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Enligt skollagen har alla elever rätt till stimulans och ledning för att nå de kunskapskrav som 

skolan arbetar mot. De har rätt till det även om de nått upp till målen för att kunna fortsätta 

sin kunskapsutveckling. Men elever som har särskilda begåvningar inom ett eller flera 

områden når inte alltid upp till målen på grund av att skolans undervisning inte är anpassad 

till deras kunskapsnivå och hur de lär. Även dessa elever ska givetvis få stimulans för att nå 

upp till de krav som läroplanerna har. Undersökningens syfte är att skildra lärares 

erfarenheter av särbegåvade elever för att kunna säga något om möjligheterna att möta dessa 

elevers behov.  

Det empiriska underlaget i studien består av 12 intervjuer med klasslärare. Undersökningen 

visar att lärare har olika uppfattningar om hur de vill arbeta med de särbegåvade eleverna. De 

vill att resurserna som skolan har att tillgå ska först och främst gå till de elever som inte når 

målen men om det hade funnits mer resurser skulle de mycket väl kunna lägga dem på de 

särbegåvade eleverna så de kan få möjlighet att utveckla sina förmågor. De flesta lärarna är 

tveksamma till att flytta upp eleverna i skolsystemet eftersom de är osäkra på om eleverna har 

den sociala kompetens som krävs. Lärarna vill hellre att eleverna är kvar i ursprungsklasserna 

med de jämnåriga eleverna och får utmaningar där, även om det är svårt att hitta uppgifter 

som passar. Lärarna anser inte att elitklasser är en bra lösning men kan ändå tänka sig att de 

särbegåvade eleverna får arbeta tillsammans någon eller några gånger i veckan. En annan 

lösning skulle enligt lärarna vara att eleverna får gå till en högre klass vid vissa tillfällen för 

att få möta större utmaningar där.      
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1. Inledning 

 

I en klass med 20 till 25 elever ska läraren hinna med att se alla elever, både på det personliga 

planet men även veta vad de har för prestationsförmåga. Inte nog med det så kan lärare ha fler 

klasser än en, framförallt på högstadiet och gymnasiet. Enligt läroplanerna Lgr 11och Lpo 94 

ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Detta är en 

förutsättning för att eleverna ska lära sig och de måste mötas på den nivå som de befinner sig 

på. I dagens skola går de elever som knappt eller inte alls når målen till speciallärare och 

därmed får de mycket av de resurser som skolan har för särskilt stöd. Men det finns även 

elever som skulle klara målen med en klackspark och skulle behöva svårare och fler 

utmaningar för att de ska få arbeta med sådant som intresserar dem. Forskning som Persson 

(2010b) gjort visar att dessa elever tappar motivationen för att skolan är för lätt och att det till 

och med finns fall då elever har blivit bestraffade för att de kan för mycket. Med tanke på 

detta är denna studie gjord för att få veta hur lärare arbetar med de särbegåvade eleverna. En 

annan fråga som ställts är om lärarna uppmärksammat att eleverna har en negativ inställning 

till skolan. 

 

För att dessa elever ska bli bemötta på ett korrekt vis måste de först identifieras.  Lärarna 

behöver även kunskap för att veta hur de särbegåvade (se definition i 1.1) eleverna ska 

bemötas. Och med tanke på hur många elever det finns totalt i varje klass och skola, är frågan 

om lärare har klarat av att identifiera dessa elever eller får de bara sitta av tiden i skolan. 

1.1 Begreppsbeskrivning 

 

Begreppet särbegåvning används för att beskriva personer som har en eller flera alldeles 

särskilda begåvningar inom ett eller flera områden (Wallström, 2010). 

Särbegåvning användes för första gången i Sverige 1997 av Persson. Han ville då belysa att 

det är skillnad på begåvade elever och särbegåvade elever. Han ville visa att de begåvade 

eleverna gör skolarbetet som läraren vill utan att ifrågasätta. De klarar sig på ett bra sätt i 

skolan medan de särbegåvade eleverna ifrågasätter och vill veta mer samtidigt som de besitter 

mycket kunskap och gillar att lära på ett sätt som dagens skola inte har utrymme eller 

acceptans för (Persson, 2010a).  

 

Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla 

till enastående prestationer. […] De är barn som kräver differentierade och 

individuellt anpassade pedagogiska program för att kunna förverkliga sig 

själva och göra sin insats för samhället i stort. 

(Persson, 1997, s. 45-46) 

 

Begreppet särbegåvade barn är en översättning av begreppet ”gifted children” av Sydney P. 

Marland som Persson har utgått ifrån.  

 

Wahlström menar att elever som visar kunskaper eller förmågor som för elever i samma ålder 

är ouppnåeliga ska ge lärare signaler om särbegåvning. Det behöver inte alltid betyda att de är 

extra duktiga läsare, har ett stort ordförråd eller löser matematiska problem snabbt, de kan 

även ha en sångröst som gör att man ryser till av förundran eller kan bygga ihop tekniska 

apparater så man blir mållös (Wahlström, 1995). Wahlström nämner att Benjamin Bloom har 

tittat på 25 personer som har varit i världsklass inom simning, matematik och musik, och 

därmed innefattar studien både praktiskt och teoretiskt särbegåvade. Han har funnit vissa 

gemensamma drag hos dessa talanger. De är alla villiga att lägga ner mycket tid, arbete och 
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ansträngning för att uppnå ett bra resultat. De är tävlingsinriktade inom sitt ämne och gör näst 

intill vad som helst för att uppnå det bästa resultatet. De har även en förmåga att snabbt lära 

sig nya tekniker och processer inom sitt område. Bloom har även sett i sin studie att ett starkt 

stöd från familjen är oerhört viktigt för att lyckas, detta stöd är en förutsättning till framgång 

(Wahlström, 1995). Utan tillräckligt stöd och stimulans från skolan finns risken att de 

särbegåvade tappar sugen och därmed inte uppnår det bästa möjliga resultatet.   

I studien används begreppet särbegåvad och då avses teoretisk särbegåvad. När begreppet 

”duktig” nämns menas de elever som är högpresterande, med andra ord de elever som har bra 

betyg och som visar en positiv inställning till skolan. Det finns elever som skulle kunna vara 

duktiga men som inte visar sin prestationsförmåga av olika anledningar - underpresterande 

elever. I kapitel 3.3 nämns det mer om de underpresterande särbegåvade eleverna.    

2. Bakgrund 

2.1 Ämnesval 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) stötte jag på en elev som fick mig att se en 

ny skolsituation. Jag blev imponerad av hennes kunskaper vid den unga ålder som hon hade. 

Hon gick i första klass och kunde läsa lika fort som en vuxen medan de andra i klassen 

fortfarande ljudade till sig orden. Jag minns en situation då eleverna satt i ring och läraren 

läste ur en bok och stötte på ordet ”resistent”. Läraren frågade om någon visste vad det 

betydde. Den här eleven berättade tydligt och bestämt vad resistent var för något för resten av 

klassen. 

Eftersom jag själv agerade lärare i klassen fick jag erfara att det inte alltid är lätt att möta de 

elever som är särbegåvade. Som alla andra elever vill de känna stimulans för att det ska vara 

kul och motiverande att gå i skolan. Eftersom en särbegåvad elev behöver andra eller fler 

uppgifter är det tidskrävande för läraren att planera undervisningen för dessa elever. Läraren 

kan även bli bemött på ett ifrågasättande vis tillexempel där eleven kräver ett utförligt svar 

varför saker och ting är som de är. Detta kan vara påfrestande för läraren eftersom det inte 

alltid finns ett givet svar. Jag kunde se att läraren ibland blev frustrerad över att hon inte alltid 

hade svaret till hands.  

 

En annan orsak till mitt ämnesval var att jag i min lärarutbildning inte haft något 

undervisningsmoment där särbegåvade elever tagits upp.  

2.2 Styrdokument 

 

I skolan finns elever med alla sorters kvalitéer. Lärare och rektorer har styrdokument att följa 

och hålla sig till. Men alla elever ska bli sedda och få det stöd de behöver för att utvecklas. De 

särbegåvade eleverna faller inom ramen för några av de uppdrag nedan som skolan ska nå upp 

till. I skollagen hittar man följande formulering: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

  (Utbildningsdepartementet, 2010 3kap 3§).  
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Följande punkter har jag sammanställt från Utbildningsdepartementets Lgr 11. 

 

 Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (s.4). 

 Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov (s.5.) 

 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att 

ge sitt bästa i ansvarig frihet (s.4). 

 Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med 

sina uppgifter (s.7). 

 Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga (s.11). 

  Rektorns ansvar är att resursfördelningen och stödåtgärder 

anpassas till den värdering av elevens utveckling som 

läraren gör (s.16). 

 Rektorns ansvar är att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs att de professionellt ska 

kunna utföra sina uppgifter (s.16). 

 

 

Med dessa punkter hämtade från skolans styrdokument kan vi se att alla elever, även de 

särbegåvade har rätt till att få hjälp och stimulans i skolan i lika hög utsträckning som de 

övriga eleverna. Det är läraren som ska göra en bedömning om eleven behöver extra resurser 

för att kunna utvecklas och få stimulans för ett livslångt lärande. De lärare som stöter på dessa 

elever i skolan bör få den kompetensutveckling som behövs för att kunna bemöta eleverna. 

    

2.3 Syfte, frågeställningar   

 

Studiens syfte är att skildra lärares erfarenheter av särbegåvade elever. Studien avser att visa 

hur några läraren arbetar med de särbegåvade eleverna i klassrummet, och om lärarna skulle 

vilja arbeta med dessa elever på ett annat vis än vad de gör idag. Studien ska även skildra 

dessa lärarens åsikter om de särbegåvade elevernas attityder till och beteende i skolan.  

 

Mina frågeställningar är: 

 

 Hur arbetar lärare med de särbegåvade eleverna? 

 Hur uppfattar lärarna de särbegåvade elevernas beteende och inställning till 

skolarbetet? 

 Skulle lärarna vilja arbeta med de särbegåvade eleverna på ett annat vis än vad de gör i 

dag? 

 

För att få fram ett resultat kring dessa frågor har en intervjustudie med verksamma lärare 

gjorts på fyra olika skolor i tre olika kommuner i Småland.  

 

Studien är inriktad på de elever som är teoretiskt särbegåvade (definition i 1.1) och som har 

eller skulle kunna ha förmågan till att visa det i klassrummet.    
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3. Intelligens, begåvning och särbegåvning 

 

I detta avsnitt presenteras vad forskningen visat angående dessa särbegåvade elevers 

skolsituation. Avsnittet innehåller också hur man kan identifieras och hur skolan kan arbeta 

vidare med dem.   

Jag har främst utgått ifrån vad Roland S. Persson, professor i pedagogisk psykologi vid 

Högskolan i Jönköping, har kommit fram till ibland annat sitt arbete kring särbegåvade elever. 

Han har forskat länge inom ämnet och föreningen Mensa använder ofta hans forskning som 

referens. Mensas syfte är att främja och identifiera människans intelligens så att den kan tas 

tillvara, men även att personer med hög intelligens ska känna en tillhörighet och trygghet i att 

det finns fler i samma situation (Liljeqvist, 2004).   

 

3.1.1 IQ och Mensa 

 

Wallström (2010) beräknar att en till två procent av vår befolkning tillhör kategorin 

särbegåvning. 

För att få bli medlem i Mensa måste personen i fråga ha en intelligens på minst 131 IQ.  Detta 

mäts med hjälp av olika intelligenstester. Mensa använder sig av flera deltester av olika 

karaktär som sedan visar ett medelvärde på g-faktorn (generell intelligens). G-faktorn är den 

kognitiva förmågan en individ har. Denna metod ses som den mest tillförlitliga metod av de 

flesta experterna inom området eftersom den mäter helheten inom alla kognitiva förmågor så 

som logiskt tänkande, arbetsminne och spatialförmåga (Liljeqvist, 2004). Intelligenstesterna 

visar dock bara vad en individ klarar av vid just den situationen och tidpunkten och inte vad 

individen har för potential. I de flesta fall är dessa tester ett mått på vad personen redan kan. 

De personer som då redan har lärt sig det som testas på testet kommer givetvis ha ett bättre 

resultat än de som inte har fått möjlighet att lära sig det än. Resultatet kan även påverkas av 

vad föräldrar har för utbildning och i vilken kultur individen är uppvuxen i. På så vis kan det 

vara svårt att urskilja vad det egentligen är som mäts (Hallen & Evenshaug,  2001). 

 

I andra länder där det finns skolor för särbegåvade elever är det inte bara tester som avgör 

vem som är kvalificerad för att gå på dessa skolor, man tar även hänsyn till vad kamrater och 

lärare har att säga om dessa elever (Wallström, 2010).  

   

Om vi tittar tillbaka i historien på vetenskapsmän som har lyckats med något stort kan vi se att 

de flesta kunde vara påfrestande för sin omgivning och att de hade ett begränsat socialt liv. De 

flesta levde för sitt vetenskapliga arbete och hade inte tid eller intresse för att kunna umgås 

med andra. Det finns vetenskapsmän som lever på detta vis även i dag (Wahlström, 1995).  

 

Enligt Wallström gjordes den första stora undersökningen på barn med högt IQ 1921 av 

Lewis Terman. Han ville se vad dessa barn blev när de blev vuxna. Hans tanke var att han 

skulle hitta blivande nobelpristagare och vetenskapsmän redan när de gick i skolan. De 1500 

barn som ingick i studien hade en IQ mellan 135 och 196. De var mellan fyra och arton år 

gamla när studien påbörjades. Tyvärr prickade han inte in någon som blev nobelpristagare och 

slutsatsen blev att högt IQ inte räcker för att nå nobelpriset. Personlighet, motivation, 

uppmuntran och inställning hos personer i deras omgivning är viktigare för att nå framgång 

(Wallström, 2010). 
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3.1.2 Skillnad på högpresterande elever och särbegåvade elever  

 

Wallström (2010) menar att det är lätt att förväxla särbegåvade med högpresterande elever. 

De elever som är högpresterande kan vara lätta att identifiera medan de särbegåvade i vissa 

fall kan uppfattas som störiga och besvärliga. Det blir då lätt fokus på att försöka förändra 

deras beteende och därmed ses inte deras höga prestationsförmåga. De särbegåvade eleverna 

kan även hålla sina begåvningar inom sig vilket gör det svårt att upptäcka deras förmågor. De 

högpresterande eleverna arbetar hårt, lyssnar och är villiga att samarbeta. De är positiva till 

skolan och kan svaren på frågorna som läraren ställer. De särbegåvade eleverna diskuterar 

svaren istället för att svara på frågorna, har galna, genialiska idéer och är oftast motiverade till 

att lära sig på sitt vis. Wallström menar att som skolan är utformad i dag har de 

högpresterande eleverna de bra betygen. De särbegåvade elevernas inlärnings- och arbetssätt 

är inte alltid välkommet eftersom de behöver en annan sorts stimulans än de övriga eleverna 

(Wallström, 2010). 

 

Nedan följer en tabell från Mensa som är baserad på Shirley Kokots forskning som beskriver 

vad det är för skillnad på de högpresterande eleverna och de särbegåvade eleverna.  

 

Högpresterande elever Särbegåvade elever 

kan svaret ställer frågor 

är intresserade är nyfikna 

har goda idéer har tokiga idéer 

arbetar hårt 
sysselsätter sig med andra saker men klarar sig 

ändå 

besvarar frågor diskuterar dem 

lyssnar med intresse visar starka åsikter och synpunkter 

lär sig snabbt kan redan 

har många jämnåriga kamrater föredrar vuxna 

kopierar  skapar nytt 

tycker om skolan tycker om att lära 

tar emot information bearbetar information 

tänker steg för steg tänker komplext 

är nöjd med sin inlärning är mycket självkritisk 

förstår idéer tänker abstrakt 

    (www.mensa.se) 

3.2 Flerfaktormodellen 

 

Mönks och Ypenberg (2009) menar att kreativitet, motivation och höga teoretiska förmågor är 

tre grundbegåvningar som eleven måste besitta för att en elev ska kunna utveckla sin 

kognitiva förmåga. Men dessa tre faktorer är inte det enda som behövs, eleven måste även ha 
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ett starkt socialt kontaktnät med skolan, vänner och familj. Detta är en förutsättning eftersom 

vi är sociala av naturen. 

Han menar även att om inte elevens omgivning ser till dennes intelligens och låter eleverna 

utvecklas i den snabba takt som han eller hon behöver kommer eleven inte utvecklas optimalt. 

Modellen nedan visar vilka komponenter som ger den positiva utvecklingen hos elever. 

Mönks och Ypenberg menar att dessa element måste verka tillsammans och inte var för sig 

för att denna positiva utveckling ska ske (Mönks & Ypenberg 2009). 

 

 

 

 
Flerfaktormodellen, även kallad triadisk interdependens. 

Modellen bör ses tredimensionell eftersom alla 

komponenterna påverkar varandra.  (Mönks och Ypenberg 

2009 s 30).  

 

  

Lärare och förskolelärare måste låta elever utvecklas i den höga takt de behöver och vill 

utvecklas i. De elever som inte får stimulans tappar motivation och kan tycka att allt är tråkigt 

i skolan redan vid tidig ålder. Enligt Mönks och Ypenberg finns det inget som är mer fel än att 

behandla och fostra personer som är olika som om de vore lika. 

Föräldrar och lärare får försöka skapa sig en helhetsbild av eleven och ska då titta på elevens 

motivation, känsloliv, sociala och mentala kompetens för att veta hur de kan jobba vidare med 

eleven. Elevers sociala nätverk har också betydelse för att eleverna ska utvecklas optimalt 

(Mönks & Ypenberg, 2009).  

  

3.3 Särbegåvning i skola 

 

För att visa hur resursfördelningen är fördelad inom skolan tar Wallström hjälp av 

normalfördelningskurvan. De elever som befinner sig på den vänstra delen av kurvans topp 

får ta del av de resurser som skolan har att tillgå. I själva verket finns det lika många elever på 

andra sidan av toppen som också har rätt till individanpassad studiegång men inte får det i 

samma utsträckning som de andra, svagare eleverna. Det kan till och med vara så att elevens 

begåvning inte upptäcks under hela dennes skolgång (Wallström, 2010).  
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Normalfördelningskurvan som visar hur IQ är fördelat över vår befolkning. Den största delen av befolkningen 

har IQ 100. Det finns lika många som har en intelligens över hundra som under hundra. För att kvala in till 

Mensa behöver man ha en IQ på över 130 (Liljeqvist, 2004)  

      Källa bild: Illustrerad vetenskap 

 

Barn som är praktiskt särbegåvade inom t.ex. idrott eller musik kan lättare hitta en tillhörighet 

eftersom det finns föreningar och musikskolor som uppskattar och gärna tar emot dessa barn. 

De blir oftast väl mottagna och de andra barnen i föreningen ser upp till de duktiga i dessa 

sammanhang. Det kan däremot vara värre för de barn som är teoretiskt särbegåvade. Dessa 

har svårt att hitta en grupp där de kan identifiera sig eftersom det finns få grupper där andra 

barn har samma intresse och kunskaper, och då blir skolan den enda platsen där de kan hitta 

någon samhörighet och möjlighet att få utvecklas inom sitt eller sina ämnen (Wahlström, 

1995). Om de då inte har blivit upptäckta och får den stimulans som de behöver kan det bli 

motsatt effekt, de blir störiga och provocerande. Oftast försöker läraren då att ändra på 

beteendet istället för att ta reda på varför motivationen är så låg. Det finns även elever som 

har upptäckt att läraren inte tycker om när de kommer med frågor eller ifrågasättande och 

istället håller sin begåvning inom sig för att få vara en del av det ”normala”. För eleverna är 

det viktigare att få vara en del av gruppen i stället för att få visa och utveckla sina kunskaper. 

Dessa elever kallas för underpresterande särbegåvade. En av konsekvenserna till det hela kan 

bli att underpresterande särbegåvade elever får dåliga studievanor eftersom de aldrig blir 

utmanade. Det kan utvecklas till att de får det mycket svårt när de börja studera på högskola 

eller liknande där det krävs att ha en bra studieteknik för att klara av studierna (Wallström, 

2010). 

 

För att underpresterande elever ska våga visa sina begåvningar måste deras självförtroende, 

identitet och trygghet vara stark. Detta gäller givetvis alla elever men de som inte tillhör det 

”normala” måste ha ett starkt självförtroende för att våga avvika från mängden. Här har 

skolan en viktig uppgift eftersom det är i skolan eleverna agera i grupp och där de bygger upp 

sin sociala kompetens (Wahlström, 1995). Föräldrarna har även en stor del i sina barns 

utveckling. Särbegåvade barn kan uppfattas som om de är självgående och kloka vilket gör att 

de inte alltid får den uppmuntran och det stöd de behöver i samma utsträckning som deras 

syskon eller andra elever i klassen får (Wallström, 2010). 

 

Alla elever har rätt till en individanpassad skolgång. För att skapa detta till de särbegåvade 

eleverna menar Wahlström att många lärare ger dessa elever individuella extrauppgifter där 

de får sitta själva med arbeten. Om detta sker i för stor utsträckning kan dessa elever komma 

att se lärande som en enskild, individuell process, eftersom de missar lärandets 

kommunikativa och sociala dimension (Wahlström, 1995).      

 

Persson menar att det är lätt att dra ett likhetstecken mellan att vara duktig och ha ett bra 

uppförande, men att vara duktig och provocerande är svårare att se ett samband mellan. Det 

betyder inte att alla särbegåvade elever har en provocerande attityd men de elever som inte 
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känner sig accepterade eller trygga lätt tar till detta beteende för att visa att de också har rätt 

till uppmärksamhet (Persson, 1997). Vidare säger Persson att dessa elevers kompetenser är 

svårare att upptäcka eftersom läraren fokuserar mer på deras dåliga uppträdande och missar då 

deras prestationsförmåga. För att upptäcka dessa elever bör lärarna vara observanta på hur 

eleven gör sina hemuppgifter. Om eleven kommer tillbaka till skolan utan att ha läst sina 

läxor men har stora kunskaper om annat, kan det var en hjälp för att upptäcka dessa elever. 

Lärarna bör även ha bra kommunikation med kollegor och föräldrar för att utbyta 

erfarenheterna av dessa elever (Persson, 1997).          

 

För att elever ska trivas i skolan är det viktigt att de hittar kamrater som de trivs och känner 

gemenskap med. Det finns studier som visar att när barn väljer sina kamrater tar de mest 

hänsyn till mental ålder och inte kronologisk ålder. Detta gör det extra komplicerat för de 

särbegåvade eleverna eftersom skolan delar upp eleverna i kronologisk ålder. Det kan leda till 

att andra elever i samma klass inte alltid förstår vad de särbegåvade eleverna menar eftersom 

de kan ha ett språk som inte en normalbegåvad elev förstår. ”Man fann också att särbegåvade 

barn sökte ett mer moget kamratskap medan jämnåriga vill ha lekkamrater” (Wallström, 2010 

s 24). 

 

Precis som alla andra människor så har även lärare behov som måste tillfredsställas. Dessa 

behov hänger samman med elevernas behov. Med hjälp av en god stämning i klassrummet 

och bland kolleger, bra resurser och god professionell grund blir lärarnas behov 

tillfredsställda. Wahlström (1995) anser att det är en svår konst att undervisa och att 

utbildning, kunnighet och erfarenhet är tre faktorer som avgör hur man lyckas. Det kan dock 

finnas lärare som kan ha negativa attityder till de särbegåvade elevernas prestationer. De 

elever som inte gör sitt bästa i skolan kan göra lärarna upprörda eftersom läraren då behöver 

lägga mer tid på dem fast dessa elever i själva verket har kunskaper till att klara detta utan 

någon hjälp. Wahlström (1995) menar då att man bör vända på det och komma underfund 

med varför de inte bryr sig om att anstränga sig. Läraren bör se till sig själv och sin attityd, 

men även ge eleverna stimulans och trygghet för att problemet ska försvinna.  

Wahlström anser att undervisningen i klassrummet bygger inte bara på utbildning, kunnighet 

och erfarenhet utan även på hur läraren är som person. Med ett gott självförtroende, 

självkännedom och professionalitet är det lättare att skapa en bra och trygg lärmiljö för 

eleverna. När särbegåvade elever kan få läraren att bli förvånad av deras kunskaper måste 

läraren ha ett öppet sinne och vara villig att bli förvånad och då vågar även eleverna visa sina 

kunskaper och initiativ till förklaringar. För att detta ska få ordentligt genomslag bör läraren 

vara flexibel i sitt arbete eftersom särbegåvade elever kan komma med nya problemlösningar 

som de inte hade planerat (Wahlström 1995). 

    

3.4 Åtgärder  

 

Vad kan man då göra för att stödja och säkra särbegåvade elevers möjligheter i skolan? De tre 

ledorden som Mönks och Ypenberg (2009) samt Persson (2010a) ger oss är: identifiering, 

acceleration och berikning. En djupare inblick följer nedan. 

  

Identifiera: För att kunna vidta åtgärder måste eleven identifieras som särbegåvad. I kapitel 

3.5 presenteras på vilket vis ADHD-symtom kan likna de särbegåvade elevernas kännetecken, 

vilket kan vara en risk för förväxling med funktionsnedsättningar som ADHD och Aspergers 

syndrom (Persson, 2010a).  
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Mönks och Ypenberg (2009) menar att lärare kan i grunden identifiera hälften av eleverna 

med hög prestationsförmåga, men det betyder också att de missar lika många som de hittar. 

För att upptäcka dessa elever skulle fortbildning inriktad på att kunna identifiera de 

särbegåvade elever vara en lösning. 

Linda Silverman (Wallström, 2010, s25) har kommit fram till att de särbegåvade eleverna har 

vissa personliga och teoretiska drag som kan vara till hjälp vid identifiering. 

 

Teoretiska drag   Personlighetsdrag 

Enastående förmåga att resonera Insiktsfull   

Teoretisk nyfikenhet  Behov av att förstå 

Snabb och effektiv inlärning  Behov av teoretisk stimulans  

Hög abstraktionsförmåga  Perfektionist 

Komplexa tankemönster   Behov av logik och precision 

Livlig fantasi   Har en betydande känsla för humor 

Tidigt utvecklad moralkänsla Känslig och empatisk   

Älskar att lära   Intensiv  

Koncentrationsförmåga   Uthållig (envis) 

Förmåga till analytiskt tänkande  Mycket självmedveten 

Kreativa    Icke-konformist 

Har en avsevärd känsla för rättvisa Ifrågasätter regler och auktoritet  

Eftertänksam och reflekterande En tendens till introversion 

(Wallström, 2010). 

 

Accelerera: Det finns olika sätt att accelerera inlärning. Det vanligast sättet i Skandinavien är 

att elever som ska börja förskoleklass istället börjar i första klass. I vissa avseende kan detta 

vara positivt eftersom undervisningen är mer anpassad för dem, men om de inte är socialt 

mogna jämfört med sina klasskamrater kan det bli svårt för dem att hitta kompisar. En 

förutsättning för att detta ska lyckas är att eleven är accepterad och har god självkänsla 

(Persson, 1997). 

En annan lösning kan vara att låta dessa elever få flytta upp till en annan klass någon dag i 

veckan för att få möta utmaningar men ändå behålla sin plats i sin klass med jämnåriga. Detta 

kan förekomma om läraren upptäcker att eleven alltid är färdig före de andra och känner att 

tiden inte räcker till för att planera uppgifter till dem. Denna åtgärd ska främst ge de 

särbegåvade ett tempo som passar dem bättre än det som skolan i vanliga fall håller (Persson, 

1997).          

 

Berika: Läraren ger eleven bredd och djup inom ett kunskapsämne. Det förutsätter att det 

finns lärare med kunskaper som eleven är intresserad av på skolan. Om dessa lärare inte finns 

på skolorna kan skolan söka hjälp från gymnasium eller högskolor som kan hjälpa till för att 

undervisa de särbegåvade eleverna (Mönks & Ypenberg, 2009). Det behöver inte bara betyda 

att de ska läsa eller ta reda på mer saker om det som alla i klassen läser om utan även kunna 

producera kunskap. Med detta menas att de kan komma på egna problemlösningar i olika 

skolämnen med även sociala problem och vara kritiskt granskande (Persson, 1997). För att 

uppnå en berikning i undervisningen är det en förutsättning att eleverna har tillgång till dator, 

bibliotek men även material för att kunna utföra experiment och liknande (Mönks & 

Ypenberg, 2009). 

 

Persson (1996) har gjort en forskningsöversikt av vad några forskare har kommit fram till 

angående undervisningen för de särbegåvade eleverna. Hans resultat visar att det inte finns en 

generell bild av hur undervisningen ska läggas upp utan det ska avgöras från fall till fall för.   
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3.5 Förväxling mellan särbegåvade barn och barn med Aspergers och ADHD 

   
Det finns elever som har blivit missförstådda under sin skolgång och där elever har fått 

genomgå utredningar därför att lärarna har misstänkt ADHD eller Aspergers syndrom. 

Resultatet har dock visat att de istället tillhör kategorin särbegåvade. Likheten är att eleverna 

brinner för sitt ämne och andra kan ha svårt att förstå den djupa kunskap och intresse som de 

har. Blir eleverna inte stimulerade eller förstådda kan de lätt bli stökiga och otrevliga att ha 

kvar i klassrummet (Persson, 1997). Skillnaden i stora drag är att särbegåvade elever kan visa 

känslor, koncentrationsförmåga och empati. Barn med ADHD och Aspergers har inte ett 

situations anpassat beteende utan visar ofta samma beteende var de än befinner sig (Persson, 

2010a). Barn med ADHD och Aspergers kan ha faktakunskaper som de inte kan använda sig 

av i praktiken eller sätta i ett sammanhang medan de särbegåvade har kompetensen att sätta in 

kunskapen i det verkliga livet. Särbegåvade elever kan visa koncentrationssvårigheter när de 

inte blir stimulerade. Koncentrationssvårigheter kan visa sig i skolan eller om de umgås med 

jämnåriga, men syns inte när de är hemma eller när de är tillsammans med vuxna. Om de 

särbegåvade eleverna kommer i kontakt med andra särbegåvade elever kan de se att de inte är 

ensamma utan att det finns fler i samma situation som de. De särbegåvade eleverna har precis 

som andra elever, en längtan efter att få känna att de är som alla andra och då kan det vara 

viktigt att kunna identifiera sig med någon som har samma intelligens som de själva (Persson, 

1997). I Tyskland uppskattar man att 10% av de personerna som har fått diagnosen ADHD i 

själva verket är särbegåvade. Därför bör vi vara försiktiga när diagnoser ställs (Persson, 

2010a). 

4. Metod     

4.1 Metodval    

 

Jag valde att intervjua tolv lärare på fyra olika skolor för att få veta vilken uppfattning de har 

om särbegåvade elevers inställning till skolan och hur lärare arbetar med särbegåvade elever. 

Intervjuerna ägde rum antingen hemma hos respondenterna eller på deras skola. 

Jag valde denna metod för att få en djupare insyn i vad lärarna har för erfarenhet och syn på 

de särbegåvade eleverna. Med djupare insyn menar jag att jag ville veta hur lärare tänker och 

hur de arbetar med de särbegåvade eleverna.  

Enligt Bryman (2001) kallas den typ av intervjuer, som jag valde, för semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. Det innebär att jag hade ett givet mål med intervjun och vissa fasta 

frågor att hålla mig till. Jag fick även möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett mer 

beskrivande svar. Det var samtidigt meningen att de tillfrågade skulle kunna ta upp sådant 

som de anser är viktigt för undersökningen. Vid semistrukturerade kvalitativa intervjuer får 

jag även möjligheten att gå tillbaka till de tillfrågade för att komplettera svar eller ställa fler 

frågor som berör samma undersökning. Helst skulle intervjuerna spelas in för att jag skulle 

kunna använda mig av fraser och formuleringar som respondenterna har använt sig av under 

intervjuerna. Det har dock inte alltid skett på grund av att lärarna inte ville bli inspelade. 

Frågorna som har ställts under intervjuerna kan ses i bilaga 1.  

 

Detta innebär att jag valde bort andra metoder, så som observationer, loggboksskrivande och 

enkäter. Jag valde bort dessa metoder för att jag bedömde att de inte skulle ge samma 

möjligheter till en djupare insyn vilket var meningen med undersökningen. Svenning (2003) 

menar att skillnaden mellan enkätundersökningar och intervjuer i stora drag är att 

enkätundersökningar ger en mer generell bild medan intervjuerna ger en djupare insyn, vilket 
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var min avsikt. Om jag hade gjort en enkätundersökning hade jag fått reda på vad flera lärare 

har att säga om de särbegåvade eleverna men jag hade inte fått möjlighet att utreda lärarnas 

erfarenheter på djupet. 

Metoden är därför kvalitativt och inte kvantitativt som det hade blivit om jag hade gjort en 

enkätundersökning.  

För att få en exakt bild av vad alla lärare har för uppfattning kring de särbegåvade eleverna 

bör forskaren göra en totalundersökning enligt Svenning (2003). Vid en totalundersökning 

låter forskaren alla lärare i detta fall bli tillfrågade för att skapa en optimal bild. Men det 

skulle kräva en summa pengar vilket jag inte hade för att genomföra undersökningen. Jag 

skulle istället kunna göra ett stickprov där det väljs ut några lärare som får enkäter att fylla i, 

men då skulle alla lärare ha lika stor chans att komma med i stickprovet. Detta kallas för ett 

statistiskt urval och det ger ett generaliserande svar. Det kan dock inte bli ett exakt svar om 

man inte har frågat hela populationen (Svenning, 2003).  

4.2 Validitet och reliabilitet  

 

Med reliabilitet menas hur stor chansen är att uppmäta samma resultat om undersökningen 

skulle göras om. Med validitet menas hur resultatet har tolkats och hur sannolikt det är att det 

har tolkats rätt. Detta är två begrepp som måste bedömas och tas i akt när resultatet men, även 

trovärdigheten, ska bedömas. Bryman har fyra kriterier som används för att göra denna 

bedömning. 

 

 Tillförlitlighet – Hur stor trovärdighet har resultatet i andras ögon? Har 

undersökningen utförts på ett korrekt vis? Kan de som befinner sig i de miljöer som 

blivit undersökta se och bekräfta det som undersökningen visar? 

 Överförbarhet – Hade resultaten blivit de samma om undersökningen gjorts i en 

annan miljö eller vid en annan tidpunkt? Forskaren kan då vara väldigt detaljrik i sin 

beskrivning av kultur och miljö för att visa att resultatet kommer ifrån just den 

situation som är undersökt. 

 Pålitlighet – Forskaren ska redogöra för alla faser som undersökningen har 

genomgått. Vilka beslut som tagits, intervjuskrifter, analyser av data. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera – Forskaren ska kunna visa att hon har handlat i 

god tro och inte har påverkats av personliga värderingar när resultatet har redovisats 

(Bryman, 2001).  

 

Reliabilitet och validitet till denna undersökning diskuteras mer under kapitel 6.2 

metoddiskussion. 

4.3 Urvalet 

 

Jag valde att intervjua tolv lärare som är verksamma på fyra olika skolor i tre olika kommuner 

i Småland. Jag valde ute dessa skolor för att de fanns i min närhet och för att dessa lärare var 

villiga att ställa upp på att bli intervjuade. Alla informanter arbetar inom grundskolan. De har 

varit verksamma lärare olika länge från fyra år till över fyrtio år. Den yngsta läraren var vid 

undersökningstillfället 31år och de äldsta lärarna skulle gå i pension efter vårterminen 2011. 

Elva av tolv tillfrågade lärare är kvinnor. Etnicitet kan spelat roll för resultatet men det är 

inget jag har sett till i undersökningen. Nedan följer en kort beskrivning av varje lärare och 

deras namn är fingerade. 
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Anna: Har arbetat som lärare i över 40 år och börja nu närma sig pensionen. Hon har arbetat 

med de yngre eleverna under alla hennes yrkesverksamma år, alltså elever från årskurs 1 till 3. 

Hon arbetar just nu på en landsbygdsskola i Småland som har ca 300 elever. 

 

Louise: Har arbetat över 40 år som lärare och ska gå i pension efter vårterminen 2011. Hon 

har arbetat med de yngre eleverna hela tiden (årskurs 1-3). De flesta åren hon har varit 

verksam har hon arbetat på en landsbygdsskola i Småland med ca 300 elever. 

 

Laila: Har arbetat över 40 år som lärare och ska gå i pension efter vårterminen 2011. Hon har 

arbetat med elever i årskurs 1-3 under hela sin verksamma tid. Hon har mestadels arbetat på 

en landsbygdsskola i Småland med ca 300 elever. 

 

Andrea: Har arbetat som lärare i ca fjorton år och har nu sin första egna klass. De elever som 

hon har är i de yngre åldrarna (årskurs 1-3). Skolan hon arbetar på är en landsbygdsskola i 

Småland med ca 300 elever.  

 

Jessica: Har arbetat inom skolan i ca elva år. Hon har varit på flera olika skolor i Småland och 

är just nu på en landsbygdsskola med ca 300 elever. Hon har haft flera klasser under årens 

lopp, både klasser från de tidigare åren med även från de senare. Just nu har hon en klass i de 

yngre åldrarna.  

 

Ulrika: Har arbetat inom skolan i ca 30 år. Har arbetat på flera skolor i Sverige, både 

storstadsskolor och landsbygdsskolor. Är nu lärare på högstadiet i svenska och 

samhällsämnena på en landsbygdsskola i Småland med ca 300 elever. 

 

Jon: Gör sina första år i läraryrket. Arbetar på högstadiet och undervisar i matematik och 

naturämnena på en landsbygdsskola i Småland med ca 300 elever. 

 

Petra: Har varit vikarie i några år i matematik och engelska på högstadiet. Hon har inte läst 

färdigt lärarutbildningen än men har fått möjligheten att undervisa ändå. Hon undervisar på en 

landsbygdsskola i Småland med ca 300 elever. 

 

Selma: Har varit verksam lärare sedan 1986. Har hela tiden arbetat med elever från årskurs 1-

3. Nu arbetar hon på en småstadsskola i Småland med ca 250 elever. 

 

Nadja: Har arbetat som lärare under ett par tre år. Är verksam på mellanstadiet på en 

landsbygdsskola i Småland. På skolan går det ca 350 elever.  

 

Lotta: Har arbetat ca tre år som musiklärare på flera olika skolor i Småland. Just nu arbetar 

hon på två olika småstadsskolor där den ena skolan är f-5 och den andra årskurs 6-9. 

 

Irma: Har arbetat över 30 år som lärare. Är verksam på en landsbygdsskola i Småland med ca 

350 elever. Hon har arbetat med elever både i de tidigare och de senare åldrarna, och arbetar 

just nu med de tidigare åldrarna.           

 

För att komma i kontakt med lärare som skulle kunna intervjuas ringde eller mailade jag till 

flera skolor i Småland. Jag har sedan bestämt träff med lärarna så att vi har kunnat genomföra 

intervjuerna personligen antingen hos respondenterna eller på deras skola. Eftersom det är en 

undersökning som avser att visa ett exempel på hur det kan se ut behöver lärarna inte vara 

slumpmässigt utvalda (Svenning, 2003).    
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4.4 Etiska principer  

 

Intervjuguiden har formats efter studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). När jag fick 

kontakt med lärarna som skulle intervjuas fick de information om vad undersökningen hade 

för syfte och att det var en frivillig undersökning. De fick veta att det var en intervju och 

ungefär hur mycket tid den skulle ta. De fick veta att materialet kommer att transkriberas efter 

intervjun för att kunna användas i studien (Bryman, 2001). Materialet som inskaffats vid 

intervjuerna har och kommer att skyddas från obehöriga och när studien är färdig skall det 

förstöras för att uppnå Konfidentialitetskravet.  De som har blivit intervjuade är anonyma och 

att jag som intervjuare har tystnadsplikt för att skydda individen, vilket inneburet att de namn 

på lärare och skolor som nämns i resultatet är fingerade (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

När jag gjorde mina intervjuer stötte jag på några lärare som inte ville bli inspelade och detta 

respekterade jag givetvis i enligt med etikprövningslagen. Vid dessa tillfällen antecknade jag 

det som sagts och skrev sedan rent intervjuerna (Erik Hagbard Couchér, 2011).  

 

Direkt efter intervjuerna lyssnade jag igenom intervjun flera gånger och skrev ner det som var 

av värde för undersökningen på en dator. Om intervjun inte spelades in renskrev jag 

anteckningarna som gjordes under intervjun. När jag sorterade materialet som jag fick ihop 

under intervjuerna hade jag hela tiden undersökningens syfte och frågeställningar att hålla 

mig till, och la respondenternas svar under de olika frågeställningarna som undersökningen 

syftar till. För tolkning och analys användes den teori som anförts i arbetet.    

5. Resultat  

5.1 Undervisningens uppbyggnad för de särbegåvade eleverna 
 

 Hur arbetar lärare med de särbegåvade eleverna?  

 

Samtliga tillfrågade lärare har de särbegåvade eleverna med i den vanliga undervisningen. 

Eleverna är med i genomgångarna men har sedan extramaterial att arbeta med när de är klara 

med det som alla elever ska göra. 

Jag vill att hon ska gå igenom alla moment som de andra eleverna gör för att 

kolla av så hon kan det ordentligt.   (Laila) 

     

Tre stycken lärare påpekar att de måste tänka på att de särbegåvade eleverna måste få stöta på 

svårigheter också vid genomgångarna på lektionerna. Några exempel på det kan vara att 

lärarna kommer med frågor eller använder sig av svårare ord som de särbegåvade eleverna få 

svara på eller förklara inför resten av klassen. (Anna, Jessica, Jon). 

Jag kan använda mig av svårare ord och uppgifter som får eleverna att tänka 

till för att de ska få känna utmaning i genomgångarna. (Anna) 

Alla tillfrågade lärare har dessa elever i tanken när de gör planeringar inför lektionerna. Det 

finns material som är nivåanpassat som de högpresterande och de särbegåvade eleverna kan 
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arbeta med (Jon). Det finns även lärare som sätter ihop ett eget material som ska passa dessa 

elever (Jessica). Tre lärare, bland andra Jon påpekar att man bör tänka på att det extramaterial 

som man ger till dessa elever är fördjupning och inte sådant de redan kan. Det finns dock 

lärare som upplever att det kan vara svårt att hitta material som passar de särbegåvade elever. 

När lärare stöter på svårigheter med att hitta passande material till de särbegåvade eleverna tar 

fler lärare hjälp av sina kolleger, antingen speciallärare eller andra lärare som är mer bekanta 

med ett svårare material som skulle passa de särbegåvade eleverna bättre (Jessica). Många 

lärare, bland annat Anna ger även mer utmanande läxor till dessa elever än vad de andra 

eleverna får. Ulrika är en av de fyra lärare i undersökningen som tar hjälp av datorn genom att 

de särbegåvade eleverna får sitta med datorprogram men även med internet som sökmotor för 

att hitta information som de sedan får redovisa inför klassen. På den 6-9 skolan som Lotta 

arbetar på kan eleverna som är stora begåvningar i matematik och NO-ämnena välja en kurs 

med mer avancerade uppgifter i deras ämnen när de har elevens val.  

Det finns olika sätt att låta dessa elever agera i klassrummet. Alla tycker inte det är okej att 

låta de särbegåvade eleverna visa vad de kan inför sina klasskamrater andra medan andra 

tycker de är en tillgång i klassrummet som bör användas. 

Man kan använda dessa elever till att låta dem förklara för resten av klassen. 

Det är bra om en jämnårig elev förklarar något för de andra, de lär sig bättre 

då. Det blir en annan dimension i undervisningen.  (Andrea) 

 De övriga eleverna i klassen ska inte märka att det finns elever som är 

duktigare än de andra eftersom det kan göra dem stressade eller känna sig 

sämre.      (Louise) 

 De särbegåvade eleverna får gärna hjälpa de andra, de ska dock inte agera 

lärare eller på något vis vara kaxiga mot sina kamrater för att de är duktiga i 

skolan     (Anna) 

 

5.1.1 Lärares upplevelser av att flytta upp elever i skolsystemet. 

 

Sex av tolv lärare har nämnt under intervjun att de har varit med om att elever har flyttats upp 

en klass. I de flesta fall har detta inträffat när eleverna precis börjat skolan. Eleven har då 

börjat i förskoleklass men sedan flyttats upp till årskurs ett eller flyttats från årskurs ett till 

årskurs två. I några av fallen har lärare arbetat med åldersintegrerade klasser vilket har gjort 

det hela mer naturligt. Eleven har då varit kvar i samma klass och kunnat umgås med 

jämnåriga samtidigt som eleven har fått den undervisning som elever i årskursen över har fått. 

Om det ska komma på tal om att en elev ska flyttas upp måste den vara mogen 

både socialt och fysiskt. Utan stöd från speciallärare, föräldrar och psykolog 

skulle jag inte kunna tänka mig att flytta upp en elev. Jag har varit med om att en 

elev flyttades upp från årskurs 1 till 2. Denna elev var både socialt och fysiskt 

utvecklad för att klara av flytten, samtidigt som klasserna på skolan var 
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åldersintegrerade vilket gjorde att det inte syntes så väl i början av flytten.  

                                       (Selma) 

I de fall (fem stycken) då lärarna har haft dåliga erfarenheter kring en uppflyttning har eleven 

hoppat över f-klassen eller börjat f-klassen ett år tidigare för att föräldrarna ville det. 

Två av lärarna (Jessica, Andrea) har efter ett tag upptäckt att eleven inte hängt med sina 

klasskamrater och har i vissa fall fått gå till speciallärare. Det har då kommit på tal att flytta 

ner eleven igen så att eleven kommer i en klass med jämnåriga.  

Selma nämnde under intervjun att vi i Sverige har ”jantelagen” som säger att vi inte ska tro att 

vi är något. Hon tror att det kan påverka elevers inställning till andra elever som blir 

uppflyttade, eftersom skolan visar att eleven i fråga är bättre än de andra i samma ålder.   

5.1.2 Hinder för att flytta upp elever i skolsystemet  

 

Åtta av de tolv tillfrågade lärarna nämner att den sociala utvecklingen är viktigare för en elev 

än att utvecklas kognitivt. De vill inte att en elev ska flyttas upp om de inte har den sociala 

kompetensen som krävs för att bli uppflyttad i skolsystemet. Två lärare påpekar att eleven i 

fråga även måste vara fysiskt utvecklad för att klara en sådan flytt.  

De har inte ett ”normalt” socialt beteende. Jag kan uppleva att dessa elever har 

hamnat fel socialt på så vis att de andra i klassen inte alls ligger på samma nivå. 

(Andrea)  

Andrea ställer sig frågan om det är rätt att låta dessa elever hindras att utveckla sin kognitiva 

prestationsförmåga om de saknar den sociala förmågan. Hon tror att elever blir fostrade av 

sina nya klasskamrater om de skulle flyttas upp i skolsystemet.   

Jessica påpekar att vissa saker i vårt samhälle har åldersgränser, och när en elev flyttas upp en 

eller ett par klasser kommer hon inte kunna spela fotboll med sina klasskamrater eftersom 

eleven är yngre. Hon kommer inte heller få köra moped eller gå på bio samtidigt som sina 

klasskamrater utan får vänta ett eller ett par år innan hon är ikapp. Hon tappar då en stor social 

bit som är viktig i tonåren. 

5.1.3 Resursfördelningen i skolan 

 

Samtliga lärare anser att skolans resurser, som i de flesta fall är speciallärare, först och främst 

är till för de lågpresterande eleverna. 

Om det hade funnits extraresurser skulle jag vilja ge det till de högpresterande 

eleverna för att de ska få möjlighet att utvecklas. Men det är viktigare att de som 

är lågpresterande i första hand får del av resurserna. (Petra) 

                   

Två av de tillfrågade lärarna, bland andra Louise låter alla i klassen gå till specialläraren 

någon gång under terminen. När det är de högpresterande elevernas tur får de svårare och mer 

utmanande uppgifter som är utformade efter deras prestationsförmåga.  
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Ulrika vill helst inte att någon ska gå iväg till speciallärare. Hon vill ha alla i klassrummet för 

att hon anser att man tappar kompetensen i klassrummet om man låter några gå iväg. Hon 

menar att det handlar om att alla elever ska ge och ta av varandra. 

5.2 Beteende och inställning till skolan hos de särbegåvade eleverna 

 

 Hur uppfattar lärarna de särbegåvade elevernas beteende och inställning till 

skolarbetet? 

 

Tio av tolv lärare upplever att de särbegåvade eleverna har en god inställning och ett gott 

beteende i skolan. De är snabba på att jobba och förstår att de måste lägga ner tid på 

skolarbetet (Jon). Deras positiva inställning smittar lätt av sig till de andra i klassen (Louise). 

Många av de tillfrågade lärarna nämner att de flesta av dessa elever måste få stimulans, stöta 

på utmaningar och få svar på sina ofta komplicerade frågor om en positiv inställningen ska 

behållas. Om de inte får stimulans kan de bli otrevliga, lata och störiga att ha i klassrummet 

(Irma). Selma nämner att dessa elever kan vara känsliga och lättstötta. När motgångarna 

kommer har de svårt att handskas med problemet eftersom de inte har behövt kämpa i skolan 

tidigare. 

Jag har upplevt olika beteende hos dessa barn, en del märks inte av på något 

speciellt sätt medan andra kan upplevas ”skrytiga” över att de är duktiga och kan 

till och med kränka andra elever som inte har samma kunskaper. Det är helt ok 

att vara stolt över att man är duktig men man får inte kränka andra för det. Jag 

kan även uppleva att dessa elever kan vara mer ifrågasättande på en högre nivå.

                        (Anna) 

Jessica och Andrea menar dock att de särbegåvade eleverna har en negativ inställning till 

skolan. De gör vad som förväntas av dem men inte mer, och det är ofta de som kommenterar 

att allt är tråkigt:  

De kan ofta säga ”- Ååå vad tråkigt eller jobbigt. ”Och jag kan uppleva att de har en 

trist inställning och inte alls motiverade till skolan.  

      (Jessica)  

Jessica och Andrea kan även uppleva dessa elever som lata vilket kan bero på understimulans. 

Andrea nämner att hon kan uppleva att eleverna tycker att det är jobbigt att kunna mer än de 

andra genom att de kan svaret medan de andra i klassen behöver mer förklaring av läraren. 

Andrea nämner under intervjun att hon kan se vissa likheter mellan ADHD och särbegåvning. 

Hon har erfarenhet av att man från början trodde att en elev hade ADHD men efter en 

utredning upptäcktes att eleven var särbegåvad. Hon tror att elevens negativa beteende 

berodde på understimulans i skolan.       

5.3 Hur lärare skulle vilja arbeta med de särbegåvade eleverna 

 

 Skulle lärarna vilja arbeta med de särbegåvade eleverna på ett annat vis än vad de gör i 

dag? 
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Det finns framförallt två åtgärder som lärarna förespråkar. Att ge de särbegåvade eleverna 

mer utmaningar i klassrummet och att flytta upp dem i skolsystemet vid vissa tillfällen. 

Lärarna kan även tänka sig att låta de särbegåvade eleverna på skolan arbeta tillsammans vid 

vissa tillfällen. De vill dock att eleven i fråga ska behålla sin ursprungsklass. Det kan vara av 

vikt att veta att ingen av de tillfrågade lärarna har blivit erbjuden av rektor att få gå en 

kompetenshöjande utbildning eller kurs om hur särbegåvade elever ska bemötas.  

 

Elitklass: Ingen av de tillfrågade tror helt och hållet på att skapa elitklasser där de 

särbegåvade eleverna går i samma klass hela tiden. Deras argument är:  

 Föräldrarna vill ha in sina barn i dessa klasser men i själva verket klarar eleven inte 

trycket.  

 Det finns inte underlag för att skapa dessa klasser på landet och då får eleven flytta för 

att kunna gå i en elitklass.  

 Alla elever behöver möta varandra vilket de inte gör om de delas upp för mycket. Den 

svenska skolan ska vara ’en skola för alla’. Om man ska dela upp eleverna efter 

prestationsförmåga blir det ett mer segregerat samhälle vilket skolan inte står för. 

 När dessa elever sätts ihop till en grupp kommer de aldrig får känna att de är duktiga 

eller bäst på något eftersom det alltid finns någon som är bättre vilket kan leda till 

prestationsångest.  

 Det är resurskrävande. Resurserna bör först och främst användas till de elever som inte 

når eller knappt når målen. 

 

Lärarna har ändå nämnt tre positiva argument till elitklass. 

 

I den ”vanliga” skolan erbjuds inte dessa elever att utvecklas till sin spets. Vi 

lärare har inte tid med de duktiga eleverna, de får klara sig själva så gott det 

går.             (Petra) 

 

 I en elitklass får de särbegåvade eleverna någon att identifiera sig med. 

 Studiegången blir mer individanpassad. 

 De får utvecklas till sin spets. 

 

Flytta upp i skolsystemet: Alla lärarna tycker att de särbegåvade eleverna i första hand ska 

vara kvar i sin ursprungsklass där de har sina jämnåriga klasskamrater, istället för att flyttas 

upp i skolsystemet. Det främsta argumentet är att dessa elever kan uppfattas ”barnsliga” och 

behöver utveckla sin sociala kompetens eftersom de inte har kommit lika långt i utvecklingen 

som sina äldre klasskamrater. Ett annat argument är att vi svenskar inte tillåter varandra att 

vara bättre än någon annan. Vid en flytt visar skolan att en elev har högre prestationsförmåga 

än andra elever i samma ålder (Jantelagen). 
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Specialklass/specialundervisning: Hälften av de tillfrågade lärarna kan tänka sig att de 

särbegåvade eleverna kall få bilda en specialklass (lärarna menar med detta att dessa elever 

skall bilda en egen klass som lärarna kallar för specialklass och som träffas några gånger i 

veckan där undervisningen inte är individuell utan bygger på gruppens intressen och 

förkunskaper) eller att de går till en högre årskurs några timmar i veckan. Det skulle då betyda 

att eleverna går ifrån den vanliga undervisningen och får mer utmanande uppgifter från annat 

håll. De får även möjlighet att träffa likasinnade som de kan identifiera sig med. Två andra 

argument är: 

Det kan skapa en mer individanpassad studiegång vilket kan vara svårt att 

genomföra i en vanlig klass med 25 elever.   (Jon) 

                    

De särbegåvade skulle komma ännu längre om de fick sitta tillsammans, men om 

man delar upp dem i olika grupper tappar de det sociala med vanliga människor. 

Jag tror att de utvecklar sina specialbegåvningar ändå.  (Ulrika)  

Ett hinder skulle dock vara att få ihop det rent praktiskt med scheman påpekar två lärare 

(Jessica, Nadja), eftersom ingen elev ska gå miste om genomgångar och annat i de andra 

ämnena. 

 

Mer utmaning i ursprungsklass: De lärare som inte är positiva till en specialklass anser att 

det är bättre att eleverna är kvar i klassen och får arbeta med ett extramaterial. Materialet kan 

vara framtaget av ett förlag eller av läraren. Dessa lärare tycker att detta förslag är bättre 

därför att: 

 Alla i klassen behövs för att kompetensen i klassrummet inte ska försvinna vilket sker 

om de särbegåvade elever plockas bort. 

 Alla elever behöver träffa varandra för att få ett bra socialt utbyte. 

 De resurser som skolan har tillgång till behövs till de svagpresterande; de särbegåvade 

utvecklar sina begåvningar ändå.    

 Ingen blir utpekad; utan alla behandlas lika.    

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Undervisningen 

 

Eftersom de särbegåvade eleverna avviker till viss del i förhållande till de övriga i klassen 

behöver de oftast större utmaningar för att få stimulans i skolan. Tidsbristen som lärare står 

inför gör att det blir svårt att hinna med planering och uppföljning för alla elever. 

Konsekvenserna kan bli att vissa eleverna går miste om den individanpassade undervisning 
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som de är berättigade till enligt styrdokumenten. Lärare som intervjuades har även en 

inställning som säger att ”de duktiga klarar sig ändå”. Det finns dock en tanke hos lärarna att 

de särbegåvade eleverna får stöta på större utmaningar i genomgångarna vid lektionerna.  

Men det är inte tillräckligt menar jag, eftersom dessa elever behöver få utmaningar oftare än 

så. 

Alla skolor har resurser för elevernas särskilda behov att tillgå. Enligt styrdokumenten ska 

rektorn, efter värdering av lärarna avgöra var resurserna ska sättas in. Eftersom lärare anser att 

”de duktiga alltid klarar sig” ges resurserna i första hand till de elever som knappt når målen.  

Enligt mig är tanken rätt. De som inte når målen ska i första hand få den hjälp de behöver för 

att klara sig, men vem är det som få betala för detta? Jo, det är bland annat de särbegåvade 

eleverna. De får inte den undervisning som de skulle behöva för att nå sin spets. Enligt Mönks 

och Ypenberg (2009) upplever dessa elever redan i tidig skolålder att skolan är tråkig och att 

läraren samtalar om och visar sådant som de redan kan. Hade de fått utvecklas i den takt som 

de är kapabla till, vad skulle det kunna bli av dem då? Det kan faktiskt vara så att en av 

eleverna skulle kunna bli forskare och t.ex. hitta ett botemedel för cancer om han eller hon 

hade fått möjligheten att utvecklas efter sin förmåga och uppleva ett lustfyllt och livslångt 

lärande.  

Alla respondenterna har de särbegåvade eleverna i sina klasser i den vanliga undervisningen. 

Det finns dock några lärare som upplever att det kan vara svårt att hitta uppgifter som ger den 

utmaning som de behöver. Kan det vara lättare att flytta upp elever i skolsystemet? Detta 

skulle underlätta för läraren och eleven skulle få de utmaningar som eleven kräver. Problemet 

är att eleven kanske inte har den sociala prestationsförmågan för att klara av en uppflyttning. 

Eller att vi i Sverige är så pass påverkade av jantelagen som beskrivits av Aksel Sandemose 

(1968). Boken formulerar bland annat de oskrivna lagarna ”du ska inte tro att du är något” och 

”du ska inte tro att du är klokare än vi”. Dessa oskrivna lagar är kopplade till flera kulturer 

men framför allt den kultur vi har i Skandinavien. Jantelagen kan göra sig påmind i skolan 

genom att vi inte tillåter att någon ses som bättre än andra, vilket elever blir när de flyttas upp 

i skolsystemet. En sådan flytt syns mindre om klasserna är åldersintegrerade. Eleven går med 

sina jämnåriga klasskamrater men är med på undervisningen som de äldre eleverna får. På 

skolor där åldersintegrerade klasser finns kan det vara bra för dessa elever om de får möjlighet 

att vid vissa tillfällen gå till en högre klass. Jag menar att det är för de särbegåvade elevernas 

skull som lärare och rektorer ska se möjligheter att låta dem utvecklas i den takt de har 

möjlighet till. Därför kan man låta de särbegåvade eleverna gå till en annan klass vid vissa 

tillfällen.  

6.1.2 Lärares olika åsikter 

 

Som vi ser i resultatet är inte alla lärare överens om hur undervisningen ska se ut när det finns 

särbegåvade elever i klassrummet. I ett citat säger en lärare att de särbegåvade eleverna är en 

tillgång i klassrummet och att det är bra om en jämnårig förklarar för resten av klassen. En 

annan lärare vill inte att det ska synas om en elev är bättre än de andra, det kan skapa stress 

hos de andra eleverna. Så hur ska det då vara? Enligt min mening ska de särbegåvade eleverna 

få visa att de kan och läraren ska låta dem blomma. Dessa elever måste få tillfälle att 
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utvecklas vilket kan vara svårt om det inte ska synas i klassrummet. De ska dock inte på något 

vis få vara nedlåtande mot sina kamrater för att de har en högre kognitiv förmåga än de andra 

i klassen, påpekar en annan lärare även under sin intervju. Och enligt grundskolans läroplan 

Lgr 11 ska ingen diskrimineras och skolan ska aktivt motverka diskriminering.  

6.1.3 Särbegåvning i skolan 
 

Jag håller med Wallström (2010) om att skolan idag är alltför fyrkantig för att låta de 

särbegåvade eleverna få utrymme för sin prestationsförmåga. Lärare har kanske för dålig 

kunskap kring dessa elever vilket kan vara en orsak till att det fokuseras lättare och mer på ett 

icke acceptabelt beteende istället för vad elever har för kognitiv prestationsförmåga. Lärare 

bedömer ofta de lydiga eleverna som duktiga elever medan de stökiga eleverna är 

problemelever där beteendet ska förändras istället för att se vad som ligger bakom beteendet 

(Persson, 1997). Under mina intervjuer har jag upplevt att de flesta lärare vet hur en 

särbegåvad elev är men eller att de inte har tillräcklig utbildning för att undervisa eleven på 

rätt vis. De vill ge eleven stimulans och utmaningar men har svårt att hitta material som passar 

eleven. Det kostar även tid enligt lärarna att försöka få ihop ett material som är utmanande för 

eleven. För att dessa elever ska bli sedda och mottagna på ett bra sätt behövs kunskap och 

lyhördhet. Kunskapen skulle kunna komma redan under utbildningen men rektor har även ett 

ansvar att ge lärare den kompetensutveckling som krävs för att lärare ska kunna utföra ett 

professionellt arbete enligt grundskolans styrdokument. Vad vi kan se i undersökningen är att 

ingen av de lärare som har blivit intervjuad har blivit erbjuden kompetenshöjning inom 

området särbegåvade elever.            

Det finns särbegåvade elever som inte lärare ser. Det kan bero som tidigare nämnts på att 

elevens beteende inte hänger ihop med vilken föreställning lärare har kring en duktig elev. Tio 

av tolv lärare menar att de elever som har hög prestationsförmåga har ett bra beteende och en 

god inställning till skolan men att de kan upplevas som lata om de inte får stimulans. Det är 

bara två lärare som nämner att ett beteende som kan upplevas provocerande eller 

ifrågasättande ofta finns hos de särbegåvade eleverna. 

Det betyder inte att tio av tolv lärare inte hittar de särbegåvade eleverna i klassrummet. Men 

det finns olika beteenden hos de särbegåvade eleverna. Det finns de som är lugna men det 

finns också de som har ett mer provocerande och stökigt sätt som kan göra det svårare att se 

deras förmåga. Mönks och Ypenberg (2009) menar att lärare hittar hälften av de 

högpresterande eleverna i skolan vilket är bra men det betyder att den andra halvan som har 

en hög prestationsförmåga inte ses. Vad kan det bero på? Enligt Perssons (1997) mening kan 

det bero på att de elever som passar in i referensramen ”duktig elev”, med andra ord en elev 

med gott beteende, god lyssnare, trygg och accepterad är lätt att identifiera. Men de elever 

som är upproriska och som medvetet underpresterar och strider om att få uppmärksamhet ses 

inte som högpresterande och därmed inte som särbegåvade. Lärarna lägger istället fokus på 

deras dåliga beteende och ser inte att det finns en hög intelligens hos dem.    
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6.1.4 Åtgärder 

 

Nedan återknyter jag till den tidigare forskningen kring särbegåvade elever och till det resultat 

som jag har kommit fram till i undersökningen.  

Identifiering: För att veta vad eleverna behöver bör lärarna göra en bedömning av vad 

eleverna kan. Förkunskaperna hos eleverna ligger som en grund för på vilken nivå läraren ska 

lägga undervisningen. Det finns särbegåvade elever som kan vara lätta att identifiera om de 

får den acceptans och stimulans som de behöver men som tidigare nämnts kan det vara 

svårare att hitta en särbegåvad elev bland de störiga eleverna (Persson 1997). I kapitel 3.1.2 

och 3.4 finns tabeller som kan ge hjälp vid identifiering av dessa elever. 

 Accelerering: När man väl har kunnat identifiera en elev som särbegåvad finns det vissa 

åtgärder som kan göras. En åtgärd är att flytta upp eleven i skolsystemet. Men eleven behöver 

då vara accepterad av de andra för att det ska bli en lyckad flytt menar Selma. Enbart en av 

sex lärare som har varit med om att elever som har börjat tidigare eller flyttats upp har bra 

erfarenheter av detta. De som har haft dåliga erfarenheter av det har till och med varit med om 

att elever har fått gå till speciallärare för att kunna nå de krav som ställs på dem eller att 

diskussionen har förts om att de ska flytta tillbaka ner en klass till sina jämnåriga. Givetvis 

bidrar dessa dåliga erfarenheter till att det blir negativt att flytta upp elever i skolsystemet. 

Dock kan det finnas de elever som skulle få det bättre av att flyttas upp en eller ett par klasser 

menar Persson (1997). Jag anser att om det är ett uppenbart fall där en elev är särbegåvad ska 

det givetvis ske en flytt, men om det finns tveksamheter är en bättre lösning att eleven får vara 

med i en högre klass vid vissa tillfällen. Man kan då efter en tid kolla av hur det går och om 

eleven har den sociala kompetensen som krävs för att flyttas upp på heltid. Jag vill tro att 

detta skulle hjälpa många elever men att skolan måste vara mer öppen för att våga testa att 

flytta en elev och om det inte fungerar ska det finnas möjlighet för eleven att gå tillbaka till 

ursprungsklassen. Jag menar att dessa elever inte får hamna i kläm för att det finns dåliga 

erfarenheter sen tidigare eller för att skolan är fyrkantig, som Wallström uttrycker det, och 

bara ser kunskap som något som växer med åldern. Det finns bevisligen elever som har en 

högre prestationsförmåga än vad skolan anser att de ska ha vid en viss ålder och som då inte 

passar in i ramen för hur skolan är utvecklad (Wallström 2010).     

Berikning: Eftersom läraren har de särbegåvade eleverna med i klassrummet och ger dem 

extrauppgifter där, är denna åtgärd den som används mest i skolan. Läraren har då planerat 

undervisningen för dem genom att ha tryckt upp eget material eller tagit hjälp av kolleger eller 

speciallärare för att få tips och hjälp. Eleverna använder även datorn som hjälpmedel. Dessa 

åtgärder är säkert lämpliga för de elever som är duktiga men, för de särbegåvade eleverna 

behöver det inte vara tillräckligt. De kräver oftast mer. Mönks och Ypenberg (2009) menar att 

skolorna ska försöka ta hjälp av gymnasieskolor och högskolor för att ge dessa elever vad de 

behöver och vill ha. Det kan vara så att lärare inte alltid har djupkunskaper inom de områden 

som eleven har sina begåvningar i. Givetvis måste man som lärare våga ta hjälp av 

utomstående när någon i klassen har en hög potential. Det kanske kan vara tillräckligt att gå 
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till lärare på högstadier för att få de kunskaper och tips som behövs. Nackdelen med denna 

åtgärd som jag ser det, tillsammans med Wahlström (1995) är att eftersom det är så få som är 

särbegåvade får dessa elever oftast sitta själva och arbeta med sin berikning. På så vis kan den 

sociala kompetensen halka efter. De flesta lärare menar att eleverna bör ha en hög social 

kompetens för att flyttas upp i skolsystemet, därmed blir uppflyttningsåtgärd mindre aktuell.      

6.2 Metoddiskussion 

 

För att undersökningen ska ha en så stor trovärdighet som möjligt måste man se till validiteten 

och reliabiliteten. När jag gjorde dessa bedömningar använde jag mig av Brymans (2001) 

kriterier om tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. 

De här punkterna står även uppradade i kapitel 4.2 där de är mer förklarade. 

Undersökningens styrka är att jag har intervjuat tolv lärare och på så vis har jag fått med flera 

röster inom skolan. Svagheten med undersökningen är att det är en mindre undersökning och 

därmed går det inte göra en generalisering utifrån materialet jag har fått fram. Det jag kan 

säga är att det är så här det kan vara i några småstads- och landsbygdsskolor i Sverige. För att 

uppnå en större reliabilitet skulle jag kunnat komplettera med observationer i klassrummet för 

att se hur undervisningen ser ut, och om t.ex. genomgångarna verkligen var planerade för de 

särbegåvade eleverna. Det skulle ge mig en inblick ur elevernas synvinkel som Bryman 

(2001) menar kan vara bra för att se den sociala verkligheten.     

Det som kan rubba trovärdigheten i min undersökning kan vara att alla intervjuerna inte är 

inspelade. Ibland hade jag inte tillgång till en bandspelare eller så ville inte lärarna bli 

inspelade. Enligt Bryman (2001) finns det både för och nackdelar med att inte spela in 

intervjuerna. Fördelen är att respondenten inte behöver bli nervös för att det står en mikrofon 

framför dem. Nackdelen är att möjligheten till att lyssna på intervjun fler gånger försvinner 

och att intervjuaren måste göra en tolkning och värdering på en gång av det som sägs. När jag 

inte hade möjlighet att spela in intervjuerna försökte jag anteckna väldigt noga, och 

intervjupersonen talade ofta tillräckligt långsamt så att jag skulle hinna med att anteckna 

svaren. Vid transkriberingen från muntlig kommunikation till skriftligt underlag gjorde jag 

övervägningar och tolkningar som kan minska tillförlitligheten och trovärdigheten (Bryman 

2001). 

Intervjuerna har ägt rum antingen hemma hos respondenterna eller på deras skola. De har 

innan intervjun fått veta vad den kommer att handla om. Jag valde att intervjua just dem för 

att de bor eller arbetar i mitt närområde. Jag kontrollerade inte innan intervjuerna om de hade 

en eller flera särbegåvade elever i sin klass just nu. Hade jag bara valt ut lärare som hade haft 

särbegåvade elever i klassrummet kanske jag hade fått andra svar på mina frågor. Men 

samtidigt hade jag förmodligen inte hittat så många respondenter eftersom det finns så få 

identifierade särbegåvade elever. 

Ordet särbegåvad är ett ord som för flera respondenter varit ett helt nytt ord. Jag gav dem då 

en kort beskrivning där tyngdpunkten låg på att de är högintelligenta. Lärarna kan då ha tänkt 

på en elev som de har just nu i klassen men som i själva verket inte behöver vara särbegåvad 

utan kan ha varit högpresterande. Detta skapade svårigheter i att tolka resultatet eftersom det 
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kunde vara svårt att urskilja om läraren tänkte på en särbegåvad elev eller en högpresterande 

elev. 

Min inställning till särbegåvade elever innan jag gjorde undersökningen var att dessa elever 

inte får den stimulans eller utmaning som de är berättigade till. Under intervjuerna har jag 

försökt att vara öppen och inte låta min egen inställning till elevernas undervisning lysa 

igenom. Det kan dock vara så att lärare har tolkat min uppfattning när jag har ställt följdfrågor 

och försökt tydliggöra deras svar. Om de inte har samma uppfattning som jag kan de ha 

försökt försköna de särbegåvade elevernas skolsituation.  

Alla respondenter har jobbat antingen på landsbygden eller i en småstadsskola. Det kan 

påverka deras inställning till bland annat elitklasser eftersom de aldrig har upplevt att det kan 

finnas möjligheter till att starta en sådan klass eftersom underlaget är för litet. Jag tror även att 

deras utbildning och skolans utformning har påverkat deras svar. Hade lärarna gått en kurs där 

de fått veta mer om särbegåvade elever, och om skolan varit mer flexibel än vad den är i dag 

hade lärarna säkert sett möjligheterna och kanske till och med upplevt fler fördelar med att 

flytta upp en särbegåvad elev i skolsystemet. Jag tror även att man skulle ha hittat de 

särbegåvade eleverna lättare än vad man gör i dag.     

6.3 Förslag till framtida forskning 

 

Denna undersökning är gjord ur lärarnas perspektiv. Ett alternativ är att göra en liknande 

undersökning ur ett rektorsperspektiv för att se om de anser att lärare ska få mer utbildning 

inom kategorin särbegåvade elever. Rektorerna skulle också få frågan om de kan tänka sig att 

satsa mer resurser på de särbegåvande eleverna för att de ska kunna utvecklas till sin spets. 

Med tanke på att skolan är fyrkantig enligt Wallström (2010) och att de flesta särbegåvade 

eleverna inte passar in i den skolform som skolan är utformad till idag, kan det vara av 

intresse att se om det är rektorn eller läraren som har svårt att ändra sig när det kommet till 

elever som eventuellt kan flyttas upp i skolsystemet. Jag menar då att det finns en 

motsträvighet inom skolan till att låta de särbegåvade eleverna söka utmaningar genom att gå 

i annan klass vid vissa tillfällen eller att ”testa på” att bli uppflyttade i skolsystemet. Vem är 

det som inte vill ha denna flexibilitet? Eller går det inte att genomföra det i praktiken?    

6.4 Slutsats    

 

Slutsatsen är att lärare inte har så bra kunskap om särbegåvade elever och att begreppet 

särbegåvning är nytt för många lärare. Det kan bero på att lärare inte har någon utbildning om 

hur dessa elever identifieras och vilka pedagogiska åtgärder som bör vidtas i klassrummet för 

att eleverna ska få den stimulans de behöver. De vuxna som är verksamma i klassrummet kan 

ha svårt att upptäcka de särbegåvade elever eftersom de inte alltid visar sin begåvning och har 

ett beteende som inte passar in i den föreställning som lärare har kring särbegåvade elever. 

Om eleverna inte identifieras är det svårt att bemöta dem på ett professionellt sätt, och utan 

utbildning är det också svårt för lärare att veta hur arbetet i fortsättningen ska bedrivas. Jag 

anser att rektorer bör låta sina lärare få fortbildning om hur särbegåvade elever ska 

identifieras och bemötas för att de ska kunna ge eleverna den undervisning som de är 
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berättigade till enligt lag. Se Skollagen 2010 3kap 3§ och läroplanerna Lpo94 och Lgr11 

(Utbildningsdepartementet 1994,2010,2011).  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor kring särbegåvade elever ur lärarnas perspektiv 

 

1. Man beräknar att det finns en till två procent av befolkningen som är särbegåvade. Om ni 

tänker på några av dessa elever som ni har stött på hur jobbade ni med dem? Var de med på 

den vanliga undervisningen, gick de till speciallärare eller annan klass vid vissa tillfällen?  

(1b. Om de inte stött på dem, hur skulle de vilja att man tar hand om dem? Hur ska 

resursfördelningen vara för dem jämfört med andra elever?)  

2. Vad var det för begåvningar eleven hade, och hur upptäckte du att eleven/ eleverna hade 

dessa begåvningar? 

3. När ni i arbetslaget och med rektorn diskuterade eleven vad fick du för bemötande? Erbjöds 

du kompetenshöjande utbildning, boktips eller liknande? 

4. Hur skulle du vilja att skolan jobbar med dessa elever? Specialklass, flyttas upp någon 

klass, speciallärare etc? 

5. Hur upplever du elevens beteende, motivation och inställning till skolan? 
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