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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur arbetet med att stödja och utmana särskilt 

begåvade elever är organiserat samt belysa eventuella skillnader i skolor som är placerade i olika 

socioekonomiska områden. Med begreppet särskilt begåvad menar vi elever som besitter förmågor 

utöver det vanliga, som de resterande elever inte besitter.  Metoden som användes för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar var intervjuer. Sju stycken intervjuer genomfördes. De 

frågeställningar studien har är 

• Hur organisera arbetet kring särskilt begåvade elever? 

• Vilka metoder och resurser/verktyg använder skolan för att kunna bemöta elever med 

särskilda begåvningar? 

• Vilka utmaningar har skolans personal identifierat när det gäller att inkludera särskilt 

begåvade elever i den ordinarie undervisningen? 

När dessa frågeställningar sedan besvarades användes metoden innehållsanalys. De teoretiska 

ansatserna i denna studie är det sociokulturella perspektivet samt ramfaktorteorin.  Med hjälp av 

dessa kunde vi analysera om den sociala aspekten av lärandet var en stor del av de särskilt begåvade 

elevers lärande samt det mer praktiska som tid, kunskap och resurser var tillräckliga. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det socioekonomiska området skolan är placerad i inte är 

en avgörande faktor ifall särskilt begåvade elever fått det stödet skollagen kräver. 

 

 

Nyckelord: Didaktik, socioekonomiska områden, intervju, innehållsanalys, särskilt begåvade elever 
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Inledning 

Målet med denna studie för oss var att kunna fördjupa oss i ett ämne som vi känt har till stor del 

varit frånvarande i de delar som är mer praktiska i vår utbildning. Ämnet särskilt begåvade elever 

är även relevant och viktigt, inte bara för oss, för resterande lärarstudenter samt skolpersonal. Val 

av att skriva ett arbete som inriktar sig till särskilt begåvade elevers undervisning härstammar från 

att vi båda upplevt, under de VFU perioder vi deltagit i, att det inte lagts tillräckligt med energi på 

de elever som har förmågan att nå högre än de mål som är uppsatta för eleverna. Majoriteten av 

det lärande och fokus har lagts på de elever som riskerar att inte kunna uppnå de mål som existerar. 

Vi är medvetna om att även de, under lagen, har samma rätt till att få anpassad utbildning som 

särskilt begåvade elever, men att dessa inte hörs lika mycket av i skolan. Det vi fokuserar på i denna 

studie är att ge en rik beskrivning om det finns skillnader i hur särskilt begåvade elever bemöts 

beroende på det socioekonomiska området skolan är placerad i. Anledning till att vi anser att det 

behövs en undersökning angående särskilt begåvade elever är på grund av att många elever med en 

särskild begåvning mister sin lust för lärande samt risken för att deras begåvning inte upptäcks i tid 

eller att de blir missuppfattade av både personal av klasskompisar. De särskilt begåvade eleverna 

förmågor kan vara svåra att identifiera och genom denna undersökning vill vi bidra med kunskap 

och fakta kring särskilt begåvade elever till kommande skolpersonal så att de på bästa sätt och med 

bra förutsättningar i form av information, kan hjälpa de särskilt begåvade eleverna att bli 

identifierade och få den anpassade undervisningen som eleven har rätt till. 

 

 

 



 

 7 

Bakgrund 

I detta kapitel kommer delar av hur vi definierar begreppet särskilt begåvade elever redovisas och 

förklaras. Samt vad skollagen säger om just anpassning kring elever som ska få möjligheten att nå 

sin fulla potential. Nedan redovisas även två kognitiva modeller som kan variera i hur en särskilt 

begåvad elev kan föredra att lära sig. 

En varierad och begåvad grupp elever 

Att vissa elever i skolan är begåvade är inget nytt för det svenska samhället, men relevansen av att 

veta att gruppen särskilt begåvade varierar lika mycket inom sin grupp, som vilken annan elevgrupp 

som helst, har inte alltid varit en självklarhet. Förmågan att kunna använda sitt tänkande och känslor 

för att på djupet kunna förstå hur saker hänger ihop och har relevans är en förmåga som man 

förknippar med de som är särskilt begåvade. Detta hänger även ihop och är kopplat till förmågan 

att lära sig. Men gruppen elever som anses särskilt begåvade är en varierad grupp. Drag och 

utmärkelser för en elev eller elevgrupp behöver inte nödvändigtvis vara detsamma för hela 

elevgruppen särskilt begåvade elever (Stålnacke, 2018, s. 4). Vissa av dessa elever visar styrkor i alla 

skolans ämnen medan vissa bara visar styrkor inom ett enstaka ämne. Detta varierar även när det 

gäller elevens intresse och motivation för skolan. En särskilt begåvad elev kan briljera i skolans 

ämnen men samtidigt inte känna sig tillräckligt utmanade och sakna motivationen. Variationen av 

elever i denna grupp är större än skillnaderna i andra elevgrupper som är i behov av extra 

anpassningar eller stöd (Stålnacke, 2018, s. 4). 

The Three-Ring conception of giftedness  

The three-ring conception of giftedness är en teori, skapad av Joseph Renzulli, en amerikansk 

psykologi inom pedagogik och figuren är en förklaringsmodell av särskilda begåvningar.  Valet att 

behålla författarens egna begrepp på originalspråket engelska i denna text är för att hålla oss trogna 

till Renzulli och hans arbete. Delarna tas med i studien då de ger en mer nyanserad bild i hur 

varierad en särskilt begåvad elevens begåvning kan vara. De definitioner som Renzulli anger är 

delar av hur denna studie väljer att definiera begreppet särskilt begåvad. Dock utgår inte denna 

studie ifrån att alla delar av definitionen samspelar för att en elev ska anses särskilt begåvad. 
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Figur 1 

 

En särskilt begåvad elev kan visa begåvningar i flera olika förmågor  och dessa begåvningar kan 

samspela med varandra. Figuren ovan visar tre ringar som representerar en förmåga, de särskilt 

begåvade eleverna hamnar i området där de tre cirklarna möts och överlappar varandra. En särskilt 

begåvad elev har då förmågor utöver det vanliga inom ett ämne eller flera, eleven har även 

motivationen och kreativiteten utöver det vanliga, med förutsättning att eleven får rätt stöd i 

elevens lärande. Givetvis behöver inte den begåvade eleven hamna där cirklarna överlappar 

varandra (Renzulli, 2005, s. 12). 

De tre ringarna 

Above average ability delas upp i två delar i Renzullis verk. Den första är Allmänna förmågor & en generell 

intelligens och menar att eleven ska bearbeta information och använda sig av abstrakt tänkande. 

Dessa förmågor kan mätas med hjälp av olika kognitiva tester. Specifika förmågor, denna syftar på 

förmågan att förvärva kunskaper och förmågor samt hur de genomför aktiviteter (Renzulli, 2005 

s.14) Exempel på specifika förmågor är begåvning inom matematik och områden inom själva ämnet 

(Renzulli, 2005, s. 15). 

  

Den andre av de tre ringarna är Task commitment, Renzulli beskriver att motivation genererar 

handling. Han argumenterar för att utan motivationen kan eleven inte uppnå de höga prestationer 

som krävs för att få eleven stimulerad (Renzulli, 2005, s. 18). 
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Den sista av ringarna är Creativity, elever som kännetecknar kreativitet är har ofta en känslighet för 

stimulans samt visar en öppenhet och villighet att ta risker. De är ofta flexibla och visar ett kreativt 

tankeflöde (Renzulli, 2005, s. 21) 

Skol- och kreativbegåvning 

Att kunna identifiera och bemöta en elev som anses särskilt begåvad är svårt. Därför är det viktigt 

att kunna förstå och definiera begreppet särskild begåvning. Även dessa definitioner av särskild 

begåvning är delar i hur denna studie väljer att definiera en särskilt begåvade elev.  

 

Renzulli definierar det på två olika sätt, den allra första och kanske den som anses mest traditionell 

kallar han för skolbegåvning (Schoolhouse giftedness), för att en elev ska kunna anses nå denna nivå av 

skolbegåvning ska eleven besitta kognitiva förmågor som överstiger de normala (Renzulli, 2005, 

s.8). Dessa elever upptäcks med hjälp av olika kognitiva prov och IQ tester. De resultat som 

uppmärksammas genom dessa tester är ofta det som värderas mest i dagens samhälle. Detta 

resulterar i att dessa förmågor är de som uppmärksammas mest i skolan. Elever som visar förmågor 

i skolbegåvning har ett övertag i dagens samhälle då deras förmågor är mer lättillgängligt att anpassa 

lärandet och undervisningen till. Specialundervisningen, som då är en anpassning, ges i form av 

egen undervisning eller specialprogram och undervisning med speciallärare och specialpedagog. 

Skolbegåvning värderas högre och anses då viktigare att utveckla i skolan än vad Renzullis andra 

definition, kreativ begåvning, gör (2005, s.8). Kreativ begåvning (Creative-productive giftedness) tillhör 

inte nödvändigtvis de förmågor som prioriteras i skolan på samma sätt som skolbegåvning gör, de 

går inte identifiera genom IQ tester eller kognitiva prov. Kreativ begåvning utmärker sig i mer 

kreativa miljöer och lärandetillfällen (Renzulli, 2005, s.9). 

  

De här två definitioner behöver nödvändigtvis inte förekomma hos en och samma elev. I dagens 

samhälle är skolbegåvning den som prioriteras, men Renzulli betonar att båda definitioner är viktiga 

och istället för att skolan lägger större vikt i att utveckla skolbegåvning, behöver den kreativ 

begåvningen utvecklas med samma prioritet som den andra (Renzulli, 2005, s.8). 

 

Definition av särskilt begåvade elever: 

En särskilt begåvad elev uttrycker en eller flera förmågor som överskrider de förmågor som 

majoriteten besitter i respektive elevgrupp. Detta kan visa sig i kreativa, artistiska eller intellektuella 

områden, men även om eleven besitter ledarskapsförmågor utöver det vanliga. För att sedan kunna 

veta och se huruvida eleven är särskilt begåvad bör det vara jämförbart med andra grupper, såsom 

andra klasser och elever på skolnivå (Johnsen, 2014, s. 3). En särskilt begåvad elev behöver inte 

nödvändigtvis vara en högpresterande elev (Stålnacke, 2018, s. 4) 
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Enligt den svenska läroplanen ska alla elever få möjligheten i skolan att nå sin fulla potential 

(Lgr11). I läroplanen står det ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov” (s.2) och därtill står det även ”organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att 

kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (s.8–9). Särskilt 

begåvade elever kommer ofta i skymundan till andra elever med svårigheter i skolan och får inte 

riktigt den hjälpen som de är i behov av för att uppnå sin fulla potential.“ 

SFS 2018:749. Skollagen “Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. [...] Lag ().” 

 

Som Stålnacke nämner i sin text så är det inte nödvändigt att en särskilt begåvad elev visar höga 

prestationer i klassrummet. Flera av de elever som skulle klassas som särskilt begåvade är inte 

högpresterande elever (Stålnacke, 2018, s. 4). Mycket med det har att göra med att de inte känner 

sig tillräckligt utmanade eller att de själva känner att de inte lär sig något nytt (Stålnacke, 2018, s. 

8). 

 

Val av att inkludera ett citat från Skolverket är för att betona att alla elever i Svergie har rätten till 

en anpassas skolundervisning, detta inkluderar självklart de särskilt begåvade eleverna. Fokuset i 

skolundervisningen ska inte enbart ligga på de elever som riskerar att inte nå målen utan även för 

de elever som har kapaciteten att uppnå mer än de satta skolmålen. 

 

Kognitiva modeller 

I tidigare delar av detta kapitel redovisar vi Renzullis olika definitioner av begreppet särskilt 

begåvade elever. I denna del vill vi illustrera två typer av inlärningsmönster som särskilt begåvade 

elever kan använda sig av för att förvärva ämneskunskaper. Kommer en eller båda av dessa 

inlärningsmönster vara prominenta i de elever vars lärare och speciallärare vi intervjuar? 

 

Att elever föredrar att lära sig på olika sätt är inte inte enbart ett drag för särskilt begåvade elever. 

Sättet begåvade elever använder sig av för att förvärva information och lärande skiljer sig minst lika 

mycket som elever som har svårigheter inom ämnen eller  “ordinarie elever”. I boken “Särbegåvade 

barn - i förskoleålder” diskuterar Branca Lie (2017) flera centrala egenskaper barn i förskoleåldern 

har med koppling till hur de lär sig. Vikten av att veta vilket av dessa sätt eleven behöver för att på 

bästa sätt lära sig är stor. De två sätt som Lie väljer att diskutera hamnar under det kognitiva och 

socioemotionella paraplyet. Det utgår från att eleven har kognitiva och socioemotionella 

egenskaper som hjälper eleven i dess lärande (Lie, 2017, s.40). De två stilar som Lie diskuterar är 

den audie-sekventiella stilen samt den visuo-spatiala kognitiva stilen. Den audie-sekventiella stilen beskriver 

särskilt begåvade elever som föredrar denna stil av lärande, kännetecknar att de föredrar en linjär, 
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verbal och konkret stil av lärande. De kännetecknas som perfektionister och är organiserade. De 

föredrar faktabaserade uppgifter samt sättet de föredrar att lära sig liknar hur de ser och upplever 

sociala interaktioner. Icke tydliga kommandon från vuxna och kaotiska situationer ger stora 

utmaningar för dessa elever (Webb m.fl. 2005 refererad i Lie, 2017, s.41). Dessa elever ger en bild 

till resten av klassen som seriösa och allvarliga, det är även  utmärkande för dessa elever att nästan 

vara slaviska när de följer skolans eller lärarens regler och instruktioner (ibid.). Medan den visuo-

spatiala kognitiva stilen beskriver att särskilt begåvade elever jobbar som bäst när de genomför 

uppgifter som de känner att de har ett intresse för. De upplever det inte lika utmanande i kaotiska 

och ostrukturerade situationer, utan de är ibland där dessa elever frodas och utvecklas. Eleverna 

kan snabbt skifta sitt fokus och intresse, vilket kan upplevas fragmentariskt för föräldrar och lärare. 

Detta i sin tur gör det svårare för lärare att hitta bra och meningsfulla arbeten för dessa elever (Lie, 

2017, s 41). De begåvade eleverna har en aktiv inre värld som ofta prioriteras i första hand, före 

skolarbetet (Lie, 2017, s 42). Särskilt begåvade elever har en tendens att framstå som introverta och 

att de elever saknar förmågan att läsa sociala situationer och koder. Ett utmärkande för detta är att 

de elever kan ställa opassande frågor (Lie, 2017, s 42). 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras olika delar som berör särskilt begåvade elever. Det första som behandlas 

är hur man kan definiera särskilt begåvade elever och hur man kan gå tillväga för att identifiera 

dessa elever. Samt de områden särskilt begåvade elever kan uttrycka förmågor, hur dessa förmågor 

prioriteras samt hur de värderas av samhället. Därefter behandlas  särskilt begåvade elever som är 

från en svagare socioekonomisk bakgrund samt elever som studerar i en skola som befinner sig i 

ett svagare socioekonomiskt upptagningsområde. Sedan berör den tidigare forskningen metoden 

acceleration, med den metoden innebär det att elever behöver en ökad hastighet i sin undervisning. 

Kapitlet rör även ämnet om hur dessa förmågor mäts och hur särskilt begåvade elever fungerar 

emotionellt samt deras sociala förmågor. Därefter berör den tidigare forskningen att särskilt 

begåvade elever behöver utmaning i tidig ålder. Det sista som tas upp i detta kapitel är Twice 

exceptional students som innebär att en elev har en eller flera begåvningar men även en svårighet som 

kan komma i form som dyslexi. 

Tidigare forskning  

I tidigare kapitel presenteras ett fåtal definitioner av hur vi har valt att definiera särskilt begåvade 

elever. I kommande kapitel utökar vi den definitionen med aspekter  såsom kreativa, artistiska, 

intellektuella samt ledarskapsförmågor. Vissa av dessa definitioner instämmer med hur Renzulli 

(2005) definierar särskilt begåvade medan Johnsen (2014) definitioner utökar denna studies 

definitioner av begreppet särskilt begåvade elever. 

 

När Johnsen (2014) pratar om särskilt begåvade elever menar hon elever som uttrycker förmågor 

som överskrider de förmågor som majoriteten besitter i respektive elevgrupp. Detta kan visa sig i 

kreativa, artistiska eller intellektuella områden. Elever kan även anses som särskilt begåvade om 

eleven besitter ledarskapsförmågor utöver det vanliga. Samt att eleven uppvisar förmågor i specifika 

akademiska områden. För att sedan kunna veta och se huruvida eleven är särskilt begåvad bör det 

vara jämförbart med andra grupper, såsom andra klasser och elever (Johnsen, 2014, s.3). 

  

Historiskt så har lärare, rektorer och skolor använt och förlitat sig på IQ tester för att avgöra ifall 

eleven i frågan är särskilt begåvad eller inte. I flera ämnen i skolan är detta görbart och ett 

fungerande sätt att avgöra ifall eleven är särskilt begåvad, medan i vissa fall fungerar det inte alls. 

Metoden, de IQ tester som använts, har fått kritik då den inte representerar de elever som är 

begåvade inom mer estetiska ämnen. Det finns även inga konkreta bevis till att särskilt begåvade 

elever är mer utsatta i sina miljöer än de elever som inte anses särskilt begåvade (Worrell, 2018, s. 

1010). 
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Detta är även en punkt som Elisabet Mellroth (2018) rör vid i sin studie kring lärares perspektiv 

kring särskilt begåvade elever.  Där diskuterar författaren hur lärare ofta mäter och ser högre 

kunskaper elever har förvärvat. I fallet i Sverige sker detta till del genom Svenska Nationella prov 

(Mellroth, 2018, s. 12). En faktor som både Stålnacke (2018, s.4), som nämns i bakgrunden av detta 

arbete, och Mellroth nämner är att högpresterande inte alltid är kopplat till en särskild begåvning 

(Mellroth, 2018, s. 13). 

Identifiering av särskilt begåvade 

Val av att inkludera detta i studien är för att synliggöra det svåra arbetet kring anpassning och 

bemötande av särskilt begåvade elever. Denna del är även relevant då information som anges 

beskriver metoder och verktyg som finns för att identifiera och bemöta särskilt begåvade elever.   

 

Frank Worrell (2018) beskriver tillvägagångssättet för att identifiera särskilt begåvade elever och 

för att identifiera särskilt begåvade elever har man använt sig av olika metoder som mäter eller 

urskiljer kunskap. Metoder som tidigare har använts för att identifierar särskilt begåvade eleverna 

är genom IQ-test, uppgifter på en högre nivå, portföljer som sparar elevernas arbete för att kunna 

se elevernas utveckling, förmågor som inte går att bedöma verbalt och olika matriser för att se 

elevernas kunskap (Worrell, 2018, s. 10:10). Worrell (2018) berättar i sin studie att ett flertal forskare 

har identifierat en praxis som är bäst lämpad för att identifiera särskilt begåvade elever. (Worrell, 

2018, s. 10:10). Enligt praxisen bör man utgå utifrån mentala egenskaper och noggrannhet (Worrell, 

2018, s. 10:10).  

Underrepresenterad grupp 

Utifrån Worrells (2018), med det som utgångspunkt i detta arbeta, kan man undersöka huruvida 

skolans socioekonomiska placering har en avgörande roll i skolans användning till tillgänglighet till 

verktyg och metoder för att kunna bemöta särskilt begåvade elever. 

  

Ett stort problem som Worrell (2018) beskriver inom särskilt begåvade elevers utbildning är 

representationen av låginkomsttagare och elever med språksvårigheter. Man sätter dessa elever i 

särskilda fack och ger dem speciallärare. Klyftan bland hur elever presterar varierar (Worrell, 2018, 

s. 10:12). Detta är relevant för denna studie eftersom vi undersöker olika skolor med olika 

socioekonomiska bakgrunder, vi fokuserar särskilt på vilket sätt undervisningen anpassas eller vilka 

åtgärder som tas för att på bästa sätt kunna anpassa efter elevens lärande. Worrell (2018) förklarar 

i sin studie att eleverna som ligger i botten av hur man presterar är oftast från familjer med låg 

inkomst,  går i skolor där lärarna inte är behöriga eller där elever har lärare som inte har speciellt 

höga förväntningar på vad de ska uppnå (Worrell, 2018, s. 10:12). Således anser forskningen att 

den bidragande faktorn till klyftan i hur elever presterar är skillnaden i möjligheten att för eleverna 

att lära sig i och utanför skolan (Worrell, 2018, s. 10:12). 
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Acceleration 

Elisabet Mellroth (2018) förmedlar i sin avhandling att särskilt begåvade barn inte behöver 

repetition i sitt lärande och lika mycket tid på uppgifter som de andra eleverna i klassen (Mellroth, 

2018, s. 16). Särskilt begåvade elever behöver istället öka hastigheten i sitt lärande, när eleven har 

uppnått målen i läroplanen för sin ålder bör eleven ha möjlighet att trappa upp farten i det ämne 

som eleven är färdig med eller låta eleven flytta upp i årskurserna för att möta elevens behov 

(Mellroth, 2018, s. 16). I vår studie undersöker vi olika metoder som lärarna använder för att 

bemöta särskilt begåvade elever och Mellroths resultat är därför  relevanta i förhållande till vår 

studie på grund av att den tar upp olika sätt att bemöta en särskilt begåvad elev. 

Sociala och emotionella miljöer  

I följande kapitel belyser vi hur särskilt begåvade elever kan integrera med andra elever och utifrån 

detta som Worrell (2018), Lewis Terman och Melita Oden (1959) talar om kan man se att det finns 

både elever som kan anpassa sig till den sociala miljön och det finns särskilt begåvade elever som 

har det svårt att handskas med det sociala.  

 

Worrell (2018) beskriver samhällets syn av de särskilt begåvade barn, de beskrivs ofta som 

psykologiskt sårbara, vilket ofta syns i sociala miljöer och där de kan ha det svårt att föra sig i det 

sociala rummet (2018, ss. 10:17-10:18). Dock säger Terman och Oden (1959) i deras rapport som 

funnit att särskilt begåvade elever kan hantera den sociala och känslomässiga delen bättre än elever 

som inte har en särskild begåvning (Terman & Oden, 1959 s. 13). 

  

Paula Olszewski-Kubilius (2014) förklarar i sin studie att begåvade elever visade en normal eller 

över normal interpersonell förmåga, som menar att de förstår samspelet mellan människor, och att 

de hade en positiv uppfattning av relationer med jämlika (Olszewski-Kubilius, 2014 s. 200). Ett 

annat resultat gjordes av David Lubinski (2014) där elever med en särskild begåvning hade höga 

poäng på positiva känslor, livsnöjdhet och yrkesinriktning (Lubinski, 2014, s. 2225). Med 

utgångspunkt i denna studie kan man genom det Olszewski-Kubilius (2014) och Lubinski (2014) 

berättar, se att särskilt begåvade elever fungerar i samspelet mellan människor och kan hantera 

relationer med andra. Hearon Suldo (2018) beskriver i en annan studie däremot att särskilt begåvade 

elever inte bara hade positiva resultat som var över förväntan, utan den visade även att de begåvade 

eleverna inte visade tecken på högre risk för psykisk ohälsa än sina kamrater (Suldo, 2018 refererad 

i Worrell, 2018, 10:18). Detta är relevant då studien visar att särskilt begåvade elever inte är 

annorlunda jämfört med elever med elever som inte besitter en särskilt begåvning.  Det gjordes 

även en studie på 1000 israeliska elever där Olszewski-Kubilius (2014) visar att särskilt begåvade 

elever tenderar att ha högre poäng i mätningar angående empati, självkännedom och en mindre 

känslomässig ångest än de elever som inte identifierats som särskilt begåvade (Olszewski-Kubilius, 

2014 s. 200).  Olszewski-Kubilius förklarar att elever med en särskild begåvning är lika anpassade 
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som elever, som inte besitter en särskild begåvning, med avseende på olika åtgärder såsom 

självkännedom, att kunna kontrollera sina egna känslor, att använda sina sociala färdigheter och att 

kunna anpassa sig (Olszewski-Kubilius, 2014 s. 200). 

Utmaningar i tidig ålder 

I vår studie undersöker vi hur man bemöter särskilt begåvade elever och utifrån denna studie 

kommer vi att analyser ifall elever påverkas av positivt att bli utmanad i tidig ålder.  

 

Nancy Hertzog och Sandra Kaplan (2016) anser att meningen med gifted education, som är ett 

program för yngre elever, är att utmana elever i meningsfulla aktiviteter och bidra till att eleverna 

blir delaktiga i sitt intellektuella lärande. Att utveckla och låta elevers potential växa fram genom 

högkvalitativt lärande (Hertzog & Kaplan, 2016, s. 135). William Barnett (1995) har i sina empiriska 

studier validerat nyttan för elever att ha ett kvalitativt förskoleprogram (Barnett, 1995, ss.25–26). 

Twice exeptional students 

Begreppet och betydelsen av twice exceptional, har visats sig viktigt i vår studie, då just detta begrepp 

frekvent nämns under intervjuerna. Det finns elever som är twice exceptional, det kan enligt Coleman 

beskrivas genom att eleven har en styrka som behöver utvecklas och samtidigt har eleven en 

svårighet som eleven behöver hjälp med (Coleman, 2015, s.204). Under 70-talet ökade intresset för 

särskilt begåvade elever med en funktionsnedsättning och man började skriva flera artiklar om twice 

exceptional students (Lovett & Sparks, 2011, s.304). Under 80-talet ökade ett mer specifikt intresse 

för Twice exceptional students som enligt Benjamin Lovett & Richard Spraks (2011) ledde till att 

det började publiceras empiriska studier som beskrev Twice exceptional elevers karaktärsdrag 

(Lovett & Sparks, 2011, s. 304). 

 

Den tidigare forskningen presenterar olika delar som berör särskilt begåvade elever. För att 

identifierar de särskilt begåvade eleverna har man använt sig av olika IQ tester för att kunna bedöma 

om eleven är särskilt begåvade eller inte, dessa tester resulterar ibland i att eleven identifieras som 

särskilt begåvad och ibland inte. Andra metoder för att identifierar särskilt begåvade elever är 

genom olika uppgifter på en högre nivå, portföljer som följer elevens utveckling, olika matriser som 

visar elevens kunskap. Den bäst lämpade metoden enligt ett flertal forskare är en praxis som utgår 

från mentala egenskapare och noggrannhet.  

 

När de särskilt begåvade elever väl är i klassrummet bör de inte stoppas från att lära sig, även fast 

de ligger längre fram än de andra eleverna i klassen. Särskilt begåvade elever behöver acceleration 

och det är viktigt för dem att känna att de blir utmanade. Särskilt begåvade elever frodas i en 

klassrumsmiljö där de utmanas i tidig ålder och där de får chansen att lyckas nå sin fulla potential. 
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En problematik inom särskilt begåvade elevers utbildning är att de som lever med en sämre 

socioekonomisk bakgrund riskerar att få en sämre utbildning. Detta är en stor klyftan mellan hur 

elever presterar på grund av möjligheten att få en bra utbildning och bli identifierad. Socialt och 

emotionellt så är det inga större skillnader på särskilt begåvade elever och icke-särskilt begåvade 

elever. De särskilt begåvade beskrivs dock ofta som psykologiskt sårbara och att de har det svårt 

att hantera sociala miljöer, men detta stämmer inte, särskilt begåvade elever hanterar ofta det 

emotionella och sociala bättre än elever som inte besitter  en särskild begåvning. Inom det sociala 

och emotionella miljöerna så är inte de särskilt begåvade eleverna annorlunda i jämfört med elever 

som inte besitter en särskild begåvning. Under studiens gång har begreppet Twice 

Exceptional  frekvent uppkommit, det är ett begrepp som beskriver en elev med en styrka och en 

svårighet som eleven behöver hjälp med. Under sena 1900-talet har intresset ökat angående Twice 

exceptional students och det är fortfarande ett begrepp som är av skolans intresse. 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna är det sociokulturella perspektivet och ramfaktorteorin. Val av 

teorier är baserat på att vi vill kunna se hur inkluderade särskilt begåvade elever blir i den ordinarie 

undervisningen. Utifrån det sociokulturella perspektivet undersöker vi ifall personalen gemensamt 

arbetar kring elever för att på bästa sätt kunna ge särskilt begåvade elever de stöd de behöver. Val 

av Ramfaktorteorin är för att vi vill undersöka hur lärare och resterande skolpersonal använder sig 

av de resurser som skolan har eller inte har att erbjuda. 

Det sociakulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivets fader är Lev Vygotskij och för den moderna pedagogiken och 

utvecklingspsykologin har Vygotskij spelat en stor roll. Vygotskij menar att lärande och utveckling 

sker i sociala interaktioner. 

 

Det sociokulturella perspektivet framhåller att både elever och lärare ska vara aktiva socialt för att 

ge eleverna chansen att ta sig framåt i sin utveckling. Vygotskij (2015) var även intresserad av 

språket och dess utveckling, Vygotskij (2015) ansåg att språket var det viktigaste verktyget en 

människa har som redskap och därför är det väldigt viktigt när det kom till människans lärande. 

Vygotskij menar att vi använder oss av två olika redskap när vi utvecklar vårt lärande (Säljö, 2015, 

s. 301). Det sociokulturella perspektivet har vikt i denna studie då en av de frågeställningar studie 

har, är angående det gemensamma lärandet kring de särskilt begåvade eleverna och den ordinarie 

klassen. 

  

Mediering är ett centralt begrepp för det sociokulturella perspektivet som är uppdelat i två delar.  

Det första är det språkliga redskapet som kan vara ett språkligt eller ett mentalt redskap och kan ta 

form som symboler, bokstäver eller teckensystem. Detta redskap finns för att hjälpa oss att 

kommunicera och de utvecklas och formas med tiden och i olika kulturella sammanhang. 

Sammanhangen kan vara imitationsinlärning, samarbete och instruktioner. Nyckeln är att eleven 

modellerar efter en person som besitter mer kunskap eller erfarenhet inom ett visst ämne än vad 

eleven själv gör. Det andra är det materiella redskapet vilket används av de professioner som är 

praktiska, för att använda sig av det behöver man besitta kunskaper om hur man hanterar specifika 

materiella redskap. Det läggs även betoning av många förespråkare för det sociokulturella 

perspektivet att man inte ska skilja på de två redskapen då de tillsammans ger eleven det bästa 

stödet för lärande (Säljö, 2015. ss. 298–301). Dock har detta redskap inte en stor betydelse för 

denna studien, men den förekommer för att kunna informera läsarna om vikten av att de två 

redskapen finns med i elevens lärande, som texten redan nämnt är båda delar viktiga för elevens 

lärande. 
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Ramfaktorteorin 

Ursprunget av ramfaktorteorin sker under det sena 60-talet och det var två svenskar Urban Dahllöf 

och Ulf P. Lundgren som var banbrytare för ramfaktorteorin då deras arbeten gavs ut (Broady, 

1999, s.111).  Dahllöf (1999) utgick utifrån att det är tre faktorer som påverkade undervisningen; 

sammansättning av elevgrupperingar, den tiden som fanns till förfogande samt bristen på särskilda 

läromedel (Dahllöf, 1999, s.8).  Dessa externa faktorer ligger bortom lärarens påverkan och 

kontroll, men att det ändå ger en synlig påverkan på undervisningen och elevernas lärande. 

Ramfaktorteorin försöker förklara sambanden mellan de olika ramar som styr undervisningen 

såsom tid, innehåll, elevgrupperingar och dess resultat (Lindblad, Linde och Naeslund, 1999, s.4) 

Yttre och inre ramar 

Enligt Roar Pettersen (2008) kan man dela upp ramfaktorteorin i yttre ramar och inre ramar 

(Pettersen, 2008, s.58). De yttre ramarna ligger utanför lärarens kontroll och handlingsutrymme 

medan de inre ramarna kan lärare synliggöra vad det är som styr och påverkar undervisningen 

(Pettersen, 2008, s.58). Under de yttre ramarna måste lärarna ta hänsyn till utformandet av sin 

undervisning, utan att läraren har någon kontroll eller påverkan, som till exempel läroböcker. Den 

inre ramen kan läraren påverka och kontroller förhållandena som till exempel lärarens egna 

erfarenheter (Pettersen, 2008, s.58-59 

 

Denna studie undersöker saker som kan påverka undervisningen och lärandet för en särskilt 

begåvad elev, studien kommer att analysera dessa faktorer med hjälpa av det sociokulturella 

perspektivet och ramfaktorteorin. Studien undersöker med hjälp av det sociokulturella perspektivet 

hur en särskilt begåvad elev lär sig av andra genom sociala interaktioner samt hur personalen 

gemensamt arbetar kring elever för att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen till elevens 

individuella behov. Denna studie undersöker också med hjälp av ramfaktorteorin vilka faktorer 

som påverkar den särskilt begåvade elevens lärande, studien analyserade de ramar som ansågs berör 

särskilt begåvade elevers lärande. De ramar som studien tar upp är lärarnas erfarenheter angående 

särskilt begåvade elever, olika stödmaterial, tid och samarbete. Samt de inre och yttre ramar som 

läraren kan vara med och påverka eller inte kan påverka. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur arbetet med att stödja och utmana särskilt begåvade 

elever kan organiseras. 

 

Frågeställnignar 

1. Hur organiseras arbetet kring särskilt begåvade elever? 

  

2.Vilka metoder och resurser/verktyg använder skolan för att kunna bemöta elever med särskilda 

begåvningar? 

  

3. Vilka utmaningar har skolans personal identifierat när det gäller att inkludera särskilt begåvade 

elever i den ordinarie undervisningen? 



 

 20 

Metod 

Undersökningens syfte är att bidra med kunskap om hur arbetet med att stödja och utmana särskilt 

begåvade elever är organiserat samt hur det ser ut i de skolor vi valt med olika socioekonomiska 

strukturer. 

 

Studien bygger på enskilda- och gruppintervjuer med lärare, speciallärare, en biträdande rektor samt 

en rektor på tre skolor i en stor svensk kommun. Två av skolorna som vi intervjuat ligger i områden 

som skulle klassas som socioekonomiska områden där de boende är höginkomsttagande medan en 

av de tre skolor vi intervjuat skolor ligger i ett område där majoriteten av de boende inte är 

höginkomsttagande. De skolor, som intervjuades, är alla kommunala skolor. Intervjuerna utförs 

som semistrukturerade och kvalitativa. Med semistrukturerad menas tillgång till exempel en 

intervjuguide, men den är uppbyggt på så sätt att följdfrågor kan tillkomma. Att intervjuerna är 

kvalitativa betyder att vi är intresserade av att få en uppfattning om rektorers, speciallärare och 

lärares uppfattning och bemötande av särskilt begåvade elever, samt att intervjuerna inte alltid 

liknar varandra (Bryman, 2011, s. 300). 

 

Resultaten av analysen kommer inte att vara representativa i att visa hur den undersökta 

kommunens kommunala skolor arbetar med särskilt begåvade elever.  

Pilotstudie 

För att på bästa sätt kunna vara förberedda inför de intervjuer som genomförts gjordes valet av att 

genomföra två pilotstudier. Dessa gjordes med två studenter. Valet av att göra en pilotstudie var 

för att få en uppfattning av om några av de frågor vi skulle ställa var för otydliga eller inte skulle 

kunna ge oss svar på frågeställningarna. Resultatet av de pilotstudier som genomfördes var att vi 

såg behovet av att förtydliga de intervjufrågor vi framställt, då vissa av de var för breda eller att den 

valda personalgruppen inte kunde besvara intervjufrågorna. 

Urval av skolor 

Vi har valt att begränsa oss till tre skolor med olika socioekonomiska upptagningsområden för att 

undersöka huruvida detta har en avgörande roll för särskilt begåvade elevers rätt till att få 

undervisning som är anpassad efter deras behov. Begreppet socioekonomisk menar till att de 

boende i ett område som kategoriseras in i grupper utefter deras inkomst, sysselsättning och 

utbildning (Socioekonomisk indelning, 1982). Vi har även utgått från det geografiska läget där vi 

anser att  den valda kommunen är ett passande stort område för att kunna få en fördelning över 

olika  socioekonomiska områden. 
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Vi kontaktade elva skolor och fick ett ja från tre av skolorna i  den valda kommunen. Vi har endast 

intervjuat kommunala skolor då vi inte fick något svar av de friskolor vi kontaktat. Det var även i 

början av skrivandet planerat att vi skulle genomföra fokusgrupper med lärarna samt enskilda 

intervjuer med rektorer och speciallärare. Detta fick lov att ändras då det inte var möjligt att 

genomföra. Istället genomförde vi tre enskilda lärarintervjuer, två enskilda intervjuer med 

speciallärare, en gruppintervju med fyra speciallärare samt en intervju med en rektor samt en 

biträdande rektor. Under redovisningen av resultatet kommer de tre skolor vi intervjuat kallas för 

SK1, SK2 och SK3. 

Genomförande av metod 

Under genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide, se bilagor 1-3. Dessa 

strukturerades på tre olika sätt, en till rektorerna, en till speciallärarna och en till lärarna. Valet av 

detta var på grund av att lättare kunna tydliggöra de olika perspektiv i samma område, men för att 

få det behövdes frågorna formuleras på olika sätt till personalen. Intervjufrågorna fungerade mer 

som stöd för den som intervjuas och gav även skolpersonalen en frihet till att utforma svaret som 

hen ansåg passade.  För att kunna få svar som kan hjälpa oss att besvara våra frågeställningar var 

intervjufrågorna öppna och lämnade rum för följdfrågor. När intervjuerna var färdiga 

transkriberades de för att sedan granskas, analyseras och förhoppningsvis besvara våra 

frågeställningar. 

 

SK1  

På SK1 fick vi möjligheten att intervjua en lärare och en speciallärare. Läraren har arbetat inom 

skolans värld i 41 år. Läraren har endast jobbat som lärare, hen började som mellanstadielärare, för 

att sedan jobba i barngrupper med särskilt stöd och gick sedan vidare till att bli förskoleklasslärare 

och jobbar nu som lågstadielärare. Specialläraren har arbetat i trettiofyra år inom skolans värld. SK1 

ligger i ett område där hushållen primärt består av villor, men även radhus och några lägenheter 

finns där. Denna skola ligger även mer centralt än vad SK2 och SK3 gör, samt att det är ett 

bostadsområde där över majoriteten är högutbildade (Hitta.se, 2019). Här fick vi inte tillstånd att 

intervjua skolans rektor, men vi fick intervjua en lärare och en speciallärare. Dessa intervjuer tog 

cirka 20 minuter. 

SK2  

Här fick vi möjligheten att göra intervjuer med en lärare, en rektor och fyra stycken speciallärare. 

Läraren som vi intervjuade hade jobbat inom skolans värld i ungefär 16 år. Läraren var från början 

en idrottslärare och samhällslärare i högstadiet men utbildades sedan till låg- och mellanstadielärare. 

Rektorn som vi intervjuade har jobbat inom skolan i snart 20 år som både mellanstadielärare samt 

rektor. De fyra speciallärarna har alla jobbat cirka 20 år inom skolan och jobbar för nuvarande som 
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speciallärare, dock olika länge. En av de fyra har jobbat som speciallärare i sex månader, medan en 

håller på att utbilda sig till speciallärare. SK2 var den första skolan vi fick kontakt med och ligger i 

ett område där husen primärt består av villor och där de flesta boende är högutbildade (Hitta.se, 

2019) vilket vi väljer att definiera som ett rikare socioekonomiskt område. Intervjun med rektorn 

och läraren tog cirka 20 minuter vardera, medan gruppintervjun med speciallärarna tog cirka 40 

minuter. 

SK3  

På SK3 genomförde vi intervjuer med skolans biträdande rektor samt en av skolans speciallärare. 

Den biträdande rektorn har jobbat inom skolan i snart 30 år, som både lärare i grundskolan och 

som biträdande rektor. Intervjuerna tog cirka 20 minuter.  Specialläraren har jobbat inom skolan 

sen 2005, och har varit speciallärare sen två år tillbaka. SK3 ligger i ett område som skulle klassas 

som ett svagt socioekonomiskt läge. Bostadsområdet består primärt av hyresrätter och radhus, samt 

att inkomst, sysselsättning och utbildning inte är lika hög här som det är i de andra två skolområden 

(Hitta.se, 2019). Som SK1 ligger denna skola inte centralt.  

Innehållsanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av en metod som kallas för innehållsanalys. Hisu-Fang Hsieh 

& Sara Shannon (2005) beskriver att innehållsanalysen är en flexibel metod som kan användas på 

olika sätt när man undersöker något, det har dock gjorts en delning på innehållsanalysen, antingen 

kan man göra en kvalitativ undersökning eller en kvantitativ undersökning. Den kvantitativa 

undersökningen sker till exempel när man observerar och tittar hur vanlig en viss sak är i texten 

(Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277). Den kvalitativa undersökningen sker dock när man undersöker 

djupet av textens innehåll (Bergström & Boréus, 2005, s. 44)  Denna studie kommer därmed att 

utgå från en kvalitativ innehållsanalys, studien kommer undersöka det viktiga i de intervjuer som 

genomförts.  I enlighet med Hsieh & Shannon (2005, s.1278) kan man beskriva innehållsanalysen 

som uppdelad i tre delar, conventional content analysis, directed content analysis och summative content 

analysis.  Utifrån de tre delarna kommer studien att utgå från den summative content analysis. Det 

innebär att man identifierar och kvantifierar vissa ord och delar av intervjun (Hsieh & Shannon, 

2005, ss. 1283–1284). Genom att analysera studiens innehåll kan vi plocka ut gemensamma teman 

ur de transkriptioner som skrivits för att sedan matcha det med de frågeställningar vi har. 

Etiska överväganden  

När respektive skolor mejlades med förfrågan ifall de var intresserade av att delta i våra intervjuer 

blev de samtidigt informerade om att all personal som deltar samt skolan kommer att förbli 

anonyma. De blir även i början av intervjun informerade om de rättigheter de har samt att de som 

intervjuas får skriva under ett medgivande till deltagande i studien (se bilaga 4). Vi har inte samlat 
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information som har med deras kön, religiösa övertygelser, etnicitet eller politiska åsikter att göra. 

De som ska intervjuas ges tillfälle innan att få godkänna ifall de tillåter oss att spela in ljud under 

intervjun (God forskningssed, 2017, s.26). De informeras om att det självständiga arbetet kommer 

att bli offentligt och att alla kommer att kunna läsa och ta del av de resultat och analyser som vi 

som författare får fram. 

Reflektion av metod  

Metoden som användes var enskilda intervjuer samt en gruppintervju. Valet av att genomföra 

intervjuer var för att kunna få en så genomgående beskrivning av hur de olika skolorna arbetar 

kring och hur undervisningen anpassas för särskilt begåvade elever. Valet att intervjua rektorer, 

speciallärare och lärare var för att få en sådan bred bild som möjligt för att kunna se hur eller om 

undervisningen och skolgången anpassas för särskilt begåvade elever. Det var givande att utföra 

dessa intervjuer för att det som personer som vi intervjuade hade många bra saker att säga och 

kunde bidra med den erfarenhet som studien behövde. Något som kunde gjort studien resultat 

annorlunda hade varit om vi kunnat intervjua rektorer på de tre skolor vi besökte, inte bara på två 

av dem, samt att vi kunnat genomföra gruppintervjuer på fler än bara en av skolorna, med både 

speciallärare och lärare. Gruppintervjun som genomfördes på en av skolorna skedde då den 

specialläraren vi bokat in en intervju med tog med sig tre andra lärare/speciallärare med sig, då 

specialläraren själv inte ansåg såg tillräckligt kunnig i ämnet särskilt begåvade elever. Dock var det 

en positiv förändring då vi fick mer information att analysera. En negativ aspekt av gruppintervjun 

var dock att en av de speciallärare som vi intervjuade dominerade samtalet medan en annan 

speciallärare knappt yttrade sig alls. Av de vi intervjuade ville vi komma åt specifik information och 

metoder kring hur de anpassade sin undervisning kring de särskilt begåvade elever de undervisar 

eller har undervisat. Den valda metoden, intervjuer, medförde en sådan möjlighet för oss att kunna 

ta del av lärarnas erfarenheter och metoder. Därav anser vi att den valda metoden är den rätta 

metoden för denna studies syfte och frågeställningar. Dock om en annan metod valts, som till 

exempel enkät, hade den data vi kunnat samla in varit bredare men inte lika genomförlig. 

 

Validitet och reilabilitet  

Med begreppet reliabilitet menar man att en studie visar trovärdighet eller tillförlitlighet. 

Genomförandet av, låt oss säga intervjuer, ska kunna göras igen, men förväntningen av liknande 

resultat behöver inte vara nödvändigt, då förutsättningarna för genomförandet kan skilja. Då vi 

deltagit i hela processen, från intervjuer till transkriptioner, och situationen för varje genomförd 

intervju har skett i olika sammanhang kan vi inte nödvändigtvis förvänta oss att resultaten förblir 

detsamma efter alla genomförda intervjuer, då kontexten skiljt sig vid de olika tillfällena (Trost, 

2010, s. 131). Att metoden genomförs vid olika tillfällen är ännu en faktor som kan påverka studiens 
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resultat. Vår studie visar en låg reliabilitet då vår intervjuguide är utformad på så sätt att de svar 

som vi får tillbaka kan skilja drastiskt från den ena intervjuade till den andra samt att det finns 

utrymme för improviserade följdfrågor i intervjuguiden. Detta gör att vår reliabilitet är svag för att 

de som blir intervjuade kan ge egna personliga svar, som vi sedan kan ställa följdfrågor på. Detta 

kan resultera i att mätningens resultat blir annorlunda om någon annan skulle genomföra studien. 

Intervjuernas sammanhang samt att intervjuguiden har ett tolkningsutrymme påverkar denna 

studies reliabilitet. Validitet eller giltighet, till skillnad från reliabilitet, lägger inte lika stor vikt kring 

genomförandets likhet. Här ligger fokus på att de som faktiskt ska undersökas undersöks (Trost, 

2010, ss. 131,133). Vi anser att vår studie besitter en god validitet då den metod vi använt oss av 

har hjälpt oss att besvara det syfte som denna studie har samt att intervjuguiden har varit ett 

hjälpmedel för oss att kunna genomföra och besvara de frågeställningar vi har i denna studie. 
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Resultat 

Nedan presenterar vi de resultat vi fått fram efter intervjuerna har analyserats. Med hjälp av vår 

intervjuguide och de svar vi fått har vi besvarat de frågeställningar vi har. Resultaten presenteras en 

frågeställning i taget, men vi kommer att markera vad vardera skola har att säga och tycka om 

ämnet. SK1 samt SK2 ligger i bättre socioekonomiska områden. Medan SK3 befinner sig i ett 

svagare socioekonomiskt område.   

Hur organiseras arbetet kring särskilt begåvade elever? 

Med frågeställning 1 var uppgiften att ta redan på hur en särskilt begåvad elev bemöts och 

stimuleras av personalgruppen. Ifall det fanns ett organiserat arbete kring en särskilt begåvad elevs 

lärande. Alla tre skolor vi intervjuade nämnde samarbetet som var att stödet och anpassningen för 

en särskilt begåvad elev primärt sker i elevernas klassrum och tillsammans med klasslärare. Läraren 

har stöd i sitt arbetslag samt av speciallärare. Lärarens första steg till att hjälpa den särskilt begåvade 

är att utbilda sig själv och anpassa sitt undervisande samt material för elevens bästa innan läraren 

söker hjälp från andra håll.  Rektorn är med och samarbetar när det gäller en särskilt begåvad som 

behöver flyttas upp i årskurser, om det skulle behövas tillsättas externa resurser eller delegera 

uppdrag till speciallärare. Den primära anpassningen sker mellan lärare, arbetslaget samt 

specialläraren. 

  

SK1s speciallärare förklarade att det är klassläraren som först stöter på eleven och märker att hen 

är särskilt begåvad. Läraren tar då upp det i elevhälsoteamet, under dessa möten diskuterar 

personalen inblandade i EHT möjliga lösningar och anpassningar för att försöka bemöta den 

särskilt begåvade eleven. Rektorn är den som delar ut uppdragen och är även den som fördelar 

arbetsuppgifterna och det finns även möjligheten för rektorn att ta stöd från externa resurser så 

som konsultativt stöd. 

 

“ Först är det klassläraren som märker det och då har vi ett möte med elevhälsoteamet och 
vi har något som kallas öppet EHT (elevhälsoteam), [...] då tar man upp det i elevhälsan 
och så diskuterar vi där och då är det rektorn som leder och fördelar de arbetsuppgifter 
som finns och då har vi också i kommunen tillgång till någonting som heter konsultativt 
stöd, som vi kan vända oss till [...] jag kunna tänka mig att de får ett uppdrag av våran 
rektor, som skriver en ansökan till konsultativt stöd, här har vi en elev som vi misstänker 
är särbegåvad och vi får handledning och stöd därifrån och så måste man helt enkelt göra 
en begåvnings utredning.”- Speciallärare SK1 

Det SK1s speciallärare berättar är att det är en procedur som börjar hos klassläraren och går vidare 

till elevhälsoteamet, där rektorn sitter med och delar ut arbetsuppgifter till personalen. I kommunen 

finns det ett externt stöd där rektorn kan söka hjälp och få stöd för hur man bemöter en elev som 
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är särskilt begåvad. Det är således många som jobbar på skolan som är delaktiga och har kännedom 

om eleven.  

 

SK1s speciallärare beskrev samarbetet som något viktigt när man identifierar en särskilt begåvad 

elev. Det gäller att alla som arbetar på skolan känner till eleven med särskild begåvning för att kunna 

bemöta och hjälpa eleven. Utan en kännedom angående den särskilt begåvade eleven så kan det 

leda till olika konsekvenser som får eleven att kanske känna sig fel bemött eller inte får den 

specialanpassningar som hen får av personalen som har kännedom om den särskilt begåvade 

eleven. 

“Om skulle vi ha ett barn här som är särbegåvad så gäller det att alla känner till det och hur 
man ska hjälpa eleven i alla ämnen och då kan jag tänka mig att man ordnar en sån 
utbildningskväll eller på en arbetsplatsträff eller på ett lärarmöte så man bjuder in.” - 
Speciallärare SK1 

Specialläraren förklarar vikten av att alla känner till den särskilt begåvade eleven. Därför krävs det 

att personalen får den kunskap och information som de behöver för att bemöta och ge det stöd 

som eleven behöver.  

 

Liknande nämner läraren i SK2, där betonar lärare vikten och lyxen av att ha flera pedagoger som 

kan observera och hjälpa den särskilt begåvad eleven. Man kan se hur den eleven jobbar, hur den 

känner sig i olika situationer. Att ha flera pedagoger som har vetskap om eleven bidrar till att eleven 

också känner sig sedd och kan utvecklas genom att få anpassningar som den eleven behöver. 

“Vi bollar mycket i arbetslaget då vi har den lyxen med att många pedagoger som ser samma 
barn. Då kan vi lättare se under vilka perioder på dagen framhävs elevens styrkor.” -Lärare 
SK2 

Att vara många pedagoger som ser samma elev och vet hur man bemöter eleven framkallar en 

trygghet för den särskilt begåvade eleven. Pedagogerna får möjligheten att se elevens styrka eller 

styrkor och kan skapa en bild av vad elevens förmågor  är, när pedagogerna funnit dessa kan 

processen kring anpassningar i elevens arbete göras för att eleven ska uppleva känslan av att 

lärandet har en progression. 

 

SK3 rör också vid vikten och hjälpen en lärare har av de arbetslag den har. I form av att läraren 

kan söka stöd och hjälp. När det finns flera pedagoger som har kunskap om eleven kan de 

samarbeta lättare och se till så att eleven blir utmanad och får den stöttning som eleven behöver. 

“Vi försöker diskutera i arbetslagen, lärarlagen och där kan man diskutera om eleverna och 
då finns EHT med och hur vi kan utmana elever.” -Lärare SK3 
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Att diskuterar med varandra bidrar till kunskap om eleverna, att ha kunskap gör att lärarna kan 

utmana eleverna på ett sätt som är mest lämpat för eleven. När fler pedagoger har kunskap om 

eleven bidrar det med att de lättare kan samarbeta kring och med eleven.  

  

Dock säger SK1s lärare att hen har fått arbetat mycket själv och fått använda sig av en skolresurs 

ifall läraren haft en tillgänglig i klassrummet. Läraren säger även att specialpedagogerna och 

speciallärarna inte har varit med och tagit besluten som handlat om de särskilt begåvade eleverna 

utan att läraren har själv fått ansvarar för allt. 

“Det är sällan att specialpedagogen eller specialläraren blivit inblandade utan läraren har 
mer fått tagit ansvar för det själv [...]. Jag har själv tagit hjälp av en resurs genom att han 
hjälpt till med att plocka fram material.” -Lärare SK1 

SK1s lärare berättar att det inte alltid är så att man får den hjälpen av de andra pedagogerna, utan 

man får ibland klara sig själv eller ta hjälp av skolresursen som vid tillfällen finns tillgänlig. 

 

Enligt specialläraren kan man anordna olika träffar för att ge alla som jobbar på skolan den 

informationen som de behöver för att utmana och tillfredsställa elevernas behov. SK2s rektor samt 

SK3s biträdande rektor nämner båda att de inte är involverade i den särskilt begåvade elevers 

vardagliga anpassningar. Tillfälle då de är inblandade är ifall det behövs tas större anpassningar i 

form av anställning av extra resurs, åtgärdsprogram eller om eleven behöver flyttas upp en eller 

flera årskurser. Tillfällen då rektorn och biträdande rektorn informeras om dessa särskilt begåvade 

elever är ofta under EHM (elevhälsomöten).  

“Samarbetet som jag har kring allt som heter elevhälsan är via elevhälsoteamet som jag 
sitter med varje vecka. Då träffas vi och då pratar vi om de elever som lärarna behöver 
fundera kring för att kunna möta på bästa sätt. [...] Då följer vi upp eleven och gör 
åtgärdsprogram eller extra anpassningar, om läraren känner att hen behöver det. [...]. Men 
det mesta sköts i arbetslaget, eller mellan lärare och speciallärare. [...] Ett åtgärdsprogram 
eller behöver tillsätta en extra resurs då behöver jag vara med i beslutstagandet. Men klarar 
arbetslaget av att hantera och ta beslut kring eleven så tar inte jag några beslut kring hur 
läraren ska hjälpa eleven.” - Rektor SK2 

 “Jag har i uppdrag att följa elevernas resultat överhuvudtaget när man har identifierat dessa 
elevers begåvning. Vi följer för att titta och se hur vi kan stötta och stimulera dessa elever, 
[...]. Ibland handlar det om att vi flyttar upp de en eller flera årskurser, då måste rektorn 
finnas med och besluta, men enstaka lösningar som sker i klassrummet har inte vi någon 
kontroll över. Eller att eleven bara läser enstaka ämnen med en annan klass. [...]” -
Biträdande rektor SK3 

Hela skolan måste samarbeta för att kunna hjälpa eleven. Både rektorn samt den biträdande 

förklarar att de samarbetar mycket med elevhälsoteamet. Där sker diskussioner om elever som är 

under utredning, man följer eleven och ser ifall eleven behöver ett åtgärdsprogram eller extra 

anpassning. Däremot sker den större delen av arbete angående den särskilt begåvade eleven i 

arbetslagen eller mellan lärare och speciallärare, eftersom de jobbar tätare ihop och ser eleven 



 

 28 

oftare. Det är även så att läraren och specialläraren kan ta beslut ifall det är beslut som rör elevens 

undervisning i klassrummet, är det större beslut kopplas rektorn in såsom att flytta upp i 

årskurserna. Rektorn i SK2 säger att hen enbart beslutar om hur  den särskilt begåvade elevens 

vardagliga undervisning  ska ske om läraren och arbetslaget inte  kan hantera beslutstagandet.  

 

Av de teorier vi valt för denna studie passar ramfaktorteorin bäst in till denna frågeställning. I 

resultatet diskuteras det hur personalen använder sig av olika hjälpmedel för att på bästa sätt kunna 

hjälpa en särskilt begåvad elev. Med hjälp av ramfaktorteorin tolkar vi på så sätt att lärarna använder 

sig av olika sorters stöd i form av arbetslagsträffar, utbildningskvällar och elevhälsomöten. Dessa 

anser vi tillhör kategorin inre ramar från ramfaktorteorin då de är tillfällen som läraren i behov av 

stöd, kring en elev, kan vara med och utforma dessa tillfällen för att på bästa sätt kunna hjälpa sin 

elev. 

 

Vilka metoder och resurser/verktyg använder skolan för att kunna bemöta 

elever med särskilda begåvningar? 

Ett tema genom dessa intervjuer var att några av dessa skolor enbart identifierat elever med 

begåvningar inom matematiken. En gemensam resurs som två av de tre skolor använder sig av är 

Matteklubben på universitetet. Där träffas och arbetar elever med matematik på en högre nivå än 

vad kanske skolan kan erbjuda. Samt att de kan interagera med elever som besitter liknande 

begåvningar och kunskaper. Medan SK3 nämner att de är medvetna vad Matteklubben är men att 

de uppfattat att det enbart är tillgängligt för elever i högre åldrar och därför inte tillgänglig för de 

unga elever som de har. 

  

SK1 och SK2 nämnde samtliga i personalen att Matteklubben är en bra resurs för de elever i behov 

av mer utmanande material och när lärarna inte längre är tillräckliga nog för att kunna ge det stödet 

som de behöver. Matteklubben ger även eleverna möjligheten att möta likasinnade personer och 

liknande begåvningar inom samma ämne. 

 “Grundskolan och högstadiet har ett samarbete med universitet så att elever som till 
exempel behöver utmaningar i matematik, kan få gå i en matteklubb och träffas och räkna 
på mycket högre nivå. För oss så är Matteklubben ett väldigt bra stöd” - Speciallärare SK1 

 “Men det finns ju en matteklubb som träffas på Universitetet. Man måste nästan skicka 
vidare dom till matteklubben då vi inte alltid har tid eller förmågan till att hjälpa dessa elever 
att fördjupa sina förmågor så pass mycket som de borde. Vi kan kanske inte alltid ge dom 
de stöd som de skulle behöva.” - Lärare SK2 

 “Jag har hört lite om det. Men min uppfattning är att det är för äldre elever?”- Biträdande 
rektor SK3 
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De två skolorna med en högre socioekonomisk upptagningsområde, SK1 samt SK2, hade en större 

kunskap om Matteklubben som resurs. Dessa använder Matteklubben som ett sätt för att ge särskilt 

begåvade elever möjligheten att utmanas i matematiken. Det lärarna berättar är att matteklubben 

är en resurs när lärarna inte har de kunskaper som läraren behöver för att utmana eleven och att 

tiden inte alltid räcker till. SK3 som har en sämre socioekonomisk bakgrund hade inte samma 

kunskap om Matteklubben och trodde att det endast var för elever i de högre årskurserna och har 

då inte kunnat nyttja den som resurs som de andra två skolorna har. 

 

Samtliga skolor hänvisar till Skolverkets handlingsplan som ett stöd för dem när de ska identifiera 

dessa elever samt som ett stöd i hur de ska förhålla sig. De tar även användning av andra 

stödmaterial som kommunen erbjuder i form av föreläsningar.  Men att de stödmaterial de har 

tillgång till inte enbart är till för de elever som är särskilt begåvade utan även de elever som är 

högpresterande, vilket en särskilt begåvad elev inte behöver vara.  

 

 “Handlingsplanen från Skolverket är som ett stöd för oss i identifieringen av dessa elever 
samt lite allmänt förhållningssätt.” - Biträdande rektor SK3 

“Dels har vi ju handlingsplan för särskilt begåvade elever [...]. Så den har vi på skolan och 
den tittade vi på förra hösten så hade vi ett temaarbete då vi pratade om särskilt begåvade 
elever, vi hade en föreläsare som var särskilt begåvad och utifrån det hade vi diskussioner 
om hur vi kan upptäcka dom och hur vi formar en undervisning” - Speciallärare SK3 

 “Vi har en form som är från Skolverket, då de har skrivit om ämnet, de skriver om vad för 
tecken man kan leta efter. SKL – Sveriges kommuner och landsting, de har kommit ut med 
ett material där de specificerar hur det kan se ut när man är högpresterande eller särskilt 
begåvad, det behöver inte vara någon skillnad i en elev mellan dessa. En särskilt begåvad 
kan vara både högpresterande och inte alls.” - Rektor SK2 

Det SK3s biträdande rektorn förklarar är att handlingsplanen är ett stöd för skolorna när en elev 

ska identifieras. Specialläraren från SK3 berättar liknande saker, personalen hade haft föreläsningar 

och möten där de diskuterade olika sätt för hur man identifierar och formar undervisningen för 

den särskilt begåvade eleven. Rektorn från SK2 förklarar att det finns ett material för hur man 

specificerar en särskilt begåvade elev och en högpresterande elev. SK2 och SK3 har liknande 

uppfattningar angående Skolverkets handlingsplan.  

 

Dock uppskattar inte alla som tar del av Skolverkets stödmaterial det lika mycket. Under 

gruppintervjun med speciallärarna yttrade en av de vi intervjuade att det Skolverket erbjuder ibland 

eller rätt ofta var “torrt” och föredrog då hellre att söka efter stödmaterial på andra sidor och sätt. 

Samtidigt som en annan i gruppintervju ansåg att det stödmaterial Skolverket erbjuder fungera bra 

för hen. 

 “Jag har inte tagit del av något som Skolverket erbjuder, men jag har tagit del av workshops 
som kommunen erbjuder.” - Lärare SK1 
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 “Jag hittar för det mesta mina egna vägar, det Skolverket erbjuder är ganska torrt.  Jag 
känner mig inte bunden till det.” - Speciallärare  SK2 

 “Något jag känner har varit till stor hjälp för mig är Skolverkets 
problemlösningsuppgifter.” - Speciallärare SK2 

Läraren från SK1 och specialläraren från SK2 tydliggör att de tycker att skolverkets stödmaterial är 

otillräcklig för att kunna bemöta särskilt begåvade elever. Personalen har istället valt att söka 

information och material på andra sätt. Det är dock en annan speciallärare i SK2 som förklarar att 

Skolverket har underlättat arbetet kring särskilt begåvade elever.  

   

Utifrån våra intervjuer har det framkommit att särskilt begåvade elever behöver acceleration i sitt 

arbete, de behöver få jobba snabbare än övriga elever i klassen. Skulle accelerationen inte uppstå 

kommer eleven att tycka att skolan är tråkig och inte tillräckligt utmanade och effekten av det blir 

att eleven blir hemmasittare eller utåtagerande. Det är alltså extremt viktigt för särskilt begåvade 

elever att de får jobba i sin takt. 

  

 “De måste få jobba snabbare än övriga, accelerationen är jätteviktig att det går uppåt” - 
Speciallärare SK1 

“ Eleven måste ha utmaning där och sen kan det vara en elev som kan läsa fortare än sin 
utbildning och att man accelerera fortare och att flyttar upp en årskurs eller två” - 
Speciallärare SK3 

Det de menar är att särskilt begåvade elever behöver öka hastigheten i sitt lärande. Sker inte en 

ökning i elevens lärande blir eleven uttråkad och kan i värsta fall bli utåtagerande eller 

hemmasittande för att de inte får den stimulansen som de behöver från skolan. Det krävs därmed 

att eleven får jobba i sin takt för att inte tappa motivationen och lusten för sitt lärande.  

 

En annan lösning för att på bästa sätt kunna bemöta och stötta särskilt begåvade elever är att flytta 

upp eleven en eller flera årskurser. Detta är en lösning som både SK1 och SK3 diskuterar. . Sådana 

lösningar har genomförts då man observerat att eleven i fråga inte känt sig tillräckligt utmanad i sin 

ordinarie klass och är då i behov mer avancerade utmaningar som kanske inte elevens klasslärare 

är kapabel till att ge. Rektorn samt personalen inblandad ser då lösningen med att flytta upp eleven 

en årskurs eller flera för att på bästa sätt kunna bemöta elevens behov. 

 “Man inte ska inte vara rädd att flytta upp elever i årskurser” - Speciallärare SK1 

 “Vi har en elev för tillfället som är begåvad inom alla skolans kärnämnen. den här eleven 
behöver även utmaningar inom det sociala som eleven inte fick när hen gick i årskurs 2. 
Lösningen blev att eleven flyttades upp till årskurs fyra. Nu är eleven mer utmanad i både 
den intellektuella och det sociala. aspekten av elevens skolgång..” - Biträdande rektor SK3 
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 Det som upplyses här är att man inte ska vara rädd för att låta eleven flytta upp i årskurser. En 

elev som behöver utmaningar och som redan klarat målen för elevens årskurs bör flyttas upp en 

eller flera årskurser för att kunna få de utmaningar som eleven behöver för att känna att sitt lärande 

är meningsfullt. 

 

 

Under gruppintervjun med speciallärare från SK2, där många även jobbar som lärare, framkom det 

att vissa av eleverna som hade en särskild begåvning fick möjligheten att hjälpa till i klassrummet 

och agera lärare eller magister. Lärarna lät de särskilt begåvade eleverna skapa egna mattekluringar 

som eleverna sedan fick redovisa för klassen.   

” Men för att kunna utmana dem och stimulera dom så frågade jag om de ville agera som 
extralärare och gör kluringar till resten av klassen. [...] De fick genomföra kluringarna med 
klassen och agera lärare, som fick en positiv effekt på den resterande klassen då många blev 
bättre på matte. De fick även testa att genomföra dessa i andra klasser, men där gick det 
inte alls lika bra, utan det flöt på väldigt bra i den klassen de gick. En av dessa elever slutade 
i skolan men eleven fortsatte lägga upp kluringar som klassen jobbade med. De gillade 
verkligen att vara ”magister” - Speciallärare A SK2 

“Nu har jag en till elev som är begåvad inom matematiken som jag även här låter eleven 
agera lärare och undervisa resten av klassen” - Speciallärare A SK2 

“På måndagar får eleven hitta på och skapa mattekluringar och sen nästa vecka ska de 
genomföras.  Eleven drar med de andra eleverna på en högre nivå.” - Speciallärare A SK2  

 Läraren såg en positiv effekt av att låta dessa elever agera lärare, den särskilt begåvade eleven fick 

öva på nya utmaningar medan resten av klassen blev bättre på matematik. Den särskilt begåvade 

eleven tyckte det var roligt och lärorikt samt att de andra elevers resultat inom matematiken steg. 

Dock var det enbart en metod som fungera i elevernas egna klass och resultatet var inte lika positivt 

hos parallellklasserna, då de särskilt begåvade eleverna också fick agera lärare. Eleven ges möjlighet 

att göra olika mattekluringar till klassen som de sedan får lösa under matematiklektionen. 

Specialläraren säger att genom att låta eleven agera lärare, har det bidragit till att den särskilt 

begåvade eleven känner en stimulering och att de andra eleverna i klassen får öva på matematik. 

 

Utifrån de svaren som vi fått genom intervjuerna så anser vi att den sociokulturella perspektivet 

och ramfaktorteorin kan appliceras i denna frågeställning. Personalen diskuterar olika metoder som 

handlar om kommunikation mellan elever, där de särskilt begåvade eleverna får möjlighet att 

diskutera och samarbeta med andra elever som är på samma nivå intellektuellt. Den särskilt 

begåvade eleven lär sig tillsammans med andra och av varandra. 

 

Personalen tar även upp i intervjun är att man använder sig av olika resurser för att hjälpa dem 

särskilt begåvade eleverna, de resurser som nämnts var skolverkets handlingsplan samt 

stödmaterial. De tog även upp att de fått möjlighet till utbildning och vetskap hur man ska bemöta 
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eller anpassa arbetet för den särskilt begåvade eleven. Det kunde vara genom föreläsningar men 

också vanliga möten där de diskuterade och gav varandra idèer på hur man kan göra. Utifrån de 

ramfaktorer som påverkar undervisningen ser vi att lärarna kan ta del och påverka sina egna 

erfarenheter genom att gå på föreläsningar och möten där man diskuterar särskilt begåvade elever 

samt att de finns material som påverkar undervisningen. 

Vilka utmaningar har personalen identifierat när det gäller att inkludera 

särskilt begåvade elever i den ordinarie undervisningen?  

SK1 och SK2 har båda upplevt att de särskilt begåvade elever som de mött, har alla eleverna i olika 

grader, haft en eller flera diagnoser. Vilket i sin tur har försvårat det sociala bemötandet för dessa 

elever. Att de antingen agerar aggressivt, eller upplever att den resterande klassen och/eller 

personalen är inte är tillräckligt smarta nog för att kunna förstå dem. Som i sin tur inte fostrar en 

sådan lockande vänskap. När eleven inte känner sig tillräckligt utmanad eller rätt bemött är risken, 

speciellt om eleven har en diagnos, att eleven agera utåt genom våld eller trakasserier. Både SK1 

och SK2 betonar vikten av att kunna bemöta dessa elever på rätt sätt, för att kunna undvika 

explosiva situationer. SK1 fann en lösning kring en elev som vägra att tala, men eleven valde ut 

och kunde prata med vissa elever och med hjälp av den här informationen kunde läraren bättre 

anpassa elevens lärande.  

  

“Den här eleven som jag tänker på är twice exceptional och fick ofta utbrott och kunde 
inte förklara varför för eleven ifråga pratade inte, man fick absolut inte ta på eleven ifråga 
för då kunde eleven bli väldigt aggressiv [...]. Den särskilt begåvade eleven valde själv ut 
vilka hen var villig att prata med. [...] Men det var viktigt för eleven att själv få kunna välja 
vem hen prata med.” - Speciallärare SK1 

“De två som fick en diagnos fick båda ADHD som diagnos. Dessa elever tenderar att höras 
mycket, begränsningar kan vara lite svåra för dessa elever. De hörs mycket men är inte så 
hörsamma så mycket mot de andra eleverna. De har inget mandat för att vara ledare för 
det som sägs är inte alltid viktigt. Och lite med den diagnosen, men har lite svårt att läsa av 
andra och ta in andras känslor. De kan ha det lite svårt att få till det med anhängare.” - 
Lärare SK2 

“De som fick diagnosen hade problem med att docka med andra, men det hade mer att 
göra med deras diagnos än deras särbegåvning. För de så var diagnosen deras största 
hinder.”- Lärare SK2 

Något som tydliggörs i citaten är att elever med diagnos har det svårare med sociala interaktioner. 

Diagnoser kan bidrar till att den särskilt begåvade eleven har svårt att läsa av andra och ta in andras 

känslor. Att bemöta elever med en diagnos rätt, är ett sätt att minska risken för att eleven agerar 

utåt. Ett begrepp som kom frekvent kom upp under intervjuerna var Twice Exceptional, som 

innebar att elever som hade en särskild begåvning men också en diagnos, i form av ex. ADHD. 
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Båda skolor trycker även på att dessa sociala svårigheter har mer med diagnosen att göra än 

elevernas särskilda begåvningar.  

 

En annan svårighet som läraren på SK1 upplevde med en av hens särskilt begåvad elev var att 

eleven inte kände sig säker nog i de andra skolämnen för att våga be om hjälp av de andra i klassen.   

 “De känner sig bara säkra kring matematiken och vågar inte ta sig vidare med resten av 
skolarbetet. Vågar då inte heller alltid att ta hjälp av varandra.” - Lärare SK1 

Det läraren från SK1 förklarar är att elever med en särskilt begåvning hade det svårt att ta hjälp av 

andra, på grund av att eleven inte vill visa att hen inte är lika duktig i andra ämnen än det ämnet 

som eleven hade sina styrkor i.  

 

Ett gemensamt tema genom dess intervjuer var att särskilt begåvade elever ibland kan framstå som 

“lillgammal”. De andra elever uppfattar det dessa elever säger som konstigt och de är inte alltid så 

socialt smidiga.  

  

 “Det handlar om relation och att konstant bygga på den, den är grundläggande. Har man 
en bra grund så kan man bygga vidare på det. Eleven behöver ha någon som förstår en.  Att 
läraren finns där och kan se ens styrkor eller styrka.” - Lärare SK1 

 “Jag uppfattar att den sociala biten ibland kan vara en svår sak, men det behöver inte det. 
Men de ibland kan upplevas lite dryga, och att de ibland inte alltid är sociala eller smidiga i 
sociala umgängen. Att de tycker att de jämnåriga eller de vuxna är lite dumma i huvudet när 
andra inte förstår eller tänker som dem. En sån person är ju inte världens trevligaste, så 
ibland blir det svårt kring sociala situationer. Där behöver vi vuxna hjälpa dessa elever i hur 
de ska navigera dessa situationer.” - Rektorn SK2 

 “Man ser ofta bland dessa elever att de upplever en irritation och att de ibland känner att 
vi andra inte förstår eller är lite för tröga. Att de blir för barnsligt behandlade. de ses nästan 
lite som “lillgammal.”- Biträdande rektor SK3 

 “För det kan vara väldigt olika i var man befinner, nu säger jag generellt men det skulle 
kunna va så att eleven inte har utbyte av jämnåriga och måste plocka upp den längre upp 
för att få ett utbyte rent intellektuellt tankemässigt men kanske är flera år yngre.” - 
Speciallärare SK3 

 

Något som tas upp är att särskilt begåvade elever kan ses som “lillgamla”. De har svårt att socialisera 

sig med sina klasskompisar eftersom de inte är på samma nivå intellektuellt och söker sig då till 

äldre för att kunna få ett utbyte. De andra eleverna i samma ålder förstår inte sättet som den särskilt 

begåvade eleven talar och det bidrar till att den särskilt begåvade eleven känner en irritation och 

kan då börja uppföra sig otrevligt. Här behöver lärare kliva in och hjälpa den särskilt begåvade 

eleven att navigera sig genom det sociala, samt även visa eleven att den finns någon som förstår 



 

 34 

hen. Mycket handlar om att bygga upp en relation med den särskilt begåvade eleven, hen behöver 

ha någon som hen kan lita på och bli förstådd av. 

 

Den teoretiska utgångspunkten för denna frågeställning är det sociokulturella perspektivet.  

Ett problem som tas upp i intervjuerna är att den särskilt begåvade eleven kan ses som “lillgammal” 

och att det bidrar till att elevens klasskamrater börjar undvika hen. Läraren behöver då agera stöd 

i den sociala biten och handleda den särskilt begåvade eleven, visa att läraren förstår eleven och 

skapa en relation till den särskilt begåvade eleven. Det är också något som det sociokulturella 

perspektivet tar upp, att det sociala är en viktig del för människors utveckling. De intervjuade 

nämner även hur den särskilt begåvade eleven kan uppleva problem med kommunikationen med 

jämnåriga och söker sig därför till äldre för att kunna få ett utbyte rent intellektuellt och detta är 

något som det sociokulturella perspektivet tar upp, den anser att språket och att kommunicera är 

en viktig del för att lära sig nya saker. De elever som upplever problematik kring det sociala går 

miste om denna resurs i sitt lärande då elever lär sig av varandra och tillsammans. 

Likheter och skillnader 

I denna del av resultatet fokuserar och sammanfattar vi eventuella likheter och skillnader 

personalen har att säga om de förutsättningar deras skola har för att på bästa sätt hjälpa särskilt 

begåvade elever med mer av ett fokus kring skolans socioekonomiska placering. SK1 samt SK2 

ligger i områden i den valde kommunen vars placering av skolan anses ligga i ett  bättre 

socioekonomiskt område medan SK3 ligger i ett svagare socioekonomiskt område. 

I första delen av resultatet diskuterar personal från alla tre skolor att läraren är den första som 

bemöter och anpassar skolundervisningen för den särskilt begåvade eleven. Läraren på SK1 

upplever att hen jobbar mycket själv kring dessa begåvade elever, medan specialläraren på SK1 

diskuterar att klassläraren identifierar, eller har tankar om att eleven är särskilt begåvad, och tar upp 

frågan om eleven på elevhälsomötet. Under dessa tillfällen får läraren stöd i form av diskussioner 

kring hur undervisningen ska förbättras för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven. Specialläraren 

diskuterar även att eventuella utbildningskvällar kan anordnas för att utbilda personalen kring hur 

de ska bemöta och anpassa kring en särskilt begåvad elev.  

Ett gemensamt tema SK2 samt SK3 delar är resursen arbetslaget har för en lärare med en särskilt 

begåvad elev. SK3s lärare nämner även lärarlaget som en extra resurs och hjälp. Fördelen med detta 

säger SK2 läraren att flera pedagoger gemensamt kan arbeta kring den särskilt begåvade eleven. 

SK2s rektor diskuterar, som specialläraren i SK1 gör, att elevhälsoteamet finns som extra stöd för 

en klasslärare, samt att som rektor finns med och är uppdaterad i hur det går för den särskilt 

begåvade eleven för att kunna ta de extra besult, som omplacering, anställning av extra resurs eller 

flytta upp årskurser, som krävs för att eleven ska få det stöd eleven behöver.  Det som skiljer lärarna 

mellan i SK1, SK2 och SK3 är att läraren i SK1 inte upplever samma stöd från den resterande 
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personalen som lärarna i SK2 och SK3. Men att specialläraren i SK1 uppfattar att det finns ett stöd 

i form av elevhälsoteamet. 

I del två av resultatet läggs fokuset på de resurser samt metoder personalen har tillgång till för att 

på bästa sätt kunna anpassa undervisningen till särskilt begåvade elever. Samtliga skolor diskuterar 

Skolverket som en resurs, åsikterna skiljer sig åt då somliga inom SK1 samt SK2 inte utnyttjar 

Skolverket alls som en extra resurs. Medan SK3s biträdande diskuterar hur Skolverkets 

handlingsplan varit till stor hjälp för skolan. Matteklubben, som universitetet erbjuder, tar SK1 

samt SK2 del av. Båda skolor nämner vilken bra resurs Matteklubben varit för de elever som 

behöver det där extra stödet inom matematiken. SK3 har inte alls tagit del av Matteklubben som 

stöd, då de uppfattat klubben som en extra resurs enbart för äldre elever.  

Under del tre av resultatet finner vi ingen relevant information för just denna del av studien som 

har med skolans socioekonomiska placering att göra. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de resultat i relation till den tidigare forskning, bakgrund 

samt de teorier vi har valt. 

 

Delar av resultatet visar att det finns ett fungerade samarbete mellan personalen kring särskilt 

begåvade elever. Personalen som vi intervjuade förklarade vikten av att samarbeta och att diskutera 

eleverna, specifikt mellan klassläraren och specialläraren. Men det primära ansvaret ligger hos 

läraren, där den dagliga anpassningen sker i klassrummet. Det är ofta läraren som är den första, om 

vi exkluderar föräldrar, som får aningar om att en elev kan vara särskilt begåvad eller inte.  Ett tema 

genom många av våra intervjuer kring lärare och speciallärare var att de enbart har erfarenheter 

kring elever som är särskilt begåvade inom matematiken. En sådan begåvning är kanske lättare att 

observera samt i slutändan identifiera, genom kognitiva prov eller IQ tester. 

  

Worrell diskuterar att just begåvningar som går att mätas genom prover och tester som baserar på 

kognitiva förmågor eller IQ.  Worrell nämner även en “portfölj” som kan ges är för eleven men 

som finns till hands för läraren, där kan hen samla material som kan hjälpa läraren att identifiera 

eleven begåvningsstrykor (2018, s. 10:10). Då den matematiska begåvningen är den vi ser och vet 

mest om så finns det mycket mer forskning kring just det ämnet. 

  

Lärarna samt speciallärarna betonar även vikten av att kunna ha flera pedagoger samtidigt som vet 

och känner den särskilt begåvade eleven och dess begåvningar. Desto fler pedagoger som har 

kunskap om eleverna desto lättare blir det att möta eleven och få eleven att känna sig trygg. Det 

gör även processen vid identifikation av en särskilt begåvad elev lättare om det finns flera pedagoger 

runt eleven som ser samma tecken eller beteende. 

 

De i personalen på alla de skolor vi intervjuade som hade någon form av erfarenhet av denna 

Matteklubb, personalen på SK1 samt SK2 yttrade sig om vilken stor hjälp klubben var för de elever 

som de hade som var begåvade inom matematiken. Som lärare besitter man inte alla kunskaper 

inom alla ämnen och för just en elev som är begåvad inom matematiken som behöver utmaningar 

större än vad klassläraren eller specialläraren kan ge dem verkar Matteklubben vara ett bra alternativ 

för dessa elever.  Enligt Urban Dahllöf finns det tre faktorer som till stor del påverkar hur läraren 

på bästa sätt kan stötta sina elever i deras lärande. En av dessa är huruvida läraren har tillräckligt 

med tid för att kunna anpassa för en särskilt begåvad elev eller inte. En annan är ifall läraren har 

tillgänglighet till rätt läromedel (Dahllöf, 1999, s. 8).  Utan dessa faktorer, kan då läraren förväntas 

att kunna bemöta en särskilt begåvad elev på bästa sätt och på elevens nivå? Det är något som vi 

har svårt att se, det krävs extremt mycket tid för att kunna bemöta dessa elever och utan tid blir 

det svårt att ge den särskilt begåvade eleven det stöd som hen behöver, speciellt när man har tjugo 

andra elever som också kräver sin tid. Samtidigt behöver lärarna också rätt material för att ge den 
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där extra utmaningen som eleven behöver, för utan känsla av att det är något roligt och utmanade 

så blir det lätt att eleven börjar tycka skolan är tråkig och tappar lusten att lära sig. 

  

Nästa resultat på frågeställning två är hur förhåller de sig till det Skolverket erbjuder. Här blev 

resultaten ganska blandade. Handlingsplanen från Skolverket uppskattades av många när processen 

av identifiering och hur man förhåller sig till dessa elever sker. Men samtidigt var inte allt från 

Skolverket uppskattat då en av lärarna fann det som erbjöds som rätt torrt och valde hellre att söka 

kunskap och material från andra källor. 

  

Flera berättar även om hur de har deltagit i olika föreläsningar samt workshops som kommunen 

erbjudet när det gäller bemötande och anpassning kring särskilt begåvade elever. Då just 

undervisning och anpassning kring särskilt begåvade elever är rätt nytt kan det nog vara väldigt 

användbart för klasslärare men även för den resterande delen av skolans personal att kunna delta i 

workshops och föreläsningar. Detta bidrar självklart till mer välinformerade klasslärare som då 

lättare kan bemöta och hjälpa de särskilt begåvade eleverna de i framtiden kommer möta. 

  

En lösning två av skolorna har använt sig av var att flytta upp den särskilt begåvade eleven de 

försökte hitta lösningar och anpassningar till.  Det här är garanterat en bra lösning för de elever 

som är emotionellt mognare än sina klasskompisar samt att det inte bara är inom ett av skolans 

ämnen som eleven är begåvad inom. Elisabet Mellroth (2018) tydliggör vikten av att inte bromsa 

eleverna i sin skolgång utan att man låter de elever som klarade av att ta nästa steg får göra det, 

eleverna som kan ska få acceleration i sitt lärande (Mellroth, 2018, s. 16). Dock är det inte allt för 

vanligt att en särskilt begåvade elever är begåvad inom flera ämnen, det behöver inte nödvändigtvis 

vara så att eleven är begåvad inom alla matematikämnen om eleven är begåvad i just det 

matematiken. Därför tänker vi att just en sådan lösning inte är något som går att implementera med 

majoriteten av de särskilt begåvade elever som man troligtvis kommer stöta på under sin 

lärarkarriär. Men är eleven begåvad inom flera eller alla av skolan ämnen samt emotionellt mogen 

nog för att flyttas upp årskurser är detta en bra lösning. I en rapport av Terman och Oden (1959) 

beskriver de resultat som de fått fram om att särskilt begåvade elever är kapabla till att hantera det 

sociala minst lika bra om inte bättre än de elever som inte har en särskild begåvning (Terman och 

Oden, 1959, s. 13). Vi är självklart fullt medvetna om att detta inte stämmer in på alla elever som 

visar tecken på särskilda begåvningar. Men det finns de elever som besitter sina särskilda 

begåvningar som är minst lika kapabla som andra elever att hantera sociala situationer och miljöer. 

  

På en av skolorna vi intervjua berätta en av lärarna, som har haft rätt mycket erfarenhet av särskilt 

begåvade elever, om hur hen har uppmuntrat eleverna agera lärare eller magister för resterande 

klassen men även för parallellklasserna. Läraren kunde se att den här metoden gav goda resultat för 

den resterande klassen i matematiken. De två elever som fick agera lärare kom själva på 
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mattekluringar som de sedan fick genomföra tillsammans med deras klass. Det här går självklart att 

koppla till en av våra teoretiska utgångspunkter som är det sociokulturella perspektivet, som menar 

att elever lär sig i sociala interaktioner och aktiva miljöer (Säljö, 2015, s. 301). Genom att sätta dessa 

elever i denna lärarposition utmanande läraren eleverna i sitt egna lärande. Detta var en metod som 

läraren hade testat med flera av de särskilt begåvade elever som läraren haft och det fungerade på 

de flesta av dem. Dock funkade det endast i elevens egna klass. Det positiva resultatet blev inte det 

samma när eleven gjorde det i parallellklassen. Det vi då kan analysera, med hjälp av klassläraren 

som vi intervjuade, är att det beror på att eleven kände sig hemma i sin klass och känner ett stöd 

från sin lärare och alla elevens klasskompisar, medan i parallellklassen så hade eleven inte samma 

stöd från de andra eleverna. I teorin låter detta som en väldigt bra lösning och det verkar ha fungerat 

utmärkt för läraren och eleverna inblandade. Men då detta enbart var en lösning som togs upp av 

en av de speciallärare vi intervjuat och ingen annan kan vi då inte dra slutsatsen till att detta är en 

bra lösning för alla lärare att använda sig av för att kunna anpassa undervisningen till de särskilt 

begåvade elever lärare har i sitt klassrum. En konsekvens av att arbeta på detta sätt kan vara att 

eleven enbart går med på¨att arbeta på ett sådant sätt för att eleven tycker att det är kul, inte för att 

eleven faktiskt lära sig något nytt. En annan konsekvens kan vara att för mycket av elevens lärande 

fokus läggs på den höga nivån som eleven kan uppnå och inte den grund i matematiken som eleven 

faktiskt måste kunna.  

 

På de skolor vi intervjuade, var det två av skolorna som hade stött på elever med en särskild 

begåvning men som även hade en diagnos, eleverna med en sådan kombination kallades för Twice 

exceptional Students. Det är något som Coleman förklarar i sin undersökning om hur man kan 

beskriva en twice exceptional student, en elev med en begåvning och en svårighet, i form av en 

funktionsnedsättning, som eleven behöver stöd med (2015, s.204). När en elev har en sådan 

kombination kan det vara så att eleven visar sociala svårigheter med andra elever och lärare. 

Eleverna vill gärna ha det på sitt sätt och detta kan leda till att eleverna inte fungerar i vissa sociala 

miljöer. Detta är något som även Worrell förklarar i sin studie att särskilt begåvade elever har svårt 

att hantera sociala miljöer (2018, ss. 10:17-10:18).  När eleverna har det svårt att kommunicera med 

andra kommer eleven även att ha svårt att lära sig av andra. Att kunna kommunicera och lära sig 

av varandra och med hjälp av andra är ett viktigt redskap för en elevs lärande (Säljö, 2015, s. 301) 

Däremot ansåg lärarna att problemet för att inte kunna komma överens och andra sociala 

svårigheter berodde på diagnosen och inte på elevens begåvning. Något som vi också har 

dokumenterat efter de intervjuer som genomförts. Under dessa har lärarna yttrat liknande om inte 

samma åsikter eller upplevelser i form av att de särskilt begåvade elever med sociala svårigheter har 

ofta varit de elever med en diagnos, medan elever som inte är twice exceptional inte haft några 

större problem att socialisera sig med andra. Det är något som Terman och Oden beskriver i sin 

studie att särskilt begåvade elever kan hantera det social lika bra som elever som inte har en form 

av begåvning eller är twice exceptional (1959, s. 13). Därför skulle vi säga att lärarna har delvis rätt 
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när de beskriver att det är elever med diagnoser som har det svårt i sociala interaktioner, dock så 

framkom ett annat tema efter våra intervjuer. Där berättade alla tre skolor att särskilt begåvade 

elever kan framstå som ”lillgammla”. I sociala sammanhang med jämnåriga kunde den särskilt 

begåvade eleven ses som konstig för att eleven inte beter sig och pratar som ett barn. Den särskilt 

begåvade eleven behöver därmed få stöttning av läraren i hur man navigerar sig socialt och att man 

visar att det finns andra elever som förstår eleven. Det är alltså inte bara twice exceptional students 

som har problem med sociala interaktioner utan det är även särskilt begåvade elever som inte har 

någon diagnos som kan ha det svårt att föra sig i sociala miljöer. 

 

I tidigare kapitel, bakgrundskapitlet för att vara mer exakt, nämns två olika kognitiva modeller. Lie 

(2017)  beskriver i den första av lärstilar , audie-sekventiella stilen,  att de elever som föredrar denna 

stil av lärande, ger bilden av sig själva till resten av klassen som allvarliga och seriösa (Lie, 2017, s. 

Webb m.fl. 2005 refererad i Lie, 2017, s.41). Detta kan kopplas till de elever som kan upplevas som 

“lillgammal”, då även de ger ifrån sig bilden av att de är lite mer seriösa än deras 

klasskompisar..  Den visuo-spatiala kognitiva stilen, som är den  sistnämnda av de två stilarna, tycker vi 

passar in på de elever som fått agera lärare för den resterande klassen. Då det är något som eleverna 

hållit på med ett tag borde de vara en metod som de gillar och att de känner en motivation för det 

matematiska ämnet. Det som kännetecknar denna stil är att eleverna känner en motivation och ett 

intresse för de uppgifter som de jobbar med och genomför (Lie, 2017, s 41) Dock upplever vi inte 

att de resterande delarna av denna lärstil passar in på de ovannämnda eleverna. 

 

Johnsen (2014) presenterar i sin text de olika förmågor en särskilt begåvad elev kan besitta, en av  

dessa förmågor är ledarskapsförmågan (2014, s. 3). Under de intervjuer vi genomförde var det bara 

en lärare som insett att hen haft en elev som visat en förhöjd förmåga i ledarskap. Läraren, i hens 

fall, såg inga nackdelar med att ha en sådan elev. Dock kunde lärare tänka sig att eleven skulle kunna 

uppfattas som “lillgammal”. Det är dock svårt att identifiera den här sortens förmåga eftersom man 

inte kan kvantifiera en sådan förmåga genom olika tester, till skillnad från matematisk förmåga. 

 

Även i bakgrundkapitlet där vi redovisar de definitioner, se figur 1, Renzulli (2005) har av särskilt 

begåvade elever. För att en elev, enligt Renzulli, ska kunna klassas som särskilt begåvad behöver 

eleven besitta en eller flera av dessa definitioner (2005, s. 12). Antingen en specifik förmåga att 

kunna förvärva kunskaper inom ett ämne, en motivation som genererar handling eller ett kreativt 

tanke flöde (2005, ss. 15,18,21). Förmågan att kunna förvärva kunskaper inom ett ämne fick vi 

presenterat för oss av de lärare som har haft erfarenheter av elever med en matematisk förmåga. 

Även några av dessa elever, de som fått agera lärare, kan även kanske haft en motivation inom 

ämnet som genererat intresse att delta i undervisningen. Men just motivationen kring en särskilt 

begåvad elev är inte alltid självklart. Får eleven inte rätt stöd och utmaningar kommer motivationen 

aldrig att ta fart för den särskilt begåvade eleven.  
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Som tidigare nämnt i kapitlet teoretiska utgångspunkter så hävdar Vygotskij att människor lär sig 

genom att kommunicera med andra i sociala miljöer, att använda språket (Säljö, 2015, s.301). Det 

Vygotskij pratar om är något som elever med en särskild begåvning kan ha svårt med att klara av 

eftersom dessa elever ibland inte klarar av sådana sociala miljöer på grund av att de inte känner att 

de inte får ut något av den sociala interaktionen med andra. 

 

SK1 berättar om en elev som valde att inte prata och pratade endast med ett fåtal utvalda lärare 

och elever. Detta bidrog till att skolan var tvungen att anpassa undervisningen för eleven. Det 

skapade svårigheter för läraren att ha en ordinarie undervisning för eleven, men då fick läraren 

anpassa vissa saker så att eleven fortfarande kände sig inkluderad i undervisningen. Denna elev fick 

till exempel göra sina muntliga redovisningar med en lärare som eleven pratade med eller spela in 

sina muntliga uppgifter hemma för att sedan ta med dem till skolan. Just den elev var ett extremt 

fall men att man försöker anpassa undervisningen för elever med särskild begåvning är inte 

konstigt, utan det krävs mycket arbete från lärare för att kunna fånga upp eleven och skapa en 

relation. Att skapa en relation till särskilt begåvade elever var något som SK1 och SK2 tryckte på, 

man måste alltid bemöta eleverna på rätt sätt för att ge eleven möjlighet att uppnå sin fulla potential, 

för ifall eleven inte känner sig rätt bemött eller utmanad kan eleven börja agera aggressivt eller 

strunta helt i skolan och tillslut bli hemmasittande. När vi pratar om sociala relationer kan vi ju 

sätta in det i vår teoretiska utgångspunkt sociokulturella perspektivet.  Där Vygotskij återigen 

trycker på samverkan mellan människor och att man lär sig genom sociala interaktioner (Säljö, 

2015, s.301).  

 

Den största utmaningen utifrån vårt resultat är att få elever med en särskild begåvning att känna 

sig bekväma och att det är någon som förstår en. När det inte finns någon som förstår den särskilt 

begåvade eleven så blir det lätt att eleven börjar att agera utåt eller stannar hemma för att skolan är 

tråkig och eleven inte får den utmaning och anpassning som den behöver. Det viktiga är alltså att 

kunna skapa relationer till eleverna oavsett vilken socioekonomisk bakgrund eleven har, för skapas 

det ingen relation till den särskilt begåvade eleven så kan det hända att eleven låser sig och känner 

att hen inte blir rätt bemött. Skolorna säger att du måste hitta vägar in till den särskilt begåvade 

eleven för att sedan kunna utforma undervisningen och se elevens riktiga behov.  

 

Utifrån de frågeställningar som besvarats av personalen som intervjuats kan vi inte dra en slutsatts 

till att skolans socioekonomiska placering har en avgörande roll i huruvida den särskilt begåvade 

elever får rätt stöd för sin utveckling. Dock fann vi några skillnader. Läraren på SK1 upplever det 

inte som att hen får stöd från den resterande personalen, medan specialläraren på skolan gör, dock 

anser lärarna samt speciallärarna på SK2 och SK3 att ett samarbete och stöd finns. Då både SK1 

samt SK2s skolor båda är placerade i bättre ställda socioekonomiska områden kan inte en slutsatts 

dra till att placeringen är en avgörande faktor. Den stora skillnaden kring användning av resurser 
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ser vi i hur skolan har kunnat använda sig av Matteklubben. Här ser vi att både SK1 och SK2 

använder sig av klubben som ett stöd för de elever som är begåvade inom matematiken. Medan 

SK3, som uppfattat resurser att vara till för äldre elever, inte använt sig av klubben. Då SK2 samt 

SK3 inte ligger så centralt och SK2 använder sig av Matteklubben kan inte det vara det avgörande 

faktorn, men eftersom SK2 har en socioekonomisk placering som är starkare än SK3 kan det bidra 

med att SK2 har ett bättre kontaktnät kring universitet,  som erbjuder anordnar Matteklubben, och 

således få information om till exempel Matteklubben. Detta är även något som Worrell (2018) i sin 

studie beskriver, Worrell säger att den bidragande faktorn till klyftan för hur elever presterar är 

möjligheten att lära sig i och utanför skolan (Worrell, 2018, s. 10:12). SK1 och SK2 ges den 

möjligheten att studerar utanför skolan medan SK3, som inte var informerade om att Matteklubben 

var en möjlighet för skolans elever, inte ges den möjligheten. 
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Konklusion 

Som vi nämner i kapitlet innan har inte det socioekonomiska området haft en betydande roll för 

de särskilt begåvade elever som gått på de skolor vars personal vi intervjuat.  Men de resultat vi 

funnit, genom de metoder vi använt, är inte generaliserbara över alla skolor i den valda 

kommunen.  Då de områden vi medvetet valt har varken varit åt de extrema hållet, att området är 

varken har en hög socioekonomiskt status eller låg. Skulle denna studie göras på en större skala 

samt inkludera fler varierade skolor skulle resultatet eventuellt kunna se annorlunda ut. 

 

Med de resultat vi fått fram visar det sig på de tre skolor vi intervjuat att oavsett det 

socioekonomiska området skolan är lokaliserad i, visar att just den faktorn inte har en avgörande 

roll. Skolorna demonstrerade liknande kunskaper och metoder kring särskilt begåvade elever. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor rektor och biträdande rektor 

När vi pratar om särskilt begåvade elever menar vi elever som uttrycker förmågor som överskrider de förmågor som 

majoriteten besitter i respektive elevgrupp. Detta kan visa sig i kreativa, artistiska eller intellektuella områden, men 

även om eleven besitter ledarskapsförmågor utöver det vanliga. För att sedan kunna veta och se huruvida eleven är 

särskilt begåvad bör det vara jämförbart med andra grupper, såsom andra klasser och elever. En särskilt begåvad 

elev behöver inte nödvändigtvis vara en högpresterande elev. Motivationen riskerar att försvinna helt om eleven inte 

känner sig tillräckligt utmanad om den ordinarie undervisningen blir otillräcklig pga. deras särskilda begåvning. 

  

1. Hur länge har du arbetat inom skolans värld och hur stor del av den tiden har du jobbat som 

rektor? Har du nå tidigare erfarenhet inom skolan i form av ett annat yrke? 

 

2. Har ni identifierat särskilt begåvade elever på din skola? Om så, hur frekvent uppmärksammar 

ni sådana elever? 

 

3.Använder ni er av några typer av stödmaterial?  Hur förhåller du dig till det stödmaterial 

som Skolverket erbjuder angående särskilt begåvade elever? (Handlingsplan Skolverket) 

 

4. Kan du beskriva vilken koppling som finns mellan rektor, lärare och resterande personal på 

skolan angående särskilt begåvade elever? Delar ni med er av de olika erfarenheter som ni har 

angående bemötandet av särskilt begåvade elever? Hur fungerar samarbetet? Från identifiering till 

inkludering. 

  

5. Anser du att er skola har tillräckligt med verktyg och metoder nog för att på bästa sätt kunna 

bemöta och tillfredsställa särskilt begåvade elever? 

  

6.Beskriv om och i så fall hur du är involverad i beslutstagandet när det gäller arbete och anpassning 

för en särskilt begåvad elev? 

  

7. Beskriv hur du tänker kring inkludering och egen undervisning kring dessa elever? 

 

Här står bara nonsenstext för att fylla ut sidan. Här står bara nonsenstext för att fylla ut sidan.  Här  
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Bilaga 2. Intervju speciallärare 

 

1. Hur länge har du jobbat inom skolans värld och hur länge har den delen varit dedikerad till att 

vara speciallärare? 

  

2. Vad har du för erfarenheter av elever med behov av extra anpassningar i form av mer utmanande 

arbeten och uppgifter? 

  

3. Använder ni er av några typer av stödmaterial?  Hur förhåller du dig till det stödmaterial som 

Skolverket erbjuder angående särskilt begåvade elever? (Handlingsplan Skolverket) 

  

4. Kan du beskriva vilken koppling som finns mellan rektor, lärare och resterande personal på 

skolan angående särskilt begåvade elever? Delar ni med er av de olika erfarenheter som ni har 

angående bemötandet av särskilt begåvade elever? Hur fungerar samarbetet? Från identifiering till 

inkludering. 

  

5. Kan du beskriva de metoder och verktyg som du kanske använder dig av för att kunna bemöta 

särskilt begåvade elever? 

  

6. Hur involverad är du i beslutstagandet när det gäller arbete och anpassning för en särskilt begåvad 

elev? Kan du beskriva vilken roll du har när det gället att identifiera dessa elever? 

 

7. Särskilt begåvade elever kan i stor utsträckning undervisas med olika typer av särlösningar. Hur 

arbetar ni i förhållande till detta med inkludering och enskilda lösningar? 
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Bilaga 3. Intervju lärare 

1. Hur länge har du jobbat inom skolans värld? Har det alltid varit genom läraryrket? 

  

2. Vilka är dina erfarenheter av att vara lärare till särskilt begåvade elever? Om du tänker tillbaka på 

dessa tillfällen minns du då något särskilt positivt eller negativt i förhållande till denna undervisning. 

  

3. Använder du dig av några typer av stödmaterial?  Hur förhåller du dig till det stödmaterial som 

Skolverket erbjuder angående särskilt begåvade elever? 

  

4. Ifall du har en särskilt begåvad elev i klassrummet, skiljer sig hen från de andra eleverna i 

klassrummet och finns det fördelar och nackdelar av att ha en särskilt begåvad elev under den 

ordinarie lektionstillfället? 

  

5. Anser du att er skola har tillräckligt med verktyg och metoder nog för att på bästa sätt kunna 

bemöta och tillfredsställa särskilt begåvade elever? 

  

6. Vad eller vilka är de viktigaste stöden en lärare har angående att undervisa en särskilt begåvad 

elev? 

  

7. Vad eller vilka är de viktigaste stöden en lärare har att erbjuda en särskilt begåvad elev i dennes 

lärande? 
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Bilaga 4. Medgivande till deltagande i en studie 

Medgivande till deltagande i en studie 
  

Studien, som kommer att handla om särskilt begåvade elever, kommer att utföras inom 

ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Robert Berger och Sofia Lehrberg som går 

6:e terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att intervjuas, 

och att detta kommer analyseras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts. 

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

  

  

  

  

....................................................................... 

Ort och datum                                                              

  

  

.......................................................................                     

  

....................................................................... 

Namn och underskrift 

 

 

 

 


