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Abstract 
Bransell, Karin (2017). Att identifiera och stödja särbegåvade barn i förskolan: En 

enkätstudie om förskolepedagogers självupplevda kunskap. Examensarbete i Pedagogik. 

Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med presenterat examensarbete är att undersöka förskolepedagogers kunskap om 

särbegåvade barn. Frågeställningen består av två forskningsfrågor; Hur uppfattar 

förskolepedagoger sin kunskap om särbegåvade barn? Uppvisar förskolepedagoger 

tecken på kunskap om särbegåvade barn?  

För att svara på dessa forskningsfrågor har en enkätundersökning genomförts, som 

riktat sig till yrkesverksamma förskollärare och barnskötare runt om i Sverige. Tecken 

på kunskap om särbegåvning tolkas i den här studien med hjälp av den 

forskningsbakgrund som presenteras. De insamlade svaren från enkäten genomgår även 

en korrelationsanalys för att statistiskt undersöka sambandet mellan den självupplevda 

kunskapen om särbegåvning och tecken på kunskap om ämnet. Resultatet diskuteras 

tillsammans med aktuell forskning inom fältet för särbegåvning – särbegåvade barns 

behov och förutsättningar i förskolan sätts i relation till studiens fynd. Med hjälp av 

forskningsbakgrunden belyses problematiken i att pedagoger som arbetar med barn 

dagligen har så lite kunskap om särbegåvade barns natur och deras behov. 

Konsekvenserna av utanförskap och den socioemotionella beteendeproblematik som 

ofta hör ihop med särbegåvning diskuteras också. Därtill diskuteras bristen på 

tillförlitlig identifikationsmetodik. Slutsatser som dragits utifrån studien är att mer 

forskning behövs inom området för särbegåvning hos små barn samt att lärar- och 

barnskötarutbildningarna bör inkludera undervisning om särbegåvning hos barn i den 

ordinarie utbildningsplanen. 

 

Nyckelord: barn, särbegåvning, förskola, identifikation, särskilt stöd, pedagoger 

 

 

Förord 
Den här studien hade inte varit möjlig att genomföra utan medverkan av alla 

yrkesverksamma förskollärare och barnskötare runt om i Sverige. Er röst är otroligt 

viktig. I och med att ni velat dela med er av yrkeserfarenheter och tankar så skapas en 

möjlighet att öka förståelsen för särbegåvade barn i förskolan. Därför vill jag rikta ett 

varmt tack till var och en av er som deltagit i undersökningen.  

 

Ytterligare ett tack riktas till min handledare, Johan Liljestrand, som med expertis 

väglett mig genom skrivandet att detta arbete.  

 

Slutligen så vill jag tacka min familj för er eviga uppmuntran och stöttning genom hela 

arbetsprocessen. 
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1. Inledning 

 
Under mina 3,5 år som förskollärarstudent har ämnet särbegåvning i förskolan aldrig lyfts. 

Inte heller under de år jag har varit yrkesverksam i förskolan har ämnet diskuterats i någon 

större utsträckning. Mitt intresse för specialpedagogik ledde mig in på fenomenet 

särbegåvning. Inom specialpedagogikens ramar diskuteras ofta barn i behov av särskilt stöd 

och deras förutsättningar i förskolan. Jag ansåg att det var dags att lyfta särbegåvade barns 

behov och förutsättningar i dagens förskoleverksamhet, en grupp som inte får ta lika mycket 

plats i den specialpedagogiska debatten. 

 

Särbegåvning är ingen diagnos - det finns därmed inga exakta diagnoskriterier att gå efter när 

ett barn misstänks vara särbegåvat. Aktuell forskning pekar på att särbegåvade barn som inte 

tidigt identifieras och utmanas på en, för individen, meningsfull nivå riskerar att utveckla 

socioemotionell problematik samt att få det svårt i skolan (Laine, Kuusisto & Tirri, 2016; 

Persson, 2014; Pfeiffer & Petscher, 2008; Wetterlind, 2013). Det skapar ett dilemma i dagens 

förskoleverksamhet – där konkurrensen om resurser för särskilt stöd är stor. För att anses 

berättigad till särskilt stöd är en diagnos idag näst intill ett krav (Greiff, Sjögren och 

Wieselgren, 2012). 

  

Ur detta perspektiv vilar idag ett stort ansvar på förskolans pedagoger1, de förväntas kunna 

identifiera särbegåvade barn samt avgöra vilken sorts extra stöd som bör sättas in (Moon & 

Brighton, 2008; Laine et al., 2016; Pramling Samuelsson, 2010; Speirs Neumeister, Adams, 

Pierce, Cassady & Dixon, 2007). För att förstå förutsättningarna för särbegåvade barn i 

förskolan undersöker den här studien förskollärare och barnskötares självupplevda kunskap 

om särbegåvade barn. Studien undersöker också om det finns några tecken på kunskap om 

särbegåvning hos de svarande. Pedagogers kunskap och inställning till sin egen 

kunskapsutveckling är nämligen avgörande för hur barns undervisning och lärmiljön präglas – 

antingen till det positiva eller till det negativa (Laine et al., 2016; Pramling Samuelsson, 

2010).  Jag är nyfiken på hur yrkesverksamma förskollärare och barnskötare ser på sina 

kunskaper om särbegåvning, då det är ett ämne som alla som arbetar nära barn i utveckling 

borde ha kunskap om. 

                                                 
1 Begreppet förskolepedagoger används i detta arbete som ett samlingsnamn för barnskötare och 
förskollärare.  
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2. Bakgrund 

2.1 Särbegåvning – begreppets historia i det svenska skolväsendet 

För att förstå särbegåvning som fenomen och dess status så vill jag börja med att gå igenom 

begreppets historia i den svenska skolan och dåtidens svar på förskola. 

Enligt Persson (2014) uppkom begreppet särbegåvning i Sverige 1997 då behovet av 

utbildning anpassad för elever, som låg längre fram i sin kognitiva utveckling, uppstod. 

Persson menar att den svenska skolmodellen påverkats av 70-talets ideologier där begåvning 

definierades utefter förmågan att foga sig i samma mall som alla andra. Tidigare hade den 

svenska skolan mest fokuserat på de elever som hade svårigheter i sin inlärning på olika sätt. 

Elever med inlärningssvårigheter skulle stöttas så att alla uppnådde samma acceptabla 

lägstanivå (ibid.). Vidare så beskriver Persson den dåtida svenska synen på begåvning i skolan 

med begreppen konformism och kollektivism. Ett gott skolresultat påvisades, enligt Persson, 

genom att alla upprätthöll ungefär samma nivå. Han menar att intresset för utstickande 

begåvning var obefintlig i Sverige vid den här tiden, till skillnad från resten av världens i-

länder. Det resulterade i att den svenska skolan så sent som på 90-talets slut inte hade någon 

större kunskap om hur särbegåvade barn stöttas på bästa sätt i sitt lärande (Persson, 2014). 

 

2.2 Vad är särbegåvning? Definitioner och myter 

Det finns ett flertal olika listor med kriterier och egenskaper som ofta återfinns hos 

särbegåvade barn. Ingen samstämmig syn finns på hur dessa barn ska identifieras, vilket kan 

göra identifikationen besvärlig. Fenomenet särbegåvning omgärdas också av en hel del myter 

som är viktiga att reda ut. Jag vill i nästkommande avsnitt beskriva den mest allmänna syn på 

särbegåvning som just nu rådet inom forskningsfältet.  

 

Enligt tidigare forskning anser de flesta forskare att särbegåvning bör ses som 

multidimensionell, där fler faktorer än IQ är avgörande för om en individ är särbegåvad eller 

inte (Laine et al., 2016; Moon & Brighton, 2008; Persson, 2014; Pfeiffer & Petscher, 2008; 

Speirs Neumeister et al., 2007; Wetterlind, 2013). Särbegåvade barn utvecklar ofta ett tidigt 

språk samt börjar ofta läsa innan skolstart. De har ofta ett väl utvecklat minne. Därtill så har 

särbegåvade barn ofta en stark vilja att lära sig nya saker samt är ofta väldigt nyfikna. 

Problemlösning, förmåga att se samband och mönster samt logisk förmåga räknas ofta till en 

av de många färdigheter som särbegåvade barn har (Moon & Brighton, 2008; Speirs 

Neumeister et al., 2007; Wetterlind; 2013). En vanlig missuppfattning om särbegåvade barn är 
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att de inte behöver undervisning för att lära sig, utan istället tillskansar sig kunskap och 

förståelse på egen hand (Laine et al, 2016; Persson, 2014). En annan vanlig myt är att 

särbegåvade älskar skolan och är mycket framgångsrika både under sin skolgång och senare i 

livet, på grund av sin intelligens och avancerade kognitiva förmåga. Istället visar forskning på 

att särbegåvade barn som saknar vuxen vägledning och motivation ofta underpresterar i 

skolan (Laine et al, 2016; Persson, 2014; Pfeiffer & Petscher, 2008). Vidare så konstaterar 

Wetterlind (2013) att pedagoger ofta uppmärksammar ett barn som ”problembarn” innan de 

börjar misstänka särbegåvning. Laine et al. (2016) menar att särbegåvade barn ofta har dålig 

motivation i skolan, som ett svar på att de inte blir tillräckligt utmanade intellektuellt. Därtill 

uppvisar särbegåvade barn ofta socioemotionell problematik då de har svårt att passa in bland 

sina jämnåriga kamrater. Laine et al. konstaterar att barn med särbegåvning ofta är introverta 

och har svårt med interpersonella relationer. Vidare så menar författarna på att dessa barn 

behöver stöd och lärande precis som alla andra barn (ibid.). 

 

2.3 Tidig identifiering och behov av särskilt stöd 

Aktuell forskning pekar starkt mot vikten av tidig identifikation så att undervisningen kan 

anpassas efter det särbegåvade barnets särskilda behov. Debatten kring rätten till särskilt stöd, 

genomförandet av förskolans uppdrag, samt resurstillgång är väldigt aktuell. Mot denna 

bakgrund är det nödvändigt att nedan jämföra forskning med förskolans verklighet. 

Det är allmänt accepterat inom forskningsområdet att särbegåvade barn gynnas av att 

identifieras i tidig ålder, helst redan i förskolan. Därmed kan barnet erbjudas extra stöd i form 

av mer avancerad och utmanande undervisning än sina jämngamla kamrater (Laine et al., 

2016; Pfeiffer & Petscher, 2008; Wetterlind, 2013). Läroplan för förskolan (LpFö-98, 

Skolverket, 2016) nämner överhuvudtaget inte särbegåvade barn och deras behov av särskilt 

stöd. Däremot så anger LpFö-98 att:  

 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(Skolverket, 2016, s.5). 

 

Wetterlind (2013) menar att LpFö-98 kan tolkas som att särskilt stöd även ska omfatta särskilt 

begåvade barn och inte bara barn som har olika former av inlärningssvårigheter. I en ESO-

rapport om tidigt stöd i skolan (och förskolan) konstaterar Greiff et al. (2012) att störst andel 
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av alla de barn som är i behov av särskilt stöd har diffusa svårigheter och ingen solklar 

diagnos. Författarna konstaterar att tystlåtna barn generellt erbjuds extra stöd mer sällan, än de 

barn som är utåtagerande och syns mer. Enligt Greiff et al. så är en fastställd diagnos nästan 

likställt med ett krav för att barn ska erbjudas särskilt stöd i förskolan (ibid.). Särbegåvning 

räknas dock inte som en diagnos (Persson, 2014).  

 

2.4 Vikten av pedagogers kunskap och inställning 

Studiens syfte är att undersöka en grupp förskolepedagogers kunskap om särbegåvade barn i 

förskolan. Idén och bakgrunden till studien vilar främst på forskning som pekar mot okunskap 

bland pedagoger, trots att de anses spela en stor roll i skapandet av särbegåvade barns 

förutsättningar. Därtill har lärares egen inställning till särbegåvning och utveckling av 

potential hos barn identifierats som en viktig aspekt. En sammanfattning av detta tema följer 

nedan. 

 

Både Moon och Brighton (2008) och Speirs Neumeister et al. (2007) har i sina studier 

granskat hur identifikationen av särbegåvade barn fungerar där barnet lever i sämre 

socioekonomiska förhållanden. Båda studierna konstaterar att lärarnas uppfattning om 

särbegåvning hos barn är väldigt smal och omodern. Lärarna tillskriver särbegåvade barn 

färdigheter och personlighetsdrag som endast ses som positiva. Till exempel listar Speirs 

Neumeister et al. (2007) kriterier som självlärande, snabblärd, kreativ, problemlösande samt 

har en högre förståelsenivå än genomsnittet. Endast 15 % av de tillfrågade lärarna ansåg att 

ointresse och dålig motivation kan vara vanligt hos särbegåvade barn. Moon and Brighton 

(2008) fann att lärares uppfattning om särbegåvning präglas av att de tror att alla kriterier på 

de mest traditionella listor över karaktärsdrag hos särbegåvade måste uppfyllas, vilket Moon 

and Brighton påpekar inte stämmer. Ett barn kan uppvisa särbegåvning på endast vissa 

områden och ändå anses vara särbegåvad (Moon & Brighton, 2008). Både Speirs Neumeister 

et al (2007) och Moon och Brighton (2008) fastställer att de färdiga checklistor som lärare 

förlitar sig på är problematiska då det ännu inte råder någon samstämmighet inom forskningen 

om hur särbegåvning ska definieras. Olika listor kan ha olika kriterier. Vidare så konstateras 

det i bägge studierna (Moon & Brighton, 2008; Speirs Neumeister et al., 2007) att lärarna som 

deltog i respektive undersökning inte har den multidimensionella syn på särbegåvning som 

forskningen uppmuntrar, där varje barns begåvning betraktas som högst individuell och 
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nyanserad (Speirs Neumeister et al., 2007; Moon & Brighton, 2008; Laine et al., 2016; 

Pfeiffer & Petscher, 2008).  

 

Speirs Neumeister et al (2007) och Moon och Brighton (2008) menar att barn från 

samhällsgrupper med låg socioekonomisk status (SES) får mindre stöd i sin utbildning 

hemma då deras föräldrar antingen har ett annat modersmål än det som talas i skolan och/eller 

att föräldrarna själva har lägre utbildning eller dåliga erfarenheter av skolan. Därmed läggs 

ingen större vikt vid barnets akademiska excellens. Även lärarens attityd gentemot barnet 

anses av Speirs Neumeister et al (2007) och Moon och Brighton (2008) vara avgörande 

huruvida särbegåvning kan konstateras eller ej. Enligt bägge studierna så kan kulturella eller 

till och med rasistiska fördomar ligga till grund för om en lärare misstänker särbegåvning. Ett 

barn från en minoritetsgrupp med låg SES som är omotiverat, ointresserat, uttråkat, 

underpresterar samt har beteendeproblem och är bråkig associeras inte med avancerad 

kognitiv förmåga. Istället förknippas dessa karaktärsdrag med lärares förutfattade mening om 

hur underprivilegierade barn brukar bete sig (Speirs Neumeister et al., 2007). Lärare till barn 

med låg SES är alltså mindre benägna att utreda särbegåvning än om de undervisar barn från 

mer priviligierade förhållanden (Moon & Brighton, 2008).  

 

Även Laine et al. (2016) diskuterar hur viktig lärares inställning är i identifikationen och 

stöttningen av särbegåvade barn. I sin studie har de använt sig av Dwecks teorier om mindset 

(2000, refererad i Laine et al., 2016). Kortfattat kan mindset beskrivas som de mest 

grundläggande föreställningar en människa har om sina egna förmågor. En person kan 

antingen ha ett så kallat fixed mindset; förmågor anses vara statiska och kan inte förändras. 

En person kan också ha ett så kallat growth mindset; förmågor är påverkningsbara och kan 

förändras. Laine et al. (2016) anser att det är viktigt att förstå lärares inställning/mindset i 

processen att identifiera och stötta särbegåvade barn. Lärarens inställning anses nämligen vara 

viktig för hur barnet uppfattar sig själv och sin förmåga (ibid.). Pramling Samuelsson (2010) 

menar att lärarens kunnande och kommunikation med barnet skapar motivation. Avsaknaden 

av detsamma kan få konsekvenser för barns lärande. Pramling Samuelsson (ibid.) har tittat på 

en OECD-studie som granskat barn som misslyckats. Med hjälp av den konstaterar Pramling 

Samuelsson följande:  
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”Hos dessa barn framstår gemensamma mönster i dessa erfarenheter i form av att de; 1) 

har brist på självförtroende, 2) har dålig motivation, 3) känner sig otillräckliga, 4) har 

haft brist på lärandetillfällen.” (s. 161). 

 

Pramling Samuelsson (2010) menar att motivation och meningsskapande i lärprocessen är 

viktig för barn. Laine et al. (2016) beskriver hur barn med fixed mindset ofta är känsliga för 

feedback och undviker utmaningar. Barn med ett growth mindset har generellt högre 

skolresultat, lägre stressnivå, färdigställer saker i högre grad samt ser misslyckande som ett 

lärmoment (ibid.). Det är alltså, enligt Laine et al., viktigt att förstå både lärares och barns 

mindset för att på bästa sätt stötta särbegåvning och vidareutveckla arbetet med dessa barn. 

Lärare med ett growth mindset kring särbegåvning ansåg också att särbegåvning är en 

potential som kan utvecklas medan lärare med ett fixed mindset ansåg att särbegåvning är 

statisk och påverkas inte av barnets lärmiljö (Laine et al., 2016). Både Pramling Samuelsson 

(2010) och Laine et al. (2016) menar att lärarens inställning och kunskap direkt påverkar det 

särbegåvade barnets förutsättningar i förskolan och skolan.  

 

2.5 Kunskapsbedömning redan i förskolan – ja eller nej? 

Debatten kring identifikationen av särbegåvade barn består till stor del av två läger – de som 

är för testning och bedömning av små barn och de som förespråkar ett mer relationellt och 

barncentrerat arbetssätt. En kort sammanfattning av den debatten beskrivs i nästa avsnitt. 

Den forskning som har presenterats hittills pekar på att särbegåvning kan vara problematisk 

att identifiera på grund av oenigheter om dess definitioner. Mycket ansvar ligger på läraren, 

som i många fall saknar tillräckligt med kunskap (Laine et al., 2016; Moon & Brighton, 2008; 

Pramling Samuelsson, 2010; Speirs Neumeister et al., 2007). Vidare efterfrågar bland annat 

Persson (2014) bättre utbildning om särbegåvade barn för lärare. Pfeiffer och Petscher (2008) 

beskriver hur ett screeningverktyg kallat GRS-P (Gifted Rating Scales – 

Preschool/Kindergarten) kan användas av lärare för att lättare identifiera särbegåvade barn. 

Särbegåvningen betraktas i det här fallet som multidimensionell och syftar till att uppfånga så 

många olika nyanser av särbegåvning som möjligt. Testet, som är utformat för barn i åldrarna 

4.0 till 6:11 år, består av 5 olika skalor med 12 olika moment på varje skala.  

De områden som testas är:  

 

 Intellektuell förmåga (minne, problemlösning, snabbhet) 

 Akademisk förmåga (prestation på övningar motsvarande tidig grundskolenivå) 
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 Kreativ förmåga (produktion av egna, nytänkande tankar eller lösningar) 

 Konstnärlig förmåga (estetiska kunskaper som sång, dans, drama, bild) 

 Motivationsfärdigheter (uppskattning av utmaning, arbeta självständigt utan 

uppmuntran, vilja att lära)  

(Pfeiffer & Petscher, 2008, s. 21) 

 

Enligt Pfeiffer & Petscher testar den sista punkten inte särbegåvning i sig utan mer drivkraft 

och kunskapstörsten hos barnet, något som ofta (men inte alltid) är vanligt hos särbegåvade 

barn (2008). Ett testresultat räknas sedan ut där minst 55-59 poäng indikerar på särbegåvning. 

60 poäng och uppåt indikerar starkt på särbegåvning. Pfeiffer & Petscher menar att GRS-P 

ska ses som just ett screeningverktyg för att uppskatta var barn ligger i den kognitiva 

utvecklingen i relation till vad som anses vara vanligast för åldersgruppen. De menar också på 

att det idag saknas tillförlitliga metoder att mäta särbegåvning, men att GRS-P möjligen kan 

fylla det tomrummet (ibid).  

 

Pramling Samuelsson (2010) diskuterar hur testning av barn redan i förskolan är 

problematiskt då den svenska pedagogiska modellen bygger på ett relationellt perspektiv där 

läraren arbetar nära barnet och lär känna varje individs behov och kognitiva nivå – läraren bör 

sedan erbjuda stöd, motivering och uppmuntran utifrån vad varje barn behöver. Pramling 

Samuelsson (2010) påpekar att tester likt stadieteorier ofta tillskriver barn brister och 

färdigheter och mäter barn efter en mall (Jmf. Piaget). Hon menar att ett generellt barn endast 

finns i teorin. Den svenska läroplanen anger att förskolläraren ska se till barnets utveckling 

snarare än att kontrollera dess färdigheter och att tester bara ser en liten del av barnets 

kunskap och att vem som testar eller när också har betydelse för resultatet. Pramling 

Samuelsson menar att testning i förskolan inte är lika jämlikt som att arbeta relationellt 

(2010).  

 

3. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur yrkesaktiva förskollärare och barnskötare uppfattar sin 

egen kunskap om särbegåvning i förskolan. Studien syftar också till att undersöka hur 

särbegåvade barns förutsättningar i förskolan ser ut, baserat på kunskapen hos de som arbetar 

närmast dessa barn – pedagogerna. 

Frågeställning: 
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 Hur uppfattar förskolepedagoger sin kunskap om särbegåvade barn? 

 Uppvisar förskolepedagoger tecken på kunskap om särbegåvade barn? 

 

 

4. Metod  

4.1 Insamling av data 

Bryman (2011) menar att kvantitativa mätningar är bra då man enkelt vill få en bredare 

överblick i en forskningsfråga. Till skillnad från en kvalitativ studie så når en kvantitativ 

studie lättare ut till fler personer. Även Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar att en 

kvantitativ enkätstudie har som främsta fördel att många respondenter kan svara på en 

undersökning.  

 

En enkät med slutna 5 frågor (ja och nej frågor) samt en öppen fråga (fritext) valdes således i 

denna studie för att nå ut till en bred grupp respondenter, spridda över hela landet. 

Anledningen till att ja/nej-frågor valdes till störst del var att dessa svar är lättare att koda om 

till variabler (Ja = 0 och Nej =1) inför korrelationsanalysen som senare skulle utföras. Den 

öppna fritextfrågan togs med då förskolepedagoger lättare kan beskriva hur de konkret arbetar 

med särbegåvade barn om de får använda sina egna ord, och därmed kan studien också 

undersöka om faktiska tecken på kunskap om särbegåvning finns och inte bara en 

självupplevd kunskap. Då tiden för insamling av data var begränsad föll det sig mest naturligt 

att insamla svar via en enkät som enkelt kunde delas på internet. Ett digitalt frågeformulär 

sammanställdes med totalt 6 frågor, till detta användes tjänsten SurveyMonkey. Tjänsten 

SurveyMonkey valdes då jag sett många andra som gör enkäter till examensarbete använda 

den. Tjänsten framstod som professionell och lättanvänd – gränssnittet var användarvänligt. 

SurveryMonkey sade sig även erbjuda en mängd olika analysverktyg. Endast svaren fråga 3, 4 

och 6 har använts som underlag till arbetet och kommer att presenteras närmare i resultatet. 

Svaren på fråga 1 och 2 användes endast för att säkerställa att undersökningen var 

representativ för de olika sorters pedagoger som finns i förskoleverksamheten, samt att de 

svarande representerar personer med olika lång erfarenhet. Fråga 5 sållades bort i 

analysprocessen då den inte längre ansågs relevant för forskningsfrågan.  
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4.2 Urval 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att noggrant välja ut vilken population som passar för 

den aktuella studien. Ytterligare ett urval ur nämnd population kan göras så att svaren i 

studien blir så relevanta till forskningsfrågan som möjligt. 

Enkäten – med namnet Förskolans kunskap om särbegåvade barn – delades ut på två ställen; 

dels på min privata Facebook-profil med tillgång till en stor mängd kollegor i olika förskolor. 

Andra bekanta uppmanades att sprida enkäten vidare till personer som de visste arbetar i 

förskola. Enkäten delades också i diskussionsgruppen Förskolan.se, även den på Facebook. 

Diskussionsgruppen har över 30 000 medlemmar med någon form av anknytning till 

förskolan och ansågs därför vara ett bra forum för att nå ut till så många yrkesverksamma 

förskollärare och barnskötare som möjligt.  

 

Kravet på de som deltog i enkätundersökningen var att de hade utbildning eller examen i form 

av barnskötare, förskollärarexamen eller högre pedagogisk utbildning. Respondenterna skulle 

också ha arbetat minst ett år i förskoleverksamhet, på åtminstone 75 % omfattning, eftersom 

studien delvis efterfrågar om de svarande har erfarenhet av särbegåvade barn i förskolan 

sedan tidigare samt hur de svarande arbetar praktiskt med särbegåvade barn idag.  

Totalt samlades 620 svar in men när svaren skulle granskas och analyseras så visade det sig 

att endast 100 svar fanns tillgängliga gratis, resten fanns låsta bakom en dyr betalvägg, något 

som inte framgick tydligt i början. Svaren i enkäten baseras därför på 100 respondenters svar. 

Svaren är de första som kom in och valdes automatiskt av SurveyMonkey. 52st. är 

förskollärare, 43 st. är barnskötare. 5 st. av respondenterna har högre utbildning, t.ex. en 

magister- eller en mastersutbildning, alternativt har de byggt på sin förskollärarexamen med 

fler kurser inom det förskolepedagogiska området.  

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2002) listar fyra begrepp som var för sig ställer ett krav på den som utför en 

studie eller bedriver forskning; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet 

och Nyttjandekravet.  Den som deltar i en forskningsstudie har rätt att informeras om studiens 

syfte, bestämma över sin eget deltagande. Deltagaren ska informeras om hanteringen av all 

insamlad information, d.v.s. att ingen obehörig får ta del av det material som inkommit till 

studien. Slutligen så ska alla personuppgifter som rör deltagarnas identitet behandlas med 
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sekretess och varje deltagare ska informeras om huruvida de kommer att vara anonyma eller 

ej. 

 

I den här studien informerades respondenterna till enkätundersökningen om dess syfte genom 

ett förbrev till frågeformuläret. Deltagarna uppmanades att ställa eventuella frågor via den 

bifogade e-postadressen. Samyckeskravet uppfylldes i samband med att varje deltagare själv 

valde att svara på enkäten. I förbrevet framgick det tydligt att alla svar var anonyma, även för 

mig samt att det endast är jag som har tillgång till källmaterialet som utgör enkätsvaren. 

 

5. Analys 
 

5.1 Kvalitativ analys 

Svaren till fråga 6 – fritextalternativet – har analyserats ur ett kvalitativt perspektiv då den till 

skillnad från resterande frågor bygger på orden i svaren och inte hur många som svarat ja eller 

nej (Bryman, 2011). Bryman beskriver hur en tolkning av kvalitativa data kräver att den som 

utför studien är bekant med vilka begrepp som hen bör leta efter i det material som 

framkommit under studiens gång. På så sätt blir det, enligt honom, enklare att kategorisera 

och se mönster i svaren. Begreppen bör dock inte vara definitiva, utan snarare subtila, 

eftersom samma företeelse kan uttryckas olika i olika respondenters svar (ibid.). Utifrån dessa 

kriterier har svaren på enkätfråga 6 analyserats på följande vis; 

 

Fråga 6 löd som följer: ”Beskriv kort hur du arbetar för att stötta barn med särbegåvning 

(den behöver ej vara fastställd utan misstanke räcker)”. Respondentens svar användes för att 

se om några tecken på konkret kunskap om särbegåvade barn fanns. En svarande bedömdes 

visa tecken på att ha konkret kunskap om vad särbegåvning innebär om hen, i sitt svar, kunde 

beskriva ett arbetssätt som är samstämmigt med den forskning som presenteras i avsnitt 2 

(exempel på hur ett sådant svar kunde se ut presenteras i resultatavsnittet). Varje svar 

tilldelades en variabel; uppvisar den svarande tecken på kunskap om särbegåvning? JA=1 och 

NEJ=0. Kategorier kunde sedan utläsas utifrån denna bedömning och hur många som 

tillhörde varje svarskategori sammanställdes i Figur 1 för att lättare skapa en överblick. 

Variablerna från den kvantitativa analysen av fråga 3 samt 4 matades in och jämfördes mot 

variablerna från den kvalitativa analysen av fråga 6. På så sätt kunde en 

korrelationskoefficient tas fram. En tydligare beskrivning av hur en korrelationsanalys går till 

återfinns under avsnitt 5.2.  
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5.2 Kvantitativ analys 

Nedan presenteras den del av analysen som analyserats ur ett kvantitativt perspektiv.  

Den presenterade analysen har genomgått en så kallad bivariat analys. Den bivariata analys 

som gjorts i denna studie kan också kallas korrelationsanalys. Bryman (2011) beskriver en 

bivariat analys på följande sätt: ”Bivariat analys handlar om en analys av två variabler i taget 

syfte i att visa hur de är relaterade till varandra.” (s. 326).  

Det innebär att den här studien är uppbyggd på en analys där sambandet (eller korrelationen) 

mellan två olika variabler analyserats och jämförts. Variablerna utvinns från 

enkätundersökningens svar; har den svarande självupplevd kunskap om särbegåvade barn – ja 

eller nej? (fråga 3 och 4). Uppvisar den svarande konkreta tecken på kunskap i fritextfrågan 

(fråga 6) – ja eller nej? Som tidigare beskrivits så kodas svaren där JA=1 och NEJ=0. Det är 

alltså de kodade ja/nej-svaren som bildar variablerna som jämförs i den bivariata analysen. 

Varje enskild svarsvariabel från enkätundersökningen matades in i programmet Microsoft 

Office Excel (Bilaga 2). Data som fördes in behandlade alltså en respondents självupplevda 

kunskap om särbegåvning i form av svar på någon av följande frågor; ”3) Anser du att din 

utbildning gav dig någon kunskap om särbegåvning?” respektive 4) ”Har du erfarenhet av att 

arbeta med barn som har misstänkt eller uttalad särbegåvning?”.  

 

En korrelationsanalys utfördes i Microsoft Office Excel, där sambandet mellan självupplevd 

kunskap och tecken på kunskap räknades ut. Resultatet av korrelationsanalysen sammanfattas 

i ett värde kallat korrelationskoefficient. Bryman (2011) beskriver att 

korrelationskoefficienten – det värde som produceras av korrelationsanalysen - alltid ligger 

mellan -1 till +1. Ett starkt samband mellan två variabler ligger nära värdet +1 eller -1. Om 

värdet hamnar nära 0 är sambandet näst intill obefintligt. Korrelationskoefficienten anger 

också riktning på värdet – om det är positivt (+1) finns det ett starkt positivt samband mellan 

de två angivna variablerna. Om koefficienten är negativ (-1) så är sambandet mellan 

variablerna starkt men den ena variabeln påverkar den andra negativt (Bryman, 2011). Ett 

exempel hämtat från Wikipedia (Wikipedia, 2017) anger korrelationen mellan rikedom och 

lycka. Om sambandet är positivt (+0,9) innebär det att desto rikare du är, desto lyckligare är 

du. Eller tvärt om. Om sambandet är negativt (-0,9) är du förslagsvis mer olycklig desto rikare 

du är eller vice versa. En korrelationsanalys gjordes för att, med datorns hjälp, se om det fanns 

något statistiskt samband mellan den kunskap som förskolepedagogerna i 

enkätundersökningen ansåg sig ha och de tecken på kunskap som de kunde uppvisa i 
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fritextfrågan. Istället för att jag som undersökare gör en subjektiv bedömning genom att 

överblicka alla svar så utvanns istället ett statistiskt mätbart värde som beskriver sambandet 

(eller bristen på samband) mellan självupplevd och faktisk kunskap.  

 

6. Resultat 

I följande avsnitt kommer resultatet av enkätundersökningen samt korrelationsanalysen av 

dess svar presenterats. Det är endast svaren på fråga 3,4 och 6 i enkäten som redovisas. 

Resultatet av enkätundersökningen presenteras i avsnitt 6.1 och resultatet av 

korrelationsanalysen presenteras i avsnitt 6.2. 

 

6.1 Resultat av enkätundersökningen ”Förskolans kunskap om särbegåvade 

barn” 

Fyra olika svarskategorier kunde urskiljas ur enkätsvaren;  

 

Kategori 1: Personer med självupplevd kunskap som också visar tecken på kunskap om 

särbegåvning  

Kategori 2: Personer med självupplevd kunskap som inte visar tecken på kunskap om 

särbegåvning 

Kategori 3: Personer utan självupplevd kunskap som inte visar tecken på kunskap om 

särbegåvning 

Kategori 4: Personer utan självupplevd kunskap som ändå visar tecken på kunskap om 

särbegåvning 

 

Enkät om särbegåvning Tecken på kunskap      

Självupplevd kunskap Nej JA Totalt 

Ja 47 33 80 

Nej 13 7 20 

Totalt 60 40 100 

Figur 1. Pivottabell över de insamlade svaren i enkätundersökningen.  

6.1.1 Självupplevd kunskap om särbegåvning 

Den kvalitativa analysen visade på följande; En majoritet av respondenterna i undersökningen 

upplever att de har kunskap om särbegåvade barn. De har antingen svarat ja på fråga 3 eller 4 
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alternativt svarat ja på båda. Fråga 3 undersökte om den svarande ansåg sig ha fått kunskap 

om särbegåvning via sin utbildning. Fråga 4 undersökte om den svarande hade 

erfarenhet/kunskap av särbegåvade barn från sitt arbete. Totalt upplevde 80st pedagoger (80 

%) att de har kunskap om särbegåvade barn. 20st pedagoger (20 %) angav att de inte hade 

någon kunskap om ämnet.  

 

6.1.2 Tecken på kunskap om särbegåvning 

I följande avsnitt beskrivs hur tecken på kunskap respektive avsaknad av tecken på kunskap 

om särbegåvning hos barn utmärkte sig i enkätens fritextsvar. Exempel på vilken sorts svar 

som placerades i olika kategorier illustreras också.  

 

Svaren på fråga 6 (Beskriv kort hur du arbetar för att stötta barn med särbegåvning…) 

användes för att undersöka om den svarande pedagogen uppvisade tecken på kunskap om 

särbegåvning hos barn. Frågan var frivillig, om respondenten valt att inte svara så tolkades det 

som att inget tecken på kunskap fanns. Till exempel så angav en respondent att hen hade 

kunskap om särbegåvning genom att svara ja på både fråga 3 och 4 vilket innebär att hen 

upplever sig ha fått kunskap om särbegåvade barn både genom sin utbildning och genom 

arbetslivserfarenhet. Däremot hade den svarande hoppat över att svara på fråga 6 och därför 

kunde inga tecken på kunskap bekräftas. En respondent av den här typen placerades därmed i 

Kategori 2. En respondent som istället placerades i Kategori 1, där den självupplevda 

kunskapen om särbegåvning faktiskt kunde bekräftas av svaret på fråga 6 kunde exempelvis 

se ut som följande. Respondenten svarade Ja på fråga 4 och gav sedan följande svar på fråga 

6:  

”Viktigt att möta barnet där det befinner sig.  Ofta är ju dessa barn ganska mogna o har 

ofta kommit längre än sina jämnåriga. Kan vara bra att inkludera dessa barn i grupper 

av barn som är lite äldre o har kommit längre i sin utveckling. Utmana dem med nya 

klurigheter o låta dem utmana mig med klurigheter. Vara lyhörd för när orken tryter o 

hitta en bra balans mellan utmaningar o vila. Ofta handlar det ju om väldigt kreativa 

barn. Se till att de får utlopp för sin kreativitet”.  

 

Respondentens svar visar att hen har kunskap om karaktärsdrag och färdigheter som är 

vanliga hos särbegåvade barn, det blir tydligt i jämförelsen med forskningen som presenterats 

tidigare (Moon & Brighton, 2008; Speirs Neumeister et al., 2007; Wetterlind, 2013).  

Särbegåvade barn är ofta väldigt duktiga problemlösare och de är ofta brådmogna. Vilket 

resonerar bra med det respondenten beskriver i form av kreativitet och fördelen med att 
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placera barnet i grupper med lite äldre barn. Pramling Samuelsson (2010), Persson (2014) och 

Laine et al. (2016) beskriver likt respondenten vikten av utmaning så att barnet upplever 

mening i sitt lärande och sin tillvaro.  

 

Det här enkätsvaret är ett bra exempel på hur en respondent, som både säger sig ha kunskap 

om särbegåvade barn och visar tecken som bekräftar detta, utmärker sig. På samma sätt som 

jag precis beskrev så har varje enkätsvar analyserats, både kvantitativt och kvalitativt samt 

med stöd ur tidigare forskning, för att hitta mönster och kategorisera bland alla de svar som 

kom in. Sammantaget visade analysen att 40st pedagoger (40 %) uppvisade tecken på 

kunskap om särbegåvade barn. En majoritet, 60st eller 60 % uppvisade inga tecken på 

kunskap. Många av de som svarade beskrev istället hur de arbetar med barn som har 

inlärningssvårigheter. Totalt inkom 11st svar (11 %) där respondenten uppenbart misstagit 

särbegåvade barn för individer med en begränsning i sin kognitiva eller språkliga förmåga, 

ibland både och.  

 

Det var vanligt att respondenterna då beskrev hur de använde sig av tecken som stöd, bilder 

etc. för att kompensera för ett språk som låg efter i utvecklingen eller uteblivit helt. Följande 

citat illustrerar den här typen av svar bra; ”TAKK, tydlighet i min kommunikation, sätter ord 

på så mycket dom möjligt i den specifika situationen”.  Det blev tydligt att i den här typen av 

svar resonerade respondenten kring ett arbetssätt som inte överensstämde med hur den 

tidigare forskningen beskrev särbegåvade barns behov och karaktärsdrag, utan istället beskrev 

hur de arbetade med barn som har inlärningssvårigheter och låg bakom sina jämnåriga i sin 

utveckling. Den här typen av svarande placerades antingen i Kategori 2 eller Kategori 3 då 

inga tecken på kunskap om särbegåvning kunde identifieras.  

 

6.2 Resultat av korrelationsanalysen 

De svar som framkom i enkätundersökningen genomgick en korrelationsanalys för att 

undersöka om den självupplevda kunskapen kan bekräftas av eventuella tecken på sagd 

kunskap rent statistiskt. Analysen visar att av de 80 pedagoger som upplevde sig ha kunskap 

om särbegåvning så uppvisade endast 47st tecken som kan bekräfta detta. 33st av de som 

svarat att de upplever sig ha kunskap om särbegåvade barn kunde uppvisa konkreta tecken på 

detta. Av de 20 pedagoger som svarat att de inte har någon kunskap eller erfarenhet av 

särbegåvade barn och arbetet kring dessa så visade analysen att 13 av dem inte heller 
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uppvisade några tecken på kunskap. 7 av 20 pedagoger uppvisade tecken på kunskap om 

särbegåvade barn, även om de själva angivit att de inte har någon sådan kunskap.  

Korrelationsanalysen visade på en korrelationskoefficient på ≈ 0,06 (avrundat från 8 

decimaler till 2) vilket pekar på att det inte finns något samband mellan självupplevd kunskap 

om särbegåvade barn och uppvisade tecken på dessa. 

 

 

7. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar. Först diskuteras resultatet tillsammans med presenterad 

forskning. Sedan diskuteras metoden samt validitet och reliabilitet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

Forskningsläget och den forskning som presenteras i detta arbete kan sammanfattas på 

följande vis;  

 

 Det råder idag, fortfarande, stor oenighet om hur särbegåvade barn bäst identifieras 

och definieras.  

 Oenigheten i forskarvärlden påverkar skolväsendet, lärare gör godtyckliga 

bedömningar i brist på tillräckligt med kunskap, vilket i slutändan påverkar barnens 

förutsättningar och livskvalitet.  

 Förskolans viktigaste styrdokument, LpFö-98, uttalar sig inte om särbegåvade barn 

vilket inte ger dem en självklar rätt till särskilt stöd. Till skillnad från de barn som kan 

omfattas av en diagnos. 

 Testning av barn i ung ålder anses tabubelagt i Sverige. Sort ansvar vilar därför på 

pedagoger och deras individuella kunskap, så att de med andra medel kan identifiera 

och stötta dessa barn i praktiken.  

 

Tidigare forskning pekar alltså på att lärares kunskap om särbegåvning är avgörande för 

särbegåvade barns utveckling och förutsättningar, både i förskolan och senare i livet (Laine et 

al., 2016; Moon & Brighton, 2008; Persson, 2014; Pramling Samuelsson, 2010; Speirs 

Neumeister et al., 2007). Med detta faktum som grund var studiens syfte att undersöka om 

förskolepedagoger ansåg sig ha kunskap om särbegåvade barn och tecken på kunskap om 

särbegåvade barn uppvisades för att bekräfta detta, bland de som valde att delta i 
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undersökningen. Studien har visat att även om en så stor del som 80 av 100 respondenter 

ansåg sig ha kunskap om särbegåvning hos barn så uppvisade bara 40 av 100 tecken på 

kunskap. Alltså inte ens hälften. Begreppet särbegåvning tycktes i många fall förknippas med 

barn som har en kognitiv förmåga som befinner sig under vad som anses vara normalt. Min 

tolkning är att just begreppet ”sär” associeras med exempelvis ordet särskola, vilket innebär 

att vissa av respondenterna har svarat på enkäten i tron om att den handlat om något annat. 

Även om det i så fall rör sig om ett enkelt misstag så visar även detta faktum att den svenska 

förskolan är i stort behov av fortbildning i ämnet särbegåvning.  Svaret på frågeställningarna 

som ställts i studiens syfte blir följande; även om förskolepedagogerna upplever sin kunskap i 

ämnet som god så uppvisar majoriteten inga tecken som bekräftar detta.  

 

Även om studien är för liten för att representera läget i hela landet så visar den att även om vi 

tror oss ha kunskap om ämnet så räcker den inte. Relativt lite svensk forskning finns 

fortfarande på området (Persson, 2014). Jag själv har kommit i kontakt med fenomenet på 

andra vägar än genom mitt arbete och min lärarutbildning. Forskningen som ligger till grund 

för den här studien är främst internationell (Moon & Brighton, 2008; Pfeiffer & Petscher, 

2008; Speirs Neumeister et al, 2007). I USA kunskapsbedöms och testas barn redan från 

förskoleåldern vilket gör att man i det amerikanska skolväsendet tidigt varit medvetet om att 

det fanns kognitivt avancerade barn, till skillnad från Sverige som legat efter i forskningen 

(Persson, 2014). I och med att den amerikanska skolan som standard testat barn i ung ålder 

har de också möjlighet att tidigt fastställa vem som är särbegåvad och inte. Även i USA 

diskuteras dock tillförlitligheten till många av de bedömningsverktyg som används (Pfeiffer & 

Petscher, 2008). Barn från mindre priviligierade förhållanden och minoritetsgrupper har inte 

svarat lika bra på de standardiserade tester som finns, då de inte varit tillräckligt 

multidimensionella (Moon & Brighton, 2008; Speirs Neumeister et al., 2007). I framtiden bör 

vi kanske ställa oss frågan om det, trots tabun i Sverige, kanske är klokt att överväga 

färdighetstestning likt den modellen som Pfeiffer & Petscher (2008) presenterade. En 

medelväg mellan det relationella och det standardiserade kanske kan utvinnas?  

I Sverige ska förskolepedagoger enligt LpFö-98 (Skolverket, 2016) arbeta relationellt, 

anpassat efter varje barns behov, intressen och förutsättningar. Pramling Samuelsson (2010) 

menar att ett sådant arbetssätt skapar motivation att lära och därmed en gynnsam lärmiljö för 

barn. En miljö som erbjuder motsatsen, menar Pramling Samuelsson, hämmar barn i deras 

utveckling. Barn som misslyckas blir rädda för utmaningar (ibid.). Om vi tar det faktum i 

beaktning att särbegåvade barn behöver extra utmaningar och uppmuntran för att bli 
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motiverade (Laine et al, 2016; Persson, 2014; Pfeiffer & Petscher, 2008) så bör man också 

kunna räkna ut att särbegåvade barn som befinner sig i en förskolemiljö som inte tillgodoser 

deras speciella behov riskerar att misslyckas. Om barn som misslyckas därtill börjar undvika 

utmaningar så kan en dåligt anpassad lärmiljö även få det mest briljanta, särbegåvade barn att 

börja underprestera. Det blir alltså en ond cykel. Forskning pekar redan mot att särbegåvade 

barn som inte identifieras och får stöd tidigt i livet löper stor risk att få problem senare i sin 

skolkarriär och övriga livet (Laine et al., 2016; Pfeiffer & Petscher, 2008; Wetterlind, 2013).  

För att återknyta allt detta till pedagogers självupplevda kunskap och faktiska kunskap så vill 

jag återgå till teorin om mindset (Laine et al., 2016). Författarna (ibid.) beskrev hur individer 

med ett s.k. growth mindset hade förutsättningarna för att vilja utveckla sitt eget kunnande 

och sin egen förmåga, medan individer som har ett fixed mindset upplever att förmågor inte 

kan utvecklas. Laine et al. hävdar att denna teori kan appliceras på pedagogers inställning till 

särbegåvning. Pedagoger med ett growth mindset har, enligt dem, större förutsättningar att 

omvärdera sina kunskaper kring särbegåvning om det behövs (Laine et al., 2016). 

 

I den här studien undersökte jag pedagogers självupplevda kunskap om särbegåvning och 

korrelationen med hur många som visade tecken på att förstå fenomenet särbegåvning. Den 

relationen, det man tror sig veta och vad man faktiskt vet, är viktig att påvisa eftersom 

pedagogers mindset och självinsikt påverkar deras benägenhet att utveckla sina kunskaper i 

ämnet om kunskaperna brister. Yrkesverksamma förskolepedagoger behöver ha kunskap om 

särbegåvning för att praktiskt kunna arbeta med barn inom den kategorin. Studien fann att det 

knappt finns något samband mellan självupplevd och faktisk kunskap. Det är också viktig att 

påvisa eftersom att forskning idag pekar mot att pedagoger generellt inte har särskilt mycket 

kunskap om särbegåvade barn, både i Sverige och internationellt (Laine et al., 2016; Moon & 

Brighton, 2008; Speirs Neumeister et al., 2007). Pedagogers kunskap och inställning påverkar 

hur det särbegåvade barnet ser på sig själv, och vilka förutsättningar som ges av pedagogen i 

fråga (Laine et al., 2016; Pramling Samuelsson, 2010). Jag vill, med dagens läge som 

utgångspunkt, inte påstå att särbegåvade barns förutsättningar är särskilt goda.  

 

Självklart bör aspekter som brist på resurser (Greiff et al., 2012) tas hänsyn till. Att kunna ge 

särbegåvade barn det särskilda stöd som dem behöver bygger på att tid och möjlighet finns, 

utöver allt annat som ska göras i verksamheten. Särbegåvning är inte en diagnos i sig, och 

därmed verkar det idag inte självklart att särbegåvade barn ska tilldelas extra resurser. Greiff 

et al. (ibid.) fastställde att en diagnos nästan är en förutsättning för att resurser ska sättas in. 
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Läroplan för förskolan anger att förskolans arbete ska vila på vetenskaplig grund (Skolverket, 

2016). Den vetenskapliga grund som presenterats i detta arbete kan inte vara tydligare i sitt 

budskap; särbegåvade barn får sällan det stöd dem behöver. Den vetenskapliga grund som 

presenterats talar också för att kunskaper hos pedagoger inte alltid är tillräcklig (Moon & 

Brighton, 2008; Speirs Neumeister et al., 2007). Enkätundersökningens fynd stärker detta 

påstående i och med att en stor del svarande inte kunde uppvisa några tecken på kunskap om 

särbegåvning.  

 

Jag anser att det är viktigt att pedagoger vågar ifrågasätta och kritiskt granska sin egen 

kunskap, oavsett vilket ämne som berörs. Jag anser också att det är viktigt att våga erkänna 

när man själv, som pedagog, behöver utveckla sin kunskap. Syftet med den här studien är inte 

att peka ut svenska förskolepedagoger som okunniga i ämnet särbegåvning. Syftet är att 

påvisa hur särbegåvade barns förutsättningar till stor del skapas av lärares förståelse om dem. 

Därför är det också viktigt att visa att kunskapen om särbegåvade barn, både inom 

forskningen och bland pedagoger, kan förbättras.  

 

Framtida forskning bör fokusera på att hitta mer samstämmiga och mer effektiva metoder för 

att identifiera särbegåvade barn, redan i tidig ålder. Lärarutbildningarna och 

barnskötarutbildningarna bör inkludera undervisning om särbegåvade barn och dess behov, så 

att kunskap och verktyg för att bemöta dessa barn finns på varje förskola.  

 

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvantitativ undersökningsmetod har fungerat väl tillsammans med 

studiens syfte och utformning. Relevant data kunde insamlas med hjälp av 

enkätundersökningen. Valet av enkätverktyg – SurveyMonkey – innebar att endast 100 svar 

tilläts i undersökningen vid användande av gratisversionen. De 100 svaren som tilläts ligger 

till grund för undersökningen, men totalt inkom 620 enkätsvar. Begränsningen av antal 

tillåtna svar som enkätskaparen fick tillgång till framgick inte förrän det var dags att se över 

svaren. För att få alla enkätsvar upplåsta krävdes tecknandet av en prenumeration som kostade 

flera tusen kronor om året, en budget som jag ansåg orimlig för ett examensarbete på 

grundnivå. SurveyMonkey var inte, enligt min mening, tillräckligt tydliga inledningsvis med 
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att jag skulle få ett mycket begränsat enkätunderlag. Till framtida examensarbetesskribenter 

så är min rekommendation att använda en annan tjänst. Möjligheten att direkt exportera 

resultatet av undersökningen fanns inte heller i gratisversionen av SurveyMonkey, vilket 

försvårade analysarbetet, då det istället fick läsas och matas in i Microsoft Office Excel 

manuellt.  

 

7.2.1 Validitet och reliabilitet 

En mätning anses, enligt Bryman (2011) vara valid då en undersökning kan utgöra ett mått 

speglar forskningsfrågan och resultatet. Validiteten är också beroende på om en undersökning 

är reliabel eller inte. Reliabiliteten definieras av att en mätning är trovärdig – d.v.s. om svaren 

som utmäts påverkats av undersökarens personliga åsikter (bias) på något vis. 

Samstämmigheten i de insamlade svaren påverkar också trovärdigheten – kan en allt för stor 

fluktuation bland svaren utläsas så anses reliabiliteten vara låg, enligt Bryman. Reliabiliteten 

påverkas om resultatet bedömts subjektivt eller objektivt och om fler än en undersökare har 

bedömt resultatet. Bryman (2011) menar också på att ett studieresultat, om det är tillräckligt 

representativt, kan användas som generalisering för en hel population. Resultatet ska då gå att 

applicera på andra som inte deltagit i undersökningen.  

 

Respondenterna i den här studien kommer från olika delar av landet. De har fått tillgång till 

undersökningen på olika ställen och svarat vid olika tidpunkter. Fördelningen mellan olika 

yrkesgrupper är jämn. Urvalet anses vara representativt för yrkesverksamma 

förskolepedagoger samt de olika yrkeskategorierna. Urvalet är dock för litet för att forma en 

generalisering kring alla yrkesverksamma pedagoger i förskolan. I studien har insamlad data 

genomgått en korrelationsanalys med hjälp av programmet Microsoft Office Excel. 

Respondenternas svar och resultatet har inte kunnat påverkas av undersökaren utan har 

analyserats objektivt. Resultaten redovisas tydligt i sin helhet i studien.  

 

Eftersom ett missförstånd kring begreppet särbegåvning och dess betydelse verkar ha uppstått 

bland vissa respondenter så är det värt att reflektera över undersökningens resultat gällande 

tecken på kunskap. Andelen svarande som uppvisade tecken på kunskap hade med största 

sannolikhet skiljt sig från det aktuella resultatet om alla respondenter varit på det klara med 

vad särbegåvning innebär. Vissa respondenter vet möjligen vad särbegåvning är som 

fenomen, men känner kanske inte till terminologin. De svar där det framgick att respondenten 
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misstagit särbegåvade barn för individer med begränsad kognitiv förmåga och/eller begränsat 

eller uteblivet språk togs ändå med i undersökningen. Svaren är ett bevis på varför forskning 

kring särbegåvning är så viktig. De som arbetar närmast barn som potentiellt kan uppvisa 

särbegåvning, förskolepedagogerna, bör känna till fenomenet. Precis som de har kännedom 

om annat som är viktigt för barns utveckling.  

 

Utöver detta så är det rent allmänt svårt att mäta kunskap. Studien har strävat efter att göra 

bedömningar av enkätsvaren och uppvisandet av tecken på kunskap som är så objektiva som 

möjligt. Det föreligger dock en risk att resultatet i tolkningen av förskolepedagogers kunskap 

om särbegåvning påverkats av slumpen. För att utesluta slumpen och istället säkerställa 

reliabiliteten i studien skulle studien gynnats av att utföras flera gånger och därefter genomgå 

en jämförelse av resultaten. Studien skulle också gynnas av ett markant större antal 

respondenter.  
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