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Abstrakt 
Det övergripande syftet med undersökningen är att tydliggöra om och i så fall hur sex pedagoger 

inom grundskolans tidigare år arbetar för att uppmärksamma och stimulera särbegåvade elever. 

Litteratur och forskning inom ämnet pekar på pedagogers bristande kunskap angående 

särbegåvade elever samt avsaknad av metoder och strategier kring hur särbegåvade elever bör 

utmanas för att vidareutvecklas. Undersökningen bygger på kvalitativa intervjuer och resultatet 

visar att informanterna har begränsad erfarenhet av särbegåvade elever och är tidigare obekanta 

med begreppet, vilket gör att de med säkerhet har svårt att avgöra vilka elever som är 

högpresterande och vilka som är särbegåvade. Informanterna menar att det är den enskilde 

pedagogens ansvar att stimulera dessa elever då specialpedagogiska insatser helt och hållet riktas 

mot de svaga eleverna. Sammanfattningsvis pekar undersökningen på att särbegåvade elever idag 

är ett mindre utforskat fält och att personal i skolans verksamhet bör uppmärksammas på att dessa 

elever finns samt deras speciella behov.  

 

Nyckelord: stimulera, särbegåvade elever, upptäcka 

Keywords: highly able students, identify, stimulate  
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Inledning 
Skollagen säger att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd, men det framgår inte vilka 

dessa elever är eller hur skolan ska gå till väga. Under lärarutbildningen har stort fokus legat på 

med vilka medel vi som pedagoger ska se och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och riktas till 

de lågpresterande eleverna. Under vår praktik har vi kommit i kontakt med högpresterande elever 

och detta har resulterat i att vi ställer frågan om särskilt stöd bör vara tillgängligt för alla elever? I 

Lpo 94 framgår det också tydligt hur skolan ska behandla varje enskild elev: 

   
"Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målet. /.../Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 

alla." (Utbildningsdepartementet 1994 s.4) 

 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” 

(Utbildningsdepartementet 1994 s.4).  

 
Universitetslektorn i pedagogik, Arne Engström (2007), skriver i en artikel i Dagens Nyheter om 

en undersökning som pekar på att de mest begåvade barnen är sämst på att lära nytt. Här framgår 

att den tidigare uppfattningen om att begåvade elever alltid klarar sig själva är felaktig. Engström 

påpekar att en god studieteknik är av vikt för att eleverna inte ska överrumplas när kraven i 

skolan ökar längre upp i åldrarna.  

 
Denna uppsats kommer genom kvalitativa intervjuer undersöka hur några pedagoger i de tidiga 

skolåren upptäcker och stimulerar särbegåvade elever.  
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Bakgrund 
Här presenteras litteratur samt forskning kring ämnet särbegåvade elever. 

Definition av särbegåvning 
I bokformen av Nationalencyklopedin förklaras begåvning som: 

 
"/.../begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader i 

individers förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter. /.../ 

Samhällets värderingar bestämmer i hög grad vilka prestationer som betraktas som 

uttryck för begåvning."  

           (NE 1990 Band 2 s.372) 

 
Vare sig i bokformen av Nationalencyklopedin eller via upplagan på Internet finns ordet 

särbegåvad. Sökmotorn hänvisar till bland annat orden överbegåvad eller begåvad. Överbegåvad 

definieras här som mycket begåvad medan ordet begåvad förklaras som en person med gott 

förstånd eller stor talang.  

 

Enligt föreningen för personer med dokumenterat hög intelligens, Mensa Sverige, mäts 

begåvning genom ett intelligenstest som fastställer individens IQ, det vill säga intelligenskvot. 

Även Persson (2008) tar upp att just detta tidigare har varit det vanligaste tillvägagångssättet att 

mäta intelligens, men han menar att det finns en problematik med detta då individer kan vara 

konstnärliga och musikaliska, men även ha lätt för ett visst ämne utan att besitta en hög IQ-siffra. 

På samma sätt kan en individ åstadkomma fantastiska ting i konst, matematik och musik och 

samtidigt ha ett lågt IQ som tyder på att personen i fråga räknas som förståndshandikappad.    

 
(www.allpsych.com. Hämtad 2008-09-15) 
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Om IQ används som mätinstrument för att definiera begåvning skulle en procentuell fördelning 

av populationen se ut enligt normalfördelningskurvan på föregående sida (Persson, 2008). För att 

ytterligare särskilja de högre begåvade människorna skriver Persson på Mensas hemsida att, i en 

befolkning, ser uppdelningen ut enligt följande: 
 

• Grundläggande särbegåvning IQ 112-124 (1 av 5 personer)  

• Måttlig särbegåvning IQ 125-139 (1 av 35 personer)  

• Hög särbegåvning IQ 140-155 (1 av 600 personer) 

• Extrem särbegåvning IQ 155-160 (1 av 500 000 personer) 

 (www.mensa.se, 2008-09-15) 
 

Persson (1997) föreslår att begreppet särbegåvning ska definieras som en person som 

kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt och att särbegåvade 

individer tänker på ett annorlunda sätt då de vet mer än andra, vilket de även är medvetna om. 
 

Denna uppsats använder begreppet särbegåvad med Perssons (1997) definition. 

Specialpedagogik 
Nilholm (2007) presenterar fyra olika problemgrupper som han anser specialpedagogiska 

åtgärderna bör riktas mot: 

 

1. Döva och hörselskadade elever 

2. Blinda eller elever med synnedsättning 

3. Dyslexi eller generella svårigheter med lärande 

4. Elever med utvecklingsstörning 

 (Nilholm 2007 s. 26) 

 

Författaren nämner ingenting om särbegåvade elevers behov av särskilt stöd vilket inte heller 

Haug (1998) gör. Han talar om de svaga elevernas behov av undervisning som är anpassad till 

deras förmåga och förutsättningar, målet är att alla elever ska fungera på jämbördig grund. 

 

http://www.mensa.se/
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Fischbein & Österberg (2004) nämner kort i sin bok att det möjligtvis finns särskilt konstnärliga 

eller intellektuellt begåvade barn som riskerar att betraktas som avvikande därför att de skiljer sig 

från majoriteten och inte får tillräcklig stimulans i skolan för att utveckla sina anlag. I Sverige, 

enligt författarna, har inte dessa barn varit aktuella för specialpedagogiska åtgärder, men i många 

andra länder ses det som en norm att eleverna har lika stor rätt till en för dem anpassad 

verksamhet. Morgan (2007) beskriver exempelvis hur de brittiska myndigheterna skapat ett 

program som strävar mot att utveckla särbegåvade elevers akademiska och sociala färdigheter. 

Författaren drar slutsatsen att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att känna samhörighet med 

likasinnade vilket berikar deras utveckling på alla plan. Detta berör även Persson (1997) då han 

skriver om särbegåvade individers behov och fördel av att träffa och umgås med andra 

särbegåvade personer då de behöver få veta att de inte är ensamma i sin situation. Det påpekas 

dock att det i praktiken kan finnas svårigheter med att organisera och finansiera sammankomster 

då det saknas kartläggning av särbegåvade elever i Sverige. 

Identifiering av särbegåvade elever 
De Skandinaviska länderna har, enligt föreningen Mensa Sverige (2008), varit dåliga på att ta till 

vara elever med hög begåvning. Detta på grund av att skolans fokus legat på de svaga eleverna 

och att det synsättet har varit så dominerande att följden blivit att skolan letat efter svagheter och 

svårigheter och glömt bort talang och kompetens. I Sverige genomförs sedan 2007 projektet 

SESOFUS, The Social and Socio-Emotional Function Study, vilket är ett samarbete mellan 

Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och Mensa Sverige. I undersökningen 

deltar 300 personer med ett IQ på 131 eller högre och fokus ligger på bland annat på; 

utbildningserfarenhet samt social funktion och utveckling (Persson, 2008). Författaren menar att 

de preliminära resultaten är alarmerande då de påvisar att den svenska grundskolan framstår som 

en ytterst fientlig miljö för särbegåvade individer. 92 % av deltagarna anger att de på något sätt 

for illa under skoltiden och en bidragande orsak var pedagogens förhållningssätt då 

grundskollärare ibland tillrättavisar elever som de upplever arbetar för fort. Vidare framgår att 

ungefär en tredjedel av deltagarna under sin skoltid inte var medvetna om sin särbegåvning, 

vilket gör att Persson (2008) ifrågasätter den svenska skolans omhändertagande av särbegåvade 

elever. Stamm (2005) påvisar att särbegåvade elever i Schweiz ofta återfinns i yrkesutbildningar 
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då de på grund av understimulans i grundskolan inte uppnått kriterier för högre utbildning och 

deras höga kapacitet riskerar att gå förlorad. Mensa Sverige (2006) uppmanar både föräldrar och 

skolpersonal att hålla ögonen öppna för de kännetecken som särbegåvade barn kan uppvisa. 

Nedan presenteras en sammanfattning utifrån Mensas lista. 

 
Särbegåvade elever kan vara: 

• Negativa till skolan.  

• Uttråkade.  

• Rastlösa och ouppmärksamma.  

• Dåliga relationer till kamrater och lärare.  

• Känslomässigt instabila.  

• Självgoda. 

Dessutom kan de:  

• Vara kreativa när de är motiverade.  

• Lära snabbt.  

• Vara bra på att lösa problem.  

• Ställa provocerande frågor.  

• Vara otåliga när de är motiverade.  

• Tänka abstrakt.  
(www.mensa.se, 2008-09-15) 

 
Winner (2000) menar att det kan vara svårt att upptäcka särbegåvade elever om pedagogen inte 

har tillräcklig kunskap kring tecken på särbegåvning. Endepohls-Ulpe & Ruf (2005) har utfört en 

undersökning med 384 pedagoger inom de tidigare skolåren kring hur de identifierar särbegåvade 

elever. Det framkommer att de pedagoger som har erfarenhet av arbete med särbegåvade elever 

senare under yrkeslivet har lättare att upptäcka dessa elever. Författarna drar slutsatsen att 

lärarutbildningen bör beröra detta område för att särbegåvade elever ska ha större chans att bli 

uppmärksammade i framtiden.  

 

 

 

http://www.mensa.se/
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Persson (2008) menar, å ena sidan, att särbegåvade individer sticker ut ordentligt i jämförelse 

med andra och att en pedagog inte behöver fundera länge på om eleven är särbegåvad eller ej. 

Persson (1997) påpekar, å andra sidan, att det kan vara svårt att upptäcka en särbegåvning på 

egen hand. Författaren menar att dessa elever ibland uppvisar ett oönskat beteende, i form av 

störande uppträdande och detta på grund av otillfredsställelse i skolsituationen. Winner (2000) 

skriver att konflikter kan uppstå då pedagogen ofta upplever särbegåvade elever som 

omotiverade, vilket kan bidra till att eleven blir uttråkad och frustrerad vilket i sin tur leder till 

underprestation, något som även Wahlström (1995) och Manning (2006) tar upp. Persson (1997) 

menar att ett sätt att identifiera omotiverade elever som särbegåvade är att vara uppmärksam på 

skillnader mellan kvalitén på hemuppgifter och skolarbete. Dessutom bör pedagogen notera om 

en elev av eget intresse skaffat sig stor kunskap inom avancerade ämnesområden som skolan inte 

har berört. Barger (2001) beskriver också hur en särbegåvad elev har exceptionell förmåga att dra 

slutsatser och att göra ovanliga kopplingar med sådant de tidigare lärt. En annan faktor författaren 

nämner är dessa elevers förmåga att tänka abstrakt och sätta in saker i olika sammanhang redan i 

tidig ålder. 

 

Engström (2007) skriver om en schweizisk studie som drar slutsatsen att det är möjligt att 

identifiera särbegåvade elever i skolan, oftast genom matematik och språk. Avgörande i 

sammanhanget är att tidig läsning och räkning bygger på elevens eget initiativ. Författaren 

påpekar att det finns elever som både kan läsa och skriva vid skolstart men att dessa inte med 

säkerhet är särbegåvade. Persson (1997) beskriver riskerna med att placera eleverna i fack och 

klassificera dem och att testerna kan bidra till en felaktig bedömning. Eleven kan bli utnämnd 

som särbegåvad men saknar egentligen förutsättningarna, vilket i sin tur kan leda till en oerhörd 

stress för individen som inte klarar av att leva upp till förväntningarna. Engström (2006) skiljer 

därför på högpresterande och särbegåvade elever med hjälp av nedanstående förteckning. 
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Högpresterande elever    Särbegåvade elever  

1. kan svaret      1. ställer frågor  

2. är intresserade     2. är nyfikna  

3. har goda idéer     3. har tokiga idéer 

4. arbetar hårt     4. sysselsätter sig med andra saker  

5. besvarar frågor     5. diskuterar dem 

6. lyssnar med intresse    6. visar starka åsikter och synpunkter  

7. lär sig snabbt     7. kan redan  

8. har många kamrater    8. föredrar vuxna  

9. kopierar      9. skapar nytt  

10. tycker om skolan     10. tycker om att lära  

11. tar emot information    11. bearbetar information  

12. tänker steg för steg    12. tänker komplext  

13. är nöjd med sin inlärning    13. är mycket självkritisk  

14. förstår idéer     14. tänker abstrakt  

(www.mensa.se, 2008-09-15) 

 

Engström (2006) menar att skillnaderna ibland är hårfina och det gäller att se till helheten för att 

möjliggöra identifiering av en särbegåvad elev. 

Att stimulera särbegåvade elever 
Winner (2000) anser att det är av största vikt för särbegåvade elever att åtgärder sätts in i ett tidigt 

stadium i form av krävande undervisning på hög nivå med lämpliga utmaningar. Hon tar även 

upp för- och nackdelar med grupperingar för särbegåvade elever samt något som hon kallar 

accelerering, vilket innebär att elever tillåts hoppa över årskurser. Vinsterna med förfarandet blir 

att eleverna får stimulans efter behov utan att några större specialpedagogiska insatser krävs. En 

nackdel kan vara att den sociala utvecklingen eventuellt hämmas då eleverna inte alltid har 

kommit lika långt i sin mognadsprocess som intellektuellt, något som även Persson (1997) och 

Engström (2007) tar upp. Wahlström (1995) föreslår åldersintegrerade klasser som ett alternativ 

då det redan från början finns en nivåskillnad mellan barnen. Även Mooij & Smeets (2006) 

 

http://www.mensa.se/
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presenterar i och med sin undersökning fördelar med en inkluderande undervisning för alla 

elever, då de ges möjlighet att utvecklas utifrån sin egen kapacitet och potential. Att den 

särbegåvade eleven får möjlighet att berätta om sin kunskap för andra är något som enligt 

Wahlström (1995) befäster kunskap på ett djupare plan, både för den som förklarar och för den 

som lyssnar. Hon menar också att de elever som aldrig upplever konkurrens, som aldrig behöver 

skärpa sig för att få arbetet klart i tid får en orealistisk bild av sig själva och sin egen förmåga. 

Persson (1997) anser att det är betydelsefullt för en särbegåvad elev att ges möjlighet att 

samarbeta med sina klasskamrater för att skapa och fostra en känsla av socialt ansvar, men dock 

ska inte eleven fungera som en "extralärare". 

 

Att få alternativ undervisning och uppgifter som leder till ny kunskap och förståelse är enligt 

Barger (2001) ett sätt att stimulera särbegåvade elever då det inte är utvecklande att åter gå 

igenom moment som de redan behärskar. För att undvika detta bör pedagogen tillhandahålla 

alternativa uppgifter som vidgar eller fördjupar de särbegåvade elevernas förståelse inom de 

avsnitt som behandlas. Författaren skriver vidare om särbegåvade elever att även dessa behöver 

vägledning i skolarbetet då de inte besitter tillräcklig kunskap för att själva kunna vidareutveckla 

sig. Barger (2001) påpekar dessutom att pedagogen måste våga ställa höga krav på särbegåvade 

elever men anser att förfarandet är mer ett undantag än en regel, något hon anser bidrar till att 

samhället i förlängningen förlorar mycket kunskap. Att pedagogen har höga förväntningar på 

särbegåvade elever är något som även Rodley & White (2004) menar stimulerar eleverna och att 

de vinner på att få veta vad som fordras av dem. Engström (2007) poängterar att det är en myt att 

särbegåvade elever skulle klara själva i skolan utan någon särskild uppmärksamhet eller stöd. De 

måste få erkännande och utmaningar precis som andra elever. Han påpekar också att särbegåvade 

elever under tidiga år haft så lätt att lära att de inte skaffat sig en teknik för att ta till sig ny 

kunskap. Engström (2007) skriver om forskning som visar att särbegåvade elever kan få dåliga 

betyg när kraven i högre årskurser ökar och eleverna då saknar fungerande studieteknik. Även 

Wahlström (1995) beskriver skolans ansvar att hjälpa särbegåvade elever hitta ett fungerade 

system för inlärning för att undvika frustration och låga betyg. Ett exempel på att ge särbegåvade 

elever en god studieteknik för böcker är enligt Healy (1999) att punkta upp processen enligt 
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följande: Överblicka, Fråga, Läsa, Sammanfatta och Repetera. Genom detta praktiska verktyg 

anser författaren att eleven lär sig läsa med hjärnan och inte enbart med ögonen och rösten. Att 

skapa meningsfullhet i skoluppgifterna genom att använda sig av "för att" tänkande är något 

Wahlström (1995) förordar som god teknik. Genom att till exempel skriva en insändare "för att" 

skicka den till en tidning istället för att skriva den "som om" den skulle skickas till en tidning, ger 

eleverna verklighetsförankring och motivation. Även Healy (1999) tar upp att 

motivationsproblem är en vanlig svårighet som pedagoger måste lära sig hantera. För att få 

eleverna intresserade menar hon att det är elevens förkunskaper som bör ligga till grund för 

individuella utmaningar, där belöning ges i form av inre tillfredsställelse.  

 

En särbegåvad pojke, 9 år, beskriver sina känslor för skolan i följande dikt: 

 

 

Åh vilken tristess att sitta och lyssna, 

till allt jag redan vet, 

att göra allting igen och igen. 

Ändå måste jag sitta och lyssna 

och läsa samma sida igen och åter. 

Tristess, tristess, vilken tristess. 

Ibland känner jag, 

om vi läser en sida till, 

att huvudet exploderar och vanmakten gråter. 

Jag önskar jag kunde 

resa mig upp och gå. 

        (Persson 1997 s. 286) 
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Syfte & frågeställningar 
Det övergripande syftet med undersökningen är att tydliggöra om och i så fall hur några 

pedagoger arbetar för att uppmärksamma och stimulera särbegåvade elever inom grundskolans 

tidigare år. Forskning (Barger 2001, Engström 2007) har visat att dessa elever ofta blir 

försummade och bortglömda. Lägger skolan några särskilda medel på särbegåvade elever eller är 

specialpedagogiska resurser enbart till för de svaga eleverna?    

 
Frågeställningar som kommer att behandlas är:  

 
 Hur upptäcker de intervjuade pedagogerna särbegåvade elever? 

 Vilka erfarenheter har de intervjuade pedagogerna av särbegåvade elever i skolan? 

 Hur arbetar de intervjuade pedagogerna för att stimulera särbegåvade elever? 

Avgränsning 
Undersökningen omfattar verksamma pedagoger inom skolans tidigare år och berör inte hur 

särbegåvade elever eller deras föräldrar upplever situationen. Undersökningen studerar inte hur 

pedagoger i förskolan, grundskolans senare år eller gymnasieskolan arbetar med tanke på tiden 

samt svårigheter att hitta särbegåvade elever som var villiga att delta i en undersökning. Här 

berörs ingenting om de särbegåvade elever med invandrarbakgrund eller de med handikapp som 

enligt Wahlström (1995) kan vara särskilt svåra att upptäcka, inte heller eventuella könsskillnader 

omnämns. Denna grupp nämns dock här för att öka medvetenheten hos läsaren. En intervjufråga 

berör elitskolor som ett alternativ för särbegåvade elever, vilket inte har med undersökningens 

syfte att göra och berörs därför inte vidare i uppsatsen.  

 
Vid litteratursökning inom ämnet särbegåvade elever framkom att ämnet är bristfälligt utforskat 

och den litteratur som står att finna är omkring tio år gammal och skriven av några få författare. 

Den ännu äldre forskning som finns berörs inte i denna uppsats då den får anses vara ur tid och 

syftet inte är att se på särbegåvade elever ur historisk synvinkel.  
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Metod 
Här presenteras vilken metod som använts samt tillvägagångssättet vid bearbetning av det 

empiriska materialet. 

Val av metod 
För att erhålla djupare insikt kring informanternas erfarenheter av särbegåvade elever i 

grundskolan, samt hur de ser och stimulerar dessa elever, har insamlandet av det empiriska 

materialet gjorts genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer baserade på litteratur kring 

kvalitativ intervjumetodik (Cohen, Manion, & Morrison, 2000; Kvale, 1997; Trost, 2005). En 

strukturerad intervjudel utformades för att genom korsvalidering bekräfta realibiliteten och 

därefter ha möjlighet att utforma diagram för att på så sätt tydliggöra informanternas åsikter, även 

om detta inte klart redovisas i resultatdelen på grund av bristande relevans. Intervjufrågorna 

konstruerades efter att litteratur om kvalitativa intervjuer studerats (ibid.). Frågorna formulerades 

utifrån uppsatsens syfte för att förhoppningsvis ge en tematisk bild av informanternas svar.  

Urval 
Då studien riktar sig mot grundskolans tidigare år skickades ett missivbrev (se bilaga 1) till ett 

tiotal verksamma pedagoger i Mellansverige som vi tidigare kommit i kontakt med. Tanken 

bakom valet av informanter var tidsaspekten då det var angeläget att inom en snar framtid utföra 

intervjuerna. Tid fanns inte att utföra alla de moment som krävs för en större kvantitet av 

informanter, såsom invänta svar och skicka påminnelsebrev. Av de tillfrågade var sex pedagoger 

från fyra olika skolor villiga att delta i en intervju och genom telefonsamtal bestämdes tid och 

plats för genomförande.  

Genomförande 
Två pilotintervjuer genomfördes och spelades in med lokala lärarutbildare för att kontrollera om 

frågorna var tydliga och motsvarade syftet med undersökningen. Här gavs också möjlighet att 

tillsammans diskutera till exempel ordningsföljden samt eventuella otydligheter. Därefter 

beslutades att skicka ut intervjufrågorna innan intervjuerna ägde rum för att informanterna skulle 

få möjlighet att i förväg tänka igenom frågorna.  
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Via mejl informerades informanterna om de etiska aspekterna (Vetenskapsrådet, 2004) och att 

intervjuerna skulle komma att spelas in, en metod som Kvale (1997) förespråkar då intervjuaren 

kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i samtalet.  Metoden minimerar även missförstånd 

och felcitering då intervjuaren ges möjlighet att gå tillbaka till intervjun för omlyssning (Kvale, 

1997). Även Trost (2005) anser att en inspelad intervju ger möjlighet att tolka bland annat 

upprepningar och tonfall. Det är också positivt att samma person som intervjuar, bearbetar det 

inspelade materialet då den personen har varit där (ibid.). I ett senare skede skickades ett mejl till 

de berörda där intervjufrågorna bifogades (se bilaga 1 och 2). 

 

Intervjuerna med inleddes genom att informanterna återigen informerades om de etiska 

aspekterna (Vetenskapsrådet, 2004) samt att samtycke gavs att intervjuerna skulle spelas in via 

mobiltelefon. Intervjuerna ägde rum på respektive pedagogs arbetsplats i en enskild och ostörd 

miljö, vilket både Trost (2005) och Kvale (1997) anser ha betydelse för resultatet. Författarna till 

uppsatsen var båda närvarade vid samtliga intervjuer, en styrde intervjun, medan den andra höll 

en lägre profil då Trost (2005) beskriver att det finns en risk med två intervjuare och att 

informanten kan känna sig i underläge. Samtalens längd varierade från 15 minuter upp till 40 

minuter. Då en av informanterna blev sjuk och ny tid inte kunde bokas på grund av tidsbrist, 

besvarade hon frågorna via mejl.  

Bearbetning 
Bearbetning av det empiriska materialet skedde på så sätt att ljudfilerna från intervjuerna delades 

upp, var och en av intervjuarna tog ansvar för att lyssna och nedteckna de väsentliga delarna. 

Därefter byttes ljudfiler och anteckningar för att säkerställa relevansen och tolkningen av 

intervjusvaren. Utifrån anteckningarna har olika teman, skillnader och likheter framkommit i 

intervjuerna vilka belysts och redovisats. Senare under arbetets gång uppstod ett större 

datahaveri, men anteckningarna fanns bevarade via backup, dock gick ljudfiler förlorade. 
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Reliabilitet och validitet 
Öppna frågeställningar och ett neutralt förhållningssätt har använts under intervjuerna. 

Bearbetning och analys av det empiriska materialet har genomsyrats av medvetenhet, vilket enligt 

Kvale (1997) stärker reliabiliteten. Eventuellt hade högre reliabilitet uppnåtts om tid funnits att 

intervjua fler pedagoger vilket därmed gett studien bredare grund att vila på. Några faktorer att ta 

hänsyn till i sammanhanget är att en av informanterna besvarade intervjufrågorna via mejl vilket 

kan ha påverkat reliabiliteten (Johansson & Svedner 2006). Dessutom genomfördes intervjuerna 

av två personer vid olika tillfällen vilket också bör tas i beaktande (ibid.). 

 

Trots att definitioner av begrepp formulerats och redovisats är det svårt att med säkerhet fastställa 

att informanter och intervjuare gör liknande tolkningar av ämnet. Validitetsaspekten har tagits i 

beaktande, så till vida, att resultatet synes svara mot undersökningens syfte (Johansson & 

Svedner, 2006).  

Generaliserbarhet 
En svaghet med den genomförda intervjustudien är den begränsade kända undersökningsgrupp 

som använts och att de svar som givits enbart speglar personliga tankegångar (Kvale 1997). Det 

är därför svårt att avgöra huruvida svaren som framkommit i undersökningen är representativ i 

större omfattning och därmed kunna göra både nationella och internationella jämförelser med 

tidigare utförd forskning. Resultatet av en hermeneutisk studie kan också vara svårt att 

generalisera då tolkningarna av intervjuerna bygger på intervjuarnas egen förförståelse inom 

ämnet (Stensmo 2002).  

Etiska aspekter 
Fortlöpande under arbetets gång har hänsyn till de etiska principer som finns gällande forskning 

tagits och diskuterats (Kvale, 1997).  

 

Vetenskapsrådet (2004) presenterar fyra allmänna huvudkrav på etik inom forskning: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga 

informanter informerades om undersökningens syfte, att deras identitet kommer att vara anonym 
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och att de när som helst har möjlighet att avbryta sin medverkan. Information gavs även kring 

behandling och bearbetning av svaren samt att ljudfilerna endast är till för intervjuarna och att 

dessa senare kommer att raderas (ibid.).  

 

De namn som förekommer i uppsatsen är fingerade.  
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Resultat 
Här presenteras resultatet av intervjuerna i tematisk form kopplat till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

Presentation av informanterna 
Stina  26 år, grundskollärarexamen med inriktning svenska/samhällsorienterade   

  ämnen år 1-7. Har ingen fast tjänst, vikarierar. 

Karin  49 år, lågstadielärarexamen. Arbetat i 24 år, just nu klasslärare i en    

  femteklass. 

Malin  34 år, grundskollärarexamen med inriktning matematik/naturorienterande   

  ämnen samt idrott år 1-6. Arbetat i 10 år, just nu klasslärare i en förstaklass. 

Magnus 28 år, grundskollärarexamen med inriktning svenska/samhällsorienterade   

  ämnen år 1-6. Arbetat i 4 år, just nu resurslärare. 

Berit  51 år, förskolelärarexamen. Arbetat i 30 år, just nu som resurslärare för de   

  tidigare åren. 

Anita  45 år, mellanstadielärarexamen. Arbetat i 21 år, just nu som klasslärare för en  

  andraklass.  

Begreppet särbegåvad 
Endast Stina känner sedan tidigare till begreppet särbegåvning och använder i stort sett samma 

definition som Persson (1997). Hon anser att en särbegåvad elev är någon som kan otroligt 

mycket, har hög intelligens, extremt allmänbildad samt besitter djup kunskap inom ett eller flera 

särskilda områden. De övriga informanterna har inte stött på begreppet tidigare och både Magnus 

och Anita berättar att de sökt information om begreppet på Internet för att förbereda sig och 

undvika missförstånd under intervjun. 

 

Malin berättar att hennes första tanke när det gäller särbegåvade elever är någon som befinner sig 

i ytterkanterna av normalfördelningskurvan, alltså både svaga och starka elever i skolan. Vid 

närmare eftertanke tolkar hon ändå att begreppet gäller de särskilt begåvade. Malin menar att det 

i varje klass finns någon elev som sticker ut från mängden, men är tveksam till att benämna alla 
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dessa som särbegåvade, då mycket beror på gruppen och vad man jämför med.  

 

Även Berit är inne på ytterligheterna i normalfördelningskurvan, men hennes tankar kring 

särbegåvade elever kretsar inledningsvis runt de svaga eleverna, då hon kopplar särbegåvad till 

särskolan. Under intervjun inser hon dock att en särbegåvad elev är någon som kan väldigt 

mycket. Karin menar att begreppet avser de elever som är duktiga på någonting, arbetar snabbt 

och är självständiga. 

 

När frågan om gränsdragning besvaras nämner Stina och Magnus å ena sidan att det hade varit 

intressant att få veta vilket IQ vissa elever haft då gränsen mellan högpresterande elev och 

särbegåvad elev tydliggjorts. Å andra sidan ställer de sig tveksamma till om de verkligen hade 

planerat undervisningen på ett annat sätt och anpassat den annorlunda efter den särbegåvade 

eleven. Övriga informanter uttrycker svårigheter med att dra några gränser och Anita ifrågasätter 

om det överhuvudtaget är nödvändigt. 

Elever i behov av särskilt stöd 
Samtliga informanter är eniga om att även särbegåvade elever är i behov av särskilt stöd och 

borde ha samma rätt till det som svaga elever har. Dock känner ingen av dem till att särbegåvade 

elever någonsin berörts av specialpedagogiska insatser. 

 

"Jag har ingen erfarenhet av att de här eleverna får särskild undervisning hos 

specialläraren." (Malin) 

 

"Jag har aldrig hört talas om att en duktig elev får gå till en speciallärare. Det känns 

som att det inte finns tillräckligt med pengar för den resursen i de skolor jag kommit i 

kontakt med." (Stina) 

 

Alla informanter beskriver att speciallärarna ute i verksamheten har fullt upp med de svaga 

eleverna och Anita påpekar att varken tid eller ekonomi finns för att hinna med de redan 

resursstarka eleverna. De menar att varje elev kräver sin del och att särbegåvade elever ofta är 
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självgående vilket gör att pedagogens tid i hög grad går åt till de svaga eleverna. Av de sex 

tillfrågade informanterna upplever samtliga att de svaga eleverna får mer tid än de starka. 

Att se särbegåvade elever 
Att det inte är svårt att se vilka elever som har det lätt för sig är något som samtliga informanter 

tar upp och menar att det inte behövs någon utbildning för det. Det problematiska är i så fall att ta 

reda på vilka elever som är högpresterande och vilka som verkligen är särbegåvade. Ingen av 

informanterna känner till några specifika skillnader eller någon metod för att utröna detta. Stina 

har under sin utbildning till lärare vid ett tillfälle berört ämnet högpresterande elever, men inte 

erhållit någon information kring identifiering eller metodik kring särbegåvade elever.  
 

"Nu när jag vet vad särbegåvad innebär så är det ju de här eleverna vi i skolan 

brukar benämna som starka elever."  (Magnus) 

 

Stina beskriver en pojke i årskurs 6 som mycket intelligent och allmänbildad, då han kunde 

diskutera och dra paralleller på en hög nivå. Pojken ifrågasatte ofta syftet med skoluppgifterna 

och Stina upplevde honom som slö och ointresserad när syftet inte passade pojken. Han kunde då 

strunta i uppgiften och istället störa klasskamraterna. Stina påpekar att hon träffade denna pojke 

under sitt första verksamma år som lärare och att han kan ha läst av hennes osäkerhet då hon bara 

vikarierade i klassen några enstaka tillfällen.  

 

Karin säger att hon upptäcker särbegåvning i allmänhet genom att eleven är speciellt duktig på 

någonting, arbetar snabbt och är självständig medan Magnus, Malin och Anita pratar mer om 

specifika fall där de funderar kring om eleven var högpresterande eller särbegåvad. En av Anitas 

elever hade stor kunskap redan innan hon började skolan. Anita berättar att flickan både kunde 

läsa och skriva samt hade stor matematisk grundförståelse. Eleven utmanades sällan av 

uppgifterna och fick därför till slut mer avancerat skolmaterial som till exempel högre årskursers 

matematikböcker. Anita anar idag att denna flicka eventuellt var särbegåvad. 
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Berit har aldrig haft en egen klass utan arbetar som resurslärare i olika klasser och årskurser, 

vilket innebär att hon oftast stöttar de svaga eleverna. Hon säger sig därför inte besitta någon 

större erfarenhet av särbegåvade elever, men menar att de duktiga eleverna upptäcker 

pedagogerna rätt snart. 

Att inspirera särbegåvade elever 
 

"Det är upp till klassläraren att genom engagemang och fantasi stimulera alla 

elever på deras nivå. Mitt mål som pedagog är att hitta utmaningar som 

intresserar och sporrar eleverna."  (Malin) 

 

Malin beskriver svårigheter med detta arbete. En av hennes resursstarka elever var en flicka som 

gärna ville bli snabbt klar, vilket resulterade i slarviga och dåligt utförda arbeten, trots att hon 

hade mycket hög kapacitet. Denna elev fick Malin lägga ner mycket tid på för att motivera och 

förklara vilka förväntningar som fanns på henne. Ett sätt att stimulera flickan var att ge henne ett 

eget projektarbete som hon kunde plocka fram när hon hade tid över, vilket uppskattades och 

utvecklade flickan.  

 

Karin talar om vikten att som pedagog ha mycket i extramaterial bakfickan som ger fördjupad 

kunskap inom ämnet. Hon menar att det bör vara uppgifter på en högre nivå, som inte alla elever 

förväntas klara av. Även Anita är inne på samma linje då hon talar om utmaningar i form av 

extrauppgifter på ett annat plan. Magnus påpekar att den individuella utvecklingsplanen, IUP, kan 

vara ett hjälpmedel för att konkretisera på vilken nivå eleven behöver utvecklas.  

 

Att särbegåvade elever riskerar att bli bortglömda är något som Stina tar upp. Hon menar att 

läraren förväntar sig att dessa elever ska klara sig själva, alltid prestera högt medan lärarens 

uppmärksamhet främst riktas till de svaga eleverna. Stina upplever att högpresterande elever i 

lägre årskurser oftast får extrauppgifter i form av "fyll i böcker" eller rita och detta på grund av 

att pedagogen vill ha klassen samlad för att säkerställa att alla elever når upp till målen för 

årskurserna.  
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Berit, Magnus och Stina påpekar att hoppa över en årskurs kan vara en lösning för att stimulera 

särbegåvade elever på deras nivå, men att det är en bedömning från fall till fall, då den sociala 

mognaden bör tas i beaktande. Dock säger Karin att det är sällsynt med elever som får hoppa 

över årskurser och att det är mer vanligt att flytta ner svaga elever. Både Malin och Berit talar om 

att det kan vara mer lämpligt att endast avancera i de ämnen som eleven har lätt för, för att 

behålla gemenskapen i den åldershomogena klassen och undvika socialt utanförskap. Malin 

menar också att övriga elever kan dra nytta och stimuleras av att ha en särbegåvad elev i klassen. 

Om den särbegåvade eleven tycker om att hjälpa sina klasskamrater med svåra uppgifter så 

gynnar det både den särbegåvade eleven, då denna får lära sig hur man förklarar, men även 

klasskamraterna som får en förklaring med andra ord. Möjligen kan Malin se en risk med att de 

svaga eleverna känner sig ännu mer misslyckade när de jämför sig med den särbegåvade eleven, 

men det är pedagogens jobb att se till att de känner att de duger som de är. Hon påpekar att det 

som pedagog är viktigt att tänka på vad man säger och inte glömma bort att alla elever är 

begåvade på sitt eget sätt. De övriga informanterna nämner ingenting kring att särbegåvade elever 

skulle kunna missgynna den övriga klassen. Magnus och Berit kan inte precisera vare sig för- 

eller nackdelar med särbegåvade elever i gruppen och syftar på att alla elever i en klass är olika, 

har talanger och svårigheter som pedagogen måste ta hänsyn till. 
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Diskussion 
Här analyseras och diskuteras resultatet kopplat till bakgrundslitteraturen. 

Särbegåvning som begrepp 
Persson (1997) föreslår så sent som 1997 att begreppet särbegåvad ska användas för de personer 

som besitter extremt hög kompetens, vilket kan vara en förklaring till varför informanterna var 

obekanta med begreppet. Informanterna definierade också särbegåvning väldigt olika. Ett par av 

informanterna hade aldrig stött på begreppet, medan någon kopplade ihop det med särskolan och 

antog att det hade med svaga elever att göra. Berit inkluderar genomgående svaga elever i sin 

tolkning av särbegåvning och endast Stina har tidigare kommit i kontakt med den definition som 

tidigare beskrivits i denna uppsats. 
 

Malin påpekar också att gränsdragning är svår då hon menar att i varje klass finns starka elever, 

men ingenting som säger att dessa behöver vara särbegåvade. Även Engström (2006) beskriver 

problemet och vill därför definiera skillnader mellan högpresterande elever och särbegåvade 

elever utifrån deras beteende. Han menar att det är av största vikt att se till individens helhet för 

att kunna urskilja särbegåvning. Engström (2006) förklarar sin tanke att skilja eleverna åt med att 

kraven inte får bli för höga på en högpresterande elev medan en särbegåvad elev kräver höga 

förväntningar och utmaningar för att stimuleras. 
 

Anita ifrågasätter om det verkligen är så viktigt att "sätta en etikett" då hon menar att vare sig det 

är en högpresterande elev eller en särbegåvad elev, så behövs stimulans för fortsatt utveckling. 

Anita anser att det idag har blivit så viktigt att "ställa diagnoser", något hon anser onödigt då alla 

elever är olika och har varierande behov, med eller utan diagnos, något som även Persson (1997) 

tar upp, han syftar ändå på att det är viktigt att särbegåvade elever identifieras då adekvata 

förväntningar på eleven stimulerar. Med bakgrund av Engströms (2006) samt Perssons (1997) 

beskrivningar av skillnaderna mellan högpresterande och särbegåvade elever menar vi att 

övervägningen är svår för pedagogen och att nivåanpassningar till varje enskild individ är ett 

behov som ska tillgodoses, både för hög- och lågpresterande elever. Vi ställer oss liksom Persson 

(1997) frågande till om ett IQ-test verkligen kan vara till någon nytta, som några informanter 
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nämner, då det endast mäter intelligens. Persson (1997) skriver om att en elev kan vara estetiskt 

särbegåvad men ändå betraktas som normalbegåvad enligt IQ-skalan. Vi ser också en risk med 

IQ-mätning då det kan bidra till att pedagogen får en oriktig syn och felaktiga förväntningar på 

eleven.  

Särbegåvade elever och specialpedagogik 
Genomgående anser informanterna att särbegåvade elever borde ha samma rätt till särskilt stöd 

som de svaga eleverna. Ingen av informanterna har erfarenhet av någon specialpedagogisk insats 

för särbegåvade elever, något de heller aldrig hört talas om. Anita påpekar att skolan idag saknar 

tillräckliga resurser för att särbegåvade elever ska ges tid hos en speciallärare, denna resurs är i 

nuläget endast till för de svaga eleverna. Ansvaret för extrauppgifter läggs helt och hållet på den 

ordinarie läraren, vilket övriga informanter håller med om. Nilholm (2007) och Haug (1998) 

skriver om elever i behov av särskilt stöd, men nämner mycket lite om särbegåvade elever. 

Fischbein & Österberg (2004) påpekar att andra länder har ett annorlunda synsätt när det gäller 

att anpassa verksamheten även till särbegåvade elever. Morgan (2007) bekräftar att 

Storbritannien strävar mot att ge de särbegåvade eleverna uppmärksamhet och stimulans i form 

av speciella kurser de kan läsa vid sidan av den ordinarie undervisningen. Informanternas 

erfarenhet är att i svenska skolor erhåller de svaga eleverna all tid hos specialläraren, vilket även 

vi lagt märke till. Vi håller med Fischbein & Österberg (2004) som menar att en riktlinje bör vara 

att även särbegåvade elever kan komma i fråga för viss specialpedagogik, även om tyngdpunkten 

bör ligga på de svaga eleverna.  

Att uppmärksamma särbegåvade elever 
Samtliga informanter berättar att det i varje klass finns duktiga elever som sticker ut, men att de 

inte med säkerhet skulle våga benämna någon av dessa som särbegåvad då de saknar kunskap 

kring kännetecken vilket även Winner (2000) tar upp som ett dilemma. Karin menar att en 

utmärkande egenskap vid särbegåvning, för henne, är en självständig elev som arbetar snabbt och 

resulterar i hög kvalitet. Den pojke som Stina beskriver som mycket intelligent och allmänbildad 

kunde föra diskussioner inom olika ämnesområden och även dra paralleller och slutsatser på en 

hög nivå är något som Barger (2001) skriver som ett kännetecken för särbegåvning. Att pojken 
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ifrågasatte och upplevdes som störande är tecken som både Mensa (2008) och Persson (1997) 

skriver om. De menar att det kan vara svårt att upptäcka en särbegåvning då de kan uppvisa detta 

beteende på grund av för liten stimulans och uttråkning. Något vi finner anmärkningsvärt är att 

Persson (2008) säger att det är lätt att se särbegåvade elever när han elva år tidigare skrivit att det 

finns svårigheter vid identifiering. Informanterna anser också att det är komplicerat att urskilja de 

särbegåvade eleverna, vilket gör att vi drar slutsatsen att pedagogen bör besitta stor kunskap kring 

kännetecknen för att med säkerhet kunna utnämna en elev som särbegåvad. Stina är den enda av 

informanterna som berört ämnet särbegåvning under sin utbildning då det behandlats under ett 

seminarium och diskuterats kring att starka elever också behöver extra stöd och stimulans precis 

som de svaga. Dock har ingen av informanterna fått någon formell utbildning för att se och 

upptäcka särbegåvade elever något Endepohls-Ulpe & Ruf (2005) menar försenar och eventuellt 

förhindrar identifieringen. De poängterar att lärarutbildningen i högre grad bör ta upp ämnet för 

att fler särbegåvade elever ska upptäckas. 

 
Anita berättar om en elev som redan innan skolstart kunde läsa, skriva och räkna vilket hon nu i 

efterhand tolkar som ett bevis för särbegåvning. Engström (2007) påpekar dock att detta inte 

behöver vara ett kännetecken, utan han menar att det som är avgörande är hur eleven tagit till sig 

kunskapen. Har han/hon lärt sig själv eller har en vuxen lärt den? Att Anita sökt på begreppet 

särbegåvad via Internet kan eventuellt ha påverkat hennes tolkning av denna flicka och hennes 

begåvning, reflekterar vi över, då hon möjligtvis läst om vad som kännetecknar särbegåvning nu i 

efterhand. Anita nämner dock enbart positiva kännetecken. Stina är den enda av informanterna 

som tydligt talar om negativa sidor som en särbegåvad elev kan uppvisa, då hon beskriver en 

pojke som likgiltig och oföretagsam, trots hög potential. Malin beskriver i detta sammanhang en 

begåvad flicka som nonchalant till skolarbetet trots att hon besatt förmåga till höga prestationer 

vilket hon visade när hon var motiverad. Genomgående för all litteratur, som behandlats i 

bakgrundsdelen av denna uppsats, är att de påpekar de negativa sidor som särbegåvade elever kan 

uppvisa och menar att pedagogens uppgift är att se vad som finns bakom beteendet. Mensa 

(2006) konkretiserar negativa kännetecken som till exempel okoncentration och avvisande attityd 

till skolan, vilket gör att vi drar slutsatsen att det kan vara svårt för pedagogen att se förbi det 
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oönskade beteendet och upptäcka särbegåvade elever. Enligt vår erfarenhet läggs 

uppmärksamheten många gånger främst på uppförandet vilket förhindrar förmågan att se och 

förstå de faktorer som ligger bakom.  

Att arbeta med särbegåvade elever 
Det som Barger (2001), Rodley & White (2004) och Engström (2007) framhåller som det mest 

grundläggande i arbete med särbegåvade elever är att som pedagog ställa höga krav. De menar att 

även dessa elever behöver vägledning för att utveckla sina talanger och komma vidare, utan detta 

blir särbegåvade elever ostimulerade och kan utveckla ett oönskat beteende. Att motivera eleven 

är något som Healy (1999) menar är avgörande och att elevens tidigare kunskap är grunden för 

det skolarbete som ska genomföras. Samtliga informanter pratar om extramaterial på en högre 

nivå för att stimulera och motivera de resursstarka eleverna. Mot bakgrund av Barger (2001), 

menar vi att de särbegåvade eleverna ska ha rätt material redan från början och inte utföra 

arbetsuppgifter som de redan med säkerhet kan. Barger (2001) och Stamm (2005) uttrycker oro 

över att stor kunskap kan gå förlorad för samhällets räkning om inte skolan uppmärksammar och 

entusiasmerar särbegåvade elever. Engström (2007) skriver om en undersökning som visar att 

särbegåvade elever i högre skolåldrar får dåliga studieresultat på grund av bristande studieteknik. 

Healy (1999) och Wahlström (1995) ger exempel på konkreta metoder för att förebygga bristande 

studieteknik. Dock nämner ingen av informanterna någon färdig modell som de använder sig av 

vid arbete med särbegåvade elever. Vår tanke är att det kan finnas en trygghet i att använda 

beprövade metoder som tidigare fungerat och ger inspiration till både elev och pedagog.  

 

Stinas erfarenhet av särbegåvade elever är att de ofta får rita eller fylla i liknande uppgifter de 

redan utfört, vilket vi anser, tyder på att svenska skolan idag har mycket kvar att utveckla när det 

gäller att stimulera särbegåvade elever vilket även projektet SESOFUS, The Social and Socio-

Emotional Function Study, bekräftar (Persson, 2008). Något Winner (2000) föreslår som en 

åtgärd för att undvika denna typ understimulans är accelerering, då en elev "hoppar över" en 

årskurs. Magnus nämner också detta förfarande som en enkel lösning för att stimulera 

särbegåvade elever, men menar att det bör vara en individuell bedömning. Malin pratar om vikten 

av gemenskap och att det kan vara mer lämpligt för en särbegåvad elev att avancera i enstaka 
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ämnen istället för ett helt läsår och Berit poängterar att den särbegåvade eleven inte 

nödvändigtvis har nått samma sociala mognad som den intellektuella, vilket kan leda till 

utanförskap, detta nämner även Persson (1997) som en faktor att ta hänsyn till. Det finns vinster 

med att ha en särbegåvad elev i klassen, menar Wahlström (1995), och en fördel kan vara att 

eleven ges möjlighet att förklara för sina klasskamrater vilket befäster kunskap för båda parter 

och gemenskapen stärks. Även Malin berättar om detta men också att en nackdel kan vara att 

klyftor mellan eleverna bildas då vissa elever känner att de inte duger då de aldrig får förklara för 

någon annan. Att läraren har skapat ett öppet klassrumsklimat där alla elever tillåts vara sig 

själva, är något Malin påpekar som grundsten för att detta arbetssätt ska vara utvecklande för alla 

parter. Wahlström (1995) liksom Mooij & Smeets (2006) påpekar att åldersintegrerade klasser 

kan vara till nytta för alla elever, i och med att elevernas kunskapsnivåer skiljer sig åt redan från 

början, vilket dock ingen av informanterna tar upp. Vår erfarenhet av åldersintegrerade klasser 

pekar på att individualisering blir en naturlig del av undervisningen i denna typ av skolform. En 

särbegåvad elev får både tillgång till den sociala gemenskapen i sin årskull samt förutsättningar 

för utbildning i enlighet med elevens behov och utveckling. Här finner vi, liksom Magnus, att de 

individuella utvecklingsplanerna kan spela en viktig roll om de används på ämnat sätt då den 

överskådligt tydliggör elevens nuvarande situation och strävansmål. 

 

Sammanfattningsvis anser vi oss kunna dra slutsatsen att pedagogerna som medverkat i denna 

undersökning har begränsad erfarenhet av särbegåvade elever, även om alla uttrycker att de 

träffat på högpresterande elever. Trots att styrdokumenten har riktlinjer för att alla elever ska få 

stimulans på den nivå de befinner sig, påstår vi, att specialundervisningen i dagsläget endast är 

till för de resurssvaga eleverna. Engström (2007) skriver om vikten av att ge särbegåvade elever 

en god studieteknik redan från början, något som ingen av informanterna uttrycker som ett 

problem eller reflekterar över. Vi antar att detta kan ha att göra med det faktum att samtliga 

informanter arbetar inom grundskolans tidigare år, där fokus inte ligger på studieteknik utan det 

blir aktuellt i ett senare stadie. Stamm (2005) och Barger (2001) beskriver risker med 

ostimulerade särbegåvade elever då författarna menar att kunskap kan gå förlorad. I och med 

detta påstående, ställer vi oss frågande till om författarna anser att en särbegåvad individ 
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exempelvis inte bör bli snickare då dennes intelligens inte utnyttjas till fullo. Vår reflektion kring 

detta är att man bör ta hänsyn till den egna viljan och att det förmodligen finns särbegåvade 

elever som har valt att arbeta inom hantverksyrken och trivs med detta. 

 

Då vi vid upprepade tillfällen under arbetets gång erfarit att detta ämne, i nuläget, får anses som 

ett mindre utforskat område finner vi det angeläget att föra en öppen diskussion om hur skolan 

ska tillvarata särbegåvade elevers intressen och utvecklingsmöjlighet då skolundervisningen idag 

för dessa elever helt och hållet är beroende av den enskilde pedagogens kunskap, förståelse och 

engagemang.  
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Metoddiskussion 
Under intervjuerna framkom att informanterna inte var bekanta med begreppet särbegåvning och 

vi upplever att syftet med studien kunde ha tydliggjorts på ett mer konkret sätt i missivbrevet för 

att undvika missförstånd. Dessutom är det möjligt att den informella relationen inverkat på 

forskningsresultatet då informanterna var bekanta för intervjuarna, vilket även kan ha försvårat 

nekande till medverkan för informanterna, både inledningsvis och under arbetets gång. Att 

informanterna fick ta del av frågorna inför intervjuerna är också något som eventuellt påverkat 

responsen, då de haft möjlighet att förbereda sina svar. De informanter som läst på Internet om 

särbegåvning kan ha influerats av den informationen. Detsamma gäller den informant som på 

grund av sjukdom svarat via mejl och här gavs heller inget tillfälle att ställa följdfrågor för att på 

så sätt vidareutveckla svaren.  

Fortsatt undersökningsfråga 
En framtida studie skulle kunna ta sin utgångspunkt från frågeställningen hur många särbegåvade 

elever som finns i dagens skola samt att utifrån intervjuer med dessa elever undersöka hur de 

upplever sin skolsituation. Vad är bra och vad kan göras annorlunda?  Hur ser kamratrelationerna 

ut? 

 

Ett ytterligare alternativ skulle kunna vara att genom observationer undersöka hur pedagoger 

arbetar kring de elever som kan betraktas som särbegåvade. Vilka metoder använder de sig av? 

Hur ser och upplever klasskamraterna de särbegåvade eleverna? 
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Bilaga 1- Missivbrev 
         Gävle 2008-09-24 
 
Informationsbrev 
     
 
Till pedagoger inom grundskolans tidigare år 
 
Vill du delta i en studie gällande särbegåvade elever och hur Du som pedagog ser och stimulerar 
dessa? 
 
Med anledning av den ständigt aktuella diskussionen kring elever i behov av särskilt stöd undrar 
vi om särbegåvade elever kan/bör räknas in i denna kategori. Vi är intresserade av hur Du som 
pedagog arbetar i din vardag med dessa elever. 
 
Studien genomförs genom en intervju där deltagandet sker frivilligt. Svar kommer ej att kunna 
kopplas till enskild individ och datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen. 
 
 
Vi kommer att ta kontakt med Er nästa vecka, d v s vecka X, för närmare överenskommelse om 
tid och plats för intervjun. 
 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar var god kontakta oss.  
Tack på förhand! 
 
 
Hanna Törnblom   Ulrika Norling 
Tfn: XXX-XXX XX XX  Tfn: XXX-XXX XX XX 
E-post: XXX@student.hig.se  E-post: XXX@student.hig.se 
 
 
 
Handledare: 
Daniel Pettersson 
Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 
Högskolan i Gävle 
Tfn: XXX-XXX XX XX 
E-post: XXX@hig.se 
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Bilaga 2 - Informationsmejl 
 

         Gävle 2008-09-30 
 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
 
 
Enligt överenskommelse per telefon 2008-XX-XX översänder vi härmed frågorna som intervjun 
kommer att beröra. 
 
 
 
Vi har bokat tid med dig på din arbetsplats 2008-XX-XX  
Klockan XX-XX 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Hanna Törnblom   Ulrika Norling 
Tfn: XXX-XXX XX XX  Tfn: XXX-XXX XX XX 
E-post: XXX@student.hig.se  E-post: XXX@student.hig.se 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

 

 Vad har du för bakgrund inom yrket som pedagog? 

 Vad innebär begreppet särbegåvad för dig? Finns det några gränser?  

 Vad har du för erfarenheter av särbegåvade elever?  

 Har du fått någon utbildning för att bemöta särbegåvade elever? 

 Vilken typ av extra stöd får dessa elever? (Material, specialpedagog m.m.) 

 Hur ser du på att dessa elever går i "vanlig" klass? (Hoppa över årskurser?) 

 På vilket sätt anser du att de särbegåvade elevernas kunskaper kan gagna de övriga eleverna? 

Kan det missgynna någon?  

 

 

 

 Upplever du det krävande för dig som pedagog att ha särbegåvade elever i en klass? 

 Upplever du att de svaga eleverna får mer tid av dig som lärare än de starka? 

 Anser du elitskolor vara ett alternativ för särbegåvade elever? 
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