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Sammanfattning  

Barn med särskild begåvning är en grupp som kan behöva särskilt stöd och 
anpassad undervisning för att kunna utvecklas på ett optimalt sätt i skolan. Då 
det saknas kunskap om dessa elevers speciella förmåga hos lärare och 
specialpedagoger blir ofta resultatet att dessa elever hålls tillbaka i sin 
utveckling. Att vara särskilt begåvad kan vara både en tillgång och en social 
belastning. Trots det kan det uppstå problem under uppväxttiden, i skolan och i 
olika sociala sammanhang. Föräldrar till särskilt begåvade barn har 
betydelsefulla erfarenheter som är viktiga att belysa. Syftet med denna studie är 
att undersöka och få kunskap om vardagen bland föräldrar till särkilt begåvade 
barn. Studiens frågeställningar är: Hur beskriver föräldrar sina erfarenheter av 
vardagen som förälder till barn med särskild begåvning? Hur beskriver 
föräldrarna sina erfarenheter gällande barnens väg genom skolan? Vilken 
betydelse har olika former av kapital i föräldrarnas beskrivningar gällande barn 
med särskild begåvning? Materialet, som består av åtta kvalitativa 
mejlintervjuer med föräldrar analyseras med utgångspunkt i Pierre Bourdieus 
begrepp om socialt, ekonomisk och kulturellt kapital. De viktigaste resultaten 
visar att föräldrarna är djupt engagerade i barnens skolgång, fritidsaktiviteter 
och sociala liv. Skolan har ofta problem med att tillhandahålla en 
utbildningsnivå som matchar deras barns behov. Det framkom att mödrarna är 
de som navigerar och har kontakt med skolan i stor utsträckning, vilket blev en 
stressfaktor när de upplevde att skolan inte lyssnade på dem.  Föräldrarnas 
höga innehav av socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital speglade deras 
möjligheter att avsätta tid och omsorg vilket påverkade föräldrarnas strategier 
avseende barnens skolgång och sociala tillvaro. Studiens resultat visar tydligt att 
resursstarka föräldrar har stor betydelse för deras förmåga att finna alternativa 
vägar genom utbildningssystemet såväl som fritiden för deras barn med särskild 
begåvning.  

Nyckelord: utbildningssociologi, särskild begåvning, Persson, undervisning, 
Pierre Bourdieu, kapital, föräldrar, skola, fritid, resurser, gifted children, 
parents. 
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Förord 
Denna studie avser att belysa och informera om ett kontroversiellt problem.  
De särskilt begåvade barnen beräknas utgöra cirka fem procent av befolkningen 
och kommer allt som ofta i kläm med utbildningssystemets värld, då de hamnar 
utanför existerande ramar. Särskilt begåvade barn förekommer överallt och är 
mycket vanligare än vad många tror, det finns därför incitament att öka 
kunskaperna om dem. Frågan kring dessa barn är ofta kontroversiell och det 
framkommer att skola och pedagoger saknar betydande kunskap om hur man 
handskas med särskilt begåvade barn.  
 
Resultaten i denna studie är sammanställda efter intervjuer med föräldrar till 
särskilt begåvade barn. Jag vill därför rikta ett varmt tack till de föräldrar som 
besvarade mina frågor och som så hjälpsamt anförtrodde mig sina erfarenheter 
och berättelser om sin vardag med särskilt begåvade barn. Er röst är otroligt 
viktig. 
 
Ett stort tack till Cecilia på Riksförbundet för särskild begåvning Öst, som 
hjälpte till att publicera en förfrågan i deras kanaler om min undersökning.  
Tack till Hasse för du har korrekturläst och varit behjälplig med förslag på 
litteratur och vitala inspel från start. En eloge till min handledare Lisa Backman 
och min ansvariga kursledare Johan Boberg för tydliga och viktiga 
återkopplingar gällande mitt arbete fortlöpande. Utan er hjälp hade jag inte 
kommit i mål. Ytterligare ett tack till mina studiekamrater Simon och Yaowapa 
för diskussioner, idéer, stöttning och pushning, det har helt enkelt varit 
ovärderligt för mig. Tacksamt tack till Herman som med ett ofantligt stort 
tålamod hjälpt mig med att hämta och lämnat lånad litteratur, putsat till det 
kosmetiska med uppsatsen och som uppmuntrat mig i alla lägen. 

Sist men inte minst min älskade lilla Dantegos, min yngsta son, som under hela 
hösten sett mamma sitta oändliga timmar framför datorn eller med näsan 
begraven i litteratur. Tack kära lille du för du förstått vidden och vikten av mitt 
arbete och enbart visat mig tålamod och kärlek längs hela resan.  

 

 
 
 
Vimmerby den 6 januari 2023 
 
 
Petra Whidotti  
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1. Inledning 
Skolverket fick i augusti 2014 ett uppdrag av regeringen att framställa ett 
material som skulle utgöra ett stöd för att stimulera och hjälpa skolors arbete 
gällande särbegåvade elever. Meningen var att Skolverkets material skulle 
främja och förbättra skolors arbete avseende elever med särskild begåvning. 
Materialet presenterades i maj 2015, målgrupperna för stödmaterialet var 
lärare, specialpedagoger, rektorer, företrädare för huvudmän och övrig personal 
inom elevhälsan.1 I synnerhet skulle materialet möjliggöra för dessa elever att 
erhålla en anpassad undervisning och kunskapsutveckling i mycket högre 
utsträckning än tidigare. I detta beslut refererar regeringen till en studie- 
Särbegåvade barn i skolan: finns det plats för dem?2  
 
I Perssons studie visar det sig att 92 % av de tillfrågade eleverna, vilka har en IQ 
på över 130, inte trivdes i grundskolan. Det framkommer vidare att studiens 
elever hamnade i konflikter med både sina kompisar som lärare. Elevernas 
uppträdanden gav grund för elevhälsan att på oriktiga grunder misstänka 
diagnosen ADHD. Som orsak för regeringens beslut hänvisas till skollagen:  
 

Alla barn och elever 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. Elever som lätt når de kunskapskrav som 
minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling.3 
 

I regeringens beslut åberopas det till det faktum att varje enskilds elevs 
förutsättningar och behov ska ligga till grund för hur undervisningen i skolan 
ska anpassas. Med det sagt innebär detta att undervisning inte kan utformas 
lika för alla. Enligt utbildningsdepartementet måste därför elevens bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk samt kunskaper vara de viktiga parametrarna för 
planering av elevens fortsatta lärande, kunskapsutveckling och utbildning.4 
 
Man ska vara väl medveten om att särbegåvning inte är en diagnos. Det medför 
att det inte finns någon precis bedömningsgrund som man tillhandahåller eller 
går efter när man antar att ett barn torde vara särskilt begåvat.5  
 
Enligt aktuell forskning påvisar den att särskilt begåvade barn som inte 
identifieras i ett tidigt skede och på så sätt får individanpassade utmaningar på 
en meningsfull nivå, riskerar att utveckla sociala problem samt att få det svårt 
och besvärligt i skolan.6  
 

 
 
1Skolverket,(2015), www.skolverket.se (2022-12-10) 
2 Persson. (2010) 
3 3 kap. 3§ skollagen (2010:800). s.12 
4 Utbildningsdepartementet, 2014 
5 Persson. (2019), s 1. 
6 Persson. (2014), s.131 
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Med detta som bakgrund ska man ha med sig vad skollagen framför, nämligen 
att skolan skall verka för en skola för alla: 
 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.7 
 
 

Roland Persson hävdar att särbegåvade elever i grundskolan på det stora hela 
lämnats åt sitt öde, han påpekar att som bäst har dessa elever fått erbjudande 
om årskursacceleration, det vill säga förflyttning till en årskurs högre upp, vilket 
han hävdar har kritiserats hårt av många forskare. Just separationen från övriga 
klasskamrater är olycklig säger Persson då de kan ha svårt att identifiera sig 
med äldre klasskamraterna.8 Han konstaterar att Sveriges skolväsende inte bara 
grundar sig på social jämlikhet, lika utbildningsmöjligheter och rätt till val, utan 
den bygger även på gränssättning av huruvida duktig en elev får vara i skolan. 
Persson vidhåller dock att Sverige såsom Skandinavien nu börjat 
uppmärksamma andra behov än inlärningssvårigheter, och det gäller i 
synnerhet forskning.9 
 
Mona Liljedahl, specialpedagog i grundskolan och medförfattare till skolverkets 
handledningsmaterial, beskriver i sin bok Särskilt begåvade elever, det faktum 
att hälften av lektionstiden för en elev med särskild begåvning går ut på att 
vänta in sina övriga klasskamraterna så dessa ska förstå och komma ikapp. Hon 
menar att om denna företeelse får fortgå under en längre period kan det 
medföra ett obeskrivligt själsligt lidande varpå elevens lust och 
prestationsförmåga sänks vilket kan resultera i att eleven underpresterar.10 
 

1.1 Begreppets historia  

Vid Högskolan i Jönköping arbetar Roland S Persson, professor i pedagogisk 
psykologi. Han anses vara vår ledande forskare i Sverige beträffande 
särbegåvning. År 1997 lanserade han begreppet särbegåvning och fastställde 
således begreppet med följande ord:  

 
Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och 

tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera områden, både i 

skolan och i vardagslivet 11 
 
Begreppet har enligt Persson sitt ursprung med anledning av att det uppstod ett 
ökat behov av utbildning anpassad för elever, som i sin kognitiva förmåga låg 
tämligen långt före sina övriga klasskamrater. Persson menar också att det inte 
var någon lätt uppgift att definiera begreppet som sådant eftersom det inte finns 

 
 
7 Lpo94 (2006), s4 
8 Persson. (1997), s. 177-178. 
9 Persson. (1997), s. 7-8. 
10 Liljedahl. (2017), s.52-53. 
11 Persson. (1997), s. 50. 
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någon helomfattande, enhetlig eller gemensam godtagbar precisering av vad 
särbegåvning är.  
 
Översättningen gifted children användes i den amerikanska kongressen 1971, då 
skrev amerikanen Sydney P Marland, i sin följande rapport:  

 
Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla till enastående 

prestationer, och som identifieras av yrkesskickliga och väl kvalificerade individer. De är 

barn som kräver differentierade och individuellt anpassade pedagogiska program för att 

kunna förverkliga sig själva och göra en insats för samhället i stort. Detta är dessutom en 

typ av undervisning som vanligen ligger bortom den som den ordinarie skolan kan 

erbjuda.12  

 
Definitionen som Marland använde sig av fick ett stort genomslag och en enorm 
betydelse för genren specialpedagogik och blev ett så kallat amerikanskt 
föredöme. Enligt Persson är Marlands definition om särbegåvning både 
mångskiftande och snäv eftersom det ger namn åt en allmän intellektuell 
begåvning, ett skapande/produktivt tänkande, ett ledarskap samt en speciell 
begåvning för något akademiskt ämne eller för olika konstformer. Persson 
antyder att definitionen enbart fokuserar på särskild begåvning inom 
grundskolans ämnen och form.13 

1.2 Särskilt begåvade 

Jag kommer i min studie att använda begreppet särskilt begåvad. Andra 
begrepp kan i forskningslitteraturen användas för att förklara företeelsen såsom 
högpresterande, hög begåvning, begåvad samt begåvning. Även internationella 
begrepp som gifted children, very able children, giftedness och highly talented 
kommer jag att översätta med särskilt begåvad eller särskild begåvning. 
Begreppet i sig är komplext, speciellt när det kommer till dess innebörd, varför 
jag kommer att belysa detta mer i forskningsöversikten. 

 

De elever som är särskilt bega ̊vade benämns lite olika i olika länder. I USA benämns 

särskilt bega ̊vade som ”gifted” i Storbritannien för “most able learnes” i Kanada 

“exceptional” och i Kina för “supernormal”14 

 

Benämningarna är många när det kommer till särskilt begåvade barn. 
Överbegåvade, högt begåvade eller särskilt begåvade är några epitet som 
används när man ska beskriva dessa barn. Enligt Persson uppstod begreppet 
särskild begåvning i Sverige 1997. Anledningen till detta var ett ökat behov av 
anpassad utbildning uppkom avseende elever som befann sig långt fram i sin 
kognitiva utveckling. Tidigare hade utbildningssystemet i Sverige, menade 
Persson endast fokuserat på elever med svårigheter gällande sin inlärning. 
Dessa elever med inlärningsproblematik skulle enligt 70-talets ideologier stöttas 

 
 
12 Marland citat i Persson. (1997), s. 45-46. 
13 Persson. (1997), s. 22. 
14 Liljedahl. (2017), s. 13 
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med alla till buds stående medel för att alla skulle uppnå samma acceptans 
avseende lägstanivå.  
 
Han beskriver att utmärkande begåvning inte gavs något intresse alls vilket inte 
var överensstämmande med resten av världens utvecklade industriländer. Detta 
medförde att den svenska skolan så sent som på slutet av 1990-talet fortfarande 
inte förfogade över någon gedigen kunskap om hur elever med särskild 
begåvning på bästa möjliga sätt skulle stödjas i lärandet.15  
 
Persson anser att benämningen särskilt begåvad inte ligger till grund för några 
problem utan att det istället är bekymmer med att identifiera dessa individer. 
Anledningen till detta är att de allra flesta försöken till att definiera särskilt 
begåvade har utgått från att de har en hög intelligenskvot (IQ). Han hävdar dock 
bestämt att en individ kan ha en ovanligt hög musikalisk talang utan att ha ett 
högt IQ. Det finns individer inom en sportslig domän som är otroligt talangfulla, 
men inte har akademiska förutsättningar. Han menar att särskild begåvning 
inte är implicit knutet till grundskolans läroplaner utan bör ses ur ett mänskligt 
beteende när det gäller allt. Med det menar han vikten av att belysa och 
framförallt förstå särskild begåvning och på så sätt bereda väg inom 
utbildningssystemet för en didaktisk tillämpning.16 
 
Ellen Winner amerikansk professor och forskare i psykologi använder sig av 
ordet särskild begåvning då hon anspelar på individer med begåvningar som 
utan tvivel anses vara över normalbegåvning. Hon brukar termen särskild 
begåvning för att referera till individer med tre atypiska karaktäristiska drag, 
vilka är brådmogenhet (de utvecklar en talang tidigt), går i sin egen takt 
(nyfikna och löser problem själva), samt ivriga efter att behärska, (besatt av sin 
speciella talang och vill utveckla den). Hon menar att ett särskilt begåvad barn 
är en individ som har en förmåga att prestera på en vuxens nivå när det kommer 
till dennes speciella talang.17 
 
 
Denna studie fokuserar på föräldrarnas upplevelser och erfarenheter med 
ingången att de har kännedom om sina barns särskilda förmågor. Den kommer 
att belysa hur föräldrarna upplever samarbetet med skolpedagogerna och hur de 
navigerar inom skolan men även skildra föräldrarnas möjligheter att på fritiden 
stimulera sina barn och på vilka sätt de gör detta.  

 

  

 
 
15 Persson. (2014), s. 130. 
16 Persson. (1997), s. 63-65. 
17 Winner. (1996), s. 3, 14-20. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 

2.1 Syfte  

Studiens syfte är att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv analysera 
erfarenheter av vardag och särskilt begåvade barns skolgång bland föräldrar till 
särskilt begåvade barn. 

 

2.2 Frågeställningar 

 
– Hur beskriver föräldrar sina erfarenheter av vardagen som förälder till barn 
med särskild begåvning? 
 
– Hur beskriver föräldrarna sina erfarenheter gällande barnens väg genom 
skolan? 

 

– Vilken betydelse har olika former av kapital i föräldrarnas beskrivningar 
gällande barn med särskild begåvning? 
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3. Forskningsöversikt 
I detta avsnitt presenteras tidigare nationell och internationell forskning som 
bedrivits kring särskilt begåvade barn och bland annat om årskursacceleration. 
Därefter presenteras och förklaras olika definitioner och begrepp som är 
centrala för forskningen kring barn med särskild begåvning. En ansenlig mängd 
av forskningen hanterar förutom detta, olika sätt att identifiera barn med 
särskild begåvning och de krav som ställs för stimulering och vidareutveckling. 
 

3.1 Internationell forskning 

Joan Freeman brittisk professor, startade sin forskning 1974 på särskilt 
begåvade barn och påtalar att det än idag inte finns någon generell tillämpbar 
vetenskaplig teori om vad intelligens är i synnerhet eller hur särskild begåvning 
ska fastställas.18 Hon anser att bästa sättet att identifiera ett särskilt begåvat 
barn är att belysa alla de karakteristiska variabler som en gifted person förfogar 
över, men påpekar samtidigt, att ju fler drag man belyser, desto fler barn passar 
in på dessa kriterier. Processerna med att fastställa särskild begåvning hävdar 
Freeman är precis som när man fastställer termer inom andra grupper, såsom 
Add, ADHD, autism, det vill säga man mäter ett historiskt mönster som visar på 
barnets uppförande.19 Freeman påtalar dock att en förutsättning för 
identifiering är god kunskap om särskild begåvning och hur den yttrar sig, vilket 
hon beskriver att lärarna saknar. Det är också alldeles för stor variation gällande 
lärarnas bedömningar kontra uppmätta resultat. Hon beskriver att 
utbildningssystemet i stort snarare väljer att sätta dessa elever ”på plats” än 
fullföljer arbetet med att fastställa deras särskilda begåvningar.20 
 
Linda K. Silverman amerikansk forskare i specialpedagogik är en av världens 
främsta auktoriteter inom området och har ägnat hela sin karriär och 
forskargärning åt särskild begåvning.  I 28 år, (1979-2007) har hon studerat 
(gifted children), särskilt begåvade barn och erhållit en ansenlig mängd kunskap 
kring begreppet särskilt begåvade barn. Silverman hävdar att särskilt begåvade 
barn är mycket medvetna avseende sin omvärld och som ett resultat av detta 
har svårigheter att hitta rätt verktyg och resurser i utbildningssystemet som 
matchar deras kognitiva kunskap. Silvermans forskning belyser flera olika 
aspekter såsom att föräldrar är experter på att identifiera sina barns särskilda 
begåvningar. Hon säger vidare att barnen oftast identifieras under deras tre 
första levnadsår då de uppvisar en otrolig snabbhet i sin utveckling. Hon 
poängterar även att om föräldrarna mot förmodan skulle förbise eller missa sitt 
barns särskilda begåvning visar studier att även pedagogerna gör detsamma. 
Silverman påtalar också att identifierar man sitt barn som särskilt begåvat så är 
det mest troligt att alla familjemedlemmar är särkilt begåvade.21 
 

 
 
18 Freeman. (1991), s. 50 - 68. 
19 Freeman. (1980), s. 10-16. 
20 Freeman (2005), s. 2-11. 
21 Silverman. (2012), s. 227-230. 
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3.2 Särskild begåvning ur ett sociologiskt perspektiv  

Laura Mazzoli Smith, forskare och doktor i utbildningssociologi, beskriver att en 
social modell av rättvisa bör baseras på någon form av rättvisefördelning. Det 
hon menar är att utbildningsmöjligheter bör fördelas rättvist och därmed 
anpassa dessa efter elevens behov. Strategier av social rättvisa belyser hon som 
vitala delar i ett utbildningssystem och poängterar att barn kommer in i 
utbildningssystemet i olika utvecklingsstadier och att pedagogerna måste 
engagera sig i det aktuella stadiet som eleven befinner sig i.  
Sociologisk forskning visar att pedagoger kämpar med att anpassa sina egna 
personliga värderingar gällande elever med särskild begåvning. Den mest 
produktiva sociologiska teoretiseringen av särskild begåvning borde vara att 
dels tillgodose barnets höga förmåga där socialt konstruerade och upplevda 
erfarenheter av särskild begåvning och deras familjer belyses såväl som en 
utbredd kulturell satsning inom detta område. Mazzoli beskriver att en 
mångsidig uppsättning av diskurser kommer att utgöra ett viktigt bidrag till 
utvecklingen av teoretiseringen av särskilt begåvade barns förmåga totalt sett.  

Förutom sociologi och människors värderingar kring särskild begåvning tar 
Mazzoli även upp olika familjesammanhang och deras narrativ. 
Socioekonomiska stratifierade karaktärer som kan benämnas som begåvade 
alternativt obegåvade kohorter, lyfter hon med utgångspunkter i sociologiska 
teorier om kulturell reproduktion. I Extending sociological theorising on high 
ability: the significance of values and lived experience hänvisar hon till 
argument som hävdar att barnet från början bör tolkas som ett blankt blad, 
identiskt med andra och som utvecklas på ett sådant sätt att endast 
miljöpåverkan torde vara en legitim fokus för forskning. Bevis om kohorter av 
särskilt begåvade elever som oproportionerligt uteslutande kom från 
medelklassen belyser hon som viktig emellertid ska man, hävdar Mazzoli, 
fokusera på individuella satsningar gällande särskild begåvning.  
 
Precis som Bourdieu hävdar spelar utbildning roll och har en nyckelroll på det 
sätt som kapitalistiska samhällen reproducerar sig själva. Hans teorier om 
kulturella kapital kopplat till klass och kultur, men ännu mer viktigt de sociala 
relationerna.  Den diffusa ständiga överföringen av kulturellt kapital inom 
familjen undgick observation (dock inte av sociologer) och som följd av detta 
fick vi ett utbildningssystem som verkar konstruerat och baserat på i huvudsak 
medfödda förmågor.  Kulturellt kapital och dess överföring är central för att 
förstå vad vårt samhälle räknar som begåvning och då i synnerhet särskild 
begåvning.22  
 

 
“the transmission of cultural capital is no doubt the best hidden form of hereditary 

transmission of capital, and it therefore receives disproportionately  greater weight in the 

system of reproduction strategies, as the direct, visible forms of transmission tend to be 

more strongly censored and controlled”23  

 
 
22 Mazzoli (2015), s. 256-262. 
23 Bourdieu (1986), s. 246. 
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3.3 Årskursacceleration 

Studier på internationell nivå bevisar att det existerar ett mycket starkt stöd för 
forskning avseende årskursacceleration för elever med särskild begåvning, 
(vilket innebär att man förflyttar eleven till en högre årskurs). Det är försvarbart 
ur en ekonomisk synvinkel men också effektivt att genomföra. När det kommer 
till akademiska ämnen och prestationsnivå som är utmanande blir särskilt 
begåvade barns förmåga ofta både tydligare och distinktare. Olthouse Ph D och 
forskare i årskursacceleration från USA, beskriver i sina resultat att i intervjuer 
med elever som årskursaccelererat svarar majoriteten att de varit mycket nöjda 
med sin skolgång och säger sig uppleva acceptans av samhället då de ägnar sig 
åt akademiska utmaningar och är mycket ambitiösa.24 Inom forskningen ligger 
betoningen på ett antal faktorer som man bör ta hänsyn till innan beslut fattas 
om årskursaccelaration varpå Freeman förklarar att för accelerationen ska vara 
lyckosam bör hänsyn tas till elevens reella studiekunskaper.25 
 
Ellen Winner, amerikansk professor beskriver teorier som belyser vikten av att 
placera de särskilt begåvade eleverna utifrån deras intellektuella förmåga 
snarare än placering baserad på ålder och fysik. Detta anser hon är mycket 
viktigt när man förespråkar årskursacceleration. Hon förklarar även att 
utbildningsnivån generellt sätt inom utbildningssystemet är alldeles för låg och 
menar att om man höjde kunskapsnivån för alla elever skulle det i 
förlängningen medföra mindre insatser för särskilt begåvade elever, det vill 
säga, den ökade nivån skulle även de måttligt begåvade barnen vara till fördel.26  
 
Nancy M. Robinson forskare och professor emerita i psykiatri- och 
beteendevetenskap vid University of Washington, skriver emellertid i sin 
forskning att särskilt begåvade barn är betydligt klokare än sina jämnåriga 
kamrater och att dessa barn hanterar sociala kontakter, lojalitet och vänskap 
långt över deras jämnårigas kapacitet. Robinson precis som Freeman belyser 
vikten av att skolan studerar och analyserar barnets tidigare kunskaper och 
relationer i just skolan för att lättare definiera dem som särskilt begåvade.  Det 
finns generellt en uppfattning gällande särskilt begåvade och sårbarhet, som 
påvisar att eventuell årskursaccelaration skulle leda till rädsla och lågt 
självförtroende. I stället hävdar Robinsons forskning motsatsen, att inga belägg 
eller bevis finns för att särskilt begåvade tenderar vara mer mentalt sårbara än 
andra, och att övriga parametrar som uttråkad, underprestering, perfektionism 
och effekten av att motarbeta press, perfektionism, akademisk progress inte är 
mätbara. Hon menar att det inte finns några vetenskapliga bevis på risker alls 
för eleven kopplade till att skolan genomför årskursacceleration.27  
 

  

 
 
24 Olthouse. (2014), s. 171-188. 
25 Freeman. (2005), s. 245-252. 
26 Winner. (1996), s. 274. 
27 Robinson. (2004), s. 59-67.  
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3.4 Svensk Forskning och specialpedagogiska perspektiv 

När det kommer till svensk forskning och särskilt begåvade barn så finns det i 
dagsläget tämligen lite forskning. Begreppet särskild begåvning sträcker sig 
dock tillbaka till 1920-talet, men det var först i början på 1990-talet som den 
svenske professorn Roland Persson började forska om detta i den svenska 
skolan.  
 
I en forskningsstudie med 287 särskilt begåvade elevers inlärningsmiljö, 
presenterar Persson att dessa individer i grundskolan såg sig själva som 
obegåvade orsakat av just underprestation i skolan. Skälen kring detta, visade 
studien, att de var understimulerade och uttråkade, de gav upp och gjorde i 
princip ingenting. Studien visade även att många av deltagarna inte fick det 
anpassade undervisningsstödet som krävdes i skolan utan istället erhöll 
eleverna detta stöd på hemmaplan.28  
 
Persson menar att man således förkastar tidigare traditionell forskning, som 
pekar och styrker att särskilt begåvade barn, som regel, har uppenbara behov att 
från skolan erhålla anpassat stöd, få bekräftelse och i synnerhet stimulans på en 
intellektuell anpassad nivå.29 Persson och Kullander påtalar betydelsen och 
vikten av anpassat stöd i skolan bör aktiveras i tid, i form av integrerad 
undervisning och olika utmaningar, för att eliminera risken av 
understimulering, likgiltighet och ohälsa. Persson insisterar och belyser också 
värdet av att skolan inkluderar föräldrarna i den socialpedagogiska delen vilket 
han betonar aldrig bör präglas av socioekonomiska förutsättningar.30  
 
Persson anser att möjligheten till studier på högre nivå samt förfoga över 
pedagoger är en möjlighet som bör erbjudas. Det är viktigt att dessa elever 
uppmuntras i stor utsträckning men framförallt utmanas då de blir väl 
medvetna om strategier för att nå sin fulla potential. Ju högre eleverna klättrar i 
utbildningssystemet desto större positiv bild erhåller de av sina studier. Elever 
som går i grundskolan har mer negativa uppfattningar om deras skoltid än 
elever på gymnasiet, då elevens känsla stärktes i en positiv riktning, med 
anledning av studier på högre nivå.31  
 

  

 
 
28 Persson. (2010), s. 3-4. 
29 Persson. (2010), s. 4. 
30 Persson. (1997), s. 13, 15, 17. Kullander. (2014), s. 163. 
31 Persson. (2010), s. 536–569. 
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3.5 Begreppet Twice - Exceptional 

Persson lyfter även problematiken med att man i Sverige vid tillfällen blandar 
ihop särskilt begåvade barn med elever som har twice-exceptional, vilket är ett 
begrepp som används för att beskriva dels en särskild begåvning tillsammans 
med en diagnos eller annan funktionsnedsättning. I hans studie om särskilt 
begåvade barn konstaterar han att hela 92 procent av dem med en IQ på över 
131, kände missnöje och vantrivdes i skolan. De utmärkte sig ofta genom att 
bråka med både elever och lärare vilket förde med sig misstankar om ADHD 
eller liknande diagnoser säger Persson.32 Denna förväxling medför 
konsekvenser för barnen med särskild begåvning. Den kan innebära att eleverna 
som har både särskild begåvning och en svårighet går under radarn för sin 
särskilda begåvning och tolkas enbart som en elev med diagnos eller 
funktionsnedsättning. Det betyder att de särskilt begåvade barnen även 
tillskrivs en diagnos eller problematik på grund av understimulering i skolan. 
Barnen med särskild begåvning uppvisar ett beteende som ofta misstolkas som 
Asperger eller ADHD, vilket kan innebära stora konsekvenser för barnet med 
särskild begåvning.33 
 
Persson däremot är noga med att belysa vikten av lärarnas förmåga att 
identifiera barn med särskild begåvning, då dessa barn ofta kan uppfattas som 
socialt missanpassade. De missbedömningar som omgivningen gör kan 
resultera i att barn hamnar hos psykologer och skolkuratorer på helt felaktiga 
grunder. Lärares brist på beröm, motivation och uppmuntran kan istället orsaka 
livslånga sociala och emotionella problem.34 Trots att lagstiftningen har 
aktualiserats påvisar forskningen att särskilt begåvade elever alltjämt har 
väsentligen sociala svårigheter i den svenska skolan, knutet till att både 
utbildningssfären, lärarna och föräldrar saknar tillräcklig kunskap om hur man 
stödjer och förstår särskilt begåvade elever.35 
 
Trots att det genom åren bedrivits debatter och samtal både ur ett nationellt och 
internationellt perspektiv så har inte elevers skolsituation med särskild 
begåvning varit prioriterat. ”In this school system there is currently no official 
policy for Gifted Education. No actions are therefore currently taken on behalf 
of the gifted and talented students”.36 Persson menar att vi hyllar alla andra 
former av begåvning som idrottsliga, konstnärliga och musikaliska talanger, 
men motsätter oss kraftfullt tanken på att ge de barn med teoretiska talanger ett 
speciellt bemötande. Persson hävdar att frångå de ordinarie kursplanerna är 
relativt ovanligt.37 
 

  

 
 
32 Persson. (2015), s. 5-6. 
33 Persson. (2015), s. 5-6. 
34 Persson. (2010), s. 3. Kullander. (2014), s. 156. 
35 Persson. (2014), s. 131). 
36 Persson. (1997), s. 20. 
37 Persson. (1997), s. 8, 47, 66. 
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3.6 Utbildningssociologi ur ett mödraperspektiv 

En relevant utbildningssociologisk forskning som är intressant att nämna i 
sammanhanget är Emma Laurins avhandling om mödrars utbildningsstrategier 
för sina barn. Den studien behandlar mödrar till barn med autism och ADHD. I 
avhandlingen beskriver hon bland annat mödrars utbildningsstrategier och 
deras ansvar gällande sina barns skolgång. Den skildrar mödrars kamp med 
barnens skolor om deras barns resurser, men tar även upp skolans ansvar, och 
deras förståelse för barnen. I fokus stod barnens diagnoser men också 
socioekonomiska och kulturella kapital. Genom att analysera upplevelser och 
erfarenheter hos svenska mödrar från olika sociala klasser bidrar hennes 
forskning till att rikta fokus på utbildningsstrategier sprungna ur olika 
kapitalarter.  Ambitionen hos Laurin har framförallt legat på att belysa mödrars 
sammansättning av kapital och hur de inte bara påverkat dem utan även 
förklarar betydelsen av tillgångar.38 Hon förklarar även att anledningen till att 
hon valde att skriva om mödrar var att tidigare studier visar att mödrar i större 
utsträckning är väl insatta i sina barns diagnoser och skolgång.39 
 
Studien hanterar det sociala livet, familjens umgänge, föräldrars yrkesliv och 
hur barnets diagnos påverkar föräldrarnas liv. Här tar hon upp det faktum att 
mödrarna bär en tyngre börda än fäder gällande barnens svårigheter. Fäder 
beskriver dock att de påverkas indirekt, vilket de förklarade var knutet till att de 
kände av mödrarnas ångest eller stress över barnens situation.40 
Laurin använder sig av Bourdieus kapitalbegrepp i studien och vilka hon menar 
används till att synliggöra komplexa klassanalyser. Hon förklarar inte bara 
olikheterna bland olika sociala grupper utan analyserar även betydelsen av olika 
slags tillgångar.  Forskningsmässigt så är det här är ett nytt bidrag såtillvida att 
hon tar inte bara upp betydelsen av tillgångar utan även betydelsen av tid och 
känslor utifrån sociala gruppers utbildningsstrategier.41 

Laurins Barn med diagnoser - Mödrars och skolors strategier i Stockholm 
porträtterar familjers kamp för att förstå och fostra sina barn men belyser även 
deras strider för att förbättra barnens ibland mycket svåra skolsituation som ett 
led i att bevara sin ställning gentemot andra sociala grupper. Studien tar även 
upp viktiga aspekter som hur betydelsefullt sociala nätverk är i form av familjen, 
vänner, nätverk och skolpersonal. Det ekonomiska kapitalet och vilken 
avgörande betydelse den har för familjen beskriver hon som deras möjlighet till 
att frigöra tid och omsorg med barnen. Laurins studie styrker värdet av 
ekonomiska tillgångar då det visade sig att föräldrarna i mycket stor 
utsträckning möjliggjorde research om barnens diagnoser och finna vägar 
genom skolsystemet, vilket underlättade barnens skolgång.42  
 

  

 
 
38 Laurin. (2021), s. 15-16. 
39 Laurin,(2021), s. 58. 
40 Laurin. (2021), s 28-29. 
41 Laurin. (2021), s.35 - 36. 
42 Laurin. (2021), s. 44 – 45. 
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3.7 Kan vem som helst bli särskilt begåvad? 

Under historiens gång har man stött och blött frågan om betydelsen av arv eller 
miljö eller arv och miljö.  De flesta beteendevetare eller pedagoger påstår dock i 
dagsläget enligt Persson att en individs begåvningsnivå är bundet till både arv 
och miljö.43 Den amerikanske forskaren Benjamin S. Bloom och dennes 
forskning, som Persson hänvisar till, har visat sig bli startskottet för en våg av 
forskning, vilken riktar in sig på att upptäcka olika ekologiska variabler som kan 
klargöra varför vissa utvecklar särskild begåvning men inte andra. Men tanken 
på en mer eller mindre genetisk jämlikhet är på intet sätt ny. Om de optimala 
förutsättningarna nu skulle inträffa, innebär dessa i så fall att vem som helst 
kan bli särbegåvad?44  
 
Avslutningsvis kan jag konstatera att en överväldigande kvantitet av tidigare 
forskning kring särskild begåvning fokuserar i mycket stor utsträckning på att 
identifiera särskild begåvning och i synnerhet på de problem som kan uppstå då 
barn med särskild begåvning känner sig missförstådda och saknar den 
stimulans som de behöver.  
 
Perssons fokus på särskilt begåvade barn i skolan samt Laurins avhandling 
inom utbildningssociologi, vilken utgår från mödrars perspektiv, utgör än mer 
relevant bas för min utbildningssociologiska uppsats.  
 
Problematiken och forskningen kring särskild begåvning kan belysas ur flera 
perspektiv. Ett sådant perspektiv kan vara där man lägger fokus på föräldrar till 
särskilt begåvade barn och där syftet är att undersöka föräldrars olika 
uppfattningar och redogörelser om hur det är att vara förälder till ett barn med 
särskild begåvning. 
Ambitionen i uppsatsen är att fånga upp erfarenheter från föräldrar till barn 
med särskild begåvning, och liksom Laurin inkludera utbildningssociologisk 
fokus på resurser genom Pierre Bourdieus kapitalbegrepp. Jag ämnar också 
återknyta till Laurins studie när jag diskuterar studiens resultat i diskussionen.  

  

 
 
43 Persson. (1997), s. 56. 
44 Persson. (1997), s. 60- 61. 
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4. Teoretiska perspektiv 
Denna studie är baserad på den franska sociologen Pierre Bourdieu (1930-
2002). Hans teori om social reproduktion inom den sociologiska vetenskapen 
har blivit känd särskilt på grund av begreppet om symboliska kapitaltillgångar. 
Symboliskt kapital anses vara en individs erkända tillgångar som kan delas upp 
i sociala och ekonomiska och dels kulturella kapital.45 Pierre Bourdieu 
betraktade utbildningssystemet och i synnerhet skolan som en urvalsapparat 
och filter som har som uppgift att bevara och förmedla kulturen i alla dess 
former till så många som möjligt.46 Trots detta har han påvisat att samhällseliter 
reproducerar sig genom att dra nytta av utbildningssystemet för att 
vidmakthålla och ärva sin position till kommande generationer.47 Begreppen 
kulturellt kapital, ekonomiskt och socialt kapital är det som är mest relevant i 
min studie. 

4.1 Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital kan enligt Bourdieu ses som en persons tillgångar i form av 
både kunskap och utbildning. Detta kulturella kapital kan ärvas från antingen 
föräldrar i form av utbildning och kunskap men det kan också anskaffas via 
skolsystemet. Genom konversationer hemma, och tillgänglig litteratur i 
familjens bokhylla kan detta således ha betydelse för barns möjligheter att 
tillgodogöra sig ytterligare kapital via utbildningssystemet. Broady påtalar detta 
med följande ord:  
 
 

”Att elever som är väl rustade med kulturellt kapital har goda utsikter till en privilegierad 
framtid sammanhänger med att de och deras föräldrar är väl bekanta med och förmögna 
att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet och yrkeslivet och den 
sociala världen i övrigt erbjuder.”48 

 
 
Bourdieu förklarar att privilegierade familjer med ett högt innehav av kulturellt 
kapital i mycket större omfattning kan anpassa sina utbildningsinvesteringar 
och gör investeringar som för familjen resulterar i den bästa utdelningen. Dessa 
familjer har ”fingertoppskänsla” när det gäller val av utbildning, skola, och 
resurser och äger därför förmågan att aktivera sina tillgångar.49 Bourdieu 
poängterar dock att överföring av ett kulturellt kapital till barnen inte sker 
skyndsamt utan kräver en process, medveten eller omedveten sådan.50  

På grund av barnens komplicerade situation i skolan kan detta vara av krävande 
karaktär för föräldrarna. Laurin beskriver att mödrarna i hennes studie ägnade 

 
 
45 Broady. (1998), s. 3-4. 
46 Broady. (1991), s. 213. 
47 Broady. (1998), s. 3. 
48 Broady. (1998), s. 8. 
49 Bourdieu. (1995), s. 38. Laurin. (2021), s. 45. Palme. (2008), s. 127. 
50 Laurin, (2021), s. 222. 
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stor del av sin fritid för att överföra kulturellt kapital till sina barn.51 Kulturellt 
kapital, som Bourdieu definierar i förhållande till de ledande värderingarna i 
samhället, är till exempel, utbildningskapital och vetenskapligt kapital. Båda 
kan förklaras ha relevans i en studie om föräldrar till särskilt begåvade barn.52 

4.2 Ekonomiskt kapital 

Ekonomiskt kapital vilar på både materiella och finansiella tillgångar, de kan 
också spegla kunskaper gällande finansiella spelregler. Laurin tar upp ett 
perspektiv gällande mödrars möjligheter att gå ner i arbetstid för att hjälpa och 
ta hand om barnen. Huruvida detta var möjligt påverkades av familjens 
ekonomiska situation och fäders vilja att täcka upp för mödrars 
inkomstbortfall.53 Familjers ekonomiska kapital har en avgörande betydelse 
vilket kan spegla familjens möjligheter att bidra med extra tid för omsorg, att 
sätta sig in i barnets begåvning och finna stöd och hjälp i utbildningssystemet. 
Det vill säga föräldrars ekonomiska kapital kan generera ett för barnen 
omvandlat utbildningskapital. I studier inspirerade av Bourdieu finns det 
exempel som visar avsevärda skillnader i just val av utbildning och familjers 
strategier gällande uppfostran. De skiljer sig i förhållande till familjer som 
framförallt prioriterar ställningstaganden baserade på kulturella tillgångar 
kontra familjer med en högre utsträckning av ekonomiska tillgångar.54 
 
I denna uppsats används ekonomiskt kapital för att förklara föräldrars 
möjligheter att utveckla sina sociala och kulturella tillgångar genom att betala 
för dessa. Precis som Laurin i sin avhandling uttrycker sig, så kan mödrars 
ekonomiska resurser ha en avgörande betydelse, då hon menar att detta kan 
påverka mödrars möjligheter att frigöra tid och omsorg tillsammans med 
barnen.55 

4.3 Socialt kapitalt  

Det sociala kapitalet beskriver Bourdieu som de kontakter vi har med andra 
individer. Dessa kan vara vänner, kollegor, klasskamrater och vårdnadshavare. 
Vi vet att det sociala kapitalet kan leda till goda framtidsutsikter, viktiga 
kontakter som leder till utbildningsmöjligheter, eller tillträde till 
arbetsmarknaden samt andra sociala nätverk.56 Socialt kapital kan i mångt och 
mycket vara familjerelationer men även relationer man har byggt upp under 
skoltiden, yrkeslivet och i sitt privatliv. Att karaktärisera ett socialt ursprung 
kan vara en förälders ämbete eller profession vilket kan tillskrivas ett viss mått 
av socialt kapital, då närhet eller tillgång till en viss yrkesmiljö kan anses ses 
som ett kapitalinnehav.57  
 

 
 
51 Laurin, (2021), s. 222. 
52 Bourdieu. (1995), s. 73. 
53 Laurin (2021), s. 227. 
54 Bourdieu. (1995), s. 73.  Broady. (1998), s 3. 
55 Laurin. (2021), s 46. 
56 Bourdieu. (1999), s 86. Palme. (2008), s. 18-19. 
57 Palme. (2008), s. 19, 127.   
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I Laurins avhandling belyser hon vikten av kontakter och sociala nätverk då 
dessa kan spela en fundamental roll i föräldrars krav eller begäran om resurser 
på barnets aktuella skola. Hon nämner bland annat en undersökning av 
föräldranätverk, där sociologerna Horvat, Weininger, och Lareau fann explicita 
skillnader i medel och arbetarklassen. Medelklassföräldrarna i kraft av tunga 
sociala kapital påverkade i mycket större utsträckning sina barns situation i 
skolan än föräldrar ur arbetarklassen. Här aktiverade medelklassen sitt sociala 
kapital vilket visade sig ha speciell betydelse avseende de barn vilkas skolgång 
upplevdes som problematisk och där föräldrarna ansåg att barnen var i stort 
behov av pedagogiska specialinsatser.58 Föräldrars dialoger med skola och 
lärare är ett sådant socialt informationskapital som krävs för att tillgodose 
barnens krav på stimulans och pedagogiska verktyg för att uppnå sin nivå på 
anpassad utbildning. Föräldrar med få resurser genom sociala relationer har 
därför möjlighet att aktivera sin kunskap tillsammans med skolpedagoger varpå 
de får stöd i sina utbildningsstrategier. De blir på så sätt hjälpta att finna 
utbildningsvägar för barnen eller erhåller råd var de ska inhämta hjälp från 
olika samhällsaktörer.59  
 
Laurin skriver vidare att inom den sociologiska litteraturen har föräldrar från 
medelklassen ofta framställts som en grupp med starka sociala nätverk tillika 
välinformerade gällande syn på skola och utbildning. Arbetsklassens föräldrar 
är de som saknar viktig upplysning i utbildningssammanhang och är således 
medelklassens motsats. Hon lyfter i sin studie mödrars och fäders nätverk och 
belyser att mödrars nätverk består i större utsträckning av andra kvinnor, 
lärare, mormödrar och vård – och omsorgspersonal. Laurin belyser att det var 
barnens svårigheter som initialt aktiverade ingången till de sociala nätverken. 
Det var föräldrars behov av stöd känslomässigt, men där även kulturellt som 
ekonomiskt stöd kunde aktiveras.60 
 
Ida Lidegran poängterar vikten av socialt kapital då hon menar att sociala 
kontaktytor som etableras utanför skolan tillskrivs ett centralt kapitalvärde.61 
Föräldrars kontaktnät kan därför ha stor betydelse för föräldrars förmåga att 
inhämta kunskap rörande deras barn med särskild begåvning. En sådan 
kontaktyta kan vara ett specifikt forum där man lyfter och vädrar varandras 
erfarenheter.62 Lidegran uttrycker i sin vetenskapliga skrift att föräldrarnas 
utbildningsnivå är ett vanligt och ett återkommande frekvent mått på social 
bakgrund.  Hon studerar också om föräldrarnas läroverk eller betyg hade 
kunnat fungera som värdemätare gällande socialt ursprung, men menar att just 
utbildningsnivån hos föräldrarna har en unik ställning.63 
 
  

 
 
58 Laurin (2021), s. 228. 
59 Laurin. (2021), s. 229-230. 
60 Laurin (2021), s 231-232. 
61 Lidegran. (2009), s. 39.   
62 Laurin. (2021), s. 227. 
63 Lidegran. (2009), s. 27.  
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Lutad mot ovan resonemang så framgår det tydligt att det kan ha betydelse om 
föräldrarna förfogar över familjära resurser vilka kan möjliggöra ovärderlig 
hjälp i omsorgen om barnen. Det kan förklaras med att socialt kapital i en familj 
utgör den sammanlagda kvantiteten av både ekonomiskt som kulturellt kapital 
vilka ackumulerats över tid och som sedan aktiveras. Min studie avser att 
synliggöra huruvida föräldrarnas innehav av olika former av kapital har 
betydelse i föräldrarnas beskrivningar gällande barn med särskild begåvning.    
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5. Metod  
Studiens syfte är att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv analysera 
erfarenheter av vardag och särskilt begåvade barns skolgång bland föräldrar till 
särskilt begåvade barn. I denna del beskriver jag de metoder som jag har använt 
mig av i studien samt ger en redogörelse för genomförandet samt bearbetningen 
av min empiri. Vidare kommer jag att beskriva studiens tillförlitlighet samt 
etiska aspekter. 

5.1 Mejlintervju som datainsamlingsmetod 

Jag har genomfört en strukturerad kvalitativ studie där respondenternas 
perspektiv är utgångspunkten. Enligt Bryman avser den kvalitativa intervjun till 
att kasta ljus på respondenternas tolkningar i stället för i förväg fastställda svar 
som bedöms som sanna eller felaktiga. Han menar också att flexibilitet är 
centralt i den kvalitativa intervjun. När det kommer till mejlintervjuer är syftet 
att få fram så noggranna och utförliga svar där intervjupersonernas 
uppfattningar framkommer på ett tydligt sätt.64  
I den här studien är syftet att få en så tydlig och klar bild av föräldrarnas 
redogörelser av deras vardag som möjligt. 
Bryman beskriver vidare att intervjuformen förmodligen är den mest använda 
metoden inom kvalitativ forskning. Vidare poängterar han, att ett generellt syfte 
för den kvalitativa undersökningen, handlar om att förstå de företeelser 
gällande individer och den sociala vardag de befinner sig i.65  
 
Jag valde att samla in mitt material genom mejlintervjuer och detta med 
anledning av att jag fått till mig av föräldrarna att de uppskattade att kunna 
svara på mejlintervjuguiden när tid och möjlighet gavs och dels för att jag själv 
hade begränsat med tid. De vidarebefordrade även till mig att möjligheten att 
ställa uppföljande frågor kring deras inskickade material var inga problem. 
Vissa av respondenterna lämnade även sina telefonnummer för att jag lättare 
skulle kunna återkoppla till dem, om jag mot förmodan skulle sakna något 
material. Så det fanns flexibilitet både ur föräldrarnas som mitt eget perspektiv. 
Syftet med att använda denna metod är därför möjligheten att belysa 
respondenternas tankar, kunskaper och uppfattningar, vilket lämpar sig väl i 
min studie som undersöker föräldrars upplevelser kring deras barn med 
särskild begåvning. Det insamlade empiriska materialet har utformats genom 
mejlintervjuer. Intervjuguiden utformades på så sätt att alla får likadana frågor i 
exakt samma följd, (se bilaga 1). Intervjuguiden inleds med en förklaring om 
syftet med intervjun och instruktioner som förtydligar vad jag specifikt 
eftersöker. Intervjuguiden startar med åtta allmänna frågor till föräldrarna för 
att sedan övergå i 12 frågor med möjlighet att fritt beskriva, berätta och 
förtydliga svaren.66 
 

 
 
64 Bryman. (2018), s. 299- 300, 481-483. 
65 Bryman. (2018), s. 300, 479-481. 
66 Bryman. (2018), s. 296-299. 
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Studien baseras på mejlintervjuer med åtta respondenter som alla är föräldrar 
till särskilt begåvade barn. Respondenterna är fördelade över hela landet. 
Studiens avgränsning innefattar föräldrar med barn mellan fem och femton år i 
skolåldern. 

5.2 Urval och bortfall 

Då studien syftar till att ge ökad insikt och förståelse gällande föräldrars 
upplevelser och tankar kring barn med särskild begåvning tog jag därför hjälp 
av kontakt på Riksförbundet för särskild begåvning Öst, (riksstyrelse och 
lokalföreningen region öst). Det är både en rikstäckande förening samt en 
lokalförening som arbetar med rikstäckande kunskapsspridning samt 
påverkansarbete, mötesplatser, aktiviteter och samarbeten mellan universitet, 
näringsliv och grundskolor samt mellan föräldrar. Med anledning av 
Riksförbundets omfattande nätverk lades det upp en förfrågan på deras digitala 
plattform(ar) samt i flera föräldraforum om möjligheten att delta i denna studie.  
Via den förfrågan öppnades möjligheten upp att nå det önskade urvalet av 
föräldrar. Tack vare kontaktnätet inom de särskilt begåvades riksförbund Öst 
blev det en garant för säkerställandet av spridningen av mitt urval. Vad gäller 
urvalet av föräldrar avgränsade jag mig till föräldrar med barn i grundskolan. 
Det centrala materialet i studien kom således att utgöras av mejlintervjuer med 
åtta föräldrar till barn i åldrarna 5-15 år. Bryman menar att det är viktigt att 
noggrant välja ut de som passar bäst i en studie.67  
Med stöd av kontakten förfogade jag relativt snabbt över det antal respondenter 
som min studie krävde. Kommunikationen skötte jag därefter själv vilket även 
blev ett bra sätt att ge eventuell återkoppling på potentiella frågor rörande min 
studie.  
 
Första steget var således ett inlägg i ett nationellt forum där det framgick att jag 
eftersökte föräldrar som kunde tänka sig att delta i min studie och svara på 
mina frågor. Jag erhöll under en mycket kort tid snabbt mejlsvar från 15 olika 
föräldrar fördelade över hela Sverige där de erbjöd sig att vara med i studien. 
Samtyckesblanketten (Bilaga 1) medskickades i återvändande mejl tillbaka till 
dessa föräldrar. Först efter inkommen underskriven blankett om samtycke 
översändes frågeformuläret (Bilaga 2) med intervjufrågorna.  
 
Nackdelen var att trots att många familjer initialt visat sitt intresse för studien 
på sociala medier, var det likväl fler än hälften som inte återkopplade gällande 
samtyckesblanketten trots flera påminnelser, vilket medförde att jag inte kunde 
översända dessa föräldrar intervjufrågorna. Det framkom dock att när min 
studie pågår är det i slutet av höstterminen och många av respondenterna 
uppger att deras barn har utmanande skolsituationer där slutet av en termin är 
en tung slutspurt för barnet. Mycket av den tid de har går åt att ta hand om och 
fånga upp deras skolexkluderade barn. Det beskrivs att dessa barn och unga 
kräver en allt högre grad av stimulans även på fritiden och ett stort engagemang 
från vårdnadshavarna för att mätta de särskilt begåvade barnens kreativitet, lust 

 
 
67 Bryman. (2018), s. 239, 361-362. 
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att lära och möta ny kunskap. Med den informationen som utgångsläge så var 
svaren jag ändå mottagit så pass omfattande och innehållsrika att jag trots detta 
bortfall ändå kunde genomföra min studie. Av 15 intressenter blev utfallet att 
åtta föräldrar svarade och fullföljde studien.  

5.3 Bearbetning av materialet 

För att bearbeta det inkomna datamaterialet började jag med att läsa det 
material som kommit in. Alla föräldrarna hade svarat på alla frågor, en del 
kortare och en del mer omfattande så det fanns ett gediget material att ta del av. 
Jag var initialt intresserad av att uttyda likvärdig och samstämd information så 
jag gjorde anteckningar i marginalen vilka jag bedömde kunde vara viktiga för 
resultatet och analysen. Vidare registrerade jag dessa samstämmiga nämnare i 
källdatan såsom gemensamma ord eller beskrivningar, och därefter kopierade 
jag över föräldrarnas svar på frågorna i en mapp som döptes till föräldrasvar.  
I och med att den överföringen gjordes raderade jag samtidigt all eventuell 
personlig information såsom föräldrarnas eller barnens namn.68  
Kodningen i en kvalitativ studie menar Bryman är när data bryts ner i mindre 
beståndsdelar. Jag inledde nu arbetet med att sortera svaren för att kunna 
påbörja själva kodningsprocessen. De initiala allmänna svaren innehöll en andel 
siffror som familjens inkomst och barnens ålder, dessa uppgifter separerades 
inför en beskrivande tabell. Kodningsprocessen startade med att jag renskrev 
alla svaren, (en del föräldrar hade använt olika färger och varierande typsnitt i 
sin skrift) flyttade och sorterade in dessa under respektive forskningsfråga.69 
I processen har jag även ägnat tid till att hitta paralleller och eventuella 
kopplingar till Emma Laurins studie gällande mödrars utbildningsstrategier och 
deras svar gällande betydelsen av socioekonomiska och kulturella tillgångar. 
Detta för att i analys och diskussion kunna knyta ihop dessa med min studie. 

5.4 Etiska aspekter 

I studien tillämpas Brymans principer överensstämmande med samtyckeskravet 
gällande att studiens deltagare själva bestämmer över sin medverkan. Vidare 
erhöll respondenterna ett informationsbrev (Bilaga 3) om studiens syfte samt 
information om att föräldrarna kan avsluta sin medverkan när och om de så vill, 
vilket överensstämmer med informationskravet. Beträffande 
Konfidentialitetskravet ska studiens deltagare och deras uppgifter behandlas 
och förvaras konfidentiellt där obehöriga personer inte kommer åt dem. 
Eftersom jag avsåg att genomföra mejlintervjuer uppfattade jag detta vara av 
stor vikt då uppgifterna om undersökningens deltagare kom att landa i min 
mejlinkorg. Jag renskrev svaren jag mottog från de intervjuade personerna 
snarast för att därefter radera mejlen. Brymans etiska aspekt kring kravet på 
användandet av empiriskt material, innebär att framkomna personuppgifter 
som uppdagas i undersökningen endast får användas till mitt 
forskningsändamål, även denna princip kommer att efterföljas.70 

 
 
68 Bryman. (2018), s. 700. 
69 Bryman. (2018), s. 699. 
70 Bryman. (2018), s. 170-172. 
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5.5 Presentation av informanterna  

Studiens empiriska material består av totalt åtta mejlintervjuer med föräldrar 
till särskilt begåvade barn. Här presenteras överskådligt familjerna avseende 
familjens sammansättning, inkomst, utbildning mm.  
 
 
Tabell 1    Förteckning över studiens informanter 
 
Familj 1 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, 

pappa och 3 barn och som bor i en villa. Barnen är i åldrarna 15, 
10 och 9 år. Familjens totala inkomst är 55 000 kr/mån. Mamma 
är utbildad på högskola och arbetar idag som socialsekreterare. 
Barn har årskursaccelererat.  

Familj 2 Pappa som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, pappa 
och 2 barn och bor i ett parhus. Barnen är i åldrarna 8 och 5 år. 
Familjens totala inkomst är 70 000 kr/mån. Pappa är 
högskoleutbildad och arbetar som yrkesofficer. Det äldsta barnet 
har årskursaccelererat. 

Familj 3 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, 
pappa och 1 barn som bor i en hyresrätt. Barnet är 8 år. Familjens 
totala inkomst är 60 000 kr/mån. Mamman har en 
kandidatexamen och arbetar idag som ledningsstrateg. Barnet 
har årskursaccelererat. 

Familj 4 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, 
pappa och 2 barn som bor i ett parhus. Barnen är i åldrarna 14 
och 10 år. Familjens totala inkomst är 125 000 kr/mån. Mamman 
är utbildad på universitet och arbetar med hållbarhetsfrågor 
inom byggbranschen. Barnet har årskursaccelererat. 

Familj 5 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma och 1 
barn som bor i en bostadsrätt. Barnet är 9 år. Bor varannan vecka 
hos pappa. Hennes totala inkomst är 49 000 kr/mån. Mamman 
är högskoleutbildad och arbetar idag som 
forskningskommunikatör. Barnet har inte årskursaccelererat. 

Familj 6 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, 
tvillingbarn och bor i en hyresrätt. Barnen är 12 år gamla. Hennes 
totala inkomst är 35 000 kr/mån. Mamman är högskoleutbildad 
och arbetar idag som kommunikatör. Barnet har inte 
årskursaccelererat  

Familj 7 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, 
pappa och 2 barn som bor i en villa. Barnen är 10 och 12 år gamla.  
Deras totala inkomst är 80 000 kr/mån. Mamman är 
högskoleutbildad och arbetar idag som specialistsjuksköterska. 
Barnet har inte årskursaccelererat. 

Familj 8 Mamma som besvarar frågorna. Familjen består av mamma, 
pappa och 2 barn som bor i en bostadsrätt. Barnen är i åldrarna 8 
och 10 år.  Deras totala inkomst är 100 000 kr/mån. Mamman är 
högskoleutbildad och arbetar idag som entreprenör. Barnet har 
årskursaccelererat. 
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6. Resultat  
I denna del kommer det insamlade intervjumaterialet presenteras utifrån min 
studies tre frågeställningar. Det utbildningssociologiska perspektivet sätter 
fokus på föräldrarnas redogörelser, upplevelser och tankar kring fritid, 
skolgång, skolkontakter och vardag gällande särskilt begåvade barn mot 
bakgrund av föräldrarnas sociala positioner. De teman som uppkommer i 
samband med resultatsammanställningen framkommer under respektive 
rubrik. Jag har valt att använda mig av kärnfulla citat ur intervjusvaren då jag 
tycker att de bidrar till att förklara och lyfta resonemanget i resultatet. 

 

6.1 Föräldrarnas vardag och erfarenheter av sitt barn med 
särskild begåvning 

Resultatet visar ett överväldigande stort engagemang när det gäller frågan om 
vem som har det övergripande ansvaret för barnets skolgång/utbildning. Det 
var flera som svarade att båda föräldrarna var lika intresserade och delaktiga 
resterande var endera någon av föräldrarna. Trots det är det i de flesta fallen 
mamman som sköter kontakterna och dialogen med skolans pedagoger. Som en 
mamma uttrycker det i intervjun:  
 

 

Övergripande ansvar har jag. Jag är den som sköter kontakterna med skolan och allt vad 

det innebär, och planerar för framtida skolgång. (Fam. 5). 

 

 

Flera av respondenterna menade att föräldrarna samarbetar och gemensamt 

försöker stötta varandra i så stor utsträckning som det går. Båda föräldrarna 

uppger i helhet ett stort intresse för barnets skolgång och vidare strategier 

framåt i livet. Många föräldrar svarar att de bara måste få barnen genom skolan 

och upp till gymnasiet. De beskriver förhoppningar om att barnens upplevelse 

av skolan kommer bli bättre i gymnasiet. Flera av barnen kommer att välja mer 

utmanande gymnasieprogram, vilket de förklarar kommer ge deras barn 

ytterligare stimulans. Ett antal föräldrar är oroliga för att deras barn ska bli 

”hemmasittare”. Här nämner en del föräldrar både skol - som närvaroplikten. 

Vilka kan försvåra för barnen vid eventuell skolvägran. 

 

Majoriteten av föräldrarna svarar att de har barn med förmågor/begåvning som 

utmärker sig i ämnen som matematik, fysik, kemi men nästan alla hade barn 

med en eller flera musikaliska begåvningar. Många av barnen spelade ett 

instrument eller flera.  Några föräldrar svarar att de har barn med hög analytisk 

förmåga och var med i Mensa71 och många av barnen var dessutom mycket 

 
 
71 Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ 
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duktiga i idrott oavsett vilken gren de valde att engagera sig i. En förälder 

förklarade sitt barns begåvning så här:  

 
(…) är extremt begåvad rörande matematik och musik, extremt minnesbegåvad, språkligt 
mycket utvecklad och väldigt emotionellt analytisk och har förmåga att omsätta känslor 
till ord och ofta med metaforer som är komplexa. (Fam. 3). 
 

Många föräldrar beskriver hur barnen med lätthet förfogar över olika åtskilda 
talanger och förvånas över hur barnen presterar så högt inom flera områden. 
 
Föräldrarna framställer med uttrycksfulla ord flera variationer gällande deras 
sociala liv och barnens fritidsaktiviteter. Här finns föräldrar som varje dag efter 
arbetet spenderar timmar med att skjutsa och närvara vid barnens olika 
aktiviteter. Det kan vara musiklektioner, idrottsträningar, klättring, simning 
som matteklubb, judo och umgås med kompisar. Många av barnen har behov av 
stimulans vilket minskar föräldrarnas chanser till eget socialt liv. Många av 
föräldrarna beskriver ett hektiskt liv till och från olika aktiviteter. De berättar 
dock om ett rikt föreningsliv med barnen och att det är barnens fritid som 
prioriteras. 

 

En del av föräldrarna skildrar också svårigheter med deras barn. De berättar om 
barnets svårigheter med sociala relationer vilket kräver förälderns närvaro för 
att styra upp och hitta sätt att stötta barnet. En mamma beskriver sitt barns 
sociala tillvaro med svårigheter att hitta kompisar att vara tillsammans med. 
Och en annan berättar att hennes barn inte trivs i skolan och inte leker bra med 
jämnåriga vilket medför att mamman hämtar barnet tidigt på sina veckor. 
Majoriteten av föräldrarna är resursstarka och beskriver hur de väljer att 
prioritera barnen genom att lägga både tid och kraft men framförallt omsorg för 
att stötta och stimulera sina barn.  
 

6.2 Föräldrarnas erfarenheter av barnens väg genom skolan 

Föräldrarna återger här i sina svar beskrivningar om en relativ tuff väg genom 
skolan för deras barn. Många av barnen, berättade föräldrarna, visade i mycket 
tidig ålder tecken till särskild begåvning, och kunde både läsa och skriva långt 
innan förskolan började, vilket i många fall uppmärksammades av föräldrar 
som i vissa fall själva är särskild begåvad.  
Föräldrar berättar och använder ord som ”nyfikna barn” och ”frågvisa” och 
”intensiva” men i synnerhet prestation över genomsnittet. Någon förälder 
beskriver sitt barn som introvert och tystlåten. 
 
Upptäckten av särskild begåvning skedde dock i betydligt mindre utsträckning 
av skolan och deras pedagoger. Barnens begåvning resulterade ofta i 
utredningar men även i kontakt med skolpsykolog och kuratorer. Många aktörer 
inom skolan har ingen erfarenhet inom särskild begåvning och föräldrar 
beskriver både rektorer och lärare som inte ens hört talas om begreppet särskild 
begåvning. Trots enstaka pedagogers strävan och vilja att stimulera och hjälpa 
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barnen att hamna rätt, det kan vara både genom acceleration (att flytta upp 
barnet en eller flera årskurser) eller genom berikning (anpassat studiematerial) 
så upplever majoriteten av föräldrarna att de har fått kämpa för sina barns 
rättigheter till anpassad undervisning.  
 
En förälder beskriver situationen så här: 

 
Under de kommande tre åren sågs (...) bara som ett problem i klassen och vi fick springa 
på otaliga möten med rektor. Mentorerna ansåg att (…) var besvärlig eftersom (..) inte 
gjorde som (…) blev tillsagd, inte satt stilla och var kaxig. Vi försökte under tre års tid 
förklara behovet av utmaningar och att ifrågasättningarna beror på när (…) anser att 
något inte är rätt. (Fam. 1). 

 
 
De flesta föräldrar beskriver att deras barn har känt sig dumma, annorlunda och 
felplacerade. Barnen upplevde sig som understimulerade, rastlösa och några 
skolvägrade, och andra utvecklade oro och fick ont i magen när de skulle gå till 
skolan.  Flera föräldrar tar här upp sin egen oro över hur barnets upplevelse av 
skolan ska bli, och hur de påverkas fortsättningsvis av skolans inställning till 
särskild begåvning. 
 
Majoriteten av föräldrarna uttrycker i svaren en frustration, ett sviktande 
förtroende för skolans kapacitet och lyhördhet. De hänvisar ofta till skollagen 
och läroplanernas förordningar. Svaret på understimulering hävdar föräldrarna 
har i många fall varit fritidsaktiviteter och rikt föreningsliv utanför skolans 
ramar. En minoritet av föräldrarna uttrycker dock ett välfungerande system 
med anpassad undervisning och påstridiga pedagoger.  
 

 

Eftersom vi upplever att det fungerar bra och att (…) trivs i tillvaron har vi i stort inte sett 

någon anledning att påverka. (Fam.2). 

 

 
Det är dock uteslutande en stor majoritet av föräldrar som svarar att de har fått 
vara pådrivande i processerna.  Det gäller såväl utredning av särskild begåvning, 
som möjligheterna till berikning och acceleration. De hävdar även att det är de 
som stått för informationen till skolans rektorer och pedagoger avseende 
särskild begåvning och skolans skyldigheter när det kommer till anpassad 
undervisning. Maktlöshet är ett ord som figurerar frekvent i föräldrarnas 
berättelse rörande deras barns väg genom skolan. De efterfrågar både 
gynnsammare samtalsklimat som samverkan mellan skola och förälder. 
Relationer är något som kan ”rädda upp” ett barns motivation att gå till skolan. 

 
6.3 Föräldrarnas upplevelser kring skolans resurser 

Föräldrarnas krav på skolan i hopp om att detta skulle medföra stöd och 
möjligheter för barnen, upplevs som ett viktigt inslag i deras 
vardagsbeskrivningar. Att vara konfrontativ har i många fall lett till både 
frustration och ilska. Gemensamt för föräldrarna är deras outtröttliga kamp för 
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deras barns rätt till resurser. Alla svarade unisont att skolans pedagogiska 
verktyg och vetskap om särskild begåvning är obefintliga och saknar både 
engagemang, förståelse och är otroligt begränsade.  
 
Trots läroplaner, riktlinjer och lagstiftning så uttrycker sig en mamma så här om 
sin upplevelse:  
 

Det tar på krafterna att samtidigt försöka vara pedagog åt pedagogerna och å andra sidan 

vara en förälder som skulle vilja att de gasar på. Hjulen i kommunal verksamhet rullar 

otroligt långsamt och det är även först i år som vår kommun kommit med ”Kommunens 

riktlinjer för arbetet med särskilt begåvade barn”. Den är väldigt övergripande och många 

av punkterna är ännu inte genomförda trots att de enligt plan ska vara implementerade 

under innevarande år. (Fam. 1).  
 
 

Med knappa resurser och ständigt förändrade personalsituationer medför det 
svårigheter att skapa kontinuitet och individuella planer att möta barnets behov. 
Föräldrar vittnar om att det är de som är ”draghästar” och som innehar ett 
omfattande informationskapital men att det ändå inte öppnade upp för givna 
lösningar gällande barnets situation i skolan.  
 
En annan viktig aspekt som föräldrarna lyfter är skolans inställning till särskilt 
begåvade barn, inte bara okunskapen kring dessa utan i synnerhet avsaknad av 
engagemang och problemlösningar. Arbetet och tiden som föräldrarna är 
tvungna att lägga ner i form av samtal med pedagoger, rektorer, stödjer 
teorierna om att resursstarka föräldrar med kulturellt eller socialt kapital, i 
mycket högre grad tar sig an dessa utmaningar.72 
 

Jag har ännu inte lyckats övertala pedagogerna att problembarnet behöver resurser, 

hypersociala tvillingbrodern får däremot ofta särskilda uppgifter och uppmuntran. 

(Fam.6). 

 

 
De framkommer i studien att majoriteten av mödrarna som svarade var 
lösningsorienterade och försökte öppna upp för flera olika utbildningsvägar för 
barnen. En mamma beskrev sin situation så här: 
 
 

Jag har vid flera tillfällen bett skolan att kontakta andra närliggande skolor, och även 

bönat och bett att pedagogerna ska använda sig av nätverken som finns om särskild 

begåvning, men inget av det som uttrycks verkar de uppfatta som en bra lösning.  

(Fam. 7).  

 
 
Studien visar att många föräldrar upplever att det åligger dem att ansvara för 
barnets välmående i skolan. Det är de som ska förbereda och stärka barnen för 
deras kommande skolgång och se till att de klarar skolans krav. Flera föräldrar 

 
 
72 Laurin (2021), s. 225-226, 228. 



Petra Whidotti: Mitt särskilt begåvade barn 

 

 

31 

 

beskriver vikten av föräldraengagemang och att våga göra sin röst hörd. För att 
kunna vara en resurs för sitt barn i skolan behöver föräldrarna ha egna resurser 
i form av tid och energi. Andra vitala resurser kan vara ekonomiska såväl som 
kunskap och förmåga. Ett stort och socialt nätverk kan också underlätta för 
föräldrarna och utgöra ett extra stöd.  
 
 
Flertalet föräldrar svarar och lyfter relationen mellan förälder och skolan som 
en viktig del och belyser att skolan bör i större utsträckning bemöta föräldrarna 
med transparens och ömsesidig respekt. Faktorer som påverkar föräldrarna 
välbefinnande är barnens vilja att gå till skolan. Alla föräldrarna ville att skolan 
skulle ge barnet glädje och barnet skulle bemötas med respekt. Många föräldrar 
lyfte en önskan om att barnet hittade en ”bästa vän” att vara tillsammans med 
och som kunde bidra till någon form av extra trygghet i skolan. Någon förälder 
uttryckte framtiden så här: 

 

Mitt mål är att barnen ska kunna känna att många dörrar står öppna. Inget ska kännas 

omöjligt eller ouppnåeligt så länge de är beredda att själva kämpa för det. (Fam. 2 ). 
 

 
Medan en annan förälder formulerade sig så här: 

 
 

Vi har inga planer eller drömmar mer än att försöka följa (…) och hens intressen och 

förhoppningsvis gör hen något som är stimulerande och gör hen lycklig. (Fam. 3). 

 

 
Det är många som ger uttryck för en skola som inte lyssnar och som har 
förhoppningar om att detta ska förändras. Det är uppenbart att föräldrarnas 
besvikelse över skolans uteblivna resurser har satt djupa spår och därmed 
påverkat deras upplevelser av mötet med skolans personal. Alltför många 
föräldrar lyfter känslan av vanmakt och uppgivenhet då man upplever att skolan 
inte lyssnat på deras krav och i enstaka fall inte heller inkluderat föräldrarna i 
övergripande beslut och åtgärder som rör barnet. En mamma sa: 
 
 

Men det är svårt att se hur (…) hela tiden måste sträcka sig längre och anpassa sig. Och 
det är en stor sorg att vår skola inte kan hantera barn som behöver mer för att må bra. 
(Fam. 5 ). 
 
 

6.4 Föräldrarnas innehav av olika kapital och dess betydelse  

Många föräldrar beskriver en anpassad tillvaro utifrån barnens behov. En del 
föräldrar har varit tvungna att vårda sina barn hemma (VAB) med anledning av 
barnens skolvägran och andra föräldrar har fått arbeta extra vissa veckor.  
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Vid sådana situationer blev föräldrarnas nätverk av extra stor betydelse och 
mödrarnas i synnerhet då de i högre grad använde sig av olika kanaler som 
Filurum73, Mensa och begåvade barn och Facebookgrupper för socialt stöd.  
Det går dock en röd tråd genom föräldrarnas svar avseende barnens möjligheter 
till aktiviteter och behovet av att stimulera dem efter skoltid. Alla svarar i 
princip att de gör de prioriteringar som krävs för att barnet ska må bra, och att 
de vill kompensera skolans brister gällande både stimulans och utanförskap.  
 
Här har inte föräldrarnas resurser varit avgörande eller ens en garanti för att 
möjliggöra en framkomlig väg för stimulans.  

 

 
Den ekonomiska situationen har inte påverkat oss alls, vi har pengar och kan i princip 

göra det vi vill, men vi prioriterar naturligtvis barnens önskemål om aktiviteter. (Fam.8 ). 

 
 
Många mödrar beskriver att deras sociala förmåga varit helt avgörande för hur 
de byggt upp ett nätverk kring barnet på fritiden. Eftersom flera av barnens 
skolsituation har varit svårlöst har många av mödrarna omvärderat strategierna 
gällande skolgången. Fritidsaktiviteterna värderades väldigt högt av både 
barnen och föräldrarna, då de ansågs kompensera för uteblivna skolkunskaper. 
Föräldrarnas känslor är här starkt kopplade till att finna en för barnen 
meningsfull fritid. Som en pappa uttrycker det: 
 
 

Pengar är en förutsättning för allt men pengar är inte allt. Vi lägger en stor del av vår 

inkomst och (än viktigare) vår vakna lediga tid på/med våra barn. (Fam. 2). 

 
 
En annan förälder beskrev sina möjligheter och prioriteringar till stimulans och 
fritidsaktiviteter på detta sätt:  

 
 
Vi har gott om pengar och prioriterar att lägga den på våra barn och upplevelser framför 
dyra prylar. (Fam. 4). 
 

 
 
Det framkommer tydligt i föräldrarnas beskrivningar att deras prioriteringar är 
självklara. Med det sagt är det inte per automatik förenat med enkelhet eller för 
den skull andra svårigheter.  Här ger föräldrarna återkoppling på mycket 
stressade situationer, balanskrävande och tidskrävande: 

 
 
Jobbet blir lidande och det blir en stressfaktor för mig som har timmar jag måste 
redovisa. Jag känner att jag hela tiden ligger efter och får försöka jobba ihop mina timmar 
på kvällar istället. (Fam. 1). 
 

 
 
73 Nätverk på Facebook med fokus på särskild begåvning. 
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Trots att föräldrarna beskriver en tuff vardag med planering, extra insatser och 
tid, var de flesta överens om att familjens gemensamma fritidsintressen, 
aktiviteter och semestrar var något som krävdes och som skulle genomföras. 
  

6.5 Föräldrarnas tankar om framtiden 

Trots dessa ovan nämnda svårigheter har föräldrarna en osviklig tillförsikt 
gällande deras barns framtida möjligheter. Alla föräldrarna var överens om att 
det mest grundläggande var deras barns lycka. Bara barnen är lyckliga så är 
föräldrarna det också svarade dem. Samtliga föräldrar var beredda att stötta och 
fortsatt dela barnets upplevelser, framgångar och motgångar i livet.  
 
Något som föräldrarna påpekade i studien var att bara för barnet är särskilt 
begåvad så blir inte livet enklare, oftast resonerade föräldrarna precis tvärtom. 
Det är otroligt utmanande och det är många saker som ska ”klaffa” för att barnet 
ska få den stimulans som krävs. En förälder svarar att hen inte kan rädda sitt 
barn från svårigheter eller det utanförskap som särskild begåvning medför.   
I studien råder en samfälld uppfattning om föräldrarnas glädje över att ha barn 
med särskild begåvning, en lycka att kunna ha diskussioner och prata med sitt 
barn som uttrycker så många tankar och idéer. En mamma svarade: 

 
 
Jag kan lyckligt se på hur de fångar upp och tar till sig ny information och 
tillfredsställelsen över att upptäcka något nytt att lära sig. (Fam. 7). 
 

Majoriteten av föräldrarna svarar att de önskar och att kunskapen kring särskild 
begåvning ökas då de upplever att det finns mycket att göra utvecklingsmässigt 
för barnen i framtiden. Ett antal föräldrar lyfter önskemål om specialklasser 
riktade mot elever med särskild begåvning där de i ett framtidsscenarium kan få 
ge utlopp för sina speciella begåvningar. De beskriver en tydlig önskan om ett 
samhälle där särskilda barns begåvningar tas tillvara på. 
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7. Sammanfattande analys 
I detta avsnitt analyseras intervjumaterialet kopplat till Pierre Bourdieus olika 
kapitalarter. Här berör vi kulturellt kapital, ekonomiskt kapital och socialt 
kapital i förhållande till föräldrarnas redogörelser av sina barn med särskild 
begåvning. Många av föräldrarnas berättelser överensstämmer med vad som 
kommit fram i andra svenska studier, men i synnerhet det som beskrivs i Emma 
Laurins avhandling Barn med diagnoser - Mödrars och skolors strategier i 
Stockholm. 
 

7.1 Betydelsen av kapital 

De intervjuade familjerna hade relativt mycket utbildningskapital. Majoriteten 
av föräldrarna är högskoleutbildade och uppvisar tydliga metoder för 
utbildningsstrategier vilka de använder genom att framföra, säkerställa och lyfta 
barnens behov i skolan, vilket stödjer Bourdieus tankar om att utbildning går i 
arv. Bourdieu tydliggör med sitt resonemang att starkt utbildningskapital i 
familjen skapar omedvetna utbildningsstrategier vilket dock inte uppfattades 
här utan förstod att föräldrarna hade ganska specifika önskningar och medvetna 
strategier framåt för sina barns fortsatta skolgång.74  
 
Att vara väl upplyst är en viktig aspekt av kulturellt kapital.  Bourdieu pekar på 
betydelsen av kunskap och förmågan att utvärdera möjligheter i 
utbildningssystemet.75 Dessa insikter kan bygga ett fundament som sträcker sig 
över hela barnets skolgång genom hela livet. Enligt Laurin har studier visat att 
just medelklassen överlag är betydligt mer involverade i sina barns skolgång än 
föräldrar i arbetsklassen är. Laurins studie visade att resursstarka föräldrar är 
mycket effektiva när de känner att barnen behöver stöd i skolan, vilka 
föräldrarna i min studie också uppvisar.76  
 
Genom föräldrarnas egna berättelser gällande deras erfarenheter i att söka 
kunskap om särskilt begåvade barn, framträder en tydlig koppling till deras 
sammantagna innehav av kulturellt kapital. Ambitionen och förmågan att 
överföra utbildningskapital hänger ihop med social klass och där den 
tidskrävande processen symboliserade föräldrarnas möjligheter att upprätthålla 
och kompensera barnets situation i skolan. Det är också uppenbart att de 
föräldrarna med stort utbildningskapital och kunskap om särskild begåvning i 
mycket större utsträckning uppmuntrar skolan och pedagogerna att hitta olika 
lösningar, och även beskriver för utbildningssystemet och pedagogerna hur de 
ska gå tillväga.77 
 

 
 
74 Bourdieu. (1995), s. 37. Bourdieu, Passeron. (2008) s. 13, 56-57. Laurin. (2021), s.43-45 . 
Broady. (1998), s. 3-4. Palme. (2008), s. 22. 
75 Bourdieu & Passeron. (2208), s. 16-19. 
76 Laurin. (2021), s. 156. 
77 Bourdieu. (1996), s. 272. Laurin. (2021), s. 15, 45. 
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7.2 Mödrars engagemang 

I likhet med Laurin så framkommer det även i min studie att majoriteten av de 
som svarar på intervjufrågorna är mödrar. Det blir också tydligt att det är 
mödrarna som navigerar inom skolsystemet och att de drivs av ett betydande 
engagemang kring barnens skolgång. Mödrarnas engagemang belyses av, ett för 
dem, omfattande arbete med att söka information kring skolsituation och 
utbildningsmöjligheter. Det finns tydliga liknelser med Laurins studier gällande 
mödrars förväntningar på vad skolan och samhället bör ge barnen och vad 
föräldrarna i min studie har svarat. Gemensamt för mödrarna var att deras barn 
som de beskriver, hamnat i en svår skolsituation, vilken mödrarna mer eller 
mindre tvingats bemöta då de upplevde ett skolsystem som inte tillhandahöll 
tillräcklig kunskap om särskilt begåvade barn. Att barnen hamnar i en svår 
skolsituation belyses även i Laurin  och beskrivs av mödrarna i hennes studie.78 
 
Många mödrar upplevde en ständig kamp mot klockan. Majoriteten av 
mödrarna som besvarat mina intervjufrågor beskriver svårigheter att finna tid 
till möten och kommunikation med skolan vilka ansågs vara mycket 
tidskrävande och tätt förbundet med deras livsvillkor. I Laurins studie 
framkommer det att vissa mödrar hade fått gå ner i arbetstid för att lättare 
kunna komma till rätta med barnens skolgång. Det är något som några av 
mödrarna i min studie också tar upp, några beskriver att de fått arbeta mer vissa 
veckor, eller helger och kvällstid. Här var det tydligt att i synnerhet familjens 
ekonomiska situation spelade roll samt huruvida närvaron fanns av två 
föräldrar i barnets liv eller inte. Detta tillsammans möjliggjorde chanserna att 
frigöra tid till möten.79 Förmågan och kraften att ställa krav på skolan och 
pedagogerna med förhoppning om att det skulle skapa förståelse för stödjande 
och anpassade insatser, var en central del i mödrarnas kamp för sina barn.80 
 
Ett antal mödrar lyfter att de känner sig ansvariga för att på fritiden 
kompensera barnens understimulans i skolan.  Skolans brister medför att 
mödrarna i stor utsträckning stödjer barnens inlärning och aktiverar barnen 
efter skoltid. Denna konklusion framkommer även i Laurins studie.81 Det 
stärker bilden av mödrarnas pressade läge och deras beskrivningar av hur de 
lindrar barnens problem i skolan.82 

7.3 Sociala kontakter 

Föräldrarnas sociala kontakter och initiativkraft anses enligt Bourdieu vara en 
styrka. Alla kontakter vi har med olika individer anses vara av värde. Det sociala 
kapitalet kan således vara familj, vänner och arbetskamrater men även individer 
i en gemensam idrottsförening, musikkurs, ridklubb, dansklubb mm. 
Föräldrarna i min studie uppvisar i stort en omfattande rik social sfär, med olika 

 
 
78 Laurin. (2021), s 143. 
79 Laurin. (2021), s. 160, 240-242. 
80 Laurin. (2021), s. 179. 
81 Laurin. (2021), s. 166. 
82 Laurin. (2021), s. 168. 
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ingångar och ett rikt föreningsliv. Majoriteten av familjerna i min studie är både 
resursstarka och har möjlighet att engagera sig i barnens fritidsaktiviteter vilka 
de beskriver utgör en central del i deras föräldraskap.83 

Tydliga liknelser finns med Laurins studie där hon beskriver mödrars 
upprätthållande av nätverk och den starka betydelsen av dessa. Precis som 
Bourdieu förklarar så stärker relationer och sociala kontakter individers 
förmåga att möjliggöra goda framtidsutsikter. Den tid och kraft som föräldrarna 
i min studie lägger på sina barns aktiviteter kan förklaras ur ett sådant 
perspektiv, att föräldrar på så sätt upprätthåller barnens sociala position utifrån 
det alltmer konkurrensutsatta samhälle vi lever i.84 
 

7.4 Skolan och pedagogerna 

Bourdieu förklarar att vikten av en skolas ekonomiska möjligheter i form av 
tillhandahållna pedagogiska resurser och insatser, kan vara avgörande i 
föräldrars val av skola.85  
Föräldrarna i min studie berättar att de upplever att både skolan och skolans 
pedagoger har alldeles för begränsat med kunskap avseende särskild begåvning 
och i synnerhet hur man identifierar dem.  Föräldrarna redogör för problem 
gällande vilka insatser man ska sätta in, och kanske viktigast av allt, resurser i 
rätt tid. Det är ett stort dilemma för föräldrarna vars kunskaper ofta sträcker sig 
vida över skolans vetskap kring särskilt begåvade barn och vittnar om 
berättelser där rektorer och skolkuratorer inte kände till vad särskild begåvning 
var, än mindre hur man bemöter dessa individer i skolan. Klassklimatet och 
skolans miljö är något som föräldrarna säger sig vara en viktig del i barnets 
upplevelse av en god och tillfredsställd skolgång. Föräldrarnas redogörelser 
visar att de lade ner mycket tid och kraft på att orientera sig i skolan system och 
sökte efter alternativa och möjliga vägar till utbildning för deras barn. 
Föräldrarnas kontakter med skolan och deras pedagoger utgör således en annan 
form av socialt kapital som följaktligen nyttjades i föräldrarnas 
utbildningsstrategier.  Föräldrarnas förmåga och vilja att konstant upprätthålla 
goda relationer vittnar deras starka engagemang om. I flera uppkomna 
situationer aktiverade dessa resursstarka föräldrar sina erfarenheter av att söka 
och utvärdera information samt äga kraften av att ifrågasätta auktoriteter.86 

Föräldrarna i min studie uppvisar resurser i såväl sociala, ekonomiska som 
kulturella kapital vilket de tydligt illustrerar i deras berättelser om bland annat 
barnens rätt till specialpedagogiska verktyg och insatser till sina barn med 
särskild begåvning.  

 
 
83 Bourdieu. (1986) s. 21-24. Palme. (2008), s.19. 
84 Laurin. (2021), s. 176, 242-243. Bourdieu. (1986), s. 21-24. 
85 Laurin. (2021), s. 43. Palme. (2008), s. 11-12.   
86 Laurin (2021), s. 219-220. 
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8. Diskussion  
Syftet med denna undersökning är att ur ett utbildningssociologiskt perspektiv, 
lyfta ett antal redogörelser gällande vardag och skolgång enligt föräldrar till 
särskilt begåvade barn. I detta avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras 
studiens resultat med utgångspunkt i föreliggande syfte och frågeställningar.  
 
De frågeställningar som jag vill ha svar på är: 
 

– Hur beskriver föräldrar sina erfarenheter av vardagen som förälder till barn 
med särskild begåvning? 
 
– Hur beskriver föräldrarna sina erfarenheter gällande barnens väg genom 
skolan? 
  
– Vilken betydelse har olika former av kapital i föräldrarnas beskrivningar 
gällande barn med särskild begåvning? 

 

  
Erhållna svar från föräldrarna vittnar om att båda föräldrarna är hängivna till 
sina barns skolgång. Majoriteten av föräldrarna som svarar är mödrar vilket 
även pekar på paralleller som finns framförda i Laurins avhandling. Det är 
övervägande mödrarna som navigerar inom skolsystemet och i större 
utsträckning sköter kontakten med skolan och pedagogerna. Laurin.   
Utifrån beskrivningarna gällande de mödrar som svarat på mina frågor har de 
tidigt insett vikten av strategier och tillhandahåller flera olika vägar för att klara 
skolgång och vardag. Barnens fritidsaktiveter är minst lika viktiga som skolan 
för att få tillräckligt med stimulans. Föräldrarna kan spendera flera timmar med 
att skjutsa barnen till och från sina fritidsaktiviteter, många gånger på 
bekostnad av sitt egna sociala liv.  
 
Det blir uppenbart i föräldrarnas svar att överväldigande många är väldigt 
pålästa och kunniga om barnens särskilda begåvningar. Det i kombination med 
föräldrarnas höga utbildning ger dem kraft och kunskap att ta eventuella strider 
inom utbildningssystemet. Flera av föräldrarna har med anledning av både 
kulturellt som socialt kapital haft förmågan att utmana skolan och idogt krävt 
rätten till de resurser som deras barn är i behov av. Det antas att barnen är 
privilegierade som får hjälp med läxor, stimulans och studiehjälp vilket Laurin 
menar hjälper dem att behålla sin position på skolmarknaden. Mycket ansvar 
vilar på föräldrarna och de vill ju bara att det ska fungera för barnen i skolan.    
 
Det framkommer att majoriteten av föräldrarna förfogar över relativt höga 
inkomster. Detta ekonomiska kapital är starkt knutet till huruvida detta 
möjliggör viss mått av tid och engagemang. Många föräldrar poängterar och 
framhäver att ekonomiska resurser är en fördel och svaren visade också att 
majoriteten av föräldrarna innehar ett högt ekonomiskt kapital. De poängterar 
dock att det är barnens behov som väger tyngst om eller när de måste prioritera. 
Vidare har majoriteten av föräldrar vittnat om fundamentala brister på olika 
nivåer i skolundervisningen och hur föräldrarnas strategier ser ut för att 
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kompensera dessa. De reflekterar i ord som stimulans, respekt, utmaningar och 
förståelse.  De framhåller och redogör vikten av bra relationer till pedagoger, 
rektorer och att se och bekräfta barnen. De diskuterar och belyser pedagogiska 
och didaktiska utmaningar. Allt detta sammantaget beskriver och bekräftar 
både Persson som Liljedahl och deras rekommendationer om att se barnen, 
bekräfta dem, och säkerställa stimulans i rätt tid. 
 
I föräldrasvaren gick det att utläsa stora variationer på förmågor bland barnen, 
d.v.s. inte bara akademiska förutsättningar utan barnen innehar förmågor 
knutet till konst, musikalitet, och idrottsprestationer. Persson påtalar och lyfter 
just detta i sin forskning om särskild begåvning. Han poängterar flera gånger i 
sina studier att uppmätt högt IQ inte bara indikerar på akademisk förmåga utan 
även begåvningar inom musik, idrott och konst kan ses som särskild begåvning 
utan att uppvisa högt IQ. Han framhåller vikten av att belysa men framförallt 
förstå särskild begåvning och på så sätt bereda väg för en i utbildningssystemet 
pedagogisk tillämpning.  
 
Vidare uttrycker majoriteten av föräldrarna gemensamma nämnare såsom 
barnens välmående och framtid och där föräldrarna lyfter förväntningar om en 
framtida skola som kan hantera barnens speciella förmåga. Alla föräldrar 
upplevde emellertid en djup lycka i att ha ett barn som ställer intressanta frågor 
och har egna idéer. Föräldrarna framhäver att barnens iver att lära sig nya saker 
är både upplyftande och är en källa till glädje, vilket stämmer väl in på 
beskrivningarna som både Silverman, Persson och Freeman gör i sina studier. 
 
Avslutningsvis redogör föräldrarna för en ansenlig mängd av olika beslut som 
främjat och berikat barnen men understryker samtidigt att ekonomin haft 
betydelse huruvida de lyckats frigöra tid med barnen vilket Laurin också 
redogör för i sin avhandling.  Innehav av tidigare nämnt socialt kapital är också 
något föräldrarna beskriver är av yttersta vikt. De framhåller sociala nätverk, 
familjerelationer och olika Facebookgrupper och som spelar en stor roll, i 
synnerhet för mödrarna. Här finns återigen paralleller med Laurin studie där 
hennes mödrar beskriver betydelsefulla kontakter via sociala medier. Här 
skildrar mödrarna de för dem ovärderliga forum som tillhandhåller upplysning 
om särskild begåvning och värdefulla nätverk inkluderande andra familjer i 
samma situation Det finns inga tvivel om att dessa föräldrar sätter sina barns 
bästa i centrum, och de tar gärna och ofta hjälp av rådande expertis inom 
särskild begåvning, och pedagogiken inom densamma.  
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8.1 Konklusion  

Det framkommer att majoriteten av de som svarar på frågorna är mödrar och 
att mödrarna är de som håller i den övergripande kontakten med barnens skola. 
Det stämmer väl överens med de studieresultat som Emma Laurin erhöll i sin 
avhandling Barn med diagnoser - Mödrars och skolors strategier i Stockholm, 
där man intervjuat mödrar som beskriver att de har det övergripande och 
största ansvaret för barnens skolkontakter.  
 
Föräldrarna i min studie återger en förhållandevis samstämd redogörelse för 
hur tuff vägen genom skolan har varit för deras barn. Det visar sig också att 
respondenterna överlag är högutbildade antingen genom universitet eller också 
högskolestudier. Majoriteten av föräldrarna har stora innehav av både 
socioekonomiska som kulturella kapital vilket tydligt har haft betydelse och kan 
utläsas i deras berättelser gällande barnens fritidssysselsättningar. Framförallt 
blir det tydligt att föräldrarna uppvisar intensiva former av föräldraskap genom 
att bland annat vara mycket pålästa och på så vis förfogar över gedigna 
kunskaper om sina barns särskilda begåvning.  
 
Studiens resultat visar att kapitalstarka föräldrar spenderar mycket av sin tid, 
och använder sina sociala, ekonomiska och kulturella resurser för att uppfylla 
sina barns behov. 
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8.2 Vidare forskning 

De särskilt begåvade barnen och deras behov är ett relativt outforskat område 
inom svensk forskning och här tror jag att det skulle kunna gå att få fram 
mycket tänkvärda och värdefulla forskningsresultat som ökar kunskapen om 
dessa. Arbetet med uppsatsen har väckt följdfrågor som inte varit möjliga att 
besvara inom ramen för studiens syfte och omfattning. Hur många av våra 
hemmasittare (skolvägran) är i själva verket särskilt begåvade elever?  
 
En sådan fråga vore intressant att forska vidare kring. Många elever rapporteras 
av skolan vara hemmasittare och finns överallt i landet.  Skolinspektionen riktar 
skarp kritik mot många kommuner i Sverige då vårdnadshavare larmar om att 
skolan brustit i kunskap och utbildning, begått tjänstefel och allvarliga brott 
vilka lett till att elever haft hög frånvaro i skolan och blivit en så kallad 
hemmasittare. Skolinspektionen påtalar att elever som inte stimuleras i skolan 
kan leda till hemmasittare och uttrycker en oro över mörkertal då skolor är 
oerhört ovana att diskutera och identifiera dessa elever. Detta bekräftas i 
intervjuerna med föräldrarna i denna studie. På grund av detta borde det vara 
intressant forskning att söka eventuella samband mellan hemmasittare och 
särskild begåvning.  
 
Skolinspektionen lyfter även att majoriteten av de granskade skolorna i 
synnerhet behöver utveckla arbetet med de elever som ligger långt fram i sin 
kunskapsutveckling. Här blir det uppenbart att det borde erbjudas och 
implementeras särskild undervisning för särskilt begåvade elever.  
 
Precis som Persson hävdar behöver skolsystemet inte bara tillhandahålla 
undervisning för de som inte uppnår skolans mål utan även för dem som 
placerar sig högt över dem. Framtida forskning bör även inrikta sig på att i 
högre grad finna samstämda och mer verkningsfulla tillvägagångssätt för att 
identifiera särskilt begåvade barn, så tidigt som möjligt. Både förskole- och 
lärarutbildningen bör innefatta undervisning om särskilt begåvade barn och 
deras behov för att med dessa förkunskaper redan i förskolan kunna bemöta 
dem med rätt verktyg.87

 
 
87 Riksförbundet för särskild begåvning, (2022). www.rfsb.se (2023-01-02) 

http://www.rfsb.se/
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C-uppsats i Utbildningssociologi 



Bilaga 1 Intervjufrågor  
 

De här frågorna är till för att samla in svar till studien Föräldrars erfarenheter 

av att ha barn med särskild begåvning. Studien genomförs av Petra Whidotti 
inom ramarna för en kurs i utbildningssociologi C.  
 
Jag lämnar härmed mitt samtycke till att intervjusvaren kommer att användas i 
en studentuppsats vid Uppsala Universitet och att jag lämnar svaren frivilligt. 
 

Allmänna frågor till Föräldrarna (konkretisera gärna era svar) 

• Utbildning/skola?  Grundskola, Gymnasium, Högskola? 

• Vilken utbildning har du/ni genomgått? 

• Sysselsättning? (Vad arbetar du/ni med idag)? Studerar/arbetslös? 

• Vem svarar på dessa intervjufrågor? Mamma, pappa, båda? 

• Vilka ingår i det gemensamma hushållet/familjen?  

• Hushållets ungefärliga gemensamma inkomst per månad? 

• Boende? (Hyresrätt, egen villa eller annat)? 

• I vilken årskurs går ditt barn och går ert/era barn i adekvat klass eller 

årskursaccelererat?  

 
1 Vem eller vilka har det övergripande ansvaret för barnets 

skolgång/utbildning i er familj? 

2 Vilken/vilka särskilda förmåga/förmågor har ert/era barn? 

3 Kan ni beskriva hur en vecka ser ut för er familj ur ett socialt perspektiv, 

vänner, fritid mm? 

4 Kan ni berätta om ert barns väg genom skolan? 

5 Vid vilken ålder upptäckte ni att ert barn var särbegåvat och hur? 

6 Har ni egna erfarenheter av särskild begåvning? Berätta gärna. 

7 Hur har ert liv påverkats av att ni har ett barn med särskild begåvning?  

(Jobb, studier, ekonomi, kontakt med skola, myndigheter). 

8 Hur ser ni på era möjligheter att stimulera ert barn efter skoltid/fritiden? 

9 Kan ni berätta om hur/om er ekonomiska situation eventuellt påverkar 

beslut som berör ert barn? (sysselsättning, aktiviteter)?   

10 Hur upplevs skolans resurser och pedagogiska verktyg gällande särskild 

begåvning? Hur ser er kommunikationen ut med skolan gällande ert barn 

med särskild begåvning? 

11 Vad har ni för drömmar och planer för ert barns framtid? 

12 Finns det något själv ni vill tillägga eller berätta mer om apropå att vara 

förälder till ett barn med särskild begåvning? 

 

Stort tack för Ert värdefulla deltagande i studien! 

 



Bilaga 2 Samtyckesblankett 
 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien (Föräldrars 
utbildningsstrategier för särskilt begåvade barn ur olika sociala positioner), 
och ger tillåtelse att bli intervjuad.  
 
Jag är införstådd med att jag kommer intervjuas och att materialet kommer att 
användas i en studentuppsats vid Uppsala Universitet. Som deltagare kan jag 
när som helst under studiens gång välja att avbryta min medverkan. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på 
ett sådant sätt att deltagarna inte kan identifieras. Ett självständigt arbete är 
reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (GDPR). Detta innebär 
exempelvis att er familjs identitet inte får avslöjas och att fullständig 
konfidentialitet gäller. 
 
 
Jag lämnar härmed mitt samtycke till ovanstående. 
 
 
Ort & Datum 
 
 _______________________________  
 
Deltagare underskrift 
 
_______________________________ 

 
 

  



Bilaga 3 Informationsbrev  

 
Till föräldrar med särskilt begåvade barn 
 
Hej! 
 
Jag heter Petra Whidotti och studerar vid institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier på Uppsala Universitet.  Jag har nyligen påbörjat ett 
arbete med en uppsats som har sin grund ur ett utbildningssociologiskt 
perspektiv och där jag kommer lyfta ett antal föräldrars redogörelser och 
undersöka samt analysera deras uppfattningar om hur det är att vara förälder 
till ett barn med särskild begåvning. 
Avsikten med studien är att lyfta olika förutsättningar och erfarenheter gällande 
skolval, skolgång och fritid för barn med särskild begåvning. Intervjufrågorna 
lägger därför fokus på familjens bakgrund. Studien kommer att utföras genom 
mejlintervjufrågor med föräldrar till barn som i dagsläget går i grund- eller 
gymnasieskolan. Intervjun kommer att utföras under november 2022. 
 
Studien genomförs genom en mejlintervju där deltagandet sker frivilligt. Ni 
kommer få ett dokument översänt till er från mig med frågor när ni givit ert 
samtycke till studien. Ni svarar så utförligt ni kan och återsänder sedan 
dokumentet till mig. Efter detta kommer jag att skriva ut och analysera 
materialet. Ni är naturligtvis välkomna att mejla mig under processen om ni har 
några frågor.  
 
Svar kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och materialet kommer 
att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, 
samt avskilt från personuppgifter.   
I redovisningen kommer alla personuppgifter att vara borttagna.  
Materialet kommer inte att användas för annat än studiens resultat. 
 
 
 
Hör av er till mig på nedanstående e-post om ni ger Ert samtycke att delta i 
ovan studie.  
 
 
Tack för att ni vill delta i min studie! 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Petra Whidotti 


