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Abstract: 
Studien syftar till att ge insikt i lärares kunskaper och erfarenheter kring 
särbegåvade elever, samt lärares möjligheter att identifiera dessa elever. Den 
tidigare forskningen som ligger till grund för studien visar att det är en tydlig 
skillnad mellan högpresterande elever och särbegåvade elever. Den tidigare 
forskningen diskuterar också olika personlighetsdrag hos särbegåvade elever och 
hur man identifierar dessa, samt lärarens betydelse för dessa elevers utveckling i 
skolan. Baserat på tre intervjuer av lärare kan man se att erfarenheter och 
kunskaper inom området särbegåvning skiljer sig åt hos lärarna, något som 
forskningen också poängterar. Vidare visar också resultaten att de undersökta 
lärarna har vissa svårigheter med att identifiera särbegåvade elever, samt att skilja 
dessa från högpresterande elever. Den tidigare forskningen, tillsammans med 
resultaten från denna studie, visar att individanpassad undervisning tydligt måste 
förankras i skolan för att skolan skall lyckas med sitt uppdrag med att stimulera 
alla elever och låta alla elever utvecklas. Utan kunskaper inom området 
särbegåvning hos lärarna visar studien att den svenska skolan inte kan lyckas med 
att vara ’ en skola för alla’. 
 

 

Nyckelord: särbegåvning, särskilt begåvade elever, högpresterande elever, en 
skola för alla, individanpassad undervisning  
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1. INLEDNING 
Jantelagen som Sandemose myntade i början av 1930-talet är något som många av 
Sveriges invånare känner till. Man skall enligt denna lag inte sticka ut alltför 
mycket från den övriga gruppen. Den bildar ett “vi” och ett “oss” som alla förhåller 
sig till på ett eller annat sätt i alla val som görs genom livet. Jantelagen är en del av 
vad forskningen beskriver som socialpsykologiska principer som kan ställa till 
problem i samhället och för den enskilda individen. Jantelagen tror jag kan vara en 
av anledningarna till att särbegåvning inte uppmärksammas som något positivt, då 
det ses som en del av ett elitistiskt samhälle - något som går emot det svenska 
samhället som är uppbyggt på en socialdemokratisk filosofi om att alla människor 
skall vara jämlika.  

Anledningen till att det tidigare inte så kända begreppet särbegåvning, ett 
begrepp som används synonymt med begreppet särskilt begåvad inte diskuteras är 
för att forskningen inom området i Sverige nästintill obefintlig och att det är ytterst 
få som besitter specifika kunskaper inom ämnet. Det var inte förrän under början på 
2000-talet som forskare började intressera sig för elever med särskilda begåvningar 
som lätt når målen i ett eller flera ämnen. På samma gång insåg man att det fanns 
stora luckor och brister när det gäller just dessa elever i utbildningarna för blivande 
pedagoger eller fortbildningar för redan utbildade pedagoger. Trots detta förväntas 
lärare enligt den nya skollagen som kom 2010 och den nya läroplanen från 2011 att 
individanpassa undervisningen allt mer för att på så sätt tillgodose alla elevers 
behov. En missuppfattning om vad begreppet särbegåvad innebär verkar vara en av 
anledningarna till varför aktiva inom skolvärlden hittills inte varit intresserade av 
området i sig. Det verkar nämligen vara så att man anser att den särbegåvade är 
liktydigt med den duktiga eleven som i klassrummet är problemfri och klarar av de 
lägst satta målen utan vidare.  

Skolan idag arbetar för att vara en inkluderande skola där alla får sina behov 
tillgodosedda. Forskningen måste därför uppmärksamma olika perspektiv i frågan 
varför denna studie fyller en viktig funktion. Ann Ahlberg, professor i 
specialpedagogik vid Göteborgs universitet skriver att det i begreppet ‘en skola för 
alla’ framgår att lärarna måste anse sig vara en lärare för alla barn och ungdomar. I 
enlighet med detta menar Ahlberg att:  

 
Detta innebär att samtliga lärare oavsett skolform ska ha grundläggande  
specialpedagogiska kunskaper. Varje lärare ska kunna svara för att elever 
som behöver särskilt stöd och hjälp får rätt typ av insatser och att de får 
stöd i tillräcklig omfattning (Ahlberg, 2007, s. 86). 

 
Utifrån vad Lindqvist (2007) skriver i sitt examensarbete och Mara Allodi Westling 
(2014) skriver om i sin forskning, med ett fåtal lärosäten som intresserat sig för 
området med särbegåvade elever kan man utan vidare förstå att Ahlbergs vision av 
lärarnas kunskaper inom specialpedagogik faktiskt inte går att uppfylla.  Här är 
ytterligare en anledning till varför denna studie blir ett viktigt bidrag till 
forskningen inom särbegåvning.  
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Att Skolverket använder sig av psykologer i sitt stödmaterial istället för att 
använda sig av exempelvis professorer i pedagogik är något som kan lyftas som en 
fråga för vidare forskning. Varför har psykologin fortfarande en sådan avgörande 
roll i forskningen det humaniora ämnet  pedagogik? 

Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ ansats med lärarintervjuer för 
att sedan analyseras i relation till en fenomenografisk metod som är den teoretiska 
grunden för undersökningen. Resultaten presenteras i form av längre beskrivningar 
av lärarnas svar, detta för att behålla sammanhanget i lärarnas respektive utsagor. 
Diskussionen kopplar samman den tidigare forskningen med resultaten för denna 
undersökning, något som visar att lärarna besitter olika mycket kunskaper inom 
området särbegåvning, vilket styrks av den tidigare forskningen.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Detta arbete syftar till att ge insyn i vilka kunskaper och erfarenheter som lärare 
besitter gällande särskilt begåvade elever och identifieringen av dem.   
 
● Vad innebär begreppet särskilt begåvade elever för lärare? 
● Kan lärare identifiera särskilt begåvade elever idag? 
● Vilka erfarenheter har lärare omkring dessa elever? 
● Har lärarna den kunskap de anser nödvändigt inom området? 

 

3. BAKGRUND 
Nedan ges en områdesgenomgång med den för arbetet viktiga terminologin samt 
diskussioner och erfarenheter inom området.  
 

3.1 Terminologi 
Enligt flera av de texter som skrivits om begåvade elever är Sverige väldigt fattigt 
vad gäller forskning inom området. Forskningen som hittills bedrivits återfinns 
framför allt inom ämnena psykologi och medicin, men hittas i betydligt mindre 
utsträckning inom pedagogisk forskning.  

Begreppet särbegåvning är ett relativt nytt begrepp i Sverige och det var 
först under 1990-talet som begreppet särskilt begåvad myntades genom forskaren 
och psykologen Roland S. Persson som är professor i pedagogisk psykologi vid 
Högskolan i Jönköping. Forskning och diskussion kring särbegåvning är mycket 
större utomlands än vad det hittills varit i Sverige. Begrepp som används inom 
forskningen på området är särskilt begåvad, särbegåvad eller högpresterande. 
Begreppen syftar på elever som klarar sig bra kunskapsmässigt i skolan och som 
ofta kan förvåna sina lärare med förkunskaper utöver det vanliga. Då Persson som 
är en av de framträdande forskarna inom området, använder begreppet särskilt 
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begåvade elever eller särbegåvade elever (vilka används synonymt med varandra), 
är det också dessa begrepp som kommer att användas här (Persson, 2015, s. 4).  

I Skolverkets stödmaterial för arbete med särbegåvade elever har Linda 
Mattson och Eva Petterson, som båda har disputerat inom området “Gifted 
education” inom matematik, skrivit att de särbegåvade eleverna räknas vara 
omkring fem procent av eleverna i svenska skolor och klasser (Mattson, Linda & 
Petterson Eva, 2015, s. 9), siffror som i sin tur kan vara en av anledningarna till att 
forskningen än så länge inte kommit så långt på området.  

 

3.2 Att identifiera särbegåvning 

3.2.1 Begåvningsdomäner	
På grund av att forskningen inom området särbegåvning inte har kunnat enas om en 
gemensam och allmängiltig teori har man kommit fram till att domänspecifik 
taxonomi tjänar som bästa metod för att diskutera särbegåvning.  

Vad som är tecken på särskild begåvning beror på vilken definition av 
fenomenet man väljer att använda, samt vilken begåvningsdomän man talar om. En 
begåvningsdomän har att göra med inom vilket område som begåvningen visar sig. 
Persson redogör ingående för de olika domänspecifika taxonomier som 
särbegåvade kan räknas in i. Dessa taxonomier är den idrottsliga, den 
kommunikativa, den akademiska, den akademiska, den konstnärliga samt den 
tekniska särbegåvningsdomänen (Persson, 1997, s. 114-122). För skolan kan alla de 
domänspecifika taxonomierna som tidigare listats ses som användbara inom skolan. 
Detta eftersom en särbegåvad elev kan ha förmågor inom såväl idrott som 
kommunikation, matematik eller musik. Johanna Stålnacke, legitimerad psykolog 
och fil. dr. inom barnneuropsykologi, beskriver särbegåvning i Skolverkets 
Stödmaterial som:  

 
intellektuell begåvning, som ibland delas upp i till exempel den  
matematiska och den språkliga domänen. Särskild begåvning inom  
ledarskap, musik och konst verkar hänga ihop med den intellektuella  
domänen, då personer som utmärker sig inom de senare områdena  
typiskt sett även har en intellektuell begåvning som ligger över  
genomsnittet. (Stålnacke, 2015, s. 2).   

 
Hon skriver också att “Extrema förmågor inom till exempel idrott, teknik eller 
mekanik verkar vara mindre kopplade till de andra begåvningsdomänerna och 
uppmärksammas kanske därför mindre i skolsammanhang.” (Stålnacke, 2015, s. 3).  

Persson (1997) skriver om att balans i hur man värderar särbegåvning 
tillsammans med taxonomin är viktig för att man skall kunna inse bredden av 
särbegåvat beteende. Taxonomi, säger Persson inte är komplett eller fullständig på 
något vis, utan kan användas som ett verktyg med riktlinjer inom vilka samhället 
kan tänkas ha behov av särbegåvat beteende (s. 124). De domänspecifika 
begåvningar som hittills är relativt utforskade är den akademiska och den 
idrottsliga, varför dessa inte kommer att diskuteras särskilt mycket i detta arbete, 



 

11 

utan enbart övergripligt förklaras för att ligga som grund till den datainsamling som 
kommer att ske.  

Persson (1997) säger också att samhället idag har problem på så många 
olika nivåer, där de särbegåvade skulle kunna fylla viktiga funktioner om de ges 
legimitet för sina begåvningar. Han menar att man måste bredda synen på 
särbegåvning för att inte enbart begränsa sig till det ‘akademiska snillet’ som ofta 
vänder sig till en framtid inom vetenskapliga yrken. Han tillägger att inget 
utbildningssystem har resurser nog för att kunna se till hela särbegåvningsbredden. 
Det han menar är dock att man trots bristen på resurser att uppmärksamma alla 
särbegåvade beteenden inte kan begränsa begreppet till exempelvis enbart den 
akademiska domänen. Det blir otillräckligt menar han, då de särbegåvade kan 
hjälpa samhället med sakkunnighet och expertis i fall där problemlösning är 
nödvändigt (s. 124).   

 

3.2.1.1 Den idrottsliga särbegåvningsdomänen	
Den huvudsakliga gemensamma nämnaren i den här domänen är att man har 
‘motorik och kroppskoordination’ utöver det vanliga. Några som kan antas ingå i 
denna domän är simmare, golfspelare och fotbollsspelare bland andra (Persson, 
1997, s. 125). Här går det inte att specificera hur man ser på de domänspecifika 
begåvningarna. Björn Borg och Gunde Svan anses höra till den här domänen och 
har genom en trygg och stöttande hemmiljö fått möjlighet att utveckla sina 
begåvningar. De hade kunnat bli bra i någon annan sport än just tennis och 
skidåkning, men genom tidigt intresse och stöttande familjer utvecklades de till de 
sportmän de blev. Det är svårt, menar Persson, att veta om en idrottslig 
särbegåvning kan utvecklas om inte hemmiljön är lugn, trygg och stöttande. 
Personal som vill uppmärksamma särbegåvade inom den idrottsliga domänen måste 
därför specifikt fråga sig för vem de vill göra det. Detta för att inte hamna i etiska 
dilemman likt de scenarion man kunnat se i forna Östtyskland eller Sovjetunionen 
(Persson, 1997, s. 140).    
 

3.2.1.2 Den akademiska särbegåvningsdomänen	
Här ingår forskare, fysiker, historiker och matematiker med den gemensamma 
nämnaren ‘kunskapssökande, vetande och kunskapsgenererande’. Denna 
särbegåvningsdomän är vad man tidigare kallat för ‘skolsärbegåvningen’, inom 
vilken ämnena fysik, matematik, biologi och medicin främst ingår. Det har också 
diskuterats huruvida historia, filosofi, beteendevetenskap, sociologi och etnografi 
också ingår i denna domän. Under begreppet ryms dock alla dessa ämnen, vilket 
tidigare gjorde domänen klart kopplad till skolan, menar Persson (1997, s. 120). 
Han lägger också till att det är inom främst denna domän som man gjort IQ-tester 
tidigare för att mäta särbegåvning.  
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3.2.1.3 Den kommunikativa särbegåvningsdomänen	
Den här domänen är uppdelad i två grupper. Den ena gruppen där exempelvis 
pedagoger, socionomer och sjukvårdspersonal ingår, har den gemensamma 
nämnaren ‘socialt samspel med kvalitativt syfte’. Den andra gruppen i vilken 
försäljare, företagsledare och politiker kan finnas, är den gemensamma nämnaren 
ett ‘socialt samspel med kvantitativt syfte’ (Persson, 1997, s. 125).  

För att utmärka sig i denna domän är det just att göra sig minnesvärd socialt. 
En särbegåvad pedagog kan exempelvis räknas vara den som du minns, för att 
denne gjort eller sagt något som fått dig att lära, tänka annorlunda kring dig själv 
och livet eller på annat sätt satt spår i dig som får dig att minnas. Det behöver inte 
alltid handla om att minnas direkt teoretiska kunskaper som pedagogen delat med 
sig av, utan snarare mer åt det sociala och emotionella hållet som gör att du minns 
denne (Persson, 1997, s. 152). Särbegåvade kommunikatörer deltar i den 
marknadsinriktade kommunikationen i vilken de representerar ett företag, ett parti 
eller en tredje part av annan form och därmed kan fylla stora funktioner med 
särbegåvat beteende (Persson, 1997, s. 155).  
 

3.2.1.4 Den språkliga särbegåvningsdomänen	
I den här domänen kan man hitta författare, journalister, poeter och tolkar som 
tillsammans har den gemensamma nämnaren ‘språklig medvetenhet’ (Persson, 
1997, s.125). För att se till elever i skolan, kan man här vara särbegåvad när det 
gäller muntliga framställningar, läsning, skrivning, främmande språk, författarskap, 
samt ha allmän språklig förmåga (Persson, 1997, s. 200). Framträdande personer 
inom den språkliga domänen när det gäller muntliga framställningar är bland andra 
Olof Palme, Martin Luther King och Winston Churchill. Förmågorna inom 
domänen menar forskare lätt kan upptäckas genom att yngre barn kan fälla snabba 
kommentarer av fyndig karaktär och dessutom kan besitta förmåga att härma 
klasskamrater och lärares språk och tonfall (Persson, 1997, s. 203).  

Inom läsningen uppmärksammas ofta barn som lär sig läsa väldigt snabbt 
som särbegåvade. Forskningen menar dock att barn som lär sig läsa flytande vid en 
tidig ålder, inte alltid behöver vara särbegåvad, eller att särbegåvade inte alltid lär 
sig att läsa vid tidig ålder. Den språkligt särbegåvade läser ofta snabbt, vilket kan 
göra att denne hoppar över ord för att snabbt förstå helheten i texten, vilket kan 
oroa pedagoger inom de lägre stadierna där läsningen är av stor vikt. En språkligt 
särbegåvad elev intresserar sig också för betydligt mer komplicerad litteratur än 
sina jämnåriga klasskamrater då förståelsen av dessa antas vara mer utvecklad hos 
de språkligt särbegåvade (Persson, 1997, s. 204). Särbegåvade elever som börjar 
skolan med fullt utvecklad förmåga att läsa, kan för att anpassa sig till sina 
klasskamrater, helt sluta läsa. Detta gör att lärarens uppmärksammande av vilka 
elever som kan läsa och på vilket sätt de kan läsa är otroligt viktig för att inte 
hämma den fortsatta läsutvecklingen för dessa individer (Persson, 1997, s. 206).  
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3.2.1.5 Den konstnärliga särbegåvningsdomänen	
De yrken som räknas in i den här domänen är kompositörer, skådespelare, dansare 
och regissörer, vilka antas ha den gemensamma nämnaren ‘estetiskt uttryck’ 
(Persson, 1997, s. 125). Inom denna domän gör man dock skillnad på musikaliskt 
särbegåvade och särbegåvade inom dramatik och bild.  

Persson beskriver att en särskilt begåvad musiker är den som är särbegåvad 
inom sitt område av klangfärg, melodi, rytm, harmonik och musikalisk struktur med 
minne för särskilt detta (Persson, 1997, s. 219). Han menar att den musikaliska 
särbegåvade individen inte bara reproducerar musik, utan kan uppfinna ny musik 
utifrån det minne inom den egna särbegåvningens område som individen har. En 
musikaliskt särbegåvad individ har ofta uppvisat intresse för musik redan som 
mycket liten. Spädbarn kan uppvisa starka reaktioner för ljud och musik, men 
musikaliskt särbegåvade spädbarn uppvisar starkare reaktioner för dessa ljud än 
andra barn (Persson, 1997, s. 222).   

Den visuellt särbegåvade kan vara särskilt begåvad när det gäller att 
skulptera eller att måla. Ayla Gordon (1987) är en forskare som studerat 
konstnärligt särbegåvade och listat en utvecklingssekvens för dessa. Hon menar att 
den konstnärligt särbegåvade kan upptäckas redan mellan 3-6 år genom att de kan 
rita profiler, små och stora figurer och mjuka linjer. När de sedan är mellan 6-10 
kan deras målningar bestå av både realistiska och icke-realistiska saker och begrepp 
då de nu är mer avancerade i sin verklighetsuppfattning än sina jämnåriga. Vid 10-
15 års ålder imiterar de gärna andra konstnärer men har till viss del utvecklat ett 
personligt idiom redan nu. Vid 15-20 års ålder målar de självständigt och originellt 
och konstnärsskapet har vuxit fram (Persson, 1997, s. 251).  

 

3.2.1.6 Den tekniska särbegåvningsdomänen	
Snickare, ingenjörer och kontorister med den gemensamma nämnaren ‘praktisk 
tillämpning, underhåll och reparation’ antas höra till den här begåvningsdomänen 
(Persson, 1997, s. 125). Persson är tydlig med att naturvetenskapen och tekniken 
som ämnen inte sammanförs under denna domän, utan här fokuserar man på den 
teknologiska och hantverksmässiga delen av tekniken som särbegåvning (Persson, 
1997, s. 254). Den tekniskt särbegåvade kan uppträda inom vilken av de tidigare 
domänerna som helst, då man enligt Persson anser att teknisk särbegåvning handlar 
om att hantera redskap för att utföra olika hantverk. Den tekniskt särbegåvade har 
en föreställning om vad målet är och kommer på en lösning om hur denne skall ta 
sig dit och med vilka redskap som hjälp. Det handlar enkelt om att se samband och 
lösningar i problem som uppstår. Några av de mest kända uppfinnarna så som 
bröderna Wright eller Tomas Edison, anses ha varit tekniskt särbegåvade. 
 

3.2.2 Särbegåvning och diagnoser	
Eftersom många begåvningsmodeller betonar ett samspel mellan flera olika 
förmå-gor för att man ska kunna tala om särskild begåvning, krävs det att skolan 
vid kartläggningen använder flera olika sätt att fånga upp tecken på att en individ är 
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särskilt begåvad (Mattson & Pettersson, 2015, s. 11). Detta får enligt Persson inte 
får förknippas med diagnoser som har likheter med särbegåvning. Persson redogör 
för fyra olika begåvningsnivåer som används som riktlinjer i identifieringen av 
särbegåvade. Dessa olika former av särbegåvning är måttligt särbegåvad, vilka kan 
vara mellan 15-20% av en population, högeligen särbegåvade som beräknas vara 
omkring 2-4% av en population, exceptionellt särbegåvade beräknas vara 0,003% 
som högst i en population och till sist de genialt särbegåvade som högst beräknas 
vara 0,00002% av en population. Viktigt att tillägga är att beräkningen inte bara är 
gjord på intelligens utan också på personlighet där man mäter hur en elev har behov 
av att förstå, är känslig och empatisk med mera, något som beskrivs i 
nästkommande avsnitt.  

Särbegåvning som faktor är inte enbart intelligens, enligt Persson och andra 
forskare (Persson, 2014, s.132). Skillnaden mellan särbegåvning och diagnoser 
inom autismspektrat menar Persson kan vara hårfin. I sitt informationsmaterial 
förtydligar han denna skillnad genom att klargöra att en elev med t ex ADHD kan 
ha svårt för att koncentrera sig i skolan, men att detta är något som märks även i det 
övriga livet. Beteendet inte är således inte specifikt betingat till skolsituationen. En 
särskilt begåvad elev som uppvisar koncentrationssvårigheter i skolan uppvisar 
troligen inte detta beteende i alla situationer där koncentration krävs (Persson, 
2010, s. 7).  

 

3.2.3 Kännetecken för särbegåvning	
I ett  informationsmaterial riktat till psykologer har Persson ställt upp en lista för 
vad som kan vara kännetecknande för särbegåvade elever. Listan har Persson 
hämtat från Silverman (1993) som har ställt upp listan utifrån den svenska 
skolkulturens nivå och krav och som Persson också tillägger även 
utbildningskulturens nivå och krav (Persson, 2010, s. 6).  Listan ser ut såhär: 
 

 
 
Intellektuella drag   Personlighetsdrag  
Enastående förmåga att resonera  Insiktsfull 
Intellektuell nyfikenhet  Behov av att förstå 
Snabb och effektiv inlärning  Behov av intellektuell stimulans 
Hög abstraktionsförmåga  Perfektionist 
Komplexa tankemönster  Behov av logik och precision 
Livlig fantasi   Har en betydande känsla för humor 
Tidigt utvecklad moralkänsla  Känslig och empatisk 
Älskar att lära   Intensiv 
Koncentrationsförmåga  Uthållig (envis) 
Förmåga till analytiskt tänkande  Mycket självmedveten 
Kreativa   Icke-konformist 
Har en avsevärd känsla för rättvisa  Ifrågasätter regler och auktoritet 
Eftertänksam och reflekterande En tendens till introversion 

 
Vad listan visar är att det finns många olika drag som kan härledas till särbegåvade 
elever. Inte bara intelligensen spelar roll här, något som Persson och andra forskare 
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tydligt påpekar. Camilla Wallström, tidigare lärare och rektor, som skrivit om 
särbegåvning i boken “Se mig som jag är” har förutom att också använda listan som 
Persson skriver om, specificerat en egen lista inom vilka områden som de 
särbegåvade kan visa höga prestationer. Dessa områden kan enligt Wallström vara:  
   

- Allmän intellektuell förmåga 
- Specifik akademisk begåvning 
- Kreativt eller produktivt tänkande 
- Ledarskapsförmåga 
- Förmåga inom konst och musik 
- Psykomotorisk förmåga (Wallström, 2012, s. 23) 

 
För att precisera Perssons lista har Wallström (2012) skrivit om listan till specifika 
saker som lättare kan identifieras. Listan hon har ställt upp ser då ut såhär till 
skillnad från Perssons tidigare lista: 
 

Högpresterande elever   Särbegåvade elever 
 kan svaret            ställer frågor 
 är intresserade            är nyfikna 
 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 något 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 (s. 27) 
 
Vad som Wallström tillägger är att de högpresterande eleverna lätt upptäcks och ses 
som goda elever medan de särbegåvade eleverna inte alltid utmärker sig och när de 
väl gör det behöver det inte alltid uppfattas som positivt av omgivningen 
(Wallström, 2012, s.27). 

Genom att ha kännedom om dessa drag hos särbegåvade elever kan man 
lättare identifiera dem. Forskningen gör en tydlig skillnad mellan högpresterande 
och särbegåvad, något som kommer att tydliggöras under forskningsavsnittet i det 
här arbetet.  
 

3.2.4 Lärarens betydelse	
Staffan Stukát forskar och undervisar i pedagogik vid Göteborgs universitet och har 
skrivit en bok för att uppmärksamma lärarnas muntliga framförande i skolan och 
har på ett ställe en intressant tanke som kan kopplas samman med att 
uppmärksamma alla individer i klassrummet. Han diskuterar elevernas roll som 
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mottagare av lärarens undervisning och vikten av att ta reda på elevernas 
förkunskaper, förväntningar och erfarenheter inom ett område innan man kan 
föreläsa om eller undervisa i området. Han menar på att man inte enbart kan 
förmedla information utan att sätta sig in i mottagarnas situation. Som en avslutning 
på diskussionen om att identifiera de särbegåvade eleverna citerar Stukát den 
danska filosofen Sören Kirkegaard (1813-1855):  
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag 
först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar 
sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon, 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå 
det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet 
mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng 
och högmodig och egentligen vill blir beundrad av den andre istället för att 
hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill 
lära, och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja 
härska, utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon. 
Det är en svår, men inte helt omöjlig uppgift, att sätta sig in i en elevs 
tänkande. Den riktigt stora utmaningen, som läraren dagligen ställs inför, är 
att ta hänsyn till och ta tillvara alla 20-30 elevers skiftande erfarenheter, 
motivation och inlärningsförmåga. En utmaning som alla vi lärare måste 
acceptera och göra vårt bästa för att klara av. (Stukát, 1995, s. 25) 

 
För att identifiera om en särbegåvad elev döljer sin begåvning och därmed 
underpresterar måste man som lärare vara uppmärksam på de olika uppgifter som 
eleven förväntas göra. Det handlar främst om att uppmärksamma hemuppgifter, 
läxor och prov och jämföra dessa med hur eleven i övrig tid i skolan formulerar sig 
och deltar i undervisningen. Läraren måste också vara observant på om eleven har 
kunskaper utöver det vanliga som denne i sådana fall har inhämtat utanför 
skolsituationen. Det är också av stor vikt som läraren bör ha god kontakt med 
elevens andra undervisande lärare samt föräldrarna för att stämma av om fler har 
samma uppfattning om eleven i fråga (Persson, 1997, s. 273).  

Camilla Wallström, tidigare lärare och rektor, har skrivit en bok om 
särbegåvning i skolan, för att balansera den något negativa bild som ofta 
framskymtar i debatten. I boken berättar hon om Fredrik, en särbegåvad man.  
Fredrik visade sig särbegåvad redan som liten. Läraren uppmärksammade hans 
bristfälliga läskunskaper i årskurs 3 och på bara några veckor läste flytande 
(Wallström, 2012, s. 10). Det största lyftet för Fredrik blev när han började 
gymnasiet och fick byta skola efter ett tag och därmed var tre månader efter 
klassen. Han fick göra prov och ta igen allt på kort tid och kunde därmed prestera 
utefter sina förmågor och presterade otroligt bra vilket uppmärksammades av hans 
lärare. Wallström betonar här vikten av skickliga lärare vilka kan skapa goda 
förutsättningar för särbegåvade elever utifrån miljö, engagemang och realistiska 
förväntningar på eleverna. Viktigt är också för den kompetente läraren att kunna 
situationsanpassa undervisningen så att improvisation blir möjligt där sådant kan 
behövas för att kunna möta dessa elever (Wallström, 2012, s. 16).  

Persson skriver härtill också att en grundskollärare utan adekvat kunskap 
och information kring de särbegåvade eleverna gör denne mindre lämpad att 
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undervisa dessa elever (Persson, 1997, s. 269). Detta om något styrker Wallströms 
diskussion om lärarens otroligt viktiga roll i dessa elever skolvardag.		

  

3.3 Politik och styrdokument 

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik har skrivit en artikel om 
utbildning och kompetensutveckling inom området särbegåvning. Vad Mara 
Westling Allodi skriver om det inkluderande skolsystemet är att “Ett inkluderande 
skolsystem skapas dock inte genom att ignorera elevers olika erfarenheter och 
behov, utan genom att erkänna, uppmärksamma, uppskatta och celebrera dem.” 
vilket det ligger väldigt mycket i (Allodi Westling, 2014, s. 147). Något som gäller 
för de särbegåvade eleverna är att deras utvecklingsbehov snarare har blivit en 
politisk debatt där argumenten inte alltid är grundade på ny forskning utan snarare 
äldre rön och myter, något som kan leda till frustration hos de särbegåvade, menar 
Persson (1997, s. 270). Först år 2003 efter diskussioner på EU-nivå gällande 
policydokument som Sverige nämns i lade regeringen fram en budgetproposition 
som innefattade medel för två högskolor att starta utbildningar för lärare inom just 
området särbegåvade elever (Allodi Westling, 2014, s. 140).  

Aktiva inom skolvärlden så som lärare, forskare och skolutvecklare ser en 
problematik gällande svårigheter som lärare har med att identifiera särbegåvade 
elever. Nacka, Täby och Västerås är några kommuner som gjort olika arbeten för 
att stötta lärare i arbetet med de särbegåvade eleverna. I en artikel i Lärarnas 
Nyheter diskuterar man också huruvida politiken kan kopplas samman med viljan 
att se de särbegåvade som en egen elevgrupp eller inte. De menar att det skulle 
kunna finnas en koppling till att de moderatstyrda kommunerna har lättare för att 
sträva mot individualitet och valfrihet i skolan, något som skulle kunna gå emot den 
socialdemokratiska synen på skolan där alla ses som likadana. Något som talar 
emot detta menar en av personerna i artikeln är att Västerås som leds av ett 
rödgrönt styre också har börjat intressera sig för de särbegåvade eleverna 
(Hellerstedt, 2012).  

Claes Nilholm är professor i pedagogik vid Malmö högskola och har tagit 
fram ett material som handlar om den inkluderande skolan som Specialpedagogiska 
skolmyndigheten publicerade 2013. Han menar att man kan tolka begreppet 
inkludering på två olika sätt. Antingen som något som ska accepteras och tolereras 
eller som något som kan vara en tillgång i klassrumssituationerna. Han skulle vilja 
se att man inte bara har individuella mål för varje enskild individ i skolan, utan 
också gruppmål för att inkluderingen ska kunna bli meningsfull. Han liknar det vid 
ett idrottslag där alla har olika funktioner men är lika viktiga. Man måste också i ett 
idrottslag arbeta aktivt tillsammans för att det ska bli bra.  Vad han dock tydliggör 
är att inkluderingen inte innebär att alla elever måste vara i klassrummet hela tiden, 
detta eftersom vissa kan behöva arbeta i mindre sammanhang eller få mer lugn och 
ro utifrån sina behov (Hultén, 2013, s. 42). Han avslutar i en annan artikel med att 
säga: “Ytterst handlar det om att eleverna ska få det bra, och då kan man inte offra 
dem på någon sorts politiskt altare.” (Ernald, 2016).  
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Oavsett vilken politisk färg kommunens ledning har måste ändå läroplanen 
vara det som ligger till grund för de beslut som fattas gällande skolverksamheten i 
kommunen. I den nya läroplanen från 2011 står det att: 

 
Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och  
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig 
frihet. /.../ Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska 
prägla verksamheten. /.../ Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. /.../ En likvärdig utbildning innebär inte 
att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 
resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. (Skolverket, 2011, s.7-8) 

 
Utifrån vad läroplanen säger skall skolan tillgodose alla elever behov utifrån deras 
egen förmåga. En elev med särbegåvning har andra förmågor och behov än vad 
“normaleleven” har, vilket gör att dessa elever behöver utbildning som utgår ifrån 
dem. Individanpassad undervisning är a och o för att även dessa elever skall kunna 
utvecklas i skolan och få möjlighet till fortsatt lärande. Eftersom dessa elever kan 
besitta kunskaper utöver lärarens förmåga är det en stor utmaning för lärare och 
skolledare att uppnå vad som står i läroplan och skollag gällande dessa elever. I 
läroplanen står det också att “Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 
och övervinna svårigheter.” (Skolverket, 2011, s. 10) något som ytterligare styrker 
att arbetet med de särbegåvade eleverna är lika viktigt som arbetet med de svagare i 
eleverna i behov av särskilt stöd, som forskningen hittills varit väldigt inriktad mot.  
 

3.4 Särbegåvning och det sociala samspelet 

Några av de problem som ligger till grund för detta arbete är de särbegåvades 
problematik med att få rätt stimulans i skolan, något som bland annat beskrivits i en 
kort text i Socialmedicinsk tidskrift. Där har en särbegåvad elev i årskurs 7 själv 
skrivit om sina upplevelser i skolan. Eleven beskriver särbegåvningen som en 
förbannelse. Det som verkar vara det största problemet för eleven i fråga är att 
ingen förståelse eller hjälp finns. Särbegåvade beskrivs ha en förmåga att lära sig 
genom att ta sig an ett ämne tvärt emot hur den “vanliga undervisningen” går till, 
från grunden och upp på en mer avancerad nivå. Vanligt för särbegåvade är att de 
direkt tar sig an avancerad information före grundkunskaper vilket de sedan kan 
komplettera med vid behov (Bläckhammar, 2014, s.117). Mensa, den ideella 
föreningen för människor med högt IQ, förespråkar alternativa inlärningsmetoder 
för särskilt begåvade elever (Hellerstedt, 2012), något som kan kopplas samman 
med Bläckhammars åsikter kring skolan (Bläckhammar, 2014, s.117). 

På grund av den understimulans som de särbegåvade eleverna kan lida av i 
skolan, är det några av dem som blir hemmasittare, något som konstaterats både 
inom forskning och inom skolväsendet. Dessa elever skulle kunna bli förtjänta av 
att inte gå i skolan på heltid. De kan då lättare få utmaningar i form av uppgifter 
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som låter dem fördjupa sig inom olika områden, vilket dessa elever ofta kan vara 
duktiga på (Lagerblad, 2011). Understimulansen kan vara ett resultat av de 
bristande kunskaper inom området hos lärare och annan skolpersonal, vilket i sin 
tur kan leda till dessa negativa konsekvenser menar Allodi Westling (2014, s. 140). 

Johanna Stålnacke, skriver i Skolverkets stödmaterial att “under tonåren, när 
identitetsskapandet står i fokus, känner de särskilt begåvade ofta till att de måste 
välja mellan att tillfredsställa sina intellektuella behov eller att bli accepterade av 
jämnåriga. Många döljer sin begåvning för att få social acceptans och slippa 
ensamhet.” vilket gör det än tydligare hur särbegåvningen påverkar eleverna socialt 
och vilka problem som kan uppkomma om eleverna inte döljer sin särbegåvning.  
Hon menar att man automatiskt är annorlunda när man är särbegåvad. Det betyder 
dock inte att man måste vara missanpassad eller bli missförstådd i skolan 
(Stålnacke, 2015, s. 6). Att skolans och framför allt lärarnas kunskaper inom 
området är viktiga, beskrivs av Persson på följande sätt: 

 
Trots att majoriteten led avsevärt under sina skolår av brist på stimulans  
och acceptans, fanns dock en minoritet som klarade sig hyfsat och till och  
med trivdes i grundskolan. Dessa barn tycks dock ha det gemensamt att de 
faktiskt fann lärarkrafter här och där på vägen som gjorde sitt bästa för  
att stimulera dem få dem att känna sig delaktiga av klassen och skolan.  
(Persson, 2010, s. 7). 

 
Persson skriver också att det, år 2010, “ännu saknas ett officiellt erkännande för 
problematiken och därmed både riktlinjer och rutiner för hur dessa barn och 
ungdomar skall hjälpas på bästa sätt i en svensk kontext. Till dess att sådana 
kommer fortsätter många av eleverna att bli offer för den svenska ‘skolan för alla’.” 
(Persson, 2010, s. 10).   
 

4. AKTUELL FORSKNING 
Den tidigare forskning som presenteras i denna studie är fokuserad på att visa 
vilken svensk forskning som finns sedan tidigare inom området. Detta val gjordes 
för att studien i sig skall kunna bidra till vidare forskning för den svenska skolan. 
Det finns, som det har nämnts tidigare, internationell forskning inom området. Den 
internationella forskningen är dock främst fokuserad på den psykologiska delen av 
särbegåvningsbegreppet, något som inte riktigt går att koppla till denna studie som 
fokuserar på den pedagogiska aspekten av området särbegåvning.  
 

4.1 Intelligenskvot - ett omdiskuterat begrepp 

Forskare har diskuterat huruvida intelligens hos särbegåvade går att mäta eller inte. 
Det som skiljer forskarna åt i frågan gällande IQ-test är vilken akademisk 
tillhörighet de har. Psykologerna är de som tror att intelligensen går att mäta i olika 
test medan forskare inom de sociala och pedagogiska (humaniora akademierna) inte 
alls är övertygade om intelligenstesters validitet utan snarare tror att man missar 
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delar av intelligensen i dessa typer av test. De menar att intelligens inom den 
kreativa ramen eller inom områden som inte mäter logisk intelligens tenderar att 
falla bort i dessa intelligenstest och kan därför visa felaktigt på en individs 
intelligens, särskilt om individen i sin tur är kreativt särbegåvad (Lindqvist, Kajsa, 
2007, s. 8).  

Kritik mot IQ-test skulle kunna läsas ut av Ahlbergs diskussion om den 
gamla skolans syn på specialpedagogik med grunden i differentieringspedagogiken. 
IQ-testerna är en del i att försöka dela upp människor utifrån deras intelligens, alltså 
ett sätt att göra skillnad på människor. I den inkluderande skolan borde därför 
sådana test inte har någon som helst styrkt grund att stå på (Ahlberg, 2007, s. 87).  

Gunilla O. Wahlström, lågstadielärare och författare inom området har 
skrivit att det i den internationella forskningen är mätningar av IQ dock något som 
görs frekvent och anses höra samman med begåvning. Riskfaktorn med mätningar 
av intelligens på detta sätt anses ha att göra med att all intelligens faktiskt inte är 
mätbar (1995, s. 26). Andra forskare anser också att intelligenstest inte har något 
logiskt värde då det anses osäkert vad de verkligen mäter. Vad intelligenskvoten 
egentligen mäter kanske inte går att reda ut. Wahlström menar dock att det enbart är 
en “jämförelse mellan levnadsålder och mognadsålder när det gäller mätbara 
insikter” (Wahlström, 1995, s. 26).  

Allodi Westling, Ahlberg, Wahlström och Wallström är alla fyra, forskare 
inom den humaniora kategorin då de i någon form har pedagogiken som grund i sin 
forskning. Stålnacke (2015) och Persson (1997) är å andra sidan båda psykologer 
och har listat olika taxonomier (kategorier) för att dela in särbegåvade i. Detta kan 
ses som en del av differentieringspedagogiken, men det betyder inte nödvändigtvis 
att de förespråkar intelligenstest som många andra psykologer gör.  
 

4.2 Särbegåvad eller högpresterande? 

Sedan skollagen och läroplanen reviderades 2010 respektive 2011 har enligt 
forskare en viktig förändring skett. I skollagen skrivs det nu tydligt ut alla elever är 
olika, men har rätt till stöd enligt sina förutsättningar. Roland S. Persson är en av 
forskarna som anser detta vara en viktig förändring då han anser att man har 
tydliggjort att alla elever som lätt når målen inte kan anses vara särskilt begåvade, 
men likväl har rätt till stöd. (Persson, 2015, s. 4) Något som Persson gör en tydlig 
skillnad mellan är de högpresterande eleverna och de särskilt begåvade eleverna. 
För att tydliggöra skillnaden har han ett bra exempel på skillnaden mellan 
högpresterande och särkilt begåvad:  
 

Alla elitfotbollspelare i Sverige kan sägas vara fotbollstalanger (alltså  
högpresterande), men de är inte alla fotbollsfenomen som  till exempel  
Zlatan Ibrahimovic eller Lionel Messi är (som i jämförelse bör kallas för  
särskilt begåvade i fotboll). (Persson, 2015, s. 5). 

 
Skillnaden mellan högpresterande elever och särskilt begåvade elever säger han 
också ha att göra med beteendet hos dem. De högpresterande trivs generellt sett i 
skolan och med sina klasskamrater. Detta till skillnad från de särbegåvade eleverna 
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som hellre umgås med vuxna och som inte lika ofta trivs i skolmiljön (Persson, 
2015, s. 5). I Skolverkets stödmaterial beskrivs vidare att de särbegåvade eleverna 
dessutom sällan tycker om skolsituationen och ofta kan lida av psykologiska besvär 
så som ångest eller depression (Liljedahl, Mona, 2014:19, s. 9). 
 

4.3 Politik och skolutveckling 

Redan under 1920-talet kan man i texter se att man lyfter begreppet begåvning. I 
undervisningsplanen från 1920 uppmanas lärarna till att individanpassa under 
visningen efter varje enskild elevs förmåga oavsett om vilken begåvning eleverna 
besitter. Det intressanta i det hela menar Persson är att diskussionen om begåvning 
funnits under tidigt 1900-tal för att sedan försvinna helt och hållet i diskussionerna. 
Istället handlar den skolpolitiska debatten under mitten av 1900-talet om 
individualisering (Persson, 1997, s. 21). Persson fortsätter diskussionen med att 
klargöra att de särbegåvade lämnats åt sitt öde i grundskolan som skolan varit 
byggd tidigare och fortfarande till viss del är. Han menar att de särbegåvade om de 
ens blivit upptäckta som särbegåvade, kan ha erbjudits att flytta upp en klass, något 
som på senare år kritiserats väldigt hårt av forskare.  

I Sverige har skolutvecklingen under senare år gått från att fokusera på en 
minimal prestationsnivå till att nu börja intressera sig för de elever som kan visa sig 
excellenta i något eller flera områden. När begreppet särbegåvad inom 
skolforskningen myntades i Sverige av Persson år 1997 var lärarkåren oinformerad 
om fenomenet. Han beskriver att det var först nästan ett decennium senare som 
politikerna började intressera sig även för de högpresterande eleverna (Persson, 
2014, s.130).  

Skolan har under många år verkat ha svårt med att avgöra vilka 
specialpedagogiken är ämnad för. Specialpedagogiken har tidigare varit inriktad 
främst på de elever som är i behov av extra hjälp för att de inte når målen i ett eller 
flera ämnen, och inte de elever i behov av särskilt stöd som man numera använder 
som begrepp inom specialpedagogiken. Kajsa Lindqvist skriver i sitt examensarbete 
inom specialpedagogik att “förklaringen kanske kan ligga i den jämlikhetssträvan 
som präglat vårt svenska samhälle i decennier. Detta kan ha lett till att begreppet 
”barn med särskilda behov” förknippas med barn med problem av olika slag.” 
(Lindqvist, 2007, s. 7).  

Precis som Allodi Westling (2014) diskuterar allvaret i bristen på adekvat 
utbildning inom området säger också Persson att bristerna är ytterst alarmerande. 
Särskilt efter vad både han och Allodi Westling (2014) säger om dessa elevers 
psykosociala problem som följd av den understimulans och okunnighet om deras 
förmågor (Persson, 2014, s. 131). Viktigt här är också att poängtera att Sverige år 
2005 enbart hade ett lärosäte som utbildade lärare gällande särbegåvad elever 
(Lindqvist, 2007, s. 3), detta trots budgetpropositionen från 2003 (Persson, 2014, 
s.140). Stockholms lärarhögskola och universitet har nu på senare år försökt 
intressera sig mer för de särbegåvade eleverna och börjat leda utbildningar inom 
området, men forskningen är fortfarande så pass ny att det är svårt att få stöd.  
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4.4 Individanpassad pedagogik 

Den äldre skolan arbetade med att särskilja elever som behövde stöd från ‘de 
vanliga klasserna’ och man skapade olika former av stödklasser eller ‘obs-klasser’. 
Under 1990-talet med 1994 års läroplan försökte man istället att integrera eleverna 
istället för att särskilja dem. Synen på skolan har förändrats och förskjutits menar 
Ahlberg (2007):  
 

Även begreppet integrering har under det senaste årtiondet diskuterats  
flitigt och till stor del ersatts av inkludering. De invändningar som  
framförts mot termen integrering är i första hand att människor först  
måste ha varit segregerade eller avskilda för att kunna integreras  
(s. 87). 

 
Differentieringspedagogiken som kom under 1940-talet och som resulterade i de 
ovan nämnda särskiljningarna av elever, särskilt under 1960-talet, är än idag något 
som existerar. Ahlberg menar att differentieringen av elever idag inte sker i de så 
kallade specialklasserna.  
 

Specialklasserna har successivt avvecklats, men under 1990-talet kunde  
man se en återgång till att skapa särskilda undervisningsgrupper, vilka  
ofta går under benämningen ‘den lilla gruppen’ (Ahlberg, 2007, s. 87). 

 
I motsats till differentieringspedagogiken som Ahlberg (2007) beskriver som 
problematisk i dagens ‘inkluderande’ skola har Wahlström beskrivit en annan typ 
av pedagogik som går ut på att låta eleverna gå åt olika håll, fastän man arbetar med 
samma uppgift. Den divergenta pedagogiken går ut på individanpassad 
undervisning i enlighet med rådande styrdokument (Wahlström, 1995, s. 66).  

I den nya läroplanen från 2011 står det tydligt att undervisningen ska vara 
anpassad efter varje individ. Ett sätt att individanpassa undervisningen så att den 
fungerar för alla elever i klassrummet, är att använda uppgifter baserade på vad 
Wahlström (1995) kallar för divergent pedagogik (s. 66). Begreppet divergent 
betyder att gå åt olika håll och med divergent pedagogik menar man att eleverna 
kan genomföra samma uppgift, men på olika sätt utifrån sina förutsättningar. 
Eleven i behov av extra stöd, eller som kanske har svårare för ett särskilt ämne, kan 
göra uppgiften på basnivå enligt lägsta ställda krav, medan den högpresterande 
eleven kan nå lite längre i och med djupare förståelse och analyser. Här kan även 
den särskilt begåvade eleven nå ytterligare lite längre genom att genomföra 
uppgiften genom att uttrycka sig estetiskt, kreativt, analyserande, reflekterande och 
undersökande.  

Den divergenta pedagogiken står i motsats till den konvergenta 
pedagogiken. Den konvergenta pedagogiken kan handla om “uppgifter och frågor 
som bara har ett rätt svar”. Hon fortsätter med att förklara att den konvergenta 
pedagogiken är likriktande, lätt och enkel att rätta för läraren då enbart ett facit med 
rätt svar behövs, vilket enligt Wahlström kan vara bra i de fall när man vill jämföra 
eleverna eller möjligen ge ‘rättvisa’ betyg. De barn som mår bäst av den 
konvergenta pedagogiken menar Wahlström är de barn som presterar på medelnivå. 
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De som är långsammare i arbetet kommer att hamna efter och få sämre och sämre 
självförtroende medan de särbegåvade kommer att tröttna och bli understimulerade 
(Wahlström, 1995, s. 69).  

Wahlström (1995) skriver om olika nivåer för en uppgift baserad på 
divergent pedagogik. Dessa nivåer är kunskap, förståelse, tillämpning, analys, 
sammansättning och utvärdering. Hon menar med stöd i Blooms (1913) taxonomi 
att arbetstakten inte är det viktigaste för de särbegåvade eleverna. Istället är det 
viktigare med fördjupningen och möjligheten till att inte känna utanförskap i 
uppgifterna utan istället få möjlighet att arbeta med samma saker som övriga elever, 
men på en annan nivå (s. 74). Med kunskap som en nivå menar man att eleverna 
ska kunna upprepa, kunna något utantill eller “rabbla” information. Med förståelse 
menar de att eleverna ska kunna sätta nya ord på tidigare kunskaper. Tillämpningen 
innebär att eleverna ska kunna lösa problem med hjälp av tidigare kunskaper genom 
att generalisera. För analysnivån ska eleverna kunna dela upp kunskapen och se 
mönster och dolda budskap.  Sammansättningen innebär att eleverna i en kreativ 
process ska kunna sätta ihop nya och gamla delar av kunskap till en helhet. Hit hör 
också att de kan hitta samband, förutsäga och dra slutsatser. Till sist innebär 
utvärderingen att eleven kan jämföra, ifrågasätta, bedöma värdet av teorier och 
bevis, kunna förklara och sammanfatta.  

Om man ser till hur bedömningskriterierna ser ut i Lgr11 är det ungefär 
såhär som de är uppbyggda.  I svenska för betyget E i årskurs 9 krävs till exempel 
att eleven (det fetmarkerade visar skillnaden mellan betygsnivåerna):  

 
 Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med  

viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar  
eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna  
erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och  
till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap  
i olika verk. (Skolverket, 2011, s. 231) 

 
Ser man istället på kunskapskravet för betyget C i svenska för årskurs 9 ser det ut 
såhär: 
 
 Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll  

med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra  
texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna  
erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade 
och relativt väl underbyggda resonemang om budskap  
som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan  
raderna i olika verk. (Skolverket, 2011, s. 232) 

 
Vidare ser man i kunskapskravet för betyget A i svenska för årskurs 9 att det ser ut 
såhär: 
 
 Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll  

med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar 
eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna 
erfarenheter, olika livsfrå-gor och omvärldsfrågor, tolka och föra  
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är  
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tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller  
är dolda i olika verk. (Skolverket, 2011, s. 233) 

 
Utifrån den taxonomi som Wahlström (1995) använder sig av för den 
individualiserade undervisningen kan man göra tydliga kopplingar till 
kunskapskraven och därmed legitimera den divergenta pedagogiken som redskap 
för att nå fram till alla elever. Genom att använda sig av den divergenta 
pedagogiken skulle även de särbegåvade elever kunna uppmärksammas och få 
möjlighet till fortsatt utveckling.  

Den divergenta pedagogiken står dessutom i motsats till 
differentieringspedagogiken som Ahlberg (2007) beskriver som ytterst 
problematisk i dagens inkluderande skola. Genom att istället anamma Wahlbergs 
divergenta pedagogik skulle eleverna kunna inkluderas i klassrumsmiljön, trots att 
de arbetar på olika nivåer och olika sätt.  

Utifrån de två olika synsätt med vilka man ser på undervisningen med de 
särbegåvade eleverna - differentiering eller inkludering, kommer analysen i denna 
studie ta grund i den individuella nivån med lärarnas kunskaper, den 
organisatoriska nivån på vilken skolan har kunskaper eller möjligheter att 
uppmärksamma eleverna (Ahlberg, 2007, s. 88), samt genom Wahlströms 
divergenta pedagogik diskutera hur lärarnas kunskaper skulle kunna bidra till bättre 
inkludering och uppmärksammande av särbegåvade elever i klassrummet 
(Wahlström, 1995, s. 66). 

 

5. TEORIAVSNITT 
Den teoretiska ansatsen för denna studie har sin grund i didaktikens historia och 
utveckling. Från mellankrigstiden i svensk historia, har didaktiken som 
forskningsgren varit i princip osynlig fram till och med 1980-talet menar Tomas 
Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete vid högskolan i Jönköping. Inte förrän i 
slutet av 1970-talet började forskningen intressera sig för didaktiken, efter många 
års forskning inom den psykologiska grenen med psykologitester i fokus.  Intresset 
för didaktiken som forskningsområde kom då lärarutbildningen blev en del av 
universiteten som ställde mer vetenskapliga krav och därmed rekommenderade 
didaktiken som forskningsområde för lärarna. Den fenomenografiska didaktiken 
anses ha blivit en av de mer framgångsrika forskningsområdena inom 
didaktikforskningen, enligt Kroksmark (2007), varpå denna gren kommer att 
förtydligas här och vara den teori i vilken denna studie har sin grund (s. 4).  
 

5.1 Fenomenografisk teori 
Fenomenografin är ett 25 år gammalt forskningsområde som är användbart inom 
den pedagogiska forskningen. Med tiden har det utvecklats till två olika metoder 
inom forskningen. Den forskningsmetodiska delen av fenomenografin handlar 
främst om att söka reda på hur människor uppfattar vissa saker i specifika 
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situationer. Syftet med ansatsen är att göra verkligheten så stor rättvisa som möjligt 
(Kroksmark, 2007, s. 5). Kroksmark fortsätter att förklara begreppet såhär:  
 

Fenomenografin bör uppfattas som en rörelse (movement): Den är inte 
svaret på en enskild pedagogisk fråga, den utforskar ett brett fält av 
pedagogiska problemområden inom vitt skilda undervisningsämnen 
(ekonomi, fysik, matematik, språklära, kemi, psykologi, lek etc). 
Fenomenografin är en rörelse också i betydelsen betraktelsesätt: den har 
aldrig stelnat i en skola, vars lärosatser dogmatiskt förvaltats av nya elever. 
(2007, s. 5) 

 
Den fenomenografiska teorin är induktiv, vilket innebär att resultaten tolkas och 
presenteras på ett sätt som i den mån det går, kan generaliseras till en större 
population  (Kroksmark, 2007, s. 6).  

Vad som blir viktigt i denna studie är de två aspekterna inom 
fenomenografin som diskuteras som en “vad-aspekt” och en “hur-aspekt”. 
Aspekterna uppträder tillsammans i uppfattningen hos den studerade, men går att 
separera i analysen. Vad-aspekten betonar innehållet medan hur-aspekten betonar 
intentionen av att förstå innehållet. Kroksmark fortsätter att förklara hur-aspekten 
såhär:  
 

Genom att förlägga analysens huvudintresse till uppfattningens hur-aspekt 
inställer sig en dimension i analysen som kan verifiera eller falsifiera det 
subjektivt uppfattade innehållet i förhållande till det utforskade objektets 
innehåll. Det innebär att vi kan definiera de situationer då vi frågar 
människor om en sak och de svarar oss på något annat.  (Kroksmark, 2007, 
s. 10) 

 
Varför-aspekten som också finns i den fenomenografiska forskningen syftar till att 
bringa kunskap i hur skolan skall planera och lägga upp sin undervisning så att alla 
elever kan tillgodogöra sig och utveckla kunskaper inom ämnet (Kroksmark, 2007, 
s. 41).   

Grunden för fenomenografin är människans olika uppfattningar av olika 
innehåll. Fenomenografin fyller sin funktion i denna studie genom att den del av 
den fenomenografiska teorin som kan visa på svarens kvalitativa skillnader och 
därmed uppfattningens komplexa innehåll hos de lärare som medverkar i 
intervjuerna. Den fenomenografiska intervjun sägs enligt Kroksmark kännetecknas 
av “öppna och djup-intresserade frågor” (2007, s. 30). Eftersom en 
semistrukturerad form av intervjuer valts, passar detta bra med den 
fenomenografiska teorin som utgångspunkt. 

Val av innehåll görs utifrån de aktuella dokument i läroplan eller 
motsvarande dokument. Ansatsen avgränsar sig sedan till att studera hur det 
specifika innehållet behandlas och uppfattas av aktörer inom skolan. Den 
fenomenografiska didaktiska utgångspunkten skapar en ny teoretisk nivå. 
Kroksmark (2007) menar att denna  
 

nivå framträder då forskning om elevtänkande rör sig bortom rena 
beskrivningar av hur ett speciellt innehåll uppfattats på kvalitativt skilda 
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sätt och bortom kunskapen om uppfattandet som grund för 
undervisningsmetodiska val. (s.41) 
 

Den fenomenografiska didaktiken handlar dessutom om en holistisk inlärning, 
vilket betyder att undervisningen bör planeras på ett sådant sätt att man fokuserar 
på helheter istället för små delar av en helhet (Kroksmark, 2007, s. 44).   

Beskrivningarna i analysen kommer således att vara på en nivå där de inte 
behandlar  uppfattningarna i allmänhet, utan där beskrivningarna är direkt kopplade 
och ordnade efter det tänkta målet (Kroksmark, 2007, s. 42). Målet i detta 
sammanhang är kopplat till läroplanens utsagor om att alla elever, oavsett 
kunskapsnivå skall ha rätt till utveckling (se tidigare redogörelser i bakgrunden). 
Beskrivningarna kommer därför att vara utifrån de intervjuade lärarnas 
uppfattningar och erfarenheter inom särbegåvning i förhållande till de rådande 
styrdokumenten med hjälp av individanpassad undervisning som praktisk teori.  
 

6. METOD 

6.1 Metod för datainsamling 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer av semistrukturerad form (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 76). Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att strukturen 
varit delvis angiven genom frågor som planerats bestämd ordning i förväg. 
Intervjupersonerna har sedan haft möjlighet att påverka svaren på frågorna och 
genom detta bidragit till att följdfrågor ställts. Intervjuerna har ägt rum på 
intervjupersonernas skolor. 

Staffan Larsson, professor i vuxenpedagogik vid Linköping universitet 
beskriver forskning inom den pedagogiska akademin på ett sätt som för denna 
studie motiverar valet av metod:  
 

Ett annat drag är att man ser inlärning som kvalitativa förändringar och ej 
som kvantitativa. Här finner vi en grund för valet av kvalitativ analys - 
eftersom inlärning ses som kvalitativa förändringar måste man i forskning 
av inlärning nyttja en kvalitativ analys. (Larsson, 2011, s. 22) 

 
Synen på inlärning och pedagogik i Larssons text, är en av anledningarna till varför 
en kvalitativ metod valts för studien.  

Att intervjua just lärare var dock inte självklart från början, då ett 
elevperspektiv hade varit intressant, men efter noga forskningsetiska övervägande 
valdes lärare ut som respondenter för intervjuerna som skulle genomföras.  
 

6.2 Urval 
Urvalet är ett bekvämlighetsurval som Alan Bryman (2002) kallar det då 
respondenterna fanns tillgängliga för mig som forskare (Bryman, s. 114). Valet av 
deltagare till undersökningen skedde genom de kontakter som jag erhållit genom 
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åren runt om på olika skolor och genom utbildningen. Sju lärare tillfrågades om 
deltagande i studien, varav tre tackade nej direkt på grund av tidsbrist mitt i 
bedömning och betygssättning. Den fjärde tackade från början ja, men drog sig ur 
innan intervjun skulle genomföras, också på grund av tidsbrist som ett resultat av 
egen sjukdom. Resultatet blev således att det blev tre stycken lärare som deltog i 
intervjuerna. 

Alla de tre är kvinnor i åldrarna 25-47 år. De heter alla något annat i 
verkligheten, men kommer att presenteras under fingerade namn i undersökningen. 
Den första läraren är nyexaminerad och arbetar på en skola där hon undervisar i 
svenska och svenska som andraspråk. Hon kommer i resultatet att kallas för 
Matilda. Den andra läraren arbetar också på en mellanstor skola med ca. 300 elever 
och undervisar  mellanstadieelever i SO och svenska som andraspråk. Hon kommer 
i resultatet att kallas för Erika. Den tredje läraren arbetar på en mellanstor skola 
med ca. 300 elever och undervisar där mellanstadie- och högstadieelever i svenska 
och SO. Hon kommer i resultatet att kallas för Karin. 
 

6.3 Genomförande 

Undersökningen har sin grund i en fråga som väcktes av egna erfarenheter. 
Erfarenheterna grundas i den lärarutbildning som jag läst, där man fokuserat på 
elever i behov av extra hjälp, läs- och skrivsvårigheter och svaga elever. Frågan 
som väcktes var hur man i läroplanen kan skriva ut så tydligt att alla elever har rätt 
till utveckling och stimulans i skolan, men sedan i utbildningen för lärare inte alls 
inkludera alla elever. Frågan blev således vilka kunskaper lärare besitter inom 
området särbegåvade elever och var de i sådana fall har inhämtat dessa kunskaper 
någonstans, samt hur de i sådana fall arbetar med dessa elever till vardags.  

Första steget i undersökningen blev således att själv inhämta kunskaper i 
området i den tidigare forskningen och det material som finns att tillgå för lärare 
gällande att undervisa särskilt begåvade elever. När egna kunskaper inhämtats 
började studien ta sin form och att genomföra intervjuer med lärare blev den form 
som kändes mest givande för studien.  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett brev ut till de deltagande. I 
informationsbrevet framgick studiens syfte och upplägg för datainsamlingen. Av 
brevet framgick också att deltagarna när som helst under studien kunde välja att 
inte längre medverka, detta utan vidare förklaring.  

När de deltagande sedan kunde ses för intervju, möttes vi upp på bestämda 
platser för att sitta ner och genomföra intervjuerna. Innan intervjuerna började 
informerades deltagarna återigen om att deltagandet är valfritt och att de utan 
förklaring när som helst kan välja att avbryta studien.  

Den första intervjun genomfördes en eftermiddag på ett café enligt 
deltagarens önskemål, detta då det för den deltagande var ont om tid för att ses en 
annan tid på en annan plats. Som Heléne Thomsson (2010), fil.dr i psykologi, 
skriver kan inte alla störmoment undvikas och att genomföra intervjun på ett café 
var inte helt självklart (s. 109). Vi fick möjlighet att sitta helt avskilda och inga 
andra besökare störde oss under intervjun. Intervjun kunde således genomföras helt 
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ostört så när som på personalen som under några minuter staplade upp rena 
kaffemuggar i stället intill oss, något som i sig inte påverkade intervjun.  

Den andra intervjun genomfördes en eftermiddag på lärarens arbetsplats. Vi 
satt där i ett enskilt rum och blev inte störda någon gång under intervjuns gång. 
Slutligen genomfördes den tredje intervjun också en eftermiddag på lärarens 
arbetsplats. Vi fick sitta i lärarens arbetsrum och blev där lite störda av andra lärare, 
något som dock inte påverkade genomförandet av intervjun. På grund av tidsbrist 
fick vi avbryta intervjun efter lite mer än hälften, för att genomföra resterande delen 
av intervjun nästkommande eftermiddag.  

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades de, vilket gjorde att 
resultaten av intervjuerna lättare kunde läsas ut och tolkas för analys. När 
intervjuerna var transkriberade, analyserades resultaten i förhållande till de 
forskningsfrågor som ställts för studien, samt den teoretiska utgångspunkten som 
har valts. Detta presenteras i ett analysavsnitt efter att resultatet har presenterats.  
   

6.4 Forskningsetiska principer 

När man bedriver forskning förväntas det att forskningen inriktas på “väsentliga 
frågor och att den håller hög kvalitet” (Patel & Davidsson, 2011, s. 62) för att den 
ska bli så trovärdig som möjligt och komma till nytta för både oss som individer 
och för samhället i stort. Kraven på forskningen innebär att insyn i individers 
livsförhållanden inte skall kunna ske eller att individer utsätts för psykisk eller 
fysisk skada eller kränkning. Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
har vetenskapsrådet formulerat fyra övergripande etikregler som forskningsarbetet 
måste förhålla sig till. Dessa regler listas nedan i enskilda rubriker. Utöver de fyra 
grundkraven har också Vetenskapsrådet lämnat rekommendationer kring hur de 
medverkande kan få insyn i studien efter sitt deltagande. För denna studie har 
därför de deltagande informerats om hur arbetet kommer att fortskrida och frågats 
om de vill ta del av materialet innan publicering. De har vidare informerats om att 
studien kan erhållas digitalt genom mejl om deltagarna så har önskat erhålla studien 
när den var färdig (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

Kravet innebär enligt Patel & Davidsson (2011) att “Forskaren skall 
informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 
(s. 63). Detta har i den här studien gjorts i och med informationsbrevet som skickats 
ut till de berörda deltagarna innan intervjuerna ägt rum.  

Kravet för samtycke innebär att deltagarna, efter att ha fått information om 
studien, själva skall kunna “bestämma över sin medverkan” (Patel & Davidsson, 
2011, s. 63). För denna studie har de berörda deltagarna fått en förfrågan om 
deltagande, varpå information om studiens syfte har lämnats ut. Deltagarna har 
därefter själva fått säga om de vill delta i studien eller inte. Det har också i 
informationsbrevet framgått att deltagarna helt utan vidare förklaring kunnat 
avbryta sitt deltagande i studien utan att vidare arbete med studien har förhindrats.  

Detta krav innebär att alla uppgifter om de deltagande “skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem” (Patel & Davidsson, 2011, s. 63). För studien har 
detta inneburit att deltagarnas identiteter hållits anonyma, samt att intervjuerna och 
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allt material kring deltagarna har förvarats i en av mig, kodlåst dator som enbart jag 
haft tillgång till. Efter studien har alla uppgifter kring personerna och 
intervjumaterialet förstörts så att ingen identitet går att röja senare. Det är bara jag 
som forskare som haft tillgång till all data och lyssnat på de inspelade intervjuerna. 

Kravet innebär att all insamlad data kring de deltagande personerna eller 
sådant som framkommit i intervjuerna enbart får användas för forskningens 
ändamål och inget annat. Precis som med konfidentialitetskravet har detta inneburit 
att all data förstörts efter studiens genomförande, för att det inte ska gå att använda 
för något annat.  
 

6.5 Validitet och reliabilitet  

Då denna studie är av kvalitativ form är begreppet validitet inte direkt applicerbart i 
sammanhanget. “Begreppet validitet i en kvalitativ studie gäller snarare hela 
forskningsprocessen.” (Patel & Davidsson, 2011, s. 105). Validiteten i denna studie 
stärks i och med de analyser som görs av det insamlade materialet, som därmed inte 
bara presenteras som ett resultat utan också analyseras i förhållande till teorier. 
Begreppen validitet och reliabilitet “är så sammanflätade att kvalitativa forskare 
sällan använder begreppet reliabilitet” (Patel & Davidsson, 2011, s. 106).  

Vad som kan tyckas påverka studien här är att alla de deltagande är kvinnor. 
Studiens trovärdighet hade kunnat stärkas ytterligare om det hade varit både 
kvinnliga och manliga deltagare, men istället gjordes urvalet utifrån de parametrar 
som ovan nämnts och anses vara goda nog för att styrka trovärdigheten i denna 
studie.  

Under transkriberingen av intervjuerna har noga överväganden gjorts och 
intervjuerna har spelats upp flertalet gånger för att de skrivna intervjuerna skall bli 
så lika de talade som möjligt. Metoden att redovisa längre sekvenser av intervjuerna 
har också valts med omsorg, för att även här öka validiteten genom att inte ta bort 
sammanhanget från svaren och då kommer så kallade “thick descriptions” att 
användas i redovisningen av resultatet (Patel & Davidsson, 2011, s. 108).    
 
 

7. RESULTAT 
 
Nedan presenteras lärarnas svar på intervjuerna, strukturerat efter 
forskningsfrågorna som ligger till grund för denna studie. Även de ställda 
intervjufrågorna ligger till viss del som grund för strukturen på resultatens 
presentation. Hur arbetet med materialet har lett till de nedanstående 
rubriksättningarna kan ses i frågebatteriet för intervjuerna i bifogad bilaga. 
 

7.1 Begreppet särskilt begåvad eller särbegåvad 

För att få en klarhet i hur lärare uppfattar begreppet särskilt begåvad eller 
särbegåvad ställdes i intervjuerna några frågor om begreppet särskilt begåvad, men 
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också om begreppet högpresterande elev för att se hur lärares syn på de olika 
begreppen var.  
 

7.1.1 Skillnad mellan särbegåvad och högpresterande?	
Att begreppet särskilt begåvad finns är något som lärarna är medvetna om, främst 
utifrån debatter som förts om ämnet i media. Att det är skillnad mellan 
högpresterande och särskilt begåvade elever är något som lärarna håller med om, 
men är sedan eniga om att skillnaden är svår att definiera.  

I intervjuerna visade det sig att lärarna gärna blandar ihop begreppen och 
inte riktigt kan sätta ord på vad något av begreppen egentligen innebär. Matilda 
pratar mer om vad som definieras som högpresterande begåvade elever om eleverna 
som hon menar är de särbegåvade. Den högpresterande eleven, menar hon är den 
elev som klarar sig bra i de flesta ämnen, som inte nödvändigtvis har betyget A i 
alla ämnen, men som på till exempel faktaprov kan skriva motsvarande betyget A 
utan problem. Den särbegåvade eleven menar hon är den elev som presterar långt 
över det normala i samtliga ämnen. Lärarna fick frågan “vad betyder begreppet 
särskilt begåvad för dig?” och Erika förklarar att begreppet med att det är elever 
som:  
 

ligger steget före i utvecklingen jämfört med de andra eleverna i samma 
åldersgrupp. De kanske har ett annat sätt att tänka, kan lösa problem och 
frågor på ett snabbare och enklare sätt och kanske, har en annan mognad 
eller utveckling som kompisarna i klassen inte har fått ännu. (Erika) 

  
Karin och Matilda menar att särbegåvning har att göra med den resonerande delen 
inom exempelvis svenska. Att man kan sätta ord på sin förståelse och kunskaper 
och inte bara kan. Som exempel säger Matilda att det i matematik:  
   

handlar om att kunna resonera och reflektera kring och prata om sin 
förståelse och inte bara kunna räkna utan också att man ska kunna förklara 
det med ord. (Matilda) 

 
Hon menar alltså att skillnaden är att den högpresterande kan räkna utan vidare och 
prestera för höga betyg, medan den särbegåvade eleven kan reflektera kring sina 
kunskaper och resonera om varför man tänker eller har gjort på ett visst sätt. Karin 
anser också att det utöver den reflekterande nivån som skiljer eleverna åt, mer 
handlar om elever som behöver utmaningar och andra typer av uppgifter. Hon 
förklarar det med att säga att:  
 

det är de här eleverna som annars lätt kanske blir hemmasittare och som 
tröttnar ur på skolan på grund av att de blir understimulerade. De behöver 
de här extra utmaningarna inom flera ämnen eller inom specifika ämnen. 
Men att man behöver utmaningarna för att komma vidare för att man redan 
kan det där andra. (Karin) 

 
Hon menar alltså att det hela handlar om vilka utmaningar eleverna behöver och att 
det är det som skiljer dem åt. Erika diskuterar å sin sida särbegåvning som: 
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vissa förmågor som kompisarna inte har det har dom liksom och det är 
medfött och det är ju oftast kanske oftast kanske medärvt. (Erika) 

 
Hon beskriver att den högpresterande eleven kan vara väldigt högpresterande i de 
ämnen som de finner är roliga, medan kanske inte alls presterar lika högt i ämnen 
som de finner är rent av tråkiga. Dock tillägger hon att hennes uppfattning är att 
högpresterande elever ofta presterar bra i de flesta ämnena. Skillnaden mellan 
högpresterande elever och särbegåvade elever menar hon är att de högpresterande 
eleverna jobbar väldigt hårt för att nå höga resultat medan det för den särbegåvade 
kommer automatiskt. Hon tror också att de särbegåvade eleverna kan uppleva det 
som jobbigt att ha den begåvningen, just för att svaga elever får kämpa för att klara 
sig och de högpresterande eleverna får kämpa för att nå höga resultat medan de 
själva klarar sig bra utan ansträngning.  

Karin pratar om de högpresterande eleverna på två olika nivåer. Hon 
menar att en elev kan vara högpresterande om man ser i relation till kursplanen och 
aktuella mål, men också att eleven kan vara “högpresterande elev utifrån den 
individuella förmågan.” Hon fortsätter beskrivningen av skillnaderna mellan 
högpresterande elever och särbegåvade elever med att säga att: 
 

Med en högpresterande elev handlar det mer om den individuella 
förmågan. Man kan vara högpresterande i relation till ett ämne. Men när 
det gäller en särbegåvad elev så behöver man extra stimulans för att man 
har en överbegåvning helt enkelt. (Karin) 

 
Begreppet särskilt begåvad eller särbegåvad används generellt inte av lärare. 
Däremot har de använt begreppet högpresterande elev betydligt mer. Matilda säger 
å sin sida att man i överlämningar har använt sig av båda begreppen när elever skall 
vidare från en lärare till en annan och att det då är lärare emellan som begreppen 
används. Erika säger också att de lärare emellan pratar om de högpresterande 
eleverna, men då i andra termer så som aktiva och starka elever istället för just 
högpresterande. Karin säger att de använder begreppet högpresterande mer för att:  
 

det är en mer familijär term. Men begreppet särbegåvad använder man väl 
allt mer nu då det är fler elever som är inom det spektrat nu. (Karin) 

 
Användningen av termerna bland lärarna skiljer sig åt, men de säger alla tre att de 
någon gång använt eller använder sig av begreppet högpresterande jämfört med 
användningen av begreppet särbegåvad.  
 

7.1.2 Hur lärare identifierar särbegåvade elever	
Att identifiera särskilt begåvade elever verkar enligt lärare vara svårt. Matilda säger 
sig ha haft en elev som hon visste med säkerhet var särbegåvad då eleven i fråga 
själv uttryckte det och förklarade på vilka sätt och nivåer som denne var särbegåvad 
och vad som behövdes för att denne skulle behålla motivationen uppe och lyckas 
med sina studier, vilket den tidigare inte hade gjort.  

På frågan “hur kunde du i sådana fall avgöra att den eleven var särskilt 
begåvad?” säger Karin att: 
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det ser man ganska snabbt. Dels kan det vara ovilja, att man ser det som en 
ovilja att göra de här ordinarie arbetsuppgifterna. /.../ Men det handlar 
också mycket om att det kan vara elever som till en början kan verka 
lågbegåvade, men när man skrapar på ytan så kan det vara just ostimulans. 
/.../ Och då kan det också verka som att det är ofokuserat eller bristande 
koncentrationsförmåga och hela den biten också. (Karin) 

 
Erika säger sig inte kunna identifiera särskilt begåvade elever och vet inte riktigt 
vad man ska titta på när det gäller dem. Lärarna har inte några redskap, verktyg 
eller medel för att identifiera särskild begåvning, utan måste anta utifrån elevers, 
eller föräldrarsutsagor att en elev är särbegåvad och därifrån bilda sin egen 
uppfattning i frågan om en elevs eventuella särbegåvning. Matilda säger sig dock 
veta att Skolverket har ett stödmaterial om ämnet särskilt begåvade elever, men har 
inte läst det och vet inte om det kan hjälpa till för identifiering av dessa elever eller 
inte. Hon säger sig också veta att det står i läroplanen om att det är ytterst få elever 
som är särbegåvade och fortsätter med att säga: 
 

att det är en väldigt liten procent har jag för mig som är särbegåvade, kan 
det vara 4-5 % ungefär av eleverna som är särbegåvade. Dom påtalar väl 
det som det har debatterats mycket kring, just det här att det är viktigt att 
man som lärare uppmuntrar och stimulerar även dom högpresterande 
eleverna så att det inte blir så att dom tappar motivationen och istället 
underpresterar för att dom tycker att det är för tråkigt helt enkelt. (Matilda) 

 
Dessa kunskaper, om hur många elever som är särbegåvade och de pågående 
debatterna är något som hon återkommer till stundtals i intervjun. Hur en elev kan 
visa särbegåvning är dock inget som Matilda kan sätta ord på, utan säger att det kan 
vara inom flera områden, men framförallt inom det teoretiska, naturvetenskapliga 
på olika sätt om utrymme ges för eleverna. Precis som henne tänker Erika att 
eleverna med särbegåvning har ett annat sätt att tänka. Hon beskriver det som att:  
 

De följer ju inte den här utvecklingsplanen som ett vanligt barn följer utan 
de kanske tänker som en högstadieelev när dom går på lågstadiet till 
exempel. (Erika) 

 
Med vilket hon fortsätter att förklara att de särbegåvade eleverna kan tänka utanför 
boxen och leva sig in i en annan värld på ett sätt som kompisarna inte kan. De tror 
hon, också kanske kan dra paralleller på ett sätt och ser sådant som deras jämnåriga 
kompisar inte ser, medan det är självklara saker för den särbegåvade. 

Erika säger att det borde vara enkelt att visa särbegåvning i framför allt 
matematik. Hon fortsätter med att konstatera att det är svårare att visa särbegåvning 
i svenska. Detta menar hon beror på att:  
   

De kanske skriver som krattor och då kanske man som lärare ser att ‘men 
gud vad hon skriver hemskt’ och kanske glömmer bort att titta på 
innehållet. (Erika) 

 
Hon fortsätter att förklara med att det i matematiken borde bli extra tydligt att det är 
för lätt för en särbegåvad elev om den till exempel har räknat färdigt en sida i 



 

33 

matteboken medan resterande fortfarande är på tal 1. I SO-ämnena, svenska och 
bild som exempel, menar hon att det nog är svårare att se om elever är särbegåvade. 
Hon flikar in att det “beror på vad man har för särbegåvning”, men anser att det 
borde vara mer inom de teoretiska ämnena som särskild begåvning kan visa sig. 
Karin menar å sina sida att de särbegåvade eleverna borde kunna visa sin begåvning 
inom egentligen alla skolans ämnen, men fokuserar mer på de praktiska ämnena. 
Hon säger att det är: 
 

klart att det inom dom praktiska ämnena finns mer individuella utmaningar 
på ett annat sätt. Där är det mer fokus på den enskilda prestationen. Men 
inom det teoretiska så ställer andra krav på läraren och andra krav på 
lektionsinnehållet. Men jag skulle säga att det i stort sett kan vara inom alla 
ämnen beroende på vilken fallenhet som eleven har. (Karin) 

 
Och återkopplar till de särbegåvade elevernas behov av att stimuleras på det 
individuella planet på ett annat sätt än de övriga eleverna. 
 

7.1.3 Att arbeta med särbegåvade elever	
Huruvida eleverna som har särskild begåvning ses som en börda eller tillgång i 
klassrummet skiljer meningarna sig åt. Matilda ser de särbegåvade som en tillgång 
att ha i klassrummet om man är medveten om att de frågor man kan få från den 
särbegåvade är mycket avancerade och kanske inte alltid går att svara på. Hon 
avslutar med: 
 

Så, det beror nog lite på om man är trygg i sin lärarroll och trygg i sitt 
ämne så tror jag absolut inte att det är något problem. Men, det kan nog 
säkert upplevas som obekvämt. Men jag tycker att man ska se det som en 
tillgång och till dom andra eleverna och dra nytta av det dom säger och det 
dom frågar. (Matilda) 

 
Vad hon menar först och främst är att det givetvis är olika beroende på hur läraren 
är som person, men fortsätter med att om man är trygg i sin lärarroll och i sitt ämne, 
så borde det inte vara något problem med att ha särbegåvade elever i klassrummet 
och låta andra elever inspireras av dem och deras frågor. Karin anser också att de 
särbegåvade eleverna ska ses som en tillgång. Men hon säger att  
 

det är en utmaning. För det ställer ju andra krav på lärarrollen och det 
ställer andra krav på undervisningen. (Karin) 

 
Dock tror hon inte att alla lärare ser det som en tillgång. Hon säger att det på grund 
av den utmaning som blir: 
 

ställer högre krav som gör att man kanske ser det som en belastning. 
(Karin) 

 
Tvärt emot vad Karin och Matilda säger om de särskilt begåvade eleverna som en 
tillgång menar Erika att de blir en börda för många lärare. Hon säger att: 
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Om man har haft en sådan här elev som sprutar ur sig saker så blir det en 
stressfaktor för läraren speciellt när man har lagt upp ett visst: ‘så här ska 
alla jobba’ och då är det 95% av eleverna som följer det och en del till och 
med halkar efter. (Erika) 

 
Att elever halkar efter menar hon att man är van vid som lärare, vilket också i sig 
kan bli ett irritationsmoment, men inte alls på samma sätt som med de som ligger 
långt före. Där menar hon att stressen kommer av att man hela tiden måste se till att 
ha stenciler och extrauppgifter redo för eleverna så att de hela tiden har något att 
arbeta med. Hon fortsätter med att säga att det i en idealisk värld borde vara så:   
 

att man kanske har tre nivåer på varje arbetsuppgift. En lite lättare nivå, en 
medelnivå och sedan kanske en högsta, mer avancerad nivå. Men det är ju 
väldigt sällan man har tid och möjlighet att göra det. (Erika) 

 
Den svårare nivån på uppgifterna säger hon kan kännetecknas av ett annat 
tänkande, att man tvingas tänka utanför boxen och anstränga sig lite extra för att 
klara av uppgiften. Hon avslutar med att säga att alla lärare trots detta, i princip 
planerar för en nivå, vilken ju alla elever skall klara. 
 

7.2 Kunskaper, erfarenheter och ansvar 

Lärarna är eniga om att yttersta ansvar för att ha kunskaper inom området är 
rektorns och att det sedan i sin tur är dennes ansvar att se till att all övrig personal 
på skolan har de kunskaper man anser är viktiga inom området.  

Erika har inte någon specifik kunskap eller erfarenhet av särbegåvning, mer 
än det lilla hon har läst i tidningar eller hört om på andra sätt. Matilda har mer 
privata erfarenheter än yrkesmässiga och kan därför beskriva hur både hon själv 
och släktingar fått möjlighet till att läsa med andra årskurser eller på en svårare nivå 
för att få rätt stimulans och fortsätta att utvecklas. Hon arbetar på en skola med 
annan uppbyggnad än den vanliga grundskolan och menar att det sätt de arbetar på 
redan är individanpassat eftersom eleverna kan läsa in kurser snabbare och enskilt 
istället för att läsa i helklass över ett år som jämförelse med gymnasieskolans 
upplägg. Hon beskriver att detta sätt ofta passar särskilt begåvade elever mycket 
bättre, där man fokuserar läsningen på en kortare tid. Karin har erfarenheter av att 
arbeta med särbegåvade elever och säger att:  

 
Man är ju aldrig fullärd. Men jag känner ju till begreppet och man är 
medveten utifrån de elever som man har. Men sen är det ju så att man alltid 
behöver mer kunskap. Man skulle kunna göra hur mycket som helst. Men 
min grundtanke är hela tiden att det måste kunna finnas uppgifter som 
innehåller ett sådant spektrum att de täcker hela ledet av elever. (Karin) 

 
Hon fortsätter att prata om kunskaperna som att det är teoretiska kunskaper som är 
viktiga för lärarna, men att:  
 

det viktigaste är agerandet i klassrummet. Det handlar om hur. Det handlar 
om bemötande och det handlar om att kunna se och bekräfta. För om kan 
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man se och bekräfta och lyfta och känna in, då kan man ju också pusha 
varje enskild individ även om det är en gruppsituation. (Karin) 

 
Matilda anser att den teoretiska kunskapen är den kunskap som lärare behöver 
mest. Hon hänvisar till det stödmaterial som hon känner till att Skolverket har, men 
anser att annan forskning, som hon antar finns mer utomlands är viktig för lärare att 
ta del av. Hur man skall gå till väga för att göra detta säger hon inget om, men 
menar ändå på att forskning inom området kan bidra med kunskaper som är viktiga 
för lärare att ha. Även en av de andra lärarna anser att de är mer teoretiska 
kunskaper som behövs, särskilt om hur särskilt begåvade elever tänker och vilka 
behov de har.  
Matilda ger ett konkret exempel på hur man kan få nödvändiga kunskaper inom 
området särbegåvning. Förslaget är:  
 

att man låter elever som är särbegåvade komma och berätta på studiedagar 
så att man får mer konkreta idéer och tips. För jag tänker att det kanske är 
olika från elev till elev precis som elever som har diagnoser. En sak kanske 
passar jättebra för en elev men den saken kanske passar jättedåligt för en 
annan elev. (Matilda) 

 
Hon säger att den privata erfarenheter kan väga ganska tungt, men att det kanske 
kan vara svårt att få någon elev att ställa upp. Idén har hon fått från skolan som hon 
arbetar på då man under en studiedag bjöd in elever med neuropsykiatriska 
diagnoser för att berätta om de hinder de upplevt under sin skolgång för att på så 
sätt bidra till fortbildning hos lärarna som i sin tur kan ge bättre stöd. Hon hade 
upplevt detta som något positivt och menar att man skulle kunna ha ett liknande 
upplägg när det gäller särskild begåvning.  

Ett annat exempel på hur man kan tillgodogöra sig kunskaperna menar 
Erika, är att tillsammans diskutera i arbetslag om särskilt begåvade elever, något 
som Karin till viss del också är inne på. Erika säger att man efter att under en vecka 
ha försökt studera sina egna elever och välja ut elever som ligger före de andra eller 
på något sätt skiljer sig från klassen, kan skapa diskussioner lärarna emellan om hur 
man tänker kring och ser på dessa elever. Karin säger att hon:  
 

tror att man behöver prata mer om det och framförallt om hur, hur gör vi, 
hur ska vi möta det här? Många gånger är det ju så att vi har de eleverna 
som inte uppnår de aktuella målen, men hur jobbar vi med dom? Men sen 
har vi de här särbegåvade som behöver minst lika mycket stimulans, för 
annars kommer man att bli lågpresterande för att man inte får den pushen 
och den utmaning man behöver i det vardagliga arbetet. (Karin) 

 
Karin säger återigen att det är agerandet, att det är en hur-aspekt på frågan som 
måste bemötas, tas upp och pratas om, lärare emellan. Erika avrundar svaret på 
frågan med att säga att det här är viktigt. Hon menar att skolans ansvar är att hjälpa 
alla och vi måste därför ta till vara på det som finns. Det innebär att lärarna måste 
hjälpa och ‘pusha’ även de som vill framåt och inte bara fokusera på de som inte 
hänger med. Hon säger att samhället har börjat ändras och att fokus kanske håller 
på att flyttas och avslutar med att säga att särbegåvade elever är ett ämne som 
“måste uppmärksammas”. 
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7.3 Inkludering och individanpassning 

7.3.1 En skola för alla	
Begreppet ‘en skola för alla’ betyder i sig betyder för en av lärarna att alla elever 
oavsett kunskapsnivå skall få vara med i klassrumsundervisningen och inte plockas 
ut för undervisning i någon särskild grupp.  

Lärarna tror inte att alla elever blir förtjänta av den inkludering som 
läroplanen och den svenska skolan förspråkar idag. Matilda tror att elever kanske 
inte alltid vill eller kan passa in i det sociala sammanhanget och samspelet som det 
innebär att vara i en helklass. Erika fokuserar diskussionen på perspektivet i den 
svenska skolan genom att säga att den svenska skolan sedan åtminstone 60-talet har 
fokuserat på de svagare eleverna och att man nu, när alla ska med, fortfarande har 
perspektivet lagt på dessa elever. Hon säger att inkluderingen på grund av detta blir 
exkluderande genom att: 
 

man tänker bara på ‘eftersläparna’ och att få med dem och sen att de andra 
människorna runt om ska anpassa sig och det blir ju istället  hämmande. 
Om man tittar kanske på andra skolor, elitskolor, som tänker mer att ‘ah 
men du ska nå hit. Du kan sikta mot stjärnorna. Du ska dit.’ Det är ett 
annat perspektiv. (Erika) 

 
Hon menar att om man som lärare planerar upp ett område och inser att en eller 
flera elever inte hänger med, utan halkar efter, ger man mer tid och tar fler lektioner 
för arbetsområdet. Fokus ligger då hos de svagare eftersläpande eleverna och man 
tar ingen hänsyn till de elever som ligger långt före. Det är på grund av detta som 
hon tycker att skolans inkluderande arbetssätt blir exkluderande när perspektivet är 
som det är i dagens skola. Hon fortsätter med att säga: 
 

Jag tror att det i svensk skola är väldigt mycket gulligull och ta hand om. 
‘Stackars dig du hinner inte med, då ska vi försöka hjälpa dig’ och sen så 
får alla andra som sköter sitt jobb eller som är till och med bättre över 
medel liksom anpassa sig och hålla inne och det är ju en farlig utveckling 
tycker jag när alla ska vara med men det blir nästan tvärt om istället. 
(Erika) 

 
Istället menar hon att man borde flytta perspektivet och att det istället är bättre att 
fokusera på själva undervisningen och lärarna. Hon menar att man ska titta på hur 
lärare undervisar, hur de planerar och lägger upp olika arbeten.  
 Karin pratar å sina sida om inkluderingen som en bra del där elever 
kan lära sig av och utmanas av varandras olika tankesätt. Hon säger att man bör:  
 

prata om att man är olika bra på olika saker och att man behöver träna på 
olika delar. Att man kan tänka och lösa problem på olika sätt. Att man har 
en öppen diskussion ute i elevgrupperna men också i kollegiet. (Karin) 
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Hon menar att man då kan få inkluderingen till att bli något bra för alla, men menar 
att den öppna medvetenheten hos alla är av stor vikt för att det ska kunna bli så.  

Matilda menar att inkluderingen blir problematisk när det för särbegåvade 
elever kan upplevas som tjatigt att höra på lärarens instruktioner när de förstått dem 
redan första gången och därför tappar intresset och motivationen för studierna och 
uppgifterna när de ständigt får uppleva ett påtvingat tjat. Hon säger då att dessa 
elever istället skulle kunna bli förtjänta av: 

 
att redovisa i mindre grupp eller individuellt, få individuell handledning 
och jobba i sitt eget tempo. (Matilda) 

 
Hon fortsätter med att beskriva att möjligheten till att läsa in kurser och ämnen på 
kortare tid vore en idé för de särbegåvade eleverna. Att individanpassa 
undervisningen helt upplever hon som svårt då hon känner sig väldigt styrd genom 
Skolverket av vad som ska ingå i kurser och ämnen. Tvärt emot säger både Karin 
och Erika direkt på frågan om individanpassad undervisning att man kan 
individanpassa undervisningen genom att arbeta i som Erika säger; projektform och 
beskriver det såhär: 
 

Det skulle kunna vara att man har en ram. Vissa grejer som alla ska göra, 
men sen så kan man typ brodera ut den hur mycket som helst. Då kan man 
köra väldigt basic, eller så kan du brodera ut det och få in alla möjliga 
saker, liksom utöka det och då har man en fri ram, en fri yta att spela på för 
eleven. Är det för bundet så att allting är bundet, då blir det väldigt tråkigt 
och då blir det väldigt svårt för alla. Då tror jag att man ska ha vissa 
punkter som alla ska göra och sen mer fritt och då kommer det ju visa sig 
vilka som tog åt sig att göra det här, brodera ut och göra något stort av det. 
(Erika) 
 

Genom att arbeta i projekt menar hon att lärare inte behöver skapa flera olika 
uppgifter för ett område utan istället kan låta eleverna arbeta på olika nivåer. Karin 
säger att uppgifterna skulle kunna vara av olika form inom det område som 
behandlas. Hon ger ett exempel från en uppgift hon arbetar med just nu i årskurs 8 
där:  
 

Eleven väljer själv vilken ingång man ska ha. Dels väljer man vilken 
revolution man ska fokusera på. Man väljer också hur man bearbetar 
revolutionerna. Antingen så får man skriva en faktatext med reflektion, 
skriver en uppsats eller så kan man helt enkelt lyfta ut den viktiga faktan 
och göra en presentation eller så kan man göra ett prov. Anledningen till 
att jag har valt att lägga upp det såhär handlar mycket om att man är olika 
och att man lär på olika sätt. Om man skriver en faktatext, ja då kanske 
man skriver en ren faktatext baserat på vad det var som gjorde att det 
utbröt och resultatet. Om man tänker att man utvecklar det ytterligare, då 
kan man koppla och dra paralleller till de samtida revolutionerna. Men vi 
kan också sätta ett tak och säga att vi kopplar det till arabiska våren eller 
det som hände i den ryska revolutionen. Det handlar om vad ser vi för 
trender och då kan man ju också lyfta det på fler nivåer. Dels kan man 
tänka individ, kollektiv, värld- eller nationspåverkan. Det finns flera 
sådana här spektra som man kan lyfta in. (Karin) 
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Lärarna har ambitioner med att individanpassa sin undervisning, men säger att tid 
för genomförande och planering, samt otillräckliga kunskaper inom särbegåvning 
gör att visionen inte är genomförbar i dagsläget. 
 

7.3.2 Särbegåvade hemmasittare	
Som forskningen har beskrivit kan särbegåvade elever bli hemmasittare på grund av 
understimulans. Lärarna fick frågan vad skolan skulle kunna göra för att motverka 
detta. Erika säger att en anledning till att elever blir hemmasittare kan vara på grund 
av att det blivit tråkigt i skolan på grund av allt för stora kunskapsluckor som gör 
det svårt för eleven att hänga med. Hon fortsätter med att säga:  

 
Men sen kan det ju vara tråkigt för att det inte är stimulerande och då 
väljer man ju att stanna hemma och det är mer givande. Då har man ju gett 
upp och det är ju jätteläskigt. För då har man ju som skola misslyckats. 
Och då måste man ju se till att göra undervisningen intressant. Och jag 
menar gör man det mer spännande och intressant för den personen så har 
ju hela klassen att vinna på det. (Erika) 
 

Precis som Erika är inne på, diskuterar Karin flera gånger att anledningen till att 
eleverna blir hemmasittare handlar om understimulans och att de helt enkelt tröttnar 
på skolan. Gällande elever som blir hemmasittare säger hon: 
 

att vi i samband med att vi har en skola för alla och att vi jobbar med 
inkludering i och med den nya läroplanen så kan vi också se att andelen 
hemmasittare har ökat. Vad beror det på? Motsvarar skolan det som 
eleverna behöver? Det är inte säkert alla gånger. (Karin) 

 
Inkluderingen menar hon har att göra med den fysiska klassrumsmiljön där 
eleverna förväntas delta. Hon säger att det:  
 

handlar om att skapa förutsättningar för alla elever att vara i 
klassrumsmiljön. Men sen handlar det om att det hela tiden sker på olika 
villkor beroende på vilka behov jag har och hur jag lär. /.../ Det handlar om 
delaktigheten men också att rent kunskapsmässigt få en liknande grund att 
stå på. (Karin) 

 
För att lösa problemet med hemmasittande elever säger att det handlar om att: 
 

hitta de här utmaningarna för eleverna som behöver det där extra och hittar 
den där triggern som får en iväg och framåt. Får man en push framåt och 
att det inte hela tiden blir rutinuppgifter utan att man får ett annat 
helhetsperspektiv och jobbar mer med helheter, då kan man också se 
beständigheten i kunskapen. (Karin) 

 
Förutom att börja tänka om när det gäller uppgifter och gå ifrån rutinuppgifter och 
standardiserade uppgifter tror Matilda istället att en lösning skulle kunna vara att 
låta elever hoppa över årskurser och läsa med de elever som är på samma nivå och 
säger att det vore en god idé: 
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för att behålla motivationen och för att stimulera eleven. Då är man ju ändå 
klar på en nivå och det säger ju sig självt att det blir tråkigt. (Matilda) 

 
Att hoppa över en årskurs är också enligt Erika en väldigt enkel lösning. Hon 
beskriver det som att man i den svenska skolan just nu är väldigt låst vid vilket år 
man är född och inte vilka kunskaper eleverna besitter. Såhär säger hon: 
 

Jag tror att man måste se... Har eleven klarat dom här målen? Det är ju det 
viktigaste förstås. Ja men hur kan eleven nå högre? Och sen är det en lätt 
tanke att säga sådär att man kan hoppa över en årskull. Det skulle ju vara 
det klart enklaste om det var mer flexibelt att man går om eller hoppar 
över. /.../ Du tittar ju aldrig på hur elevens kunskaper ser ut. /.../ Det är lite 
fel system tycker jag. (Erika) 

 
När det gäller de elever som blir hemmasittare tror hon också vidare att det 
viktigaste är att lyssna på eleven. Att verkligen sätta sig ner med eleven i fråga och 
reda ut anledningen till varför eleven är hemma. Hon säger att:  
 

Sverige har inte råd att förlora sådan här kunskap. Det är ju det vår framtid 
hänger på... Vem ska bli professor? Vem ska göra uppfinningar och sådant 
här? De kanske liksom är stökiga och bökiga och kanske är sådana där 
Emil i Lönneberga, men det kan ju vara ett riktigt geni. (Erika) 

 
Hon menar att om man lyssnar in eleven och ser bortom att de kanske är bökiga och 
stökiga elever så kanske man kan finna kärnan till problemet. Vidare tror hon att 
eleverna i fråga, när de blir lite äldre inser att de är särbegåvade eller skiljer sig från 
sina jämnåriga kamrater. Föräldrarna kanske inte alltid kan säga att barnen är 
särbegåvade, men hon menar också att det är svårt att säga något utan kunskaper, 
även för lärare, varför kunskaper inom området är viktigt för alla lärare att ha. 
 

8. ANALYS AV RESULTAT 

8.1 Tillvägagångssätt 

Fenomenografins analysmodell går ut på att forskaren läser materialet från, i det här 
fallet intervjuerna, om och om igen för att hitta olika teman, mönster och 
gemensamma uppfattningar. De skillnader som hittas i resultatet, blir till olika 
beskrivningskategorier i analysen.  Analysmodellen blir således “till utsagor som är 
gestaltade i en innehållsligt relevant situation och som är meningsbärande inom det 
studerade innehållet” (Kroksmark, 2007, s. 35). 

Utifrån den fenomenografiska teorin med målet att beskriva lärares 
uppfattningar av området särbegåvade elever i förhållande till rådande 
styrdokument kommer analysen även att kopplas samman med den 
individanpassade pedagogiken. Analysen kommer därför att bestå av beskrivningar, 
kategoriserade utifrån de upptäckta specifika skillnader i utsagorna från intervjuade. 
Modellen som används består av frågor på olika nivåer och kommer att se ut såhär: 
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● Vad har sagts som gemensamt för de olika lärarna? 
● Vad går att utläsa från det särskiljande? 
● Kan man hitta ett mönster som är gemensamt för lärarnas utsagor 

och den forskning som bedrivits inom området? 
● Hur skall man fortsätta rent praktiskt inom området enligt lärarnas 

utsagor och de olika pedagogiska teorierna? 
 
Frågorna kommer att sättas samman till de gemensamma kategorier som återfinns i 
lärarnas utsagor och blir genom detta till de rubriker som kan ses i analysen.  
 
 

8.2 Analys 
Den gemensamma utsagan som lärarna gör om man ser till ämnesområdet 
särbegåvning är att det finns för lite kunskaper och information, att det vållar 
problem i de pedagogiska verksamheterna och tankesätten när man planerar sin 
undervisning. Vad som skiljer dem åt är de olika sätt på vilka de ser särbegåvning 
som begrepp, samt hur de ser på de särbegåvade eleverna.  
 

8.2.1 Okunskap leder till problem	
Det första man kan se som skiljer lärarna åt är deras kunskaper inom området 
särbegåvning. De har alla olika erfarenheter och kunskaper och tänker olika om 
begreppet i fråga. Att media målar upp en bild om särskilt begåvade elever som 
understimulerade verkar enligt en av lärarna som en inte helt felaktig bild. Karin 
menar nämligen att understimulansen hos dessa elever är den troligaste faktorn till 
varför de bli hemmasittare och att det är extremt viktigt att ha uppgifter så pass 
genomtänkta att dessa elever hela tiden utmanas och stimuleras. Hon tänker att hela 
begreppet särbegåvning handlar om stimulans, utifrån vad som kunnat utläsas från 
hennes intervju. Detta medan Matilda pratar om begreppet som färdigheter och 
kunskaper som övergår de jämnårigas kunskaper och färdigheter inom ett eller flera 
ämnen. Erika pratar om begreppet som en typ av mognad. Att de särbegåvade 
eleverna har uppnått en annan mognad än sina jämnåriga kamrater och att de 
genom detta kan tänka och resonera på en mycket djupare nivå än jämnåriga elever.  

Okunskapen bland lärarna visas tydligt i deras beskrivningar av begreppen 
särskild begåvning och högpresterande, särskilt när de vidare beskriver vilka 
kvalitéer eller förmågor som särskilt begåvade kan visa i olika ämnen. Det visar sig 
att det är väldigt lätt att blanda ihop begreppen och att det dessutom är begrepp som 
inte används särskilt ofta. Att man gärna vill prata om de särbegåvade i likhet med 
högpresterande kan vara för att begreppet begåvad i sig låter väldigt positivt och 
som att man kanske presterar högt, vilket ju särbegåvade elever inte nödvändigtvis 
alltid gör. Utifrån vad Karin säger om att skrapa på ytan och att eleverna kan verka 
vara lågbegåvade men i själva verket är särbegåvade, blir arbetet för lärarna väldigt 
svårt när man inte har tillräckliga kunskaper inom området.  
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8.2.2 Särbegåvning – ett annat sätt att tänka	
Något som man kommer fram till är att särbegåvning i skolan handlar om ett 
annorlunda tänkande jämfört med de jämnåriga kamraterna, att kunna tänka utanför 
boxen och att kunna resonera på en annan nivå än de övriga eleverna. Den 
särbegåvade eleven förväntas alltså kunna sätta ord på sin förståelse och sina 
kunskaper på ett annat sätt än sina jämnåriga kompisar. Om de särbegåvade 
eleverna däremot döljer sina kunskaper på grund av att de som en av lärarna 
uttryckte det, känner att det är jobbigt att inte kämpa som övriga elever och vara 
annorlunda kanske eleven heller inte visar resonerande förmågor.  

Att särbegåvade elever skulle kunna visa sina förmågor i fler ämnen än 
enbart de naturvetenskapliga är något som verkar vara svårt att tro om man inte har 
kunskaper inom området. Karin som verkar ha mer erfarenhet och kunskap inom 
området särbegåvning är den av lärarna som anser att eleverna kan visa 
särbegåvning i alla ämnen i skolan och kan dessutom peka på att det handlar om en 
individuell prestation. Detta kan kopplas samman med den tidigare forskningen och 
de olika särbegåvningsdomänerna som säger att de särbegåvade eleverna bör kunna 
synas i princip i alla skolans ämnen eftersom särbegåvning kan uppträda i allt från 
teoretiska ämnen så som matematik, till mer praktiska ämnen som slöjd och idrott. 
Erika menar lite liksom Matilda att det är inom de teoretiska och naturvetenskapliga 
ämnena som särbegåvning lättast borde kunna visa sig. 
 

8.2.3 Särbegåvade elever - en börda eller tillgång?	
Huruvida de särbegåvade eleverna ses som en tillgång eller börda för lärarna skiljer 
sig åt. Detta kan kopplas samman med de diskussioner som lärarna för i övrigt 
kring särbegåvning. Erika menar att de särbegåvade eleverna blir till en börda, då 
det skulle innebär än mer kopiering av extrauppgifter och än mer individanpassning 
av undervisningen, något hon menar kan bli stressande för lärare. Matilda menar å 
andra sidan att de skall ses som en tillgång, men att vissa på grund av erfarenheter 
och egen personlighet kanske kan se eleverna som en börda då de kan ställa frågor 
man inte är van vid. Karin menar att de särbegåvade ställer helt andra krav på 
läraren och undervisningen, något hon själv uttrycker att hon tycker om. Men hon 
påpekar å andra sidan att det på grund av detta kan upplevas som en börda av andra 
lärare som inte delar samma uppfattning om kraven som en utmaning för läraren. 
Beroende på hur mycket kunskaper man har inom området, kan alltså särbegåvning 
i sig bli en börda för de lärare som skall anta utmaningen att undervisa de 
särbegåvade eleverna. Liksom Bläckhammar (2014) skriver, något som också Erika 
är inne på, kan särbegåvade elever säkert uppleva särbegåvning som något 
betungande.  
 

8.2.4 Att identifiera särbegåvning	
Det största problemet för lärarna verkar vara att identifiera särbegåvade elever, 
något som delvis är lärarnas eget ansvar att lära sig, men som ligger hos rektorn 
som har det yttersta ansvaret. Som en del av okunskapen, att man helt enkelt inte 
riktigt vet vad särbegåvning är för något, samt heller inte vet att särbegåvning kan 
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finnas i alla ämnen är det svårt för lärare att arbeta på ett pedagogiskt sätt med de 
särbegåvade eleverna. Undersökningen visar att lärare idag kan besitta mycket olika 
kunskaper om de olika elever som kan tänkas sitta i Sveriges alla klassrum. 
Inkluderingen som då skall vara en sätt för eleverna att känna delaktighet och 
gemenskap kan snarare bli exkluderande och otroligt orättvist om man som dessa 
lärare har olika kunskaper inom områden som särskild begåvning. Hur man skall 
kunna få kunskaper inom området menar lärarna kan ske på olika sätt. Erika menar 
att man rent praktiskt ska börja tänka igenom vilka elever man har och sedan 
diskutera med varandra i kollegiet, medan Matilda vill bjuda in elever till 
studiedagar för att låta dem berätta om sina personliga erfarenheter. Karin är inne 
på samma spår som Erika, att diskussioner i lärargruppen är viktiga för att kunna 
dela med sig av tankar och idéer vilket hon menar är den ekonomiska lösningen på 
problemet. Men hon säger också att fortbildning på externt sätt också finns och vore 
något.  

Kopplat till den tidigare forskningen är det främst Allodi Westlings (2014) 
uttryck om en alarmerande brist på kunskaper bland lärarna som går att föra till 
resonemanget. Lärarna uppvisar tydligt att kunskaper inte finns, något som 
forskningen också säger. Perssons (1997) begåvningsdomäner verkar inte vara 
något som nått fram till lärarna och vidgat deras syn på hur särbegåvning kan visa 
sig. Ingen av lärarna kommer in på området med de sociala konsekvenserna för de 
särbegåvade eleverna om de inte ges stöd och utmaning i skolan, något som 
Bläckhammar (2014) tydligt redogör för i sin artikel. Lärarna har ett ansvar, säger 
de gemensamt, för att ha kunskaper om eleverna, något som Stúkat (1995) kopplar 
till lärarens betydelse för dessa elever. Utifrån synsättet om särbegåvning som en 
börda eller tillgång och att bristen på kunskap kanske är det som gör att man ser 
särbegåvning som just en börda, är det viktigt att ändra på detta. Särskilt eftersom 
läraren kan ha en avgörande roll för dessa individers sociala status, psykiska hälsa 
och personliga utveckling.  
 

9. DISKUSSIONSAVSNITT 

9.1 Metoddiskussion 

Problemen med ett bekvämlighetsurval enligt Bryman är att resultatet av 
undersökningen blir helt omöjligt att generalisera då man inte kan säga vilken 
population som urvalet representerar (Bryman, 2002, s. 114). Att generalisera till en 
population utifrån dessa tre respondenter är omöjligt att göra, men studien i sig 
fyller sitt syfte med att bidra till forskningen, trots lågt deltagarantal.  

Trots att denna studie gjordes med ett bekvämlighetsurval av respondenter, 
blev deltagarantalet lägre än vad som var planerat från början. Tre respondenter är 
ett lågt antal respondenter, men det som kommit fram i intervjuerna har varit 
väldigt nyttigt och bra för studien. På grund av det låga deltagarantalet går inte 
studiens resultat att generalisera på ett sätt som hade varit önskvärt. Studien fyller 
dock ändå sitt syfte som forskningsöversikt och teoribildning för vidare forskning.  
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Valet av att göra intervjuer känns fortfarande som ett bra val, då det för 
studien varit viktigt att få mer djupgående svar än man kanske kan få i en 
enkätundersökning, även om en attitydundersökning kring särbegåvning som 
begrepp och företeelse också hade varit intressant.  

Att genomföra lärarintervjuer har varit lärorikt och intressant för mig som 
forskare, men det hade varit än mer intressant att göra studien utifrån ett 
elevperspektiv, vilket inte var möjligt för denna studie. Att då genomföra intervjuer 
med elever som anses vara särbegåvade för att få fler erfarenheter och kunskaper 
inom området vore intressant.  
 

9.2 Diskussion 

Det var inte förrän efter att studien var helt genomförd som jag insåg vikten av 
studien och de kunskaper jag själv fått genom att göra den. Det handlar om elever 
som kanske lever i det tysta, döljer sina förmågor och begåvningar för alla för att 
passa in i normalgruppen av elever och bli mer som sina kompisar. Allt för att vi 
som lärare och verksamma inom skolan inte har de rätta kunskaperna för att 
möjliggöra fortsatt utveckling även för dessa elever.  

Studiens syfte var att bringa klarhet i lärares uppfattningar av och kunskaper 
kring särbegåvade elever. Dessa elever uppfattas i vissa fall felaktigt som de elever 
som klarar sig bra utan stöd och når höga resultat. Studien har genom Persson 
(1997), Wahlström (1995) och Stålnacke (2015) visat att det är en tydlig skillnad 
mellan högpresterande elever och särskilt begåvade elever. De högpresterande 
eleverna är de elever som ofta når höga resultat och som uttryckligen “klarar sig 
bra”. De särskilt begåvade eleverna, menar Stålnacke (2015) inte alls behöver nå 
höga resultat utan snarare kan dölja sina förmågor och kunskaper för att bli mer lik 
sina jämnåriga klasskompisar. Att lärarna har svårigheter med att förklara 
skillnaden mellan eleverna är dock tydlig. Allt beror på en stor okunskap och att 
tillräckligt mycket inte har information givits lärarna. De säger att informations 
säkert finns om man söker på nätet, läser tidningar och böcker, men att det är svårt 
att veta var man ska börja som lärare. Lärare kan som det ser ut idag, inte 
identifiera de särskilt begåvade eleverna och vad detta resulterar i är 
understimulerade elever och en skola som inte lyckas med sitt uppdrag. 

Allodi Westling (2014) anser att bristen på kunskaper inom särbegåvning är 
ytterst allvarliga. Ahlberg (2007) säger inte bara att bristen på kunskaper inom 
området bland lärare är ett faktum. Hon säger att det i den inkluderande skolan 
borde vara en skyldighet för alla lärare att ha kunskaper inom specialpedagogik om 
man som lärare skall vara en lärare för alla i en skola för alla (s. 86). Enligt både 
egna erfarenheter och de uppfattningar som visar sig hos de intervjuade lärarna är 
kunskaperna inom området särbegåvning inte alls stora. Lärarutbildningen 
fokuserar, enligt egna erfarenheter inte alls på ämnet, och att tillgodogöra sig 
information om något som man knappt ens vet existerar är svårt. Det krävs mycket 
av skolledningar runt om i landet för att utbilda redan färdigutbildade lärare inom 
ett ämne som skollagen och läroplanen tydligt skriver ut som en självklarhet. 
Lärarna har i intervjuerna stärkt Allodi Westlings uppfattning av en bristande 
kunskap inom lärarkåren. De säger att de inte har ens de mest grundläggande och 
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nödvändiga kunskaperna inom området, vilket gör att de inte ens kan se om de har 
särbegåvade elever i sitt klassrum. Att de då skall kunna tillgodose dessa elevers 
behov borde vem som helst inse blir en svår uppgift. De intervjuade lärarna anser 
att det är allas ansvar att besitta kunskaper om eleverna i fråga. Det yttersta ansvaret 
ligger på rektorn som exempelvis skulle kunna anordna studiedagar för 
fortbildning, eller på andra sätt hjälpa lärarna att fortbildas i ämnet som de alla 
anser är viktigt. Att man i dagens läge fokuserar på de elever som inte når målen är 
enligt lärarna inte konstigt eftersom media lägger fokus på de dåliga resultaten i 
skolan. Om de särbegåvade eleverna enligt Stålnacke (2015) kan dölja sina talanger 
för att passa in, kanske vi rent av får lägre resultat på grund av bristande kunskaper 
om särbegåvade elever.  

Utifrån vad läroplanen säger om alla elevers möjlighet till utveckling, samt 
vad lärarna säger om inkluderingen som metod för detta, kan inkluderingen som 
begrepp och metod anses vara något ifrågasatt. Är det för de svaga elevernas 
möjlighet till bättre resultat i större grupp så att man får bättre resultat i 
undersökningar och därmed en bättre marknadspolitisk ställning som man infört 
inkludering i den svenska skolan? Persson (1997) säger att:  
 

Moderna skolsystem tar som regel hänsyn till barns och ungdomars 
utveckling och deras individuella och framför allt socio-emotionella 
behov. Men just de särbegåvade tycks ha ‘fastnat’ i en olycklig situation 
som ofta gjort politisk och därmed skapat en debatt vars argument inte 
sällan bygger på myt och bristande information. (s. 270)  

 
Vi kan inte längre tro att skolan är inkluderande på det sätt som eftersträvades när 
man införde begreppet i skolan. Detta eftersom det är så tabubelagt att säga att 
någon elev är avvikande från “normalgruppen” av elever. Och med avvikande 
menas här de särbegåvade eleverna eftersom eleverna som inte når upp till målen 
redan får uppmärksamhet och insatser i form av särskilt stöd. När vi gick från ett 
differentieringssystem inom skolan, där elever som av olika anledningar inte 
passade in i den ordinarie klassrumssituationen istället fick gå i mindre grupper 
eller specialklasser, till ett system där alla skall inkluderas oavsett förutsättningar, 
tror jag att skolan skapar hinder för elever. Med hinder menar jag att skolan 
omedvetet gör att elever med andra behov än “normalgruppen” av elever hamnar i 
skymundan och kräver insatser som skolan idag inte har råd att bekosta. Som 
Wahlström (1995) skriver är alla människor jämlika, men inte lika. Detta gäller 
särskilt att tänka på i klassrummet. Om man ser till det som Karin säger om att 
inkluderingen handlar om att alla elever skall kunna delta i klassrumssituationen, 
men att alla lär på olika sätt måste man kanske ta inkluderingen med en nypa salt. 
Som hon frågar sig angående de elever som blir hemmasittare på grund av 
understimulans sedan skolan börjat arbeta mer med inkludering, måste man se till 
att inkluderingen inte blir ett exkluderande arbetssätt som Erika beskriver att hon 
upplever situationen idag. Att alla elever är olika, gör att undervisningen måste 
tillgodose alla elevers behov utifrån alla olika elevers förutsättningar.   

Erika och Karin ger båda förslag på arbetsuppgifter och arbetssätt där fler 
elevers behov kan tillgodoses utan att för den delen exkluderas från 
klassrumssituationen. Trots bristen på kunskap om de särbegåvade eleverna och 
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begreppet i allmänhet gav Erika förslaget att arbeta på olika nivåer för att fler elever 
skall få sina behov tillgodosedda i undervisningen. Om man ser till den 
individanpassade pedagogiken, eller den divergenta pedagogiken som Wahlström 
(1995) kallar den är det precis så man tänker sig att undervisningen skulle kunna 
byggas upp. Utan att ha kunskaper om Blooms Taxonomi beskriver hon ett 
arbetssätt i projektform med tre olika nivåer. Med tanke på vad lärarna gemensamt 
säger om att de särbegåvade eleverna inte blir förtjänta av inkluderingen som den är 
idag, skulle denna arbetsform och sätt att tänka, kunna vara ett steg mot förbättring 
för dessa elever. De andra lärarna är överens med Erika om att individanpassning 
måste ske på ett bättre sätt för att inkluderingen ska fungera bra för alla elever. Den 
individanpassade forskningen säger att inkluderingen inte är ett problem, om 
undervisningen planeras för alla elevers behov, vilket är svårt i en klass på 30 eller 
fler elever. Uppgifter med möjlighet till fler olika nivåer så som Blooms taxonomi 
är upplagd, vore ett utmärkt exempel på hur man bör tänka i planeringen av sin 
undervisning - åtminstone om man skall lyssna på vad lärarna säger.  

Forskningen står ganska fast i sin åsikt när det gäller att hoppa över 
årskurser. Forskare menar att det inte är någon bra lösning med att låta elever hoppa 
över årskurser, något som lärarna annars är överens om att det vore en enkel och 
bra lösning på problemet med understimulerade elever. De menar att stressfaktorn 
som blir hos lärarna med elever som arbetar färdigt snabbt och skall ha nya 
stenciler och arbetsuppgifter är betydligt värre än att låta eleven i fråga hoppa över 
någon eller några årskurser.    

I och med de i studien listade särbegåvningsdomänerna kan man se hur man 
skiljer mellan idrottsliga och kommunikativa beteenden när det gäller särbegåvning. 
I skolan, när det gäller idrotten krockar dock detta. I läroplanen för skolämnet idrott 
står det nämligen att eleverna ska ges möjlighet att “planera, praktiskt genomföra 
och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter.” (Skolverket, 2011, s. 40). Vad jag 
menar här är att man förväntar sig att elever som kanske är särbegåvade när det 
gäller idrottsliga beteenden, även ska utveckla och kunna visa kommunikativa 
ledarskapsförmågor, vilket för mig blir en krock. Det hade istället varit bättre att 
fokusera de olika särbegåvade beteendena till de domäner de tillhör. Med andra ord 
skulle förmåga för ledarskap koncentreras till språk och kommunikation.   

Jag tror också vidare att samhället idag är med elitistiskt än det varit på 
länge. Man fokuserar till exempel på att tidigt toppa idrottslag för barn för att nå de 
bästa resultaten i turneringar. Det krävs dessutom allt högre utbildningar för de 
flesta yrken idag och i och med detta krävs också högre betyg för att ens bli antagen 
till dessa utbildningar. Men skolan verkar inte ha hängt med i samhällets 
utveckling. Som Erika säger, kanske samhället börjat förstå vikten av dessa 
elitistiska kunskaper, varför forskningen idag börjat fokusera mer på de 
särbegåvade eleverna. Än så länge har den svenska forskningen långt kvar inom 
området, något som gör att lärarnas kunskaper kommer att vara bristfälliga en tid 
framöver, åtminstone om man får tro lärarna i denna studie. Jag tror personligen, 
därför att utbildning inom särbegåvning är viktigt för alla lärare, inte bara för 
specialpedagoger. För att kunna uppmärksamma och använda sig av de 
särbegåvades beteenden och förmågor är det hög tid att bredda synen på vad 
särbegåvning innebär. Med tanke på vilka spetskompetenser som ofta behövs i 
samhället idag tror jag att vi går miste om väldigt många personer med möjlighet 
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till dessa kompetenser om vi inte uppmärksammar de unga särbegåvade och 
möjliggör utveckling i skolan även för dessa individer, vilket också Persson (1997) 
är inne på i sina diskussioner om de olika särbegåvningsdomänerna. 

Utifrån egna erfarenheter har flera diskussioner av frustrerande karaktär 
hörts mellan kollegor och skolledare. I diskussionerna har det framkommit att de 
elever som ofta kan vålla huvudbry för lärare och skolledning är elever som de vet 
kan prestera och som har kunskaper inom ett eller flera ämnen som eleven i fråga 
inte visar, vilket gör situationen frustrerande. Denna frustration skulle kunna 
kopplas samman med de särskilt begåvade elevernas egen uppfattning om skolan 
som Bläckhammar (2014) redogör för i sin text. När man vet att en elev kan 
prestera men av någon anledning inte gör det måste man ta reda på varför. Som 
samhället ser ut idag har det visat sig att alla skolor inte har resurser för att lösa 
sådana här problem själva. Man använder sig då istället av barn- och 
ungdomspsykiatrin och andra instanser i samhället som får utreda eleverna för 
diagnoser eller annan problematik som kan kopplas samman med oviljan mot att 
prestera och befinna sig i skolan. Tankar om att dessa elever skulle kunna vara 
särskilt begåvade och istället behöver utmanas och få rätt stimulans är inget som 
framkommit i diskussioner. Om dessa elever sedan skulle bli hemmasittare kan det 
enligt Allodi Westling (2014) bero på att skolpersonal har alltför bristande 
kunskaper om just dessa elever.  

Som det sägs i analysen, har lärarna olika erfarenheter och kunskaper. Den 
inkluderande skolan menar jag då får ett stort problem. Den tenderar till att bli 
orättvis gentemot eleverna beroende på vilka lärare man lyckas rekrytera eller ha i 
sin personalgrupp. Eftersom yrkeserfarenhet inte verkar spela någon roll i frågan 
om att kunna identifiera särbegåvning, tror jag att nyckeln till framgång i den 
inkluderande skolan ligger i lärarutbildningen. Att man på något sätt inte exkluderar 
elevgrupper redan från start. Jag tror att lärarstudenter behöver få kunskaper om de 
olika elever som kommer att kunna sitta i deras framtida klassrum, oavsett om det 
gäller elever med neuropsykiatriska funktionshinder eller elever med särbegåvning. 
Lärarna har i denna undersökning nämligen gemensamt konstaterat att ansvar för 
att ha kunskaper om dessa elever ligger på alla i skolan.   

Om skolan skall kunna vara ”en skola för alla” tror jag att alla lärare, 
tidigare utbildade, samt de under utbildning, behöver ges kunskaper i området 
särbegåvning. Uppdraget att stimulera och tillgodose alla elevers behov blir i 
princip omöjligt för den enskilde läraren om inte kontinuerlig fortbildning ges. Jag 
tror att det är viktigt att se bortom marknadspolitiska intressen, eller politik i 
allmänhet när det gäller särbegåvade elever och alla andra elever i skolan. Jag tror 
att man istället måste se de individer som riskerar att bli försökskaniner i ett 
skolsystem där läroplanen ändras och byts ut. Allt handlar om att uppmärksamma 
dessa individer genom att ge lärarna en ärlig chans att kunna identifiera dessa 
särskilt begåvade elever för att kunna erbjuda en individanpassad och varierad 
undervisning baserad på kunskaper om alla de olika elever som kan sitta i 
klassrummen runt om i Sverige.  
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BILAGOR  

Intervjuguide / Frågebatteri  

7.1.1 Skillnad mellan särbegåvad och högpresterande? 

• Känner du till begreppet särskilt begåvad eller särbegåvad?  
• Hur känner du i sådana fall till begreppet?  
• Vad betyder begreppet särskilt begåvad för dig? Hur skulle du tolka begreppet? 
• I vilket sammanhang har du hört begreppet tidigare?  
• Vad betyder begreppet högpresterande elev för dig?  
• Vad tycker du kännetecknar högpresterande elever?  
• I vilket sammanhang har du hört begreppet högpresterande elev?  
• Är det skillnad mellan högpresterande elever och särskilt begåvade elever? 
• Använder du begreppet särskilt begåvad i något sammanhang, i sådana fall vilket?  
• Använder du själv begreppet högpresterande i något sammanhang, i sådana fall 

vilket?  

7.1.2 Hur lärare identifierar särbegåvade elever 

• Har du och/eller har du haft någon särskilt begåvad elev?  
• Inom vilka ämnen skulle du säga att det går att vara särskilt begåvad i skolan?  
• Vet du något om vad det står i Läroplanen angående särbegåvade elever? 
• Hur skulle en elev kunna visa särskild begåvning enligt dig?  

7.2 Lärares kunskaper och erfarenheter inom området 

• Är särskilt begåvade elever en börda eller en tillgång för lärare?  
• Vilka kunskaper har du inom området särbegåvning?  
• Vilka kunskaper tycker du är viktiga inom området för lärare att ha?  
• Var tror du att man kan inhämta kunskap inom området särbegåvning som lärare?  
• Har du något förslag på hur lärare på din skola skulle kunna få tillgång till 

kunskaper inom området?  

7.3 Den inkluderande skolan 

• Om man ser till begreppet ‘en skola för alla’ och inkluderingen som många skolor 
arbetar med idag, tror du att särskilt begåvade elever får det stöd de har rätt till för 
sin fortsatta utveckling?  

• Vad innebär begreppet inkludering för dig?  
• Tror du att alla elever blir förtjänta av att inkluderas? Varför/varför inte? 
• Har du arbetat med individanpassad undervisning? I sådana fall på vilket sätt?  

7.4 Kunskaper och ansvar 

• Vems ansvar på skolan är det att ha kunskaper om de särskilt begåvade eleverna, 
tycker du?  

• I och med Lgr11, ska nu skolan ta ansvar för alla elevers utveckling, inklusive de 
högpresterande och särbegåvade. Tycker du att man lyckas med det uppdraget?  
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• De särbegåvade eleverna kan i vissa fall bli hemmasittare på grund av 
understimulans, eller underprestera på lektioner, vilket gör att de inte heller alltid 
når upp till målen. Vad tror du att skolan kan göra för att motverka det?  

• Vad tror du att lärare kan göra för att motverka att elever blir hemmasittare eller 
underpresterar på grund av understimulans?  

 


