas och när. Hallesson ger i studien pedagogiska råd som främjar en god läsutveckling. Hon 

betonar vikten av texter som utmanar eleven det vill säga som verkar i den närmaste utvecklingszonen. 

Att medvetet arbeta med läsutveckling under hela skoltiden för både elever med sämre förutsättningar 

och för inlärningsstarka är gynnsamt. Exempelvis är strukturerade samtal ett stöd i att stärka elevers 

genre- och textmedvetenhet. Samtalen kan vara lärarledda för de elever som behöver mycket stöttning 

och för mer självständiga elever kan en elevstyrd modell vara en utmaning. Ett klassrumsklimat där 

det är tillåtet att fråga både lärare och klasskamrater för att få stöttning utgör i ett sociokulturellt 

perspektiv ett arbete nära den proximala utvecklingszonen.  För att få kunskap om olika typer av texter 

beskriver Hallesson en genrepedagogisk cirkelmodell. Den går ut på att läraren och eleverna skapar en 

förförståelse för innehållet, plockar ut relevant information, skriver en gemensam text och därefter 

producerar eleverna individuella texter efter samma mönster. Detta konkreta textarbete möjliggör även 

en ökad metakognitiv medvetenhet. Klasskamrater som kommit längre i lärprocessen kan fungera som 

förebilder både vid samtal och vid textproduktioner (ibid).   
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Det finns många olika uppfattningar om lärande beroende på vilket teoretiskt perspektiv som är 

utgångspunkten. Begreppet lärande används idag frekvent i många varierande sammanhang och i 

skolans värld betonas lärandet som en livslång process. När en elev möts på dess kognitiva nivå i 

samspel med andra, sker ett lärande som tar eleven vidare i sin utveckling enligt det sociokulturella 

perspektivet vilket denna studie tar avstamp i.  

5.1 Interaktionens möjligheter till lärande 
Särskilt begåvade elever behöver en varierad undervisning och en interaktion med pedagoger som kan 

stimulera nyfikenhet, vetgirighet och kunskapsinhämtning samt att få arbeta tillsammans med 

likasinnade (Pettersson, 2017). Detta för att de ska ha en fortsatt motivation och engagemang i sin 

kunskapsinhämtning. Främst att samarbete med andra särskilt begåvade elever motiverar till lärande 

samt att den undervisning som bedrivs ska bygga på elevernas styrkor och på ett lustfyllt lärande 

(Skolverket, 2015). 

 

Det sociokulturella perspektivet har idag en betydande roll i skolan och anses ha sin utgångspunkt i 

Vygotskijs teori (Arevik & Hartzell, 2014). Denna teori grundas i att elever tillsammans lär sig 

kommunikation i interaktion med andra. Vygotskij ansåg att den sociala interaktionen med andra var 

mycket signifikant för att få och behålla kunskap. Genom att ha sociala aktiviteter tillsammans med 

andra kan till exempel språket och kognitiva förmågor utvecklas. Dock påpekar Vygotskij ständigt att 

det är läraren som har det betydande ansvaret för undervisningen. Arevik och Hartzell (2014) menar 

att det finns en risk i att Vygotskijs teori förmedlar att lärandet endast sker i relation med andra. Det är 

även av stor vikt att elever får möta någon som kunskapsmässigt kan mer. Arevik och Hartzell betonar 

att ett lärande inte sker per automatik bara för att elever samarbetar. 

  

Vygotskij skapade även begreppet ”den möjliga utvecklingszonen, den proximala zonen (Arevik & 

Hartzell, 2014). Den proximala utvecklingszonen vill visa på skillnaden mellan vad eleven kan klara 

själv samt vad eleven kan klara av med hjälp av någon som kan mer. Lärandet sker som allra bäst 

inom den proximala zonen när eleven är på ett stadium som är proximal, eller nära, till nästa nivå av 

utveckling (Murphy, Scantlebury & Milne, 2015). Kreger Silverman (2017) menar att mycket 

begåvade elever mår bra av utmaningar och stimulans, men att uppgifter inte får överstiga deras 

kunskapsnivå.  

      

Metakognition innebär att en elev kan planera sitt lärande, veta vart den ska samt hur en uppgift ska 

genomföras. Persson (1997) anser att särskilt begåvade individer skiljer sig från andra elever när det 

gäller hur de ska använda sina kunskaper. Han menar att särskilt begåvade är mer medvetna om hur 

kunskapen används på ett effektivt sätt samt praktisera den i nya förhållanden. Redan i tidig ålder kan 

särskilt begåvade individer använda metakognitiva strategier och även betraktas som synnerligen 

nyfikna på att lära och upptäcka (ibid).    
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6 Metod  

I denna del redogör vi för studiens metodansats och val av deltagare. Vi redovisar hur vi genomfört 

undersökningen samt bearbetningen av empirin. Vidare beskriver vi studiens trovärdighet och 

tillförlitlighet. 

6.1 Metodansats  
Studiens syfte handlar om att belysa erfarna lärares möte med verbalt särskilt begåvade elever i 

årskurserna 1-6 i grundskolan. Därför har vi valt att utföra vår undersökning med en fenomenografisk 

metodansats. Valet av en kvalitativ studie med intervjuer baseras på att det ger möjligheter att utforska 

detaljer samt få en djupare förståelse för den intervjuades perspektiv (Bjørndal, 2015). Braun och 

Clarke (2013) fastslår att kvalitativ forskning är en utmanande forskning, som består av planering samt 

sökande efter mönster. Vidare anser de att vid datainsamling fungerar det väl att använda sig av 

intervjuer som ger ett nära förhållande mellan forskaren och de undersökta individerna. 

 

Fenomenografi innebär att analysera data från enskilda personer främst genom intervjuer samt 

fenomenografi som metodansats lämpar sig bäst på att beskriva och analysera hur individer uppfattar 

företeelser i sin miljö (Dahlgren & Johansson, 2015; Kroksmark, 2007; Stukát, 2005). Kroksmark 

(2007) menar att den fenomenografiska teorin är induktiv, vilket tyder på att resultaten tolkas och 

presenteras på ett sätt i den mån det går. Dahlgren och Johansson (2015) indikerar på att uppfattningar 

ses som kvalitativt skilda sätt att förstå omvärlden. Människor har olika sätt att förstå och tolka 

skeenden och händelser i sin omgivning. Fenomenografi riktar sig på att beskriva människors sätt att 

förstå fenomen och genom att resultatet av vårt lärande är ett livslångt lärande kommer innebörden i 

hur vi uppfattar den förändras. Kroksmark (2007) anser att det är människans varierande 

föreställningar av olika innehåll som bildar basen för fenomenografins kunskaps- och inlärningssyn.     

  

6.2 Intervjuguide 
Frågorna i intervjuguiden styrdes av våra studier av litteratur inom ämnesområdet särskild begåvning. 

Vi valde dock formuleringen mycket begåvade elever framför särskilt begåvade elever i 

intervjuguiden. Detta gjorde vi med tanke på att begreppet särskilt begåvad är relativt nytt inom 

skolvärlden. Två pilotstudier genomfördes för att pröva intervjuguiden. Då vi kände informanterna 

som deltog kunde vi diskutera specifika frågor som var svåra att förstå eller som borde ändras, vilket 

Braun och Clark (2013) menar är väsentligt. Pilotintervjuerna, som spelades in tog 15 minuter 

respektive 45 minuter. De ingår inte i studiens resultat. Vi valde att göra pilotintervjuerna var för sig 

för att på så vis pröva vår förmåga att ställa konkreta och öppna frågor. Bjørndal (2015) menar att det 

är av stor betydelse att som intervjuare förmedla en säkerhet samt ge uttryck för respekt för deltagarna. 

Ett genuint intresse bör visas och ett aktivt lyssnande via ögonkontakt och nickningar, vilket vi 

försökte åstadkomma såväl som möjligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) bör en pilotstudie göras 

för att förgranska och säkerhetsställa intervjuguiden. Efter utförda pilotintervjuer lyssnade vi på 

inspelningarna samt diskuterade ingående innan vi genomförde vissa ändringar i intervjuguiden 

(bilaga 1).  
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Intervjuguiden innefattar frågor utifrån frågeställningar och bör vara ett mindre antal där syftet med 

studien blir belyst. Vår intervjuguide bestod av ett antal fasta huvudfrågor med underfrågor (Björndal, 

2015). Frågorna var öppna och konkreta samt icke-ledande. Eftersom vissa av frågorna kunde besvaras 

med ett ja eller nej ställdes en tilläggsfråga för att utveckla svaret (bilaga 1). Braun och Clark (2013) 

menar att forskaren ska utgå från att intervjufrågorna svarar på undersökningen samt att frågorna är 

meningsfulla och relevanta.  

6.3 Studiens deltagare   
”Kvalitativa undersökningar karaktäriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller grupp av individer.” (Hartman, 2014 s. 273) 

Skillnaden i jämförelse med en kvantitativ undersökning är att i en kvalitativ undersökning studeras 

färre personer för att man vill få en djupare inblick i människors föreställningsvärld. Hartman (2014, s. 

284) menar ”Man söker en bestämd kunskap, och man väljer att intervjua dem som kan ge den 

kunskapen …” Detta kräver att forskaren har kännedom om individer som är möjliga att studera. Vi 

valde därför att intervjua pedagoger med lång yrkeserfarenhet för att erhålla en så bred kompetens som 

möjligt. Genom att intervjua en homogen grupp ingående kan vi få förståelse för dem och deras 

uppfattningar (Hartman). För att få spridning på informanterna valde vi att intervjua åtta pedagoger 

från olika kommuner och skolor. Variationen bestod ytterligare av att tre av dem även hade en 

specialpedagogisk vidareutbildning. Informanterna valdes ut genom kontakter som vi erhållit genom 

våra arbetsliv. 

 

Som deltagare valde vi lärare, speciallärare och specialpedagoger från grundskolans årskurs 1–6. Fem 

grundskollärare samt tre lärare med specialpedagogisk kompetens intervjuades. Samtliga är boende i 

Mellansverige samt har lång erfarenhet av undervisning och är i åldern 43–65 år. Våra åtta informanter 

har fingerade namn från bokstäverna A till H:  

• Agnes är klasslärare och har varit yrkesverksam som lärare i 18 år. 

• Barbro är klasslärare och har varit yrkesverksam i 40 år. 

• Carin är specialpedagog men har till största delen arbetat både som specialpedagog och 

speciallärare i 14 år. 

• Desirée arbetar som specialpedagog sedan 14 år tillbaka.  

• Elin arbetar som klasslärare och har varit verksam i 29 år. 

• Frida är klasslärare och har arbetat i 24 år. 

• Gunilla är klasslärare och har varit yrkesverksam i 42 år. 

• Hanna har arbetat som utbildad speciallärare i 14 år och därefter som specialpedagog i 18 år. 

6.4 Genomförande 

Eftersom vi hade kännedom om våra informanter skickade vi ut en förfrågan via mail om deltagande i 

studien. Samtliga informanter visade intresse och var positiva till att vara med. Därefter skickade vi ut 

ett informationsbrev (bilaga 2) via mail där studiens syfte framgår, samt att informanterna när som 

helst under studien kan avbryta sin medverkan.  

Intervjuerna genomfördes på platser som informanterna själva fick bestämma. De flesta valde sina 

egna arbetsplatser men en valde att bli intervjuad på intervjuarens arbetsplats och en annan hemma hos 

sig själv. Braun och Clark (2013) och Bjørndal (2015) framhåller vikten av att skapa en trygg och lugn 

samtalssituation för att erhålla en bra kvalitet på den information som deltagarna ger. 
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Vi genomförde fyra intervjuer var. Intervjuerna spelades in, vilket informanterna informerades om och 

gav sin tillåtelse till. Intervjuerna tog mellan 25–60 minuter och inga yttre störningsmoment förekom.  

Efter genomförda intervjuer transkriberades de, vilket gjorde att de kunde läsas ut och tolkas för 

analys. Intervjuerna tog åtskilliga timmar att transkribera och blev mellan 4–16 sidor långa. 

Transkriberingarna gjorde vi var för sig för att sedan delge varandra. En viktig fördel med att 

transkribera är att betydelsefulla aspekter tydligt träder fram vilket synliggör de mönster som uppvisas 

(Bjørndal, 2015). En nackdel är att det är ett tidskrävande arbete samt att det krävs konsekvens i 

förfarandet av transkriberingen (Bjørndal, 2015; Fejes & Thornberg, 2015). Enligt Tholander och 

Cekaite (2015) är det av stor vikt att försöka fånga både vad som sägs men också hur det sägs. Det 

gjorde vi genom att särskilt markera ord som informanterna betonade och som var av betydelse.  

Vi läste transkriberingar högt för varandra likt ett teatermanus. Den som intervjuat läste informantens 

svar och den andra fick ta intervjuarens roll. Genom uppläsningen kunde vi återuppleva intervjuerna 

och förmedla stämningar, nyanser och tonfall. “En bra transkription bör kunna högläsas på ett sådant 

sätt att den liknar den inspelade transkriptionen” (Tholander & Cekaite, 2015 s. 197). Arbetet med 

analys och tematisering gjorde vi tillsammans.  

6.5 Analysmetod 
Vi har använt oss av den fenomenografiska analysmodell som Dahlgren och Johansson (2015) 

beskriver. Modellen innehåller sju steg där steg 1 innebär att bekanta sig med materialet genom att läsa 

transkriberingarna ett flertal gånger. I steg 2 påbörjas analysen och urskiljningen av de mest 

signifikanta uttalanden och styckena. Vidare i steg 3 jämförs transkriberingarna och likheter samt 

skillnader plockas ut. Därefter grupperas och kategoriseras de funna likheterna och skillnaderna i steg 

4 och steg 5 för att senare namnges i steg 6. Det sista steget i modellen gås svaren igenom och 

granskas för att se om det kan finnas med i flera kategorier. Stukát (2005) menar att denna metod är 

tidskrävande och att resultatet visar på olika kvalitativa åtskilda och gemensamma uppfattningar. Å 

andra sidan kan en kategorisering av intervjuer ge en överblick över en större mängd data och 

underlätta jämförelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har utgått från denna modell vid analys och 

bearbetning av vårt material. De transkriberade intervjuerna har vi läst igenom både enskilt och 

tillsammans. Vi kom fram till att resultatet kunde delas in i fem huvudkategorier med några 

underkategorier. Materialet bearbetade vi gemensamt och de olika delarna markerades och 

färgkodades i skilda kategorier. Efteråt klipptes de utskrivna transkriberingarna isär utifrån 

kategorierna och placerades i färgade mappar. Delarna lades ut på en större yta för att sedan kunna 

flyttas och placeras in i olika kategorier. På så vis förde vi ett resonemang kring vilken kategori de 

passade i och under denna process fann vi våra underkategorier. Därefter lästes kategoriseringarna 

igenom igen för att finna likheter, skillnader och mönster. Detta beskrivs därefter i resultatdelen och 

citat lyfts fram som tydliggjorde varje kategori. Vissa av våra underkategorier visade sig innehålla en 

större mängd information, vilket gav anledning till att en del avsnitt blev större än andra. 

6.6 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Bakgrund och tidigare forskning till föreliggande studie har en bred utgångspunkt och grundas på 

aktuell forskning kring lärares möte med särskilt begåvade barn. Studiens resultat bygger på intervjuer 

med lärare där vi följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer samt av en god forskningssed 

(Vetenskapsrådet, 2011).   
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För att får en så hög tillförlitlighet som möjligt genomfördes två pilotintervjuer som vi genomförde var 

och en. Dessa resulterade i att vi omarbetade vår intervjuguide. Vid intervjuerna följde vi vår 

intervjuguide för att säkerställa att alla informanter får samma frågor och att vi därefter kunde jämföra 

de olika svaren.  

 

För att öka trovärdigheten valde vi medvetet att informanterna själva fick välja plats för intervjuerna 

för att de skulle känna sig trygga och bekväma med att tala öppet om sina erfarenheter. Valet föll på 

deras arbetsplatser, förutom en som valde att bli intervjuad på intervjuarens arbetsplats och en annan 

som ville att intervjun skulle ske i det egna hemmet på en ledig dag. Ytterligare en faktor som ökade 

trovärdigheten var informanternas långa arbetslivserfarenhet. Som intervjuare var vi också medvetna 

om vår roll och försökte i bästa mån undvika att visa våra uppfattningar och känslor som kunde 

påverka informanternas svar. Intervjuerna var åtta till antalet och utgör vårt insamlade material och 

underlag till analysarbetet.  

 

Noga överväganden har gjorts under transkriberingarna där vi har spelat upp intervjuerna ett flertal 

gånger för att de utskrivna intervjuerna ska bli så lika som de talade som möjligt. 

 

Vi har valt fenomenografi som metodansats för att beskriva och analysera våra informanters 

erfarenheter av särskilt begåvade elever. Genom en fenomenografisk metodansats söks strukturer och 

mönster i empirin. Analysarbetet genomfördes grundligt av båda författarna steg för steg enligt 

Dahlgren och Johanssons (2015) analysmodell. Utifrån framställandet av resultatet har vi diskuterat 

fram och tillbaka och jämfört varandras tolkningar. Vi har gemensamt kommit fram till de olika 

temana som blev synliga utifrån kategoriseringarna. Genom att frekvent använda oss av direkta citat i 

resultatet önskar vi öka studiens trovärdighet.  

Vår undersökning är tillförlitlig på så vis att den går att genomföras med andra informanter som verkar 

inom liknande pedagogiska sammanhang och där resultatet skulle bli likartat. Studiens resultat anser vi 

dock inte är generaliserbar då informanterna består av en liten grupp.   
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7 Forskningsetiska aspekter  

Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer både vid förfrågan om att 

ställa upp på intervju och genom ett informationsbrev (bilaga 1). Kvale och Brinkmann (2014) anser 

att det är av stor vikt att informera deltagarna om studiens syfte för att genomföra forskning på ett 

etiskt riktigt sätt. Informationskravet innebär att deltagarna får kännedom om studiens syfte och dess 

villkor, att de deltar på frivillig basis samt rätten att när som helst avbryta sin medverkan. I vårt 

informationsbrev beskrevs syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och informanten 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva 

bestämmer över sitt deltagande i studien och att forskaren ska inhämta deras samtycke. 

Konfidentialitet i forskning syftar på att förvarandet av personuppgifter sker så obehöriga inte kan ta 

del av dem samt att de medverkande är anonyma i redovisningen. Privata delar som kommer upp i 

undersökningen får inte avslöjas.  

 

Den information som framkommit under intervjuerna har vi behandlat konfidentiellt och resultatet 

kommer vi endast använda i vår uppsats. Alla deltagare har avidentifierats och erhållit anonymitet 

samt att vårt material förvarats för att utomstående inte kunnat ta del av det. Nyttjandekravet gäller att 

de insamlade uppgifter om enskilda personer endast används för forskningens ändamål och ska efter 

uppsatsen godkänts förstöras (Kvale & Brinkmann, 2014;Vetenskapsrådet, 2002). 
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8 Resultat  

Vårt resultat bygger på analys av intervjuer som vi under processen indelat i fem olika huvudteman: 

Identifikation, Att undervisa mycket begåvade elever, Motivation och stimulans, Lärarens 

förhållningssätt samt Personlighetsdrag och social interaktion. En del teman har uppdelats i 

underkategorier.  

 

8.1 Identifikation 
Samtliga informanter i vår studie anser sig ha erfarenheter av mycket begåvade elever. Vissa av 

eleverna minns de särskilt väl eftersom de sticker ut påtagligt. De anger särskilda kännetecken hos 

dessa elever som är gemensamma för pedagogerna. Några av pedagogerna nämner att det var vid 

överlämningen från tidigare stadier som de fick information om att eleven var mycket begåvad. Vissa 

av eleverna hade accelererat till högre stadier. Föräldrar berättade om sina barns förmågor vid det 

första samtalet med pedagogerna. Majoriteten säger att det märktes på eleven, de kunde se 

begåvningen. Vissa av eleverna var duktiga i allt men andra var som Gunilla beskriver: 

 

”... de kunde också vara begåvade på ett sådant sätt att de kanske hade svårt att följa med i den så 
kallade kursen men man märkte att de hade en speciell begåvning, en speciell talang som man kanske inte 
kunde få in i det traditionella skolmönstret.” 

 8.1.1 Beteenden 

Elin redogör för en slags brådmogenhet hos eleven, hon upplevde att han var ”lillgammal” i hans sätt 

att tala och vara. Gunilla och Barbro talar om ett moget beteende med en humor som liknar vuxnas. 

Båda nämner ordet ironi när de försöker förklara vad de menar med vuxen humor. Eleverna är 

nyfikna, vetgiriga och vill gärna diskutera med läraren men inte med kamraterna. 

Carin berättar: 

 

”De gav mig utmanande frågor, de förstod väldigt fort vad de skulle göra … många frågor och 
kommentarer som de andra inte riktigt hängde med på.” 

  

 8.1.2 Verbala förmågor 

Flera av pedagogerna uttrycker att de begåvade eleverna har ett otroligt minne och kommer ihåg vad 

de har hört. De har ett öppet sinne och ”suger” i sig kunskap och behöver knappt träna. Dessutom är 

ett flertal av eleverna allmänbildade och har mycket goda omvärldskunskaper som Barbros elev i 

årskurs 1 som på frågan om de vet vad Nobeldagen är, säger ett kinesiskt namn och berättar att 

personen fått litteraturpriset. Samma elev presenterar sig första dagen i årskurs 1 för Barbro på detta 

vis: 

”... jag heter … och mitt namn är en palindrom. Det är ett namn där första och sista bokstaven är 
lika.” 

 

Något som kännetecknar en stor del av de mycket begåvade är enligt pedagogerna att de har lätt för att 

lära, lätt för allting. De kommer till skolan med stora kunskaper inom olika områden. Elin minns en av 

sina elever när de arbetade med läseboken Pojken och Tigern. 
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”då skulle man skriva om väderstreck och platser och han tar fram kartboken och skriver ut grader 
och platser, huvudstäder och länder som man knappt själv vet att de finns.” 

 

Samtliga pedagoger nämner elevernas verbala förmåga som ett av de första identifikationskriterierna 

på mycket begåvade. Carin, en av pedagogerna med specialpedagogisk kompetens minns när hon var 

klasslärare. 

 

”Det var ju så man märkte dem, att de kunde uttrycka sig, de hade ett ordförråd som var större än de 
andras i klassen.” 

 

Agnes intygar: 

 

”… han hade ett helt annat språk än de andra eleverna … alltså verbalt … akademiskt skulle jag 
säga.” 

 

Många av eleverna använder ett avancerat språkbruk vilket inte är åldersadekvat. De kan föra ett 

resonemang, göra snabba kopplingar, använda liknelser och uttrycka sig på en vuxens nivå. Frida 

tänker på en elev i årskurs 1 som är verbal och har en förmåga att förmedla när hon berättar, har en 

”röd tråd” i sin redogörelse. Dessutom kan hon hjälpa till och förtydliga klasskamraters berättelser. 

Pedagogerna berättar att flera av eleverna var läs- och skrivkunniga innan de började skolan. Ingen av 

pedagogerna vet exakt vid vilken ålder eleverna lärt sig men redan i årskurs 1 läser de tjocka 

kapitelböcker. Elin, Barbro och Gunilla berättar om elever som skriver som vuxna, långa 

romanliknande berättelser eller skruvade historier med en ironisk ton.  

Elin konstaterar: 

 

“... hon broderar ut språket, det är på en helt annan nivå än vad de andra är på. Men jag har inte tänkt 
på att hon är ... ett år yngre.”   

8.2 Att undervisa mycket begåvade elever 
Av intervjuerna framgick att informanterna har mött mycket begåvade elever i sina arbetsliv. Sju av 

åtta informanter har inte fått någon kunskap i att undervisa mycket begåvade elever i vare sig 

lärarutbildning eller specialpedagogisk vidareutbildning. En av pedagogerna har under sin utbildning 

till specialpedagog fått en liten inblick i hur begåvade elever i England undervisas i små grupper. Trots 

bristande kunskap har de utvecklat arbetssätt för att försöka möta eleverna så väl som möjligt efter 

bästa förmåga. En av pedagogerna som tidigare arbetat många år i åldersblandade klasser och numera 

arbetar i en åldershomogen klass anser att det är lättare att individualisera i åldersblandad verksamhet. 

Elin berättar: 

 

“Om man jobbar åldersblandat så blir det lättare med materialet att plocka, att jobba utifrån just din 
nivå. I en åldershomogen blir man mer slavisk, tycker jag.” 

 

Samtliga pedagoger var eniga om att undervisning i svenska när det gäller att utveckla läsning och att 

skriva texter är möjligt att göra inom klassens ram till skillnad mot matematik som är svårare att 

individualisera.  

Frida förklarar 

 

“Men att läsa och skriva, tycker jag, är väl det som man kan göra. Alltså det är lätt att göra skillnad 
på svårighetsgraden på ett enkelt sätt, tycker jag.”  
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 8.2.1 Förebilder  

Samtliga pedagoger framhåller att mycket begåvade elever är en tillgång för klassen. Barbro berättar 

att hon använder elevens texter som modell för de andra eleverna. Genom att få vara “plog” kan övriga 

klasskamrater få goda exempel och den mycket begåvade elevens självkänsla stärks. Hon menar att det 

på så vis kan höja studieresultaten hos de andra. Tre av pedagogerna anser att de mycket begåvade 

eleverna utgör en förebild då de arbetar i par och i grupper tillsammans med klasskamrater. Vid 

gemensamma diskussioner och genomgångar av ett ämnesområde anser några av pedagogerna att de 

begåvade eleverna med sina kunskaper kan komma med intressanta inlägg och höja undervisningens 

nivå.  

Agnes uttrycker att:  

 

 “... och sen hade den ju ofta många goda kunskaper… kunde ju alltid delta i samtal i alla ämnen. Jag 
visste ju som lärare att jag alltid kunde få ett givande samtal eller att jag kunde få fram saker i samtalet 
som jag ville nå ut med i min undervisning därför att jag visste att den här eleven alltid kommer att svara 
på mina frågor.”   

 

Elin instämmer 

 

“Ibland kan han komma med inlägg och tala om att han har hört det här eller han vet om det här. Han 
har ju otrolig koll på allt.” 

 

Gunilla och Barbro lyfter fram specifika ledaregenskaper hos sina begåvade elever som synliggörs ofta 

vid klassråd då de kommer med “bra synpunkter”. Dessutom berättar Gunilla att en av hennes elever 

ofta försvarade dem som behövde hjälp. 

 

8.2.2 Utmaningar  

Pedagogerna menar att utmaningarna och fördjupningarna måste vara intressanta och fånga elevernas 

intresse. Yngre elevers finmotorik kan innebära att formandet av bokstäver försämrar skrivandet och 

då är datorn och Ipad mycket lämpliga hjälpmedel anser flera av pedagogerna.  

Elin säger: 

 

  “Men han har ju jättesvårt att ta till sig, speciellt i svenska det här med bokstäverna och skriva en 
läslig handstil. Men det kanske går för fort i hans hjärna och det bara … men innehållsmässigt är det ju 
bra”. 

 

Hon tillägger: 

 

“Alltså datorn är ju toppen!”  

 

Hanna med specialpedagogisk kompetens instämmer: 

 

“Viktigt att använda datorn om man har svårt att forma bokstäverna för den som har svårt men även 
för den som är duktig. Är kanske snabbare i tanken än i handen.”  

 

Dessutom menar flera av pedagogerna att digitaliseringen som används frekvent i skolorna gynnar 

många elever. Mycket begåvade elever kan söka information och arbeta självständigt med ett visst 

lärarstöd.  

Gunilla uttrycker: 
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“Då har man ju alltid det digitala att ta till nuförtiden. Och då kan man ju ge dem den utmaningen och 
så, men tiden och närvaron och kunskapen hos mig är fortfarande begränsad. Det kan ju vara att de är så 
duktiga att jag inte kan, tycker jag, och ge dem den utmaning jag skulle vilja eller kunna.” 

 

Alla pedagoger anser att de mycket begåvade eleverna ges utmaningar i sin läsutveckling. Några 

nämner att de ger läsläxor utifrån olika nivåer, vissa elever läser i kapitelböcker istället för i sedvanliga 

läsläror.  

Två av pedagogerna berättar mer ingående hur de arbetar kring utmaningar i läsning. De säger att de 

arbetar i läsgrupper och med parläsning, där eleverna läst samma bok och diskuterar innehållet, samt 

enskild läsning med vuxen som ger möjligheter till ingående textanalys. 

Carin berättar att:    

 

“… då jobbade jag med olika läsläxor, en del läser de första allra enklaste, medan några har haft ´Mio 
min Mio´ till läsläxa. Då har ju de fått prata om texterna. Så har jag anpassat. Sen kan jag tänka mig att 
man jobbar med läsgrupper, och så vidare. Upprepad parläsning, utifrån hur långt man har kommit. 
Jobbar man så,  kan man verkligen anpassa utifrån nivån.” 

 

Frida förtydligar hur en elev utmanas genom att läsa med en vuxen. 

 

“… att hon ska få extra utmaning och läsa kapitelböcker. Dom går ofta till biblioteket och sitter där 
och läser och diskuterar om texten tillsammans.” 

 

En av pedagogerna med specialpedagogisk kompetens säger att hon inte arbetar med särskilt begåvade 

elever. Däremot handleder hon arbetslag för att stödja dem i att ge adekvata utmaningar till mycket 

begåvade elever. 

Desirée berättar att 

 
“Man lägger absolut inte så mycket vikt på det, men som man kanske borde göra. Det läggs ju mer vikt 

på dem som behöver hjälp att ta sig upp till ett E än på dem som behöver hjälp att komma vidare för att de 
har för många A:n.”    

 

8.2.3 Studieteknik  

Fyra av pedagogerna framhåller vikten av studieteknik. Eftersom de begåvade eleverna har lätt för 

allting och inte behöver anstränga sig nämnvärt finns tendenser att de i högre årskurser inte vet hur de 

ska strukturera och inhämta kunskaper. Pedagogerna konstaterar att de har märkt att eleverna inte gör 

sina läxor. 

Elin säger: 

 

“Han har inte mött på något motstånd och det är det jag känner oro inför hans framtid i skolan. Det 
kanske blir den här krocken när det blir svårare uppgifter han inte kan lösa på en gång.” 

 

Carin och Desirée med sin specialpedagogiska kompetens poängterar tydligt att lärare måste arbeta 

medvetet med studieteknik för särskilt begåvade elever i yngre skolålder.  

Desirée säger: 

 

“… och så att de lär sig en studieteknik, för det gör de oftast inte. För sen när de kommer upp till 
gymnasiet kommer de på att jag vet ju inte hur jag lär mig, för de har ju inte behövt”. 
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8.3 Motivation och stimulans 
Flera av pedagogerna talar mycket om hur viktigt det är att motivera och stimulera begåvade elever. 

För särskilt begåvade elever är det nödvändigt att accelerera. Det kan vara att flytta upp en eller flera 

årskurser, flytta upp i ämnen eller samla särskilt begåvade elever i grupper vid något tillfälle i veckan. 

Elin berättar om två elever: 

 

”… han flyttade upp en årskurs. Han började förskoleklass och då plockade man upp honom till 
ettan.” 

 
”När jag tänker på när vi håller på med vårt skrivprojekt Den magiska dörren … där märker man ju, 

jag tänker på en flicka i min klass som är ett år yngre … hennes skrivförmåga …  
 

Elin tillägger: 

 

”… det kanske är klokt att flytta upp dem flera årskurser ... om man är duktig så är man med de äldre. 
Sen har man sin fritidshemsvistelse med sin förskoleklassgrupp … men att man ändå får utmaningen. För 
det gäller att behålla deras intresse också. Att man inte tappar det.” 

 

Frida önskar: 

 

”… att de som är särskilt begåvade skulle ha en chans att kanske få jobba ibland i en grupp med flera 
likasinnade och kanske få större utmaningar. Ja, men om man ser att en speciallärare kan ta dem en 
stund, lika gärna som att ta de svagt begåvade och arbeta med dem ... och läsa.” 

 

På Elins skola arbetar begåvade elever i en matematikgrupp en gång i veckan men det förekommer 

inte i ämnet svenska. Då Frida blev erbjuden extra tid av en resursperson valde hon att två flickor som 

är duktiga läsare skulle få den tiden eftersom hon ville att de skulle stimuleras ytterligare. Tillsammans 

med den vuxne läser och diskuterar de böcker på en mer avancerad nivå än vad deras klasskamrater 

gör. Flera av pedagogerna menar på att om de begåvade eleverna får uppgifter som de stimuleras av 

kan de använda sig av sin kreativitet och få en ”otrolig drivkraft” och arbeta självständigt. Ibland 

behövs bara en liten sporre för att få fart på motivationen. 

Barbro berättar: 

 

”Jag har nog aldrig haft någon som varit så duktig på att skriva. Och kan allt inom… man behöver 
bara ge henne små in-puts så har hon skrivit en novell.” 

 

Gunilla tillägger: 

 

”… men just den här talangen, att kunna skriva levande och liksom så att man verkligen ser… wow, ett 
författarämne.” 

 

Barbro betonar samtalet med eleven som en möjlighet för att motivera och stimulera den begåvade 

eleven. Genom att ställa frågor och i möjligaste mån låta eleven berätta om sitt lärande. I dialog med 

eleven få till stånd ett metakognitivt tänkande hos eleven. 

 

”Så idag låter jag de berätta. Hur vill du utveckla ditt skrivande? Vad ser du i ditt skrivande? Blir det 
stopp någon gång? Att vi för en dialog och då kom vi in på det här med noveller. Det är hon intresserad 
av.” 

 
”Ja, som sagt via samtal och det har inte alls varit svårt att motivera dem. Jag tänker på henne som 

jag har just nu … hon säger ifrån när någonting är för lätt. Det tycker jag är bra. Hon kan säga: Men 
hallå! Ska jag göra det här?” 
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Att checka av vissa ämnesområden muntligt för att se vad eleven kan istället för att nöta på med det 

som eleven redan kan, anser flera av lärarna är en bra metod för att synliggöra faktiska kunskaper. 

Samtliga pedagoger ser fördjupning, berikning, inom ämnesområden som stimulans för mycket 

begåvade elever. Det är något som många är vana att arbeta med framgår det i intervjuerna, att planera 

i olika nivåer. 

Agnes säger: 

 

”… jag har kunnat ge skrivuppgifter som passat honom, som han har tyckt varit roligt. Och samma sak 
med läsningen … jag har anpassat litteratur också till honom så att det har passat.” 

 

Elin berättar hur de gör i hennes 3:a 

 

”Han väljer oftast kapitelböcker och spännande böcker. Vi har också böcker i klassrummet i tre 
nivåer, en lätt, en mellan och en svår. Han tar de tjocka svårare böckerna där det är lite bilder i.” 

 

Elin menar att på låg- och mellanstadiet har klasslärarna de flesta ämnena och kan därför variera sin 

undervisning under dagarna. Då ges möjligheter att fördjupa sig inom SO (samhällsorienterande) och 

NO (naturorienterande) ämnen också. 

Hon berättar vidare: 

 
”Man sitter ju aldrig flera timmar med samma sak utan det är ju variationer, vi läser texter, vi gör 

grupparbeten, man jobbar individuellt, kanske någon redovisning.” 

 

Frida menar: 

 
”… jag tycker svenskan just och det är lika med SO och NO att är man extra eller särskilt begåvad, är 

det ju lättare på mellanstadiet. Ska man skriva en faktatext … då kan man skriva mer och då kräver man 
ju mer. Jag tycker de ämnena är mycket lättare att skilja på, där behöver man inte göra så många olika 
saker. Man kan bara göra en liten fördjupning i uppgiften.” 

  

8.3.1 Hinder 

De pedagoger som arbetar med klassundervisning upplever att stora grupper med många elever medför 

betydande hinder i möjlighet att kunna motivera och stimulera eleverna. Det blir svårt att hinna 

handleda eleverna och individualisera i den utsträckning de önskar. Flera av pedagogerna uttrycker att 

organisationen på skolan har betydelse för möjligheten att bemöta mycket begåvade elever. På några 

skolor saknas speciallärare vilket medför att klassläraren måste hinna med alla elever. Möjligheter till 

grupperingar är otänkbart då resurser fattas och klasserna består av ett stort antal elever. Samarbete 

över årskurserna förekommer inte på flera av skolorna. Tidsbrist anges som en viktig faktor för att 

organisera effektivt och möta elevernas olika behov.  

 

Dessutom upplever många av pedagogerna sin egen begränsning inom olika ämnen. De tycker att det 

kan vara svårast att stimulera de mycket begåvade eleverna. 

Agnes beskriver: 

 

” … för jag känner att jag inte är tillräcklig … för man hinner inte med … med antalet elever. I det här 
fallet så tror jag att det var en grupp på 24 elever. Varvid elever som hanterar skriftspråket och läsningen 
själv blir ju tyvärr ensamarbetare många gånger. Jag kunde ju anpassa och ge eleven extrauppgifter men 
jag kunde inte coacha så att den skulle hamna högre upp i utvecklingen.” 

 

Gunilla berättar: 
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”Jag tycker att det har funnits begränsningar, att man inte hade rätt utmaningar till dem. De ser ut att 
ha mått bra men kanske lite uttråkade. Jag har försökt att de har fått … så gott jag kunnat, fått lite andra 
uppgifter lite ledande uppgifter.” 

 
”Men jag tycker att den utbildning jag fick var mer allround, inte på djupet, utan mera lite på ytan i 

många ämnen.” 
 

När det kommer till prioriteringar i klassrummet ligger fokus på de elever som har det svårt anser 

Agnes och Frida. Pedagogerna med specialpedagogisk kompetens koncentrerar sig på elever med 

inlärningssvårigheter förutom Hanna som brukar ta med sig begåvade elever tillsammans med dem 

som har svårigheter. Hon brukar även vara med i klassrummet som stöd och då noterar hon att duktiga 

elever får traggla och nöta på arbetsuppgifter som de redan kan. Då brukar hon ingripa och hjälpa till 

med organiseringen i klassrummet och planeringen av arbetsuppgifter.   

Hanna menar att eleverna ska ha: 

 

”Skrivuppgifter där man skriver på den nivå man är. Skolans traditionella sätt att arbeta med 
bokstäverna, forma bokstäverna i de lägre åldrarna kan släcka glöden för duktiga elever. Jobbigt att 
träna bokstäver när man kan läsa.” 

 

Vissa av de begåvade eleverna kan utgöra hinder för sig själva. Pedagogerna berättar om elever som 

inte lägger någon möda på skolarbetet och läxorna. Som väljer att göra det lättaste för att slippa 

anstränga sig. 

Hanna berättar om elever: 

 
”Som till synes har lätt men inte har verktyg att göra det. Men så länge det går lätt har det gått bra, 

men så fort det tar emot så man måste anstränga sig så har de inte klarat det.”  
 

Pedagogerna anser dock i huvudsak att skolan brister i att möta begåvade elever. De befarar att många 

”tappar sugen” då de inte får utmaningar och stimulans. Motivationen dalar främst då de får nöta på 

sådant de redan kan och intresset släcks. Flera av pedagogerna uttrycker uppgivenhet och frustration. 

Barbro säger: 

 
”Ja, jag tänker på begreppet särbegåvning … det gäller att inte blanda ihop det med duktig. Det finns 

lärare som kan göra så … duktiga flickor som gör enligt mönstret. Det retar mig. Det gäller att de inte 
tappar motivationen, de måste få höra … du är ju en specialbegåvning. Att tänka utanför boxen. Tänka på 
något nytt. Särskilt begåvad måste de få känna sig. Inte vara duktig och göra hundra uppgifter … gäller 
att inte blanda ihop begreppen.” 

 

Agnes utbrister: 

 
”Hur gör vi för att vi inte ska släcka stjärnögonen då?!” 

  

8.4 Lärarens förhållningssätt 
Samtliga tillfrågade anser att en lärares förhållningssätt är av stor betydelse för mycket begåvade 

elever, men de flesta påtalar att det gäller för alla elever i skolan. De flesta talade om att anpassa sin 

undervisning så att den är inom ramen för alla elever. Tre av pedagogerna anser att det gäller som 

lärare att ha en fingertoppskänsla och ge mycket begåvade elever rätta förutsättningar i skolan. 

Frida säger: 

 

”Det är det alltid tycker jag. Det spelar ingen roll vilket barn det är. Så det är otroligt viktigt vilket 
förhållningssätt man har till olika barn och det är olika beroende på hur man kan bemöta dem också. Och 
så tror jag att det är viktigt om man är begåvad… att man uppmärksammar det”. 
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Elin anser även att förhållningssättet är viktigt och betonar: 

 

”… det är klart att det har, ja men det tror jag absolut. Sen tror jag relationen man har med eleverna 
är betydelsefullt.” 

 
”… många är ju otroligt fyrkantiga i sitt sätt att vara och se. Och det tror jag många barn har farit illa 

av i skolan om man bara kör på. … Ja, men att se eleverna, det är viktigt.” 
 

Två av pedagogerna med specialpedagogisk kompetens understryker att lärarens bemötande gentemot 

eleven är det primära. De anser att pedagoger å ena sidan kan ge positiv feedback till eleven eller å 

andra sidan tysta ner eleven med att ignorera dennes kunskap.  

Desirée säger: 

 

”Det ska vara duktiga pedagoger, (ha glasögon på sig) så att man ser alla. Det kräver en viss 
erfarenhet, och jag är osäker på hur lärarutbildningen ser hur, hur mycket som nämns om särskilt 
begåvade ... En tillåtande miljö för ALLA. Men när man säger alla så menar man ju att de som är 
underpresterande ska få en möjlighet. Det är ju sällan man lyfter dem som är extra duktiga in i det 
tänket.” 

 

Det gäller också att vara lyhörd och anpassa undervisningen, menar Gunilla och Agnes. Agnes anser 

även att lärare idag borde bli bättre på att fånga upp mycket begåvade elever. Flertalet av pedagogerna 

konstaterar att de mycket begåvade eleverna sällan diskuteras. Agnes menar att största fokus ligger på 

de lågpresterande eleverna. Gunilla anser dock att lärares bemötande av de mycket begåvade eleverna 

är av största vikt. Läraren ska inte använda elevernas begåvning “höja dem till skyarna” för att trycka 

ner övriga elever.  

Barbro ser inga motsättningar med att bemöta alla sina elever vare sig de har svårigheter eller är 

mycket begåvade. Enligt Barbro beror det på hennes långa arbetsliv, som har gett henne erfarenheter 

och kunskaper för hur hon ska motivera sin särskilt begåvade elev och ge henne stimulans och 

tillräckliga utmaningar.   

 

8.4.1 Vårdnadshavarnas betydelse för pedagogerna 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att ha en bra föräldrakontakt oavsett elevers kunskapsnivå, 

det är betydelsefullt att lyssna in på vad vårdnadshavaren ser och säger kring sitt barns skolgång. Elin 

berättar att: 

 

” … mamman tog initiativet. Mamman valde att sätta henne i förskoleklass ett år tidigare, så hon 
började som femåring i förskoleklassen. Och det märks inte, att hon är ett år yngre.” 

 
”… de tycker att hon är duktig och det går bra för henne i skolan, så är det. Hon tillhör ju 

toppresultaten i klassen…” 

 

Agnes, Carin och Barbro lägger tonvikt på att det handlar om ett samspel mellan både lärare, elev och 

förälder. Barbro menar även att det är betydelsefullt att föräldrarna uppmuntrar sitt barns intresse 

genom att själva visa sitt engagemang. Hon berättar: 

 

”Det som är lika med de två flickorna är att det finns en förälder i bakgrunden som har peppat och 
stöttat dem. I det ena fallet är det mamman som har märkt att hennes barn har en specialbegåvning och 
verkligen hjälpt henne. I det andra fallet så har det varit pappa som varje lördag sedan hon var liten tog 
med henne till biblioteket och där ´grottade´ - sig i böcker tillsammans.” 
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Samtliga pedagoger som är klasslärare anser sig ha goda relationer med föräldrarna till de mycket 

begåvade eleverna. Föräldrarna är nöjda med hur deras barn bemöts av skolan och pedagogerna menar 

att de har en väldigt fin kontakt och bra dialoger. 

Frida däremot anser att begreppen “särbegåvade och “specialbegåvade” har blivit en form av modeord 

som vissa föräldrar använder sig av.  

 

“... oh, mitt barn är nog särbegåvat, det är därför det inte kan sitta still och sköta sig i skolan.” 

8.5 Personlighetsdrag och social interaktion  
Flera av pedagogerna nämner orden ”udda”,”enstöring”,”osocial”,”tystlåten” och ”lågmäld” om de 

särskilt begåvade eleverna. Några av pedagogerna har mött elever som är socialt selektiva, vilket tog 

sig uttryck i att vissa umgicks med endast en kamrat och andra valde att vara med i gruppaktiviteter 

med många barn. 

Två pedagoger nämner att eleverna har ett annorlunda socialt beteende men trots det är accepterade av 

klasskamraterna. 

Gunilla säger: 

 

 ”Men han blev alltid lyssnad på. Han hade en väldigt bra plats i klassen och väldigt respekterad av 
alla. Man skulle ha kunnat tro att det var tvärtom, att han skulle ha kunnat blivit retad eller så, men det 
blev han inte”. 

 

Barbro instämmer: 

 

”Jag tycker att det finns en förståelse hos de andra eleverna. Jag har inte mött någon som har sagt att 
varför får hon göra det här”. 

 

Pedagoger med specialpedagogisk kompetens har mött elever som är begåvade överlag men även 

elever som har speciella kunskaper inom en viss domän. En av dem är Desirée som till viss del arbetar 

med elever med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har sett ett samband mellan hög 

intelligens och drag av autismspektrumtillstånd. En annan pedagog med specialpedagogisk kompetens 

är Carin som även har erfarenheter av högstadiet. Hon berättar att många hemmasittare har autistiska 

drag och kan vara mycket begåvade.  

Carin förtydligar: 

 

”... snarare de som är intellektuella och har autistiska drag har det svårare. Många som är autistiska 
är väldigt kunniga inom ett visst ämne och då blir det svårare.” 

 

Några av pedagogerna uttrycker en frustration över begåvade elever som inte vill ingå i ett socialt 

sammanhang eftersom varje lärares önskan är att eleverna ska vara delaktiga och tillhöra sin klass. 

Gunilla säger: 

 

”Det finns elever som inte har den sociala förmågan, men som kanske har en speciell begåvning. Då 
det bli en svårare uppgift för läraren att försöka få in dem i klassen. Det kan vara frustrerande. 
Förståelsen kanske finns, men frustrationen finns också hos lärarna. Så det beror på hur eleverna är i det 
stora hela taget.” 

 

En av pedagogerna berättar om en mycket begåvad elev som uppvisar svårigheter med att anpassa sig 

efter regler och sociala koder, han upplever sig oftast orättvist behandlad.  

 

”Han är inte socialt mogen på det viset som han är kunskapsmässigt eller intellektuellt”. 
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Ytterligare en pedagog skildrar en elev som var extremt begåvad i läsning och skrivning och verkligen 

älskade att skriva och ansåg sig själv som en författare. Men eleven fungerade inte i grupp och hade 

svårt för nya människor. Hon ansåg att eleven även saknade empati. En tredje pedagog beskriver en 

liknande elev som blev utredd och diagnostiserad för Aspberger. Hon menar att eleven absolut inte 

ville ha för svåra och utmanande läxor, då eleven var rädd för att inte klara av dem. Det kunde ibland 

lätt bli låsningar och saker måste göras på ett speciellt vis. 

8.6 Sammanfattande resultat 
I vårt resultat framträder fem olika teman ur vår analys av intervjuerna. Det första temat är 

informanternas erfarenheter av identifiering av mycket begåvade elever. Några nämner att de fick 

information vid stadieövergångar om att eleven var mycket begåvad. Andra informanter fick berättat 

vid ett första samtal av föräldrar att barnen hade särskilda förmågor. Flertalet märkte begåvningen hos 

eleven i beteendet samt i deras språkliga förmåga då samtliga pedagoger nämner elevernas verbala 

förmåga som ett av de första identifikationskriterierna. 

 

Det andra temat handlar om att undervisa mycket begåvade elever. Sju av åtta informanter berättar att 

det inte har förmedlats någon kunskap om att undervisa mycket begåvade elever under vare sig 

lärarutbildning eller specialpedagogisk vidareutbildning. Trots bristande utbildning har de utvecklat 

arbetssätt för att försöka möta eleverna utifrån bästa förmåga. De mycket begåvade eleverna har lyfts 

fram som förebilder både till klasskamraters nytta och för sin egen självkänsla. Informanterna menar 

att för att fånga de begåvade elevernas engagemang bör utmaningarna och fördjupningarna vara 

intressanta och stimulerande. Digitaliseringen underlättar elevernas självständighet och möjlighet att 

fördjupa sig inom olika områden. Fyra av informanterna understryker vikten av tidig undervisning i 

studieteknik för att eleverna ska lära sig strukturera sina studier.  

 

Motivation och stimulans är det tredje temat som informanterna lyfter fram. Acceleration och 

berikning är betydelsefulla undervisningsstrategier. En informant betonar samtalets betydelse för att 

synliggöra elevens lärande och metakognitiva tänkande. De informanter som arbetar som klasslärare 

upplever många hinder i arbetet med att motivera och stimulera mycket begåvade elever. Organisation 

och tidsbrist utgör hindrande faktorer.  

 

Det fjärde temat är lärarens förhållningssätt, vilket samtliga informanter anser har stor betydelse för 

alla elever inklusive de mycket begåvade. De konstaterar att bemötandet av mycket begåvade elever 

sällan diskuteras bland skolpersonal. Att vara lyhörd och kunna anpassa undervisningen är en 

grundläggande del i en lärares förhållningssätt. Alla informanter framhåller den viktiga samverkan 

med föräldrarna. Tre av dem betonar samarbetet mellan elev, förälder och lärare.  

 

I det sista temat beskriver informanterna några personlighetsdrag hos mycket begåvade elever vilket 

påverkar den sociala interaktionen med andra. Två informanter med specialpedagogisk kompetens har 

mött elever inom autismspektrat som varit mycket intelligenta. Flera av dem har blivit hemmasittare 

på högstadiet berättar en av informanterna. 

 

Resultatet visar övervägande likheter mellan informanternas utsagor då nästan alla har erfarenheter av 

klassundervisning. Alla har mött verbalt mycket begåvade elever under sitt yrkesliv och några har 

dessa elever i sina nuvarande klasser. De variationer som framkommer är att det enbart är 

informanterna med specialpedagogisk kompetens som mött de dubbelt diagnostiserade eleverna. 
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Klasslärarna har kanske inte lyckats identifierat dessa. Informanterna med specialpedagogisk 

kompetens handleder klasslärare och arbetslag hur de mycket begåvade eleverna ska få adekvata 

utmaningar i lärmiljön. 
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9. Resultatdiskussion 

9.1 Identifikation  
De många olika definitionerna av begreppet begåvning varierar mellan forskare och skapar osäkerhet 

och förvirring (Persson, 1997;Westling Allodi, 2015; Ziegler, 2010). Vi tolkar utifrån vårt resultat att 

lärarna har övervägande beskrivit verbalt högpresterande elever. Särskilt verbalt begåvade elever är 

också i hög grad även högpresterande eftersom verbal begåvning ger gynnsamma förutsättningar för 

skolprestationer i så många skolämnen. Många lärare hävdar att det även ger goda förutsättningar för 

att klara matematik eftersom läsförståelse krävs i många matematikuppgifter. Enligt Endepohls-Ulpe 

och Ruf (2005)  och Persson (1997)  kan det vara svårt att identifiera särskilt begåvade elever eftersom 

lärare ibland saknar kunskaper om vilka kriterier som gäller för högpresterande respektive särskilt 

begåvade elever. Det gäller förmodligen inte verbalt särskilt begåvade elever. De mycket begåvade 

eleverna som informanterna har beskrivit och berättat om har de själva upptäckt i sin verksamhet. De 

har mött verbalt särskilt begåvade elever som visade en hög kvalitet på en språklig förmåga i 

jämförelse med sina jämnåriga klasskamrater. Eleverna utmärkte sig i en tidig läsförmåga, 

välutvecklade skrivna texter och ett brådmoget sätt att tala vilket även Endepohls-Ulpe och Ruf fann i 

deras studie.  

  

Något som framkom i vår undersökning var att pedagogerna identifierade speciella egenskaper och 

beteenden hos några av de mycket begåvade eleverna. Det kunde vara att eleven uppträdde lite 

ovanligt, var en aning udda eller osocial. Liljedahl (2017) menar att det kan vara något speciellt och 

annorlunda som kännetecknar en särskilt begåvad elev. Ibland blir eleven felaktigt remitterad till en 

utredning på grund av elevens avvikande uppträdande som egentligen beror på understimulans. Men 

det avvikande beteendet kan också tyda på en bakomliggande diagnos som exempelvis inom 

autismspektrumtillstånd. Som speciallärare är det då av stor vikt att kunna handleda lärarna för att de i 

sin tur ska kunna stödja eleverna i deras lärande. Liljedahl poängterar att när man undervisar dubbelt 

diagnostiserade måste begåvningen tillfredsställas först. Det innebär att det inte hjälper att sätta in 

stödstrategier om inte eleven känner sig utmanad och stimulerad. Efter att eleven exempelvis fått en 

ADHD-diagnos bör eleven få möjlighet att lära sig om sin specifika diagnos av en kunnig 

speciallärare.   

9.2 Att undervisa mycket begåvade elever 
Majoriteten av pedagogerna i vår studie hade inte undervisats om begåvade elever i sina utbildningar. 

Att undervisning av särskilt begåvade elever inte getts någon plats i kursplaner på lärarutbildningar 

kan tyckas märkligt idag. Men med vetskap om att skola och utbildningar styrs av statens politiska 

implementeringar och att egalitarianismen, jämlikhetssträvanden i skolan, varit rådande under en lång 

period i svensk utbildningspolitik är det förståeligt. Persson (1997) menar att en politisk egalitarianism 

inte bara existerat i Sverige utan även dominerat i andra länder. Jämlikhetssträvandena har varit ett 

huvudargument för att få allmänna resurser till den omfattande utbyggnaden av skolväsendet. Finland 

är också ett av dessa länder där likvärdighet i skolan varit rådande och där lärare upplever att de saknar 

utbildning och kunskap om särskilt begåvade elever. Laine, Kuusisto och Tirri (2016) lyfter i sin 

forskning fram finska lärares önskemål om en större inblick och kunskap om särskild begåvning. En 

rädsla för elitism, som baseras historiskt från en tid då endast välbeställdas barn hade råd med 
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utbildning, har präglat den socialdemokratiska politiken inte minst i skolpolitiken menar Persson 

(1997).  

 

Den svenska forskningen kring särskilt begåvade barn har inte kommit långt i jämförelse med andra 

länder. Westling Allodi (2015) menar att den internationella forskningen kan ge oss viktiga kunskaper 

om hur pedagogiska insatser för särskilt begåvade barn kan utarbetas i den svenska skolan. 

Stödmaterialet som år 2015 togs fram av Skolverket bygger främst på internationell forskning. Det 

gäller att lärare, speciallärare och specialpedagoger inom skolan tar del av materialet och använder det 

i praktiken.  

 

Vi har genom vår studies resultat erfarit att det är viktigt med kunskaper om särskilt begåvade elever 

för att lärare ska veta hur de kan stimulera och utmana eleverna optimalt. Stöd för våra resultat finner 

vi i aktuell forskning som visar på olika strategier som lärare kan använda för att stödja begåvade 

elever och ge dem möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Liljedahl (2017), Mönks och 

Ypenburg (2009), Persson (1997) och Westling Allodi (2015) och menar att acceleration och 

berikning är lämpliga åtgärder som främjar inlärning och leder till en större motivation. Detta tycks 

informanterna ha gjort intuitivt genom att anpassa skrivuppgifter, möjligheter att fördjupa sig i 

litteratur och i andra ämnesområden. Elever har accelererat i ämnen genom att lärarna har kontrollerat 

deras kunskaper och låtit dem arbeta på en annan nivå. En av informanterna i vår studie har tidigare 

erfarenhet av en elev som flyttade upp en årskurs för att eleven var särskilt begåvad och för närvarande 

har samma informant en elev som är ett år yngre än övriga klasskamrater i klassen. Trots bristfälliga 

kunskaper inom särskild begåvning tycks pedagogerna ändå ha lyckats med att motivera och stimulera 

särskilt begåvade elever vilket troligtvis beror på deras långa undervisningserfarenhet och förmåga till 

lyhördhet. Verbalt begåvade elever är också lättare att ge stimulerande uppgifter inom klassens ram. 

Bryant (1987) betonar att det är läraren som ska ge dessa elever rätt utmaning och stimulans.   

 

Bryant (1987) och Roessingh och Bences (2017) menar att särskilt begåvade elever gynnas av en tidig 

identifiering och att få utmaningar. Med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i svenska och 

matematik i årskurs 1 kartläggs inte bara elever med inlärningssvårigheter utan också elever som är 

läs-och skrivkunniga och som har god matematisk förståelse. Genom denna tidiga kartläggning kan 

elever med inlärningssvårigheter uppmärksammas och ges adekvat stöd dessutom kan särskilt 

begåvade elever upptäckas och erbjudas stimulans med lämpliga utmaningar. 

   

Genom att arbeta utifrån den proximala utvecklingszonen motiveras och stimuleras de mycket 

begåvade eleverna, enligt Arevik och Hartzell (2014). Vygotskijs sociokulturella teori bygger på att 

skapa miljöer som stödjer och stärker lärandet, vilket även framkom i våra intervjuer. I samspel med 

klasskamrater kunde de begåvade eleverna vara en tillgång som förebilder enligt de intervjuade 

lärarna. Klasskamraterna inspirerades av att få ta del av de särskilt begåvade elevernas arbeten och de 

begåvade elevernas självkänsla stärktes. Hallesson (2011) bekräftar att ett klassrumsklimat som är 

tillåtande och där elever både stöttas och stärks utgör i ett sociokulturellt perspektiv ett arbete där 

elever kan få arbeta nära sin proximala utvecklingszon.  

 

Pedagogerna upplevde att organisationen på skolan och stora grupper med elever utgjorde ett 

betydande hinder i att anpassa undervisningen och att handleda eleverna. Vilket även framkom i 

Wahlbergs (2012) kartläggning av grundskolor i Luleå. Tidsbrist och avsaknad av resurser var 

ytterligare faktorer som lärarna nämnde som hinder. Likaså avsaknad av speciallärare på några skolor 

innebar att klassläraren måste hinna med alla elever. Pedagogerna uttryckte en känsla av 

otillräcklighet. Tankar som att släcka stjärnögon och att inte få känna sig tillfreds med sin 
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undervisning framkom i våra intervjuer. De mycket begåvade eleverna är en icke-prioriterad grupp 

som behöver medvetandegöras. Liljedahl (2017) understryker att konsten är att lära känna sina elever 

trots bristande organisation och ekonomiska förutsättningar. Det gäller att skaffa sig “rätt glasögon” 

för att blicken ska förändras. Det innebär att lärarens förhållningssätt inbegriper alla elever vilket 

samtliga informanter påtalade flera gånger. Wallström (2012) menar att läraren kan utgöra ett hinder 

om mycket begåvade elever inte får de rätta förutsättningarna. Några av informanterna påpekade också 

att undervisningen ska anpassas så att den tilltalar alla elever. 

 

Enligt Kreger Silverman (2016) har senare forskning visat på att föräldrar till högbegåvade barn bidrar 

starkt till barnens studiemässiga, emotionella och sociala utveckling. Mönks och Ypenburg (2009) 

menar att när skola, familj och vänner interagerar med eleven påverkas elevens höga intellektuella 

förmåga, kreativitet och motivation positivt. Några av pedagogerna framhöll också att de haft goda 

relationer till de mycket begåvade barnens föräldrar, något som tyder på att dessa pedagoger förstått 

vikten av en god kontakt med de särskilt begåvade barnens föräldrar. 

 

Läraren är den enskilt viktigaste faktorn för att särskilt begåvade elever ska uppmärksammas och få 

möjligheter till stimulans och motivation i skolan. Inspirerande och relationella lärare som kan skapa 

en tillåtande miljö ger förutsättningar för att en elev kan utveckla sin potential. Liljedahl (2017) och 

Pettersson (2017) beskriver särskilt begåvade elever som generellt mer luststyrda än andra elever. Det 

är viktigt att de då får tillfälle att möta en öppen och prestigelös lärare som både är nyfiken på sina 

elever och kan anpassa undervisningen till särskilt begåvade elever så att de ges möjlighet att 

accelerera och berika sig inom olika ämnesområden, som eleven i vårt resultat, som redan i årskurs 1 

vet vad en palindrom är och vem som fick Nobelpriset i litteratur. Att lärare har stor betydelse för 

elever vittnar ofta Nobelpristagare om i sina tal. De lyfter fram lärare som uppmuntrat och inspirerat 

dem att aldrig ge upp utan fortsätta drivas av sin kunskapstörst.  

 

9.3 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor med hjälp av en 

intervjuguide eftersom kvalitativa intervjuer avser att förstå uppfattningar av omvärlden (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Stukát, 2005). Intervjuerna gav oss en djupare förståelse av informanternas möten 

och erfarenheter av mycket verbalt begåvade elever. Vi anser att vi hade en större möjlighet att 

utveckla samtalen genom att ställa följdfrågor och be informanterna utveckla sina svar till skillnad från 

om vi valt att använda en enkätstudie. Vid kvalitativa studier söker man en så stor variation av 

uppfattningar som möjligt (Stukát, 2005). Vi upplevde dock att variationen inte var stor eftersom 

studiens informanter hade liknande erfarenheter och uppfattningar.  

 

Våra två pilotintervjuer gav oss möjlighet att korrigera intervjufrågorna för att bättre tjäna sitt syfte. 

De reviderade frågorna ökade studiens relevans. Vi upptäckte att vår formulering mycket begåvade 

elever i intervjuguiden resulterade i ett vidare perspektiv på begreppet begåvning. Det medförde att 

informanterna berättade om möten med både högpresterande och särskilt begåvade elever.  

 

Vi använde samma intervjuguide i samtliga intervjuer och var flexibla gentemot informanterna 

beträffande ordningsföljd på frågorna i guiden och antalet följdfrågor. Vi var medvetna om att det 

kunde påverka resultatet men det var ett avsiktligt val från vår sida då vi använder oss av 

fenomenografi som metodansats. Dahlgren och Johansson (2015) menar att inom fenomenografin är 
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det av vikt att intervjuaren får så omfattande och fullständiga svar som möjligt. Vi spelade in våra 

intervjuer vilket är nödvändigt inom fenomenografin (Dahlgren & Johansson, 2015). Dessa intervjuer 

transkriberades i sin helhet. Då vi ansvarade för fyra intervjuer var och transkribering av dessa kan 

vårt genomförande och våra tolkningar skilja sig något. Det efterföljande analysarbetet, som vi gjorde 

gemensamt, följde en fenomenografisk analysmodell i sju steg för att studien skulle bli så tillförlitlig 

som möjligt. Vi aktualiserade intervjuernas innehåll genom att läsa innehållet högt flera gånger 

tillsammans. Genom att vi färgkodade signifikanta uttalanden, klippte ut dem och därefter sorterade 

dem gav det oss en tydligare överblick av teman och mönster. Vid sorteringen upptäckte vi att ett tema 

blev för omfattande vilket gjorde att vi fick resonera om hur vi skulle gå tillväga. Efter mycket 

övervägande valde vi att dela upp temat i två. I analysen av resultatet valde vi att ange om en eller 

flera informanter hade samma uppfattning samt tydliggjorde respektive uttalanden med citat. Utifrån 

vårt syfte och frågeställningar delades resultatet in i olika teman och underkategorier. Dessa hade 

kanske kunnat se ut på annat sätt om någon annan hade bearbetat materialet. 

 

Eftersom våra informanter fick välja tid och plats för intervjuerna upplevde vi att informanterna gav 

ett avslappnat intryck. Vid intervjuerna visade de ett genuint intresse genom att samtala om ämnet 

istället för att enbart svara på frågor. Bjørndal (2015) menar att intervjuaren bör förmedla en respekt 

och att vara en aktiv lyssnare för att ingjuta förtroende hos informanten.  

Stukát (2005) nämner faktorer som kan påverka generaliserbarheten. Dessa kan vara 

undersökningsgruppens storlek och om urvalet är representativt. Då vår grupp var liten och urvalet 

begränsat till lärare med lång arbetslivserfarenhet anser vi att studien inte är generaliserbar. Om 

undersökningen skett med ett slumpmässigt urval av fler lärare med varierande yrkesår hade resultatet 

blivit annorlunda. Men det är svårt att genomföra intervjuer med ett stort antal informanter.  

 

De etiska reflektioner som vi har gjort efter genomförd studie är att särskilt begåvade elever indirekt 

blir påverkade av vår studie. Det är möjligt att de inte vill bli kategoriserade i en speciell grupp. Men 

syftet med studien är att synliggöra de begåvade eleverna bland skolpersonal. Detta för att eleverna 

ska få utmaningar och stimulans samt för att de ska uppleva en meningsfull skoltid. Informanterna 

som deltagit i vår studie kan uppleva otillräcklighet då frågorna i intervjuerna kan väcka upp känslor 

och minnen. Dock bör nyttan med forskning ställas i relation till hur individer skyddas enligt 

Vetenskapsrådet (2011).   

 

9.4 Studiens resultat i den specialpedagogiska 

praktiken   
Resultaten av studien kan ha specialpedagogisk relevans såtillvida att speciallärare kan tillämpa dem i 

sin yrkesroll. En speciallärare möter elever som är i behov av särskilt stöd på grund av 

inlärningssvårigheter som även kan bottna i en dubbel diagnostisering. Liljedahl (2017) konstaterar att 

speciallärare och specialpedagoger ofta har förmånen att träffa elever enskilt och i samtal ges 

möjlighet att identifiera förmågor och svårigheter. Att ha kunskaper om särskilt begåvade elever har 

man stor nytta av i sin specialpedagogiska yrkesroll vid exempelvis en pedagogisk utredning. Enligt 

skollagen har alla elever rätt till stöd och utmaningar vilket även omfattar denna grupp av elever. Det 

kan dock diskuteras om dessa elever är i behov av särskilt stöd. Troligtvis är det istället lärarna som 

behöver handledning och råd i att anpassa lärmiljön och förhållningssätt vilket en speciallärare kan 

bistå med. En stimulerande och motiverande undervisning är viktigt för de särskilt begåvade eleverna 
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utifrån deras kunskapsnivå. Följden kan i annat fall bli att de särskilt begåvade eleverna blir 

understimulerade som i sin tur kan leda till vantrivsel och missanpassning i skolan.   

 

9.5 Fortsatt forskning 
Vår studie belyste erfarna lärares möte med särskilt begåvade elever. I en ny studie vore det intressant 

att utifrån ett elevperspektiv undersöka hur särskilt begåvade elever i grundskolan upplever sin 

skolgång. Finns möjligheter för eleverna att arbeta utifrån sin förmåga samt vilket stöd och stimulans 

har getts.  

 

Ett annat forskningsområde är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka hur skolledare, 

samt eventuellt pedagoger, i grundskolan använder och implementerar Skolverkets studie- och 

stödmaterial (2015) för särskilt begåvade elever i grundskolan.   
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Intervjuguide  

  

Inledande frågor: 

Hur länge har du arbetat som lärare/speciallärare, specialpedagog? 

Har du tidigare arbetat som lärare? (fråga till speciallärare/specialpedagog) 

Vilken utbildning har du? Vad är din grundutbildning? 

Vilken är din inriktning som speciallärare? 

Hur länge har du varit verksam på din skola? 

Vilka årskurser finns det på din skola? 

Hur många elever går det på skolan? 

 

Frågor:  

Har du mött elever i din undervisning som du upplevde var mycket begåvade? 

- Hur märkte du att de var mycket begåvade? 

- Screening?  

  

       

Kan du beskriva några av dessa elever?  

- Kännetecken? 

- Skulle du kalla dem specialbegåvade? 

- Hur visade det sig? 

- Visade de sig vara begåvade i alla ämnen? Eller var det något särskilt ämne? 

- Hur har du arbetat med dessa elever? 

- Anser du att de är en tillgång för klassen?  

- Inkludering? 

 

Har du undervisat/ kommit i kontakt med mycket begåvade elever när de gäller deras läs- och 

skrivutveckling? 

 

- Hur upplevde du deras läs-och skrivutveckling?  

- Hur uppfattade du deras språkutveckling?  

- Var det avancerat utifrån åldern?  

 

  

Vilka möjligheter, anser du, att du hade att anpassa din läs- och skrivundervisning till dessa 

elever? 

- Har du kunnat motivera dem? På vilket sätt?  

- Eller har det varit svårt att motivera dem? 

 

Har du märkt om dessa elever har haft svårt att anpassa sig i skolan?  

- Hur har det visat sig? 
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Upplever du att det finns en förståelse för att mycket begåvade elever kan ha svårt att anpassa 

sig i skolan? Anser du att de är en tillgång för klassen?  

 

- På vilket sätt? 

- Socialt/emotionellt? 

- Har lärarens förhållningssätt någon betydelse? 

 

I vilken utsträckning, anser du, att du har som speciallärare/lärare att särskilt stödja/stimulera 

mycket begåvade elever i skolan?   

- Vilka möjligheter skulle du vilja ha? 

 

Har du haft någon kontakt med föräldrar till dessa barn om hur de upplever sina barns skoltid? 

 

Har du fått några kunskaper/utbildning i att arbeta med mycket begåvade elever? 

- Var, i så fall? 

 

Känner du stöd från skolledning i att arbeta med mycket begåvade elever?  

- Vilket stöd önskar du? 

- Kompetensutveckling? 

  

 

Övrigt 

Finns det något ytterligare som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 
Hej! 

Vi är två studenter som läser speciallärarprogrammet vid Stockholms universitet och har påbörjat vår 

sista termin. Vi ska skriva vårt examensarbete kring begåvade elevers skolanpassning. Syftet med 

studien är att belysa vilka erfarenheter lärare, speciallärare och specialpedagoger har av att undervisa 

begåvade elever.  

För att möjliggöra denna studie vill vi intervjua dig som har erfarenhet vilket är av betydelse för oss 

och vårt arbete.  

 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Du avgör tid och 

plats för intervjun. Intervjuerna kommer att spelas in för att därefter transkriberas. Inspelningen och 

transkriberingen kommer att förstöras efter att vårt examensarbete har godkänts. 

Vi tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer samt god forskningssed vilket innebär 

att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta intervjun och därmed ditt deltagande.  

 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Även skola och kommun kommer att vara 

anonym.  Resultatet kommer enbart att användas som underlag till vårt examensarbete. Om ni har 

några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information. 

Vi ser fram emot ett givande samtal. 

 

Tacksam för svar om du har möjlighet att delta. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Marie-Louise Nygren                                           Elisabet Björnfot Sundström 

marie-louise.nygren@XXX                                  elisabet.bjornfot.s@XXX 
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