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Sammanfattning 
En särskilt begåvad elev anses ha en hög förmåga inom ett specifikt område. Särskilt 

begåvade elever har en intellektuell begåvning, vilken kan vara exempelvis språklig eller 

matematisk. Särskilt begåvade elever är ingen homogen grupp. Deras begåvning kan vara 

knuten till ett eller flera områden, men det är inte alltid som begåvningen tar sig uttryck i 

skolprestationer.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vilka förkunskaper och erfarenheter som lärare 

och specialpedagoger har av de särskilt begåvade eleverna. Vi vill även undersöka vilka stöd 

och anpassningar som de ger till de särskilt begåvade eleverna i årskurs 4-6. Vidare vill vi 

undersöka om det finns några skillnader mellan lärares och specialpedagogers uppfattningar 

om särskilt begåvade elever.  

 

Den kvalitativa metoden intervju har använts för att få svar på syfte och forskningsfrågor i 

arbetet. Urvalet består av verksamma specialpedagoger och lärare i grundskolan. Intervjuerna 

är utförda för att se om det finns en skillnad i vilken kunskap lärare och specialpedagoger 

besitter och hur de arbetar med de särskilt begåvade eleverna. I studien medverkar fyra lärare 

och fyra specialpedagoger.  

 

Resultaten visar att såväl lärare som specialpedagoger behöver mer kunskap om särskild 

begåvning, för att de på ett gynnsamt sätt ska kunna bemöta dessa elever. De pedagoger som 

deltagit i intervjuerna har delade meningar om de besitter tillräckligt med kunskap om ämnet 

eller inte. Dock är samtliga respondenter överens om att det är viktigt att särskilt begåvade 

elever får de anpassningar och det stöd som de behöver.  
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1. INLEDNING 
Skolverket (2018) beräknar att 5% av alla elever i svensk skola är särskilt begåvade. Dessa 

elever behöver stimulans och stöd precis som andra elever. För att en särskilt begåvad elev 

ska kunna utveckla sin begåvning krävs det stöd och anpassningar, men också att de blir 

utmanande och bemötta på sin nivå. Arbetet med identifieringen av de särskilt begåvade 

eleverna är inte lätt eftersom många särskilt begåvade elever underpresterar i skolan, vilket är 

en följd av att de känner sig omotiverade och inte passar in i normen (Skolverket 2018).  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska samtliga elever ges stimulans och stöd i sin utveckling 

för att kunna nå en högre nivå. Det betyder att samtliga elever ska respekteras och kunna 

bemötas utifrån sina egna förutsättningar och behov. De elever med särskild begåvning kan ha 

andra förutsättningar på grund av sin särskilda begåvning eftersom dessa elever ofta besitter 

en högre kunskapsnivå jämfört med andra elever i samma ålder. 

 

Skolverket (2018) utvecklar kontinuerligt arbetet om de särskilt begåvade eleverna. En lagtext 

lades till år 2010 som hjälper lärare, specialpedagoger och skolor i arbetet med särskilt 

begåvade elever. År 2015 kom Skolverkets stödmaterial som en utgångspunkt för lärare att 

kunna ge stöd till dessa elever. År 2016 kom Sveriges kommuner och landsting (SKL) med en 

handlingsplan för hur skolan ska bemöta särskilt begåvade elever. 

 

Som lärarstudenter har vi valt att undersöka arbetet med särskilt begåvade elever eftersom att 

vi anser att det är en intressant fråga. Som lärare vill vi kunna bemöta alla elever på deras nivå 

och det är viktigt för oss att veta hur vi ska bemöta till exempel en grupp med särskilt 

begåvade elever.  

1.1 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på vilka förkunskaper och erfarenheter som lärare 

och specialpedagoger har av de särskilt begåvade eleverna. Vi vill även undersöka vilka stöd 

och anpassningar som de ger till de särskilt begåvade eleverna i årskurs 4-6. Vidare vill vi 

undersöka om det finns några skillnader mellan lärares och specialpedagogers uppfattningar 

om särskilt begåvade elever.  

1.2 Forskningsfrågor 

Syftet kan sammanfattas i följande forskningsfrågor: 

● Vad har lärare och specialpedagoger för förkunskaper om och erfarenheter av särskilt 

begåvade elever och vad finns det för likheter och skillnader mellan utövare av dessa 

yrken?  

● Hur anpassar lärare och specialpedagoger sin undervisning till särskilt begåvade 

elever? 

1.3 Begreppsdefinition 

Skolverket (2018) beskriver att det inte finns någon speciell definition av vad särskilt 

begåvade elever innebär eller vilka elever som anses vara särskilt begåvade. Det anses finnas 

5% särskilt begåvade elever, men det framgår inte hur detta är uträknat. En särskilt begåvad 

elev anses ha en hög förmåga inom ett specifikt område. Särskilt begåvade elever förklaras 

genom att de har en intellektuell begåvning exempelvis språklig eller matematisk. Den 

intellektuella förmågan bygger på att individer har förmåga att lära sig. I skolan är det viktigt 

att det tas hänsyn till elevernas förmåga och att undervisningen anpassas efter denna förmåga. 
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De elever som anses vara särskilt begåvade lär sig ofta fort, har ett bra minne, har förmågan 

att kunna tänka abstrakt samt resonera. Särskilt begåvade elever är ingen homogen grupp. 

Deras begåvning kan vara knuten till ett eller flera områden, men det är inte alltid som 

begåvningen tar sig uttryck i skolprestationer.  

 

Skolverket (2018), Dimitriadis (2012) och Pettersson (2011) lyfter att dessa elever inte 

behöver prestera bra i skolan, trots att de anses vara särskilt begåvade. Istället har en del 

särskilt begåvade elever en svårighet med att nå målen och behöver därför utmaningar för att 

kunna visa sin fulla potential. I dagens samhälle upplever många elever dessutom ett 

utanförskap som är kopplat till deras begåvning vilket bidrar till att dessa elever döljer sina 

begåvningar för att passa in. I sin tur leder det till att de särskilt begåvade eleverna ofta 

presterar sämre. Känslan av att inte passa in påverkar de särskilt begåvade eleverna, eftersom 

de själva inte anser att de tillhör den norm som finns i skolan. Det kan resultera i att dessa 

elever inte får de anpassningar och stöd som de behöver, vilket kan bidra till sämre 

självförtroende och självkänsla. Att ha ett sämre självförtroende och självkänsla kan i sin tur 

leda till försämrad hälsa och försämrade skolresultat som påverkar eleverna negativt. Det är 

därför viktigt att identifiera de särskilt begåvade eleverna så att de kan få det stöd och de 

anpassningar som de behöver. Det krävs att lärare får utbildning och stöd inom särskild 

begåvning för att kunna identifiera, tillmötesgå samt stötta de särskilt begåvade eleverna. 

Vilkomir och O’Donoghue (2009) visar en modell att utgå ifrån när de särskilt begåvade 

eleverna ska identifieras. Modellen består av två delar som är identifiering och stöd som sedan 

delas upp i fyra kategorier. Dessa kategorier är förmågan att hämta, bearbeta och behålla 

kunskap samt det individuella sinnet. För att anses vara särskilt begåvad behöver elever kunna 

tänka på ett speciellt sätt. Likaså behöver eleverna stöd och anpassning i skolan om de ska 

kunna utvecklas.  

1.4 Läroplanen 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017 (Lgr 11) 

(2017) föreskrivs att undervisningen i skolan ska anpassas utifrån samtliga elevers behov och 

förutsättningar. Ett av skolans övergripande mål är att samtliga elever i behov av särskilt stöd 

ska uppmärksammas, och att pedagoger gemensamt arbetar mot att göra skolan till en god 

lärandemiljö för alla. Undervisningen ska bidra till elevernas kunskapsutveckling samt deras 

fortsatta lärande. Skolan ska främja elevernas lärande så att de blir stimulerade och får 

möjlighet att söka ny kunskap och utvecklas. Genom nyfikenhet och kreativitet ska eleverna 

få möjlighet att utforska sina idéer samt aktivt arbeta med dem genom bland annat 

problemlösning. 

1.5 Skollagen 

I Skollagen (SFS 2010:800) framgår det att utbildningen ska främja alla barns och elevers 

utveckling och lärande. Samtliga elever ska få stöd och stimulans så att de får chans att 

utveckla sina kunskaper till sin fulla potential. Under elevernas utbildning ska pedagoger ta 

hänsyn till samtliga elevers behov. Det framgår även att elever med särskild begåvning i olika 

ämnen har rätt till en undervisning som utmanar dem på rätt nivå. Det krävs inte en diagnos 

för att en elev ska få tillgång till anpassad undervisning. Det är istället varje elevs rätt att bli 

bemött på rätt nivå. Elever med särskild begåvning har rätt att få en individanpassad 

undervisning för att kunna utveckla sina förmågor till fullo.  

 

I nedanstående citat betonar Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 3, 3§ att alla elever ska 

bemötas på sin nivå:  
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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. 

 

I citatet belyses de särskilt begåvade eleverna då det tydligt lyfts fram att elever som lätt når 

kunskapsmålen ska stimuleras till att nå ännu längre i sin utveckling. Skolverket (2018) 

framhäver att de särskilt begåvade eleverna ofta blir bemötta på en lägre nivå vilket bidrar till 

att de tappar lust och motivation till att lära. Särskilt begåvade elever har ofta en högre 

kunskapsnivå än andra elever i samma ålder på grund av sin metakognitiva förmåga, vilket 

leder till att de ofta blir bemötta på en lägre nivå i skolan. Det kan i sin tur leda till att dessa 

elever underpresterar i skolan. När eleverna underpresterar i skolan blir arbetet med 

identifieringen svårare att utföra. 

1.6 Skolverkets stödmaterial 

Stödmaterialet Att arbeta med särskilt begåvade elever (Skolverket 2018) är uppdelat i två 

delar. Den första generella delen innehåller en beskrivning om vilka de särskilt begåvade 

eleverna är samt hur pedagoger kan planera och genomföra sin undervisning så att den gynnar 

de särskilt begåvade eleverna. Skolan behöver en plan på lång sikt för att kunna hjälpa de 

särskilt begåvade eleverna. Här tas även upp hur andra länder arbetar med dessa elever. Den 

andra delen, Ämnesdidaktiskt stöd, innehåller de ämnen som det finns särskilt stöd för. Denna 

del ger mer konkreta förslag på hur elever kan visa en begåvning utifrån ämnena matematik, 

bild, historia, moderna språk samt svenska. Även här finns det beskrivet hur pedagoger kan 

utforma sin undervisning så att eleverna kan få det stöd och de anpassningar som de behöver. 

Likaså behandlas hur uppgifter kan se ut som främjar dessa elevers utveckling och som 

därmed kan hjälpa dem vidare i utvecklingen. Syftet med stödmaterialet är att lärare och 

specialpedagoger ska få den hjälp och det stöd som de behöver för att kunna tillmötesgå de 

särskilt begåvade eleverna. Stödmaterialet hjälper pedagoger att bemöta särskilt begåvade 

elever i den vanliga undervisningen. 

 

Enligt Skolverket (2018) spenderar elever mycket tid i skolan och det är där de skapar sig 

erfarenheter som i sin tur påverkar deras utveckling. Elever utvecklar både sin identitet, 

tillhörighet samt självkänsla i skolan vilket är viktigt för deras fortsatta lärande och 

utveckling. Skolan ska se till att de särskilt begåvade eleverna utmanas både via kunskap men 

också på en intellektuell nivå. Här är det viktigt att lärarna lägger fokus på elevernas lärande 

och inte deras prestation. Skolan ska även se till att eleverna utvecklar kunskaper som ligger 

till grund för att de ska lyckas i högre studier. Samtidigt är det viktigt att eleverna får känna 

sig accepterade samt få respekt från sina lärare så att de får en känsla av tillhörighet i 

undervisningen. Det är viktigt att skolan stöttar de särskilt begåvade eleverna så att deras 

utveckling blir positiv. När skolan anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov kan det 

förebygga och motverka underprestation. Genom kunskap och erfarenhet kan skolan i ett 

tidigt skede uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna och veta vad som kännetecknar 

dem. Genom en differentierad undervisning tillgodoses samtliga elevers behov och genom att 

kartlägga de särskilt begåvade eleverna får skolan en bredare förståelse för vilka anpassningar 

och stöd som eleven behöver.  

1.7 Anpassningar och stöd 

Dimitriadis (2012) framhäver att skolor i Storbritannien stöttar sina särskilt begåvade elever. 

Det sker genom kontakt med föräldrar samtidigt som de erbjuder specialprogram och 

ämnesspecifik stöttning. Skolor i Storbritannien stöttar särskilt begåvade elever ytterligare 
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genom att de får stöd från staten genom finansiering för att kunna anpassa skolan. Denna 

speciella finansiering som endast riktas mot särskilt begåvade elever finns inte i Sverige. 

Pettersson (2011) påpekar att barn som har en särskild begåvning är i behov av stöd. Utan 

stödet kan vissa av de särskilt begåvade eleverna ”falla mellan stolarna”. En fråga som då 

uppstår är om de svenska eleverna som är i behov av särskilt stöd får det stöd som de behöver. 

 

Pettersson (2011) förklarar att det är genom interaktion som eleverna utvecklas, det gäller alla 

elever och inte enbart de särskilt begåvade eleverna. Är inte läromedlen anpassade till 

elevernas kunskapsnivå bidrar det till att samtliga elever inte kan utvecklas. De läromedel 

som används i skolan är inte alltid anpassade till elevernas kunskapsnivå. Eleverna kan istället 

utvecklas mer om lärare arbetar interaktivt med eleverna då det ger möjligheter till att 

diskutera, ställa frågor samt att ge förklaringar. Om eleverna får arbeta genom att diskutera 

med lärare och klasskamrater kan lärare även se vilka kunskapsnivåer eleverna har och hur 

eleverna kan nå längre i sin utveckling. Pettersson betonar att för att lärare ska kunna bedriva 

sin undervisning utan läromedel behöver de mod, engagemang och kompetens. 

 

Att arbeta utifrån nivågruppering i skolan är något som samtliga elever anser vara ett positivt 

arbetssätt, menar Pettersson (2011). Eleverna får då en möjlighet till att gemensamt lösa 

uppgifter med elever som befinner sig på en liknande kunskapsnivå, som kan bidra till att 

eleverna utvecklas. Även särskilt begåvade elever ser nivågrupperingar som något positivt. 

Eftersom de då får tillgång till mer stöd, men också att det ges möjlighet till att arbeta med 

svårare och mer utmanande uppgifter. Även om lärare utgår från nivågrupperingar, där de 

delar in elever utifrån kunskapsnivå, kan de använda sig av samma undervisningssyfte. Lärare 

kan då utforma sin undervisning inom samma område fast på olika nivåer. Även Persson 

(2013) påpekar att skolan ska vara likvärdig och stödja samtliga elever trots deras olikheter.  

 

Rayneri, Gerber och Wiley (2006) betonar att många särskilt begåvade elever inte kan uppnå 

sin fulla potential. Det som påverkar de särskilt begåvade eleverna är familj, skola samt 

personlighet. Det finns brister i läroplanen då denna ofta inte lever upp till särskilt begåvade 

elevers förmåga vilket i sin tur medför att dessa elever inte utmanas tillräckligt. Det kan leda 

till att de särskilt begåvade eleverna blir frustrerade, uttråkade och omotiverade. Det kan även 

bidra till att eleverna kan få sämre betyg och blir svårare att identifiera. Även Gallagher 

(2015) håller med och förklarar att om föräldrar inte uppmuntrar sina barn som anses ha en 

särskild begåvning påverkar det barnen negativt. Det kan då hända att dessa barn inte 

utvecklar sin begåvning fullt ut.  

 

Saricam och Ogurlu (2015) har studerat hur särskilt begåvade elever använder sig av sin 

metakognitiva förmåga. De har i sin undersökning jämfört särskilt begåvade elever med 

elever som inte anses ha en särskild begåvning. Resultatet visade att särskilt begåvade elever 

har en högre metakognitiv medvetenhet än de elever som inte anses vara särskilt begåvade. 

Metakognition är en förmåga att tänka om tänkandet. Metakognitiv medvetenhet är en 

förmåga som särskilt begåvade elever har i större utsträckning än elever vilka inte anses ha en 

särskild begåvning. Det betyder att särskilt begåvade elever anses vara medvetna om att de 

kan tänka om sitt eget tänkande. De särskilt begåvade eleverna tycker att det är enkelt att 

använda sig av olika strategier vid till exempel problemlösning i matematik. Särskilt begåvade 

elever besitter även en förmåga att kunna förklara varför de använt sig av den valda strategin. 

De elever som inte anses ha en särskild begåvning kan i stället enbart använda sig av en 

specifik strategi och har inte samma förmåga att aktivt välja strategi utifrån uppgiftens form. 

Särskilt begåvade elever lägger tid på att reflektera och planera sitt tillvägagångssätt och anses 

då som mer effektiva. Elever med särskild begåvning har redan vid tidig ålder en förmåga att 
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kunna använda sig av olika strategier. Det kan kopplas samman med det som Diezmann 

(2005) betonar: att det är ett enkelt steg för de särskilt begåvade eleverna att förklara hur de 

tänkt.  

1.8 Kartläggning 

När en studie utgår från variationer i respondenternas utsagor konstruerar man dessa utifrån 

teorier vilket bidrar till att detta görs subjektivt. Med tanke på att teoridefinitionen är såpass 

bred som den är handlar det mer om kartläggning än teori (Nilholm 2016). Utifrån fenomenet 

särskilt begåvade elever har vi skapat en typologi, vilket kan ses som en teori om de 

variationer som finns bland respondenternas syn på särskilt begåvade elever. 

 

Bjurwill (1995) redovisar det fenomenologiska synsättet som ett par glasögon att titta igenom 

på forskning. Detta synsätt innefattar både det filosofiska men även det pedagogiska där det 

ska fungera som en hjälp för att lära och undervisa. Fenomenologi handlar om tänkandet och 

synsättet vars utgångspunkt är att se fenomen som en grundform i människans olika sinnen. 

Bachelor och Joshi (1993) lyfter fenomenologi som läran om det som visar sig. Detta begrepp 

syftar på att allt utgår från en sak eller en känsla som en människa kan ha, innan det sätts i en 

större kontext. I sin tur bidrar detta till att fenomenet leder till en tolkning som är sann. 

Brinkkjær och Høyen (2013) förklarar att fenomenologin strävar mot att undersöka olika 

erfarenheter för att sedan studera dessa för att få fram en sann tolkning. Undersökningen i 

fenomenologin ska göras innan det sätts in i en större kontext. Vår undersökning utgår från 

lärares och specialpedagogers upplevelser av särskilt begåvade elever, som är ett visst 

fenomen, vilket leder till att fenomenologi är en grund för vårt examensarbete. Eftersom 

examensarbetet utgår från lärares och specialpedagogers erfarenheter och förkunskaper 

kommer fenomenologin kunna stärka dessa sammanhang.  
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2. METOD 

2.1 Val av metod 

Studien är vald utifrån undersökningsmetoden semi-strukturerad intervju. Holme och Solvang 

(1997) belyser att det är viktigt att välja den metod som passar bäst för undersökningssyftet. 

Forskare ska välja metod utifrån problemställning, resurser och forskningserfarenhet. Vi har 

bedömt att det lämpar sig bäst för oss att använda oss av intervjuer för att vi ska kunna 

besvara våra forskningsfrågor. Genom intervjuer kan vi vinna en djupare förståelse för hur 

lärare och specialpedagoger ser på och arbetar med särskilt begåvade elever. Genom att 

använda oss av halvstrukturerade intervjuer har vi möjlighet till breda svar, följdfrågor och 

diskussion, vilket är viktigt får vårt syfte. Patel och Davidson (2003) förklarar skillnaden 

mellan helstrukturerad och ostrukturerad intervju. En helstrukturerad intervju innehåller 

svarsalternativ medan en ostrukturerad intervju innehåller öppna frågor. I detta arbete har en 

halvstrukturerad intervju använts, vilket här innebär att frågorna kommer i en bestämd 

ordning och det finns såväl öppna frågor, som frågor med svarsalternativ.  

2.2 Urval 

Vi har i urval valt att intervjua utbildade grundskollärare i årskurs 4-6 samt specialpedagoger 

på olika grundskolor eftersom vi vill begränsa oss till arbetet med särskilt begåvade elever på 

mellanstadienivå. Årskurs 4-6 valdes eftersom det är vår framtida lärarprofession. För att inte 

begränsa oss till endast ett skolämne fick de intervjuade lärarna och specialpedagogerna 

berätta fritt om särskilt begåvade elever oberoende av skolämne.  

 

Studien började med att vi mejlade ut vårt missivbrev med information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt till tre rektorer, 14 specialpedagoger och sex grundskollärare i årskurs 4-6. 

Av dessa personer fick vi svar från sex av dem, vilka vi då valde att intervjua. Eftersom 

responsen varit knapp valde vi att även söka några av personerna via telefon. Vi ringde då 

fyra specialpedagoger varav två av dem ville medverka i vår intervju. Totalt intervjuades åtta 

personer, fyra specialpedagoger och fyra lärare.   

 

Holme och Solvang (1997) betonar att personerna som medverkar i en undersökning är 

avgörande för resultatet. Om fel undersökningspersoner väljs kan det bidra till att arbetet inte 

stämmer överens med utgångspunkten. På grund av det kan inte urvalet av respondenter ske 

slumpmässigt, utan dessa personer måste stämma överens med arbetets syfte och 

forskningsfråga. Vi valde att skicka ut vårt missivbrev (se Bilaga 1) till verksamma lärare i 

årskurs 4-6 samt specialpedagoger på grundskolor. Då mejladresser inte hittades till 

specialpedagogerna valde vi att istället skicka mejlet till rektorer för att be dem föra det vidare 

till specialpedagogerna.  

2.3 Genomförande 

Som en del av varje intervju diskuterades begreppet ”särskilt begåvade elever” med 

respondenterna för att se hur de förstod begreppet. Alla respondenter hade inte klart för sig 

vad som menades med särskilt begåvade elever, vilket medförde att vi fick förklara 

innebörden av begreppet. Innan varje intervju frågade vi respondenterna om det gick bra att vi 

spelade in intervjuerna. Varje intervju varade mellan 20 till 35 minuter. Vi satt tillsammans 

med respondenterna ensamma i ett rum så att ingen annan person skulle kunna störa vår 

intervju. För att underlätta för respondenterna valde vi att åka ut till de skolor som 

intervjudelatagarna arbetade på och intervjua dem där.  
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2.4 Analysarbetet 

I nära anslutning till intervjuerna transkriberades varje intervju. Efter transkriberingen delade 

vi upp resultatet efter olika kategorier. Backman (2016) belyser att analysarbetet sker 

samtidigt som datainsamlingen eftersom likheter och skillnader som finns redan då börjar 

synas. Starrin och Svensson (1994) klargör att analysarbetet kan delas in i fyra olika faser. 

Den första fasen innebär att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. Efter att våra 

intervjuer ägt rum och intervjuerna transkriberats lästes samtliga transkriberingar igenom för 

att kunna skapa ett helhetsintryck av den insamlade datan. I det steg markerades den text som 

var relevant för frågeställningen. I den andra fasen ska likheter och skillnader i 

intervjumaterialet i relation till examensarbetets syfte uppmärksammas. Efter att ett 

helhetsintryck skapats ska en jämförelse av de olika transkriberingarna göras. Då syns 

skillnader och likheter på ett tydligt sätt. I den tredje fasen ska uppfattningarna kategoriseras 

utifrån kategorier. Här kan likheter och skillnader mellan de olika utsagorna framhävas på ett 

tydligare sätt och i denna fas ska de enskilda delarna i analysen presenteras. Genom att gå 

igenom en kategori i taget kunde det som stämmer överens utifrån transkriberingarna med den 

kategorin väljas ut. I den fjärde och sista fasen ska den underliggande strukturen i 

kategorisystemet studeras.  

 

När vi transkriberat våra intervjuer skapade vi olika kategorier med bakgrund i våra 

forskningsfrågor men även utifrån de transkriberade intervjuerna. De två första kategorierna 

erfarenheter och förkunskaper skapades utifrån vår första forskningsfråga. I vårt resultat 

valde vi att inkludera en tabell som visar respondenternas profession och yrkeserfarenhet. I 

den första kategorin erfarenheter fokuserar vi på specialpedagogernas och lärarnas 

beskrivning av särskilt begåvade elever samt hur de upplevt arbetet med dessa. I den andra 

kategorin förkunskaper fokuserar vi på specialpedagogernas och lärarnas kunskaper och 

utbildning om ämnet särskilt begåvade elever. Den tredje kategorin anpassa undervisningen 

skapades utifrån vår andra forskningsfråga där vi fokuserat på hur specialpedagogerna och 

lärarna praktiskt anpassar undervisningen utifrån de särskilt begåvade eleverna.  

2.5 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver reliabilitet som hur pålitlig en studie är. Till exempel 

kan två personer transkribera en intervju oberoende av varandra. Det görs för att få en 

kvantifierad reliabilitetskontroll. När transkribering av intervjuer sker uppfattar personer olika 

delar av intervjun som olika viktiga. Det lyser sedan igenom i transkriberingen då personer 

väljer att lägga vikt på olika ord i intervjun. För att få en kvantifierad reliabilitetskontroll har 

vi i vårt examensarbete valt att transkribera varje intervju i nära samarbete och med stor 

noggrannhet. Genom att göra på detta sätt har vi försökt att få en så tydlig bild som möjligt av 

vad som sagts under intervjuerna.  

 

Validitet, menar Kvale och Brinkmann (2014), är hur giltig en transkribering av en intervju är. 

En intervju behöver inte transkriberas ordagrant för att få en så giltig tolkning som möjligt. 

Därför valde vi att under transkriberingen inte skriva med pauser och utfyllnadsord då det inte 

är relevant för vår undersökning. En transkribering ska vara en tolkning av intervjun som 

stämmer överens så bra som möjligt med vad som har sagts. Det finns inte bara en 

transkribering som kan vara den rätta, utan transkriberingen ska spegla intervjun i skriftspråk, 

som då ska passa till undersökningen som gjorts.  

 

Eftersom vi endast intervjuat åtta personer kan inte generella slutsatser dras eftersom 

resultatet belyser dessa personers erfarenheter och åsikter. Däremot kan likheter och 
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skillnader mellan vad tidigare forskningsresultat och vad vi kommit fram till i vår studie lyftas 

fram och diskuteras. 

2.6 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav att följa när forskare ska genomföra 

en undersökning som berör andra människor. Dessa krav innebär att forskare ska informera 

deltagarna i undersökningen om vilka villkor som gäller vid deltagandet. Det första kravet att 

förhålla sig till är informationskravet. Detta krav innebär att informera om är att deltagandet 

är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan under forskningens gång. I arbetet har vi 

utifrån informationskravet informerat de intervjuade pedagogerna både i vårt missivbrev (se 

Bilaga 1) samt vid intervjuns start. Då har vi informerat deltagarna om att intervjuerna är 

frivilliga och att de när som helst kan avbrytas. Det andra kravet är samtyckeskravet och det 

innebär att forskare behöver deltagarnas samtycke för deltagandet. I vissa fall behöver det 

hämtas från vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. Då vi enbart intervjuat pedagoger 

har vi fått muntliga samtycken före intervjuerna. Vi frågade om det var okej om intervjun 

spelades in och valde då att spela in dessa på två mobiltelefoner för att vara säkra på att 

tekniken skulle fungera. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet som innebär offentlighet 

och sekretess. Detta krav behandlar känsliga uppgifter som ska undertecknas med 

tystnadsplikt, vilket vi informerat om i vårt missivbrev men även diskuterat vid intervjuerna. 

Alla respondenter har fått fingerade namn. Även Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att 

det vid intervjuer är viktigt att vid transkriberingen av intervjun göra deltagarna anonyma. Vi 

har dock valt att redan innan intervjun göra deltagarna anonyma för att tillämpa 

konfidentialitetskravet. Det fjärde kravet är nyttjandekravet. Detta krav innebär att all 

insamlad data om deltagarna endast får användas för forskningens ändamål. Därmed får det 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk, vilket informerades i vårt missivbrev. Vi 

informerade även om detta muntligt. Vi har också raderat de inspelade intervjuerna efter 

transkriberingen för att skydda de deltagande pedagogerna. Vi erbjöd slutligen alla 

respondenterna att se denmfärdiga uppsatsen.  

2.7 Uppdelning av arbete 

Vi har under hela arbetets gång arbetat tillsammans. Arbete har skett i samråd med varandra 

och vi båda har varit lika delaktiga i vår studie.  
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3. RESULTAT 

3.1 Bakgrund 

Vad respondenterna heter och hur länge de varit verksamma som lärare eller specialpedagog 

kan ses i en tabell 1 (se nedan). Samtliga medverkande arbetar alla på olika skolor inom 

samma kommun. I tabellen presenteras vårt urval av respondenter utifrån profession, fiktiva 

namn samt antal yrkesverksamma år.  

Profession Fiktiva namn Yrkesverksamma 

Lärare Aleksandar 1 år 

Lärare Martina 4 år 

Lärare Peter 8 år 

Lärare Oliwer 34 år 

Specialpedagog Gunilla 3 år 

Specialpedagog Malin 5 år 

Specialpedagog Anna 13 år 

Specialpedagog Christine 20 år 

Tabell 1.   Sammanställning av respondenternas profession och yrkeserfarenhet.  

3.2 Erfarenheter 

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att särskilt begåvade elever får de anpassningar 

och det stöd som de behöver. Det förklarades med att respondenterna nämnde de särskilt 

begåvade elevernas utveckling och kompetens. Samtliga specialpedagoger menade att om de 

särskilt begåvade eleverna inte får det stöd som de behöver kan det hända att dessa tappar 

intresset och helt enkelt slutar att gå till skolan. Christine förklarar problemet: ”Jag har ju mött 

elever som helt enkelt slutar gå till skolan och som hamnat i depression för att de uppfattas 

annorlunda.” Även Malin beskrev stödet som viktigt: ”För annars riskerar de att, om man 

missuppfattar eleverna, kan de bli utåtagerande för att de blir så rastlösa.”  

 

Tidsbrist är något som både lärare och specialpedagoger säger sig lida av. På grund av denna 

tidsbrist känner pedagoger att de inte har tid att bemöta särskilt begåvade elever. Martina 

lyfter tidsbristen och nämner då att svaga elever ofta får mer stöd än de särskilt begåvade 

eleverna. Hon beskriver det som: ”Ja det låter mycket viktigt men det sker inte i lika stor 

utsträckning som för en svag elev.” Vilket kan kopplas samman med det som Anna menar:  
Verkligen. Skolan ska ju hjälpa och utveckla alla elever och jag tycker att det är de bästa 

eleverna som man oftast missat eftersom man hela tiden vill att de svaga ska klara målen. 
 

Samtliga specialpedagoger har stött på begreppet särskilt begåvade elever. Framförallt har det 

skett med koppling till ämnet matematik, men även i ämnen som historia, idrott, musik, 

naturorienterande ämnen och svenska. Specialpedagogerna som medverkade i vår studie 

förklarade begreppet särskilt begåvade elever mer utförligt än de lärare som medverkade. 

Därför har vi valt att ta med både hur specialpedagogerna och lärarna beskrev begreppet för 

att på ett tydligt sätt visa deras förståelse och olikheter. Dessa beskrivningar kommer nedan. 
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3.2.1 Specialpedagoger 

Gunilla förklarar särskilt begåvade elever på följande sätt:  
Elever som sticker ut, som gör djupare analyser än andra, som också har tröttnat på skolan, 

som tycker den är tråkig, som inte blir utmanade. Så de flesta eleverna blir väldigt uttråkade 

av skolan. Tänk dig själv att gå i skolan, i nio år om jag skulle sätta mig i skolbänken nu när 

jag redan kan det mesta. 

 

Malin karaktäriserar särskilt begåvade elever på föreliggande sätt: 
Jag tänker att det är elever som överraskar med sin kunskap, där man tänker men hur i jösse 

namn har du lärt dig det här. För det här har vi inte gått igenom. Och kunskap som inte 

hänger ihop med deras ålder direkt. Så tänker jag väl. Att en särskilt begåvad elev utmärker 

sig kunskapsmässigt. 

 

Christine beskriver begreppet särskilt begåvade elever som: 
Jag skulle vilja beskriva då att man upptäcker tidigt att det är kanske någon som knäcker 

läskoden vid tre års ålder eller, det är väldigt svårt, alltså man upptäcker det tidigt i förskola 

och skola att barnen helt enkelt är före andra barn och där är det ju viktigt då att i skolan så 

har jag ju upplevt att de här barnen kanske blir missförstådda. 

 

Anna menar att begreppet särskilt begåvade elever är:  
Jag skulle säga att de är ambitiösa elever som ofta vill utvecklas men som i vissa fall 

behöver lite hjälp för att hitta fram. Därför måste vi finnas där och hjälpa eleverna så de 

inte tappar intresset. 

3.2.2 Lärare 

Aleksandar beskriver begreppet särskilt begåvade elever som: 
Elever som har ovanligt hög förmåga att lära sig och ta till sig ny kunskap. 

 

Martina förklarar särskilt begåvade elever på följande sätt:  

Då jag inte stött på det tidigare vet jag inte riktigt men efter er förklaring innan intervjun 

förstår jag mer vad det innebär mer. 

 

Oliwer menar att begreppet särskilt begåvade elever är:  
Är eleven ”dolt” särskilt begåvad? Mycket duktiga elever har jag haft många men jag 

skulle inte kalla dem särskilt begåvade. För mig är en särskilt begåvad elev en elev som har 

ett specialintresse om något alldeles speciellt. 

 

Peter karaktäriserar särskilt begåvade elever på föreliggande sätt: 

Jag skulle beskriva särskilt begåvade elever som elever med en medfödd förmåga. En särskilt 

begåvad elev har väl utvecklade kognitiva processer som hjälper dem att främja deras 

inlärning.  

3.3 Förkunskaper 

Av de pedagoger som intervjuades ansåg hälften av lärarna och en av specialpedagogerna att 

de inte har tillräcklig kunskap om ämnet särskilt begåvade elever. Oliwer och Martina som 

aldrig träffat på en särskilt begåvad elev anser att de inte har tillräcklig kunskap. Martina 

beskriver en följd av bristen på kunskap: ”Jag kommer efterfråga detta nu och se på min skola 

om dessa elever finns och hur vi arbetar med dessa.” Då Martina inte tidigare stött på 

begreppet men nu fått en större förståelse för det kommer efterfråga mer kunskap på sin 

arbetsplats. Det gynnar i sin tur inte enbart Martina utan även andra pedagoger på hennes 

skola. Specialpedagogen Christine beskriver: ”Nej det aldrig slut, [...] det handlar en hel del 

om strukturen i skolan. Och hur lärarna, vilken kunskap lärarna har.” Här lyfter Christine att 
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kunskap är något som hela tiden utvecklas och som i sin tur kräver att pedagoger utvecklas i 

takt med. Christine nämner även strukturen som finns i skolan, alltså hur undervisningen sker. 

 

De tre specialpedagogerna som ansåg sig ha tillräcklig kunskap förklarade det på olika sätt. 

Anna beskriver det som: ”Jag tycker att jag har kunskap men skulle väldigt gärna ha mer”. 

Här förklarar Anna tydligt att kunskap är något som aldrig tar slut och att människor alltid kan 

lära sig nya saker. Malin förklarar det som: ”Jag tror jag har hyfsat bra kunskap om det.” Här 

menar Malin att det känns som att hon har bra kunskap men menar också på att människor 

alltid kan lära sig nya saker. Gunilla berättar: ”Ja, egentligen har jag ju det. Men sen skulle 

man ju alltid vilja lära sig mer.” Samtliga specialpedagoger nämner här att de anser sig ha 

kunskap men att det alltid går att utvecklas och lära sig mer.  

 

Två av lärarna ansåg sig ha tillräckligt med kunskap. Aleksandar förklarade: ”Ja. Jag tror och 

litar på mina kollegor oavsett om de är lärare eller specialpedagoger att de har tillräckligt med 

kunskap för att bemöta de särskilt begåvade eleverna, såvida de är utbildade och behöriga.” 

Jämfört med Peter som beskrev det: ”Ja det tror jag absolut men jag tycker bristen på resurser 

bidrar till att de särskilt begåvade faller bort i förmån för de svaga eleverna tyvärr.” 

 

Utbildning kring de särskilt begåvade eleverna är något som samtliga lärare och 

specialpedagoger känner att de inte fått. Oliwer som har en negativ syn på att särskilt 

begåvade elever behöver stöd utanför klassrummet förklarar: ”Nej, och har inte saknat denna 

utbildning.” Medan Martina som saknar erfarenhet kring ämnet vill förbereda sig så bra som 

möjligt nämner att hon kommer efterfråga utbildning och hjälp kring ämnet.  

 

Samtliga specialpedagoger nämner att de under sin utbildning har deltagit på en föreläsning 

som belyst arbetet med särskilt begåvade elever. Dock menar de på att det är mycket eget 

initiativ för att skaffa sig mer kunskap inom ämnet. Christine betonar det genom att: ”Nej jag 

känner att det behövs mycket mer kunskap, det är som att det finns ett litet glapp där.” Denna 

kunskap är något som specialpedagogerna själva får skaffa sig men menar på att de hellre 

skulle velat ha det från skolan. 

 

Aleksandar och Peter har tidigare stött på begreppet särskilt begåvade elever, vilket leder till 

att de har en förståelse för vilka stöd och anpassningar dessa elever kan behöva. Oliwer 

däremot har tidigare hört talas om begreppet, men han har aldrig stött på en elev med särskild 

begåvning. Han förklarar:  
Är mycket tveksam till hur det definieras [...]. För att det i mina ögon ska anses vara en 

särskild begåvning måste det vara upptäckbart. Nu går en definition runt i skolorna som 

säger att det kan vara en elev som underpresterar och inte når målen eller att den som inte 

visar någon begåvning skulle vara en sådan. Den definitionen ger jag inte mycket för. 

 

Här visar Oliwer att han har en något negativ syn på definitionen av särskild begåvning. 

Martina förklarar att hon inte stött på begreppet tidigare, men att hon har träffat duktiga elever 

som kan ha varit särskilt begåvade. Här syns hur det skiljer sig mellan lärares erfarenheter 

kring särskilt begåvade elever.  

3.4 Anpassa undervisningen 

Samtliga lärare och specialpedagoger är eniga om man måste se det unika i varje individ så att 

de särskilt begåvade eleverna kan få det stöd och de anpassningar som de behöver. Hur 

eleverna får stödet av lärare skiljer sig mellan de medverkande skolorna. Aleksandar förklarar 

hur de arbetar på hans skola: ”Dessa elever som utmärker sig brukar en gång i veckan träffa 

en specialpedagog som arbetar tillsammans med dessa särskilt begåvade elever.” Däremot 
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arbetar de på Martinas skola enligt följande: ”Mina duktiga elever har fått speciella uppgifter i 

form av olika stenciler och så men eleven har fått ta mycket ansvar och blir de klara tidigare 

får de be om material.” Här syns det hur det skiljer det sig mellan hur särskilt begåvade elever 

får stöd.  

 

Två av lärarna, som inte träffat på någon särskilt begåvad elev, beskriver att dessa elever på 

deras skola inte fått någon specifik anpassning utanför klassrummet. Oliwer som inte har 

någon erfarenhet av särskilt begåvade elever poängterar:  
Inga, eftersom jag inte upptäckt någon. Däremot försöker vi intensivt att anpassa all 

undervisning så att den ska passa så många som möjligt. Vi försöker också att ge utrymme 

för speciella intressen. 

 

Specialpedagogerna som ofta är de som arbetar med de särskilt begåvade eleverna beskriver i 

intervjuerna det stöd som dessa elever får på respektive skola. Stödet varierar som nämnts 

ovan beroende på vilken pedagog det är. Gunilla lyfter fram att det finns många uppgifter att 

hitta på internet för att kunna utmana eleverna. Hon förklarar även stödet som: “De har fått, 

dels har de ju fått accelerera, de har fått jobba i matteböcker som till exempel då, på en högre 

nivå.” Även Malin betonar stödet som: ”Inte så jättemycket anpassningar mer än nästa bok. 

Nästa lärobok. Tyvärr.” Jämfört med Gunilla antyder Malin att de särskilt begåvade eleverna 

på hennes skola endast får stöd genom att få tillgång till en lärobok för högre åldrar vilket är 

ett vanligt förekommande stöd som tre av specialpedagogerna nämner. På Annas skola har de 

valt att med hjälp av de särskilt begåvade elevernas lärare ta fram mer material till dessa 

elever. Detta för att möjliggöra att lärarna och specialpedagogerna utmanar de särskilt 

begåvade eleverna och inte enbart ger dem tillgång till en lärobok för högre åldrar.  

 

Christine menar att det är viktigt att specialpedagogerna finns där som stöd till lärarna så att 

de kan undervisa på olika nivåer. Christine framhäver arbetssättet med särskilt begåvade 

elever på följande sätt:  
Det gör vi genom att vi identifierar, utreder, gör en pedagogisk kartläggning för att titta på 

styrkorna men också titta på, alltså både titta på styrkor men också svagheter och att man 

får göra anpassningar. Det kan hända att de här barnen behöver särskilt stöd. 
 

Christine är den enda specialpedagogen som i vår studie nämnt kartläggning där de tar hänsyn 

till både styrkor och svagheter. Anna beskriver stödet som:  
Framförallt försöker jag ha en aktiv dialog med de lärare som har en särskilt begåvad elev i 

klassen. Gemensamt har vi tagit fram extramaterial inom matematik men även låtit vissa 

elever få arbeta med en svårare bok. Det svåraste är att identifiera de särskilt begåvade 

eleverna.  
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4. DISKUSSION 

4.1 Slutsats 

Vad har lärare och specialpedagoger för förkunskaper och erfarenheter om särskilt begåvade 

elever och vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa yrken?  

Lärare och specialpedagoger har olika erfarenheter av de särskilt begåvade eleverna. Dessa 

erfarenheter verkar främst hänga samman med vilken skola som respondenterna arbetat på. 

Den största skillnaden mellan lärare och specialpedagoger är att specialpedagogerna besitter 

mer kunskap än lärarna. En likhet är att både lärare och specialpedagoger behöver ta mycket 

eget ansvar för att de ska kunna lära sig mer och utvecklas vidare inom området. Både lärare 

och specialpedagoger menar att de behöver mer utbildning för att de särskilt begåvade 

eleverna ska kunna bli bemötta på ett bra sätt.  

 

Hur anpassar lärare och specialpedagoger sin undervisning till särskilt begåvade elever? 

Lärare och specialpedagoger anpassar undervisningen genom att de särskilt begåvade 

eleverna ofta får arbeta med läromedel för högre åldrar. Det förekommer även att särskilt 

begåvade elever får träffa specialpedagog. 

4.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie var att ta reda på vilka förkunskaper och 

erfarenheter som lärare och specialpedagoger har av de särskilt begåvade eleverna. Även vilka 

anpassningar och vilket stöd som lärare och specialpedagoger ger de särskilt begåvade 

eleverna i årskurs 4-6 och om det finns skillnader mellan lärares och specialpedagogers 

uppfattningar om särskilt begåvade elever. Ändamålet med detta examensarbete var att 

besvara våra två forskningsfrågor utifrån våra kategorier. 

4.2.1 Erfarenheter och förkunskaper 

Den första frågan vi ställde var vilka förkunskaper och erfarenheter lärare och 

specialpedagoger har om särskilt begåvade elever samt vilka skillnader och likheter som finns 

mellan dessa yrken.  

 

Vad gäller fenomenet identifiering av de särskilt begåvade eleverna anser två av de 

intervjuade specialpedagogerna, i enlighet med de principer som beskrivs av Dimitriadis 

(2012) och Pettersson (2011), att det är svårt att identifiera särskilt begåvade elever, eftersom 

dessa elever inte behöver prestera bra i skolan trots att de anses vara särskilt begåvade. 

Specialpedagogerna menar dock att det görs i större utsträckning nu än för några år sen. 

Istället har en del särskilt begåvade elever en svårighet med att nå målen och behöver därför 

utmaningar för att kunna visa sin fulla potential. Att utmana de särskilt begåvade eleverna är 

även något som specialpedagogerna anser är svårt. Det eftersom de inte alltid presterar bra i 

skolan om de inte blivit bemötta på rätt nivå. När det gäller detta arbetar de intervjuade 

specialpedagogerna medvetet i samband med de principer som föreslagits av Persson (2013) 

som påpekar att skolan ska vara likvärdig och stödja samtliga elever trots deras olikheter. Men 

för de elever som inte klarar av att nå målen erbjuds istället specialundervisning som utgår 

från de mål som eleven klarar av att nå. I skolan har detta bidragit till att eleverna får hjälp av 

en specialpedagog vilket stärks av specialpedagogernas utsagor i vår studie då de ofta arbetar 

med de särskilt begåvade eleverna utanför klassrummet. 

 

Ingen lärare och specialpedagoger i denna studie känner att de inte fått någon utbildning i 

ämnet särskilt begåvade elever. De flesta av respondenterna arbetar i enlighet med de 
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principer som beskrivs av Dimitriadis (2012) och Pettersson (2011), som framhäver att det 

krävs att lärare får utbildning och stöd inom särskild begåvning för att kunna identifiera, 

tillmötesgå samt stötta de särskilt begåvade eleverna. De flesta av respondenterna anser att de 

vill ha utbildning som hjälp med att anpassa sin undervisning, få en bra attityd gentemot 

särskild begåvning och att få mer kunskap om särskild begåvning. Det krävs utbildning för 

lärare och specialpedagoger för att de ska kunna arbeta med de särskilt begåvade eleverna. 

 

Resultatet i studien visar en skillnad i pedagogernas attityder gentemot de särskilt begåvade 

eleverna. Denna skillnad kan ses då vissa av lärarna i studien inte stött på begreppet tidigare 

och heller inte stött på en särskilt begåvad elev. En av specialpedagogerna förklarade särskilt 

begåvade elever som elever som tröttnat på skolan eftersom de inte utmanas tillräckligt. 

Utifrån detta resultat är det uppenbart att de principer som beskrivs av exempelvis Rayneri, 

Gerber och Wiley (2006) betonar att många särskilt begåvade elever inte kan uppnå sin fulla 

potential i skolan eftersom det finns brister i läroplanen. Läroplanen lever ofta inte upp till de 

särskilt begåvade elevers förmåga, vilket i sin tur medför att dessa elever inte utmanas 

tillräckligt. Precis som våra respondenter lyfter Persson (2013) att skolan ska vara likvärdig 

och stödja samtliga elever trots deras olikheter. För att göra detta behöver utbildningen 

anpassas till elevernas individuella förutsättningar och en “egen läroplan” som utgår från de 

mål som eleven klarar av att nå.  

 

En av de intervjuade lärarna verkar medveten om fenomenet metakognition och att särskilt 

begåvade elever har väl utvecklade kognitiva processer som hjälper dem att främja deras 

inlärning, som i litteraturen beskrivits av Saricam och Ogurlu (2015). Övriga respondenter 

visade viss medvetenhet om detta men såg svårigheter i att ta hänsyn till det i sin 

undervisning. På grund av att de besitter en högre metakognitiv medvetenhet kan särskilt 

begåvade elever behöva arbeta med mer utmanande uppgifter. I Lgr 11 (2017) förklaras att 

undervisningen i skolan ska anpassas utifrån samtliga elevers behov och förutsättningar, och 

det är något som samtliga lärare i våra intervjuer försöker att göra.  

 

Majoriteten av de intervjuade lärarna har här observerat att det är viktigt att de särskilt 

begåvade eleverna blir bemötta på ett positivt sätt i skolan som är ett fenomen som finns 

beskrivet i den refererade litteraturen, där exempelvis Pettersson (2011) lyfter att dessa elever 

inte behöver prestera bra i skolan, trots att de anses vara särskilt begåvade. Istället har en del 

särskilt begåvade elever en svårighet med att nå målen och behöver därför utmaningar för att 

kunna visa sin fulla potential. I dagens samhälle upplever många elever dessutom ett 

utanförskap som är kopplat till deras begåvning vilket bidrar till att dessa elever döljer sina 

begåvningar för att passa in. Om lärare och specialpedagoger inte får de särskilt begåvade 

eleverna att känna sig bemötta kan detta leda till att eleverna slutar gå till skolan vilket bidrar 

till att det blir svårare att nå dessa elever och kunna hjälpa dem.  

4.2.2 Anpassa undervisningen 

Den andra forskningsfrågan som ställdes var hur lärare och specialpedagoger anpassar sin 

undervisning till särskilt begåvade elever. 

 

Intervjuundersökningen visade att lärarna och specialpedagogerna arbetar med de särskilt 

begåvade eleverna på olika sätt. Det vanligaste stödet som särskilt begåvade elever får är att 

de får tillgång till en lärobok för högre åldrar. En av de intervjuade lärarna berättade att han 

försöker anpassa den dagliga undervisningen för alla och därmed behövs inget särskilt stöd 

för dessa elever. Genom att arbeta med att försöka anpassa den dagliga undervisningen för de 

särskilt begåvade eleverna istället för att endast låta eleverna arbeta vidare med nästa lärobok 
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kan gynna fler elever och inte endast de särskilt begåvade eleverna. Till skillnad mot det 

beskrev en av lärarna att hans särskilt begåvade elever får träffa specialpedagogen en gång i 

veckan. Utifrån detta resultat är det uppenbart att de principer som beskrivs av exempelvis 

Pettersson (2011) utgör ett viktigt stöd för de intervjuade lärarna där det förklaras att de 

läromedel som används i skolan inte alltid är anpassade till elevernas kunskapsnivå. Är inte 

läromedlen anpassade till elevernas kunskapsnivå bidrar det till att vissa elever inte kan 

utvecklas. För att eleverna ska kunna utvecklas behöver lärare arbeta mer interaktivt med 

eleverna då det ger möjligheter till att diskutera. Studien visar att det stöd och de anpassningar 

som de särskilt begåvade eleverna får beror på vilken lärare de har. 

 

Resultatet visade att lärarna inte anser att alla elever behöver arbeta med samma uppgifter 

utan att det är bättre att de blir bemötta på rätt nivå. Viktigt är då att de inte tvingas göra 

samma uppgifter som resterande elever. Även om eleverna ligger på olika nivåer i skolan är 

det gynnsamt för eleverna att arbeta tillsammans med andra elever. Här får eleverna känna att 

de kan hjälpa varandra och utvecklar sina egna kunskaper i samspel med andra. Så som det 

beskrivs av Pettersson (2011) utvecklas eleverna genom interaktion med andra. Det gäller alla 

elever och inte enbart de särskilt begåvade eleverna. Även Persson (2013) påpekar att skolan 

ska vara likvärdig och stödja samtliga elever trots olikheter och då behöver utbildningen 

anpassas till elevernas individuella förutsättningar. 

 

Samtliga av de intervjuade lärarna och specialpedagogerna har här observerat vikten av att ge 

de särskilt begåvade eleverna det stöd och de anpassningar som de behöver i likhet med det 

stöd som Pettersson (2011) påpekar att barn som har en särskild begåvning är i behov av. I sin 

tur leder det till att det är viktigt att lärare och specialpedagoger har den kunskap som behövs 

för att tillmötesgå de särskilt begåvade eleverna. Kunskap om fenomenet särskild begåvning 

är något som lärare och specialpedagoger behöver för att kunna tillmötesgå dessa elever. 

Enligt resultatet anser hälften av lärarna och specialpedagogerna att de har tillräckligt med 

kunskap om de särskilt begåvade eleverna medan resterande inte ansåg det. Har inte lärare 

och specialpedagoger tillräckligt med kunskap om särskilt begåvade elever kan de inte heller 

bemöta och inkludera dem på det sätt som dessa elever behöver. 

4.3 Didaktiska konsekvenser 

Resultatet visade att både lärare och specialpedagoger vill ha ytterligare utbildning i arbetet 

med särskilt begåvade elever. För att kunna tillmötesgå de särskilt begåvade eleverna krävs 

det kunskap hos både lärare och specialpedagoger. Denna kunskap finns dock inte alltid hos 

verksamma pedagoger och eftersom särskilt begåvade elever är 5% av alla elever i skolan 

borde det arbetas mer med.  

 

Det är vanligt att svaga elever får mer anpassningar och stöd än de särskilt begåvade eleverna. 

Ofta kan det bero på att pedagoger vill hjälpa de elever som inte når kunskapsmålen mer än de 

som redan gör det. Det är dock viktigt att särskilt begåvade elever blir bemötta och får den 

hjälp som de behöver, eftersom dessa elever annars riskerar att tappa intresset och därmed inte 

når kunskapsmålen. Därför är det viktigt att lärare och specialpedagoger får utbildning kring 

arbetet med de särskilt begåvade eleverna, eftersom pedagoger är i behov av mer hjälp och 

stöd för att kunna bemöta dessa elever på ett bra sätt.  

4.4 Metoddiskussion 

Då observation av lärare och elever i klassrummet inte används i vår studie kan vi inte med 

säkerhet veta om lärare arbetar på det sätt som de anger i intervjuerna. En följd av det är att 

vårt resultat inte kan verifieras. Metoden intervju har använts i studien men enbart med lärare 
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och specialpedagoger. För att få en tydlig bild är det viktigt att ta del av både lärare, 

specialpedagoger och elevers åsikter. Om den kvalitativa metoden observation använts kunde 

vi sett hur lärare arbetar. Samtidigt hade vi aldrig fått svar på hur de ger stöd och anpassningar 

till de särskilt begåvade eleverna. Användningen av två kvalitativa metoder skulle vara att 

föredra men på grund av tidsbrist valdes det att inte tillämpas i vår studie. 

 

För att få ett bra resultat som stämmer överens med verkligheten hade användningen av den 

kvalitativa metoden samt den kvantitativa metoden enkät varit att föredra. Hade användandet 

av enkät använts hade vi kunnat få svar på hur både lärare och elever uppfattar det stöd och de 

anpassningar som särskilt begåvade elever får. Det hade bidragit till en större insyn och 

förståelse för hur arbetet med särskilt begåvade elever utförs. 

 

Något som var positivt med våra intervjuer är att samtliga respondenter godkände att samtalen 

spelades in vilket underlättade för oss i vårt arbete. Något som kan anses vara positivt var att 

intervjufrågorna (se Bilaga 2) inte skickades ut tillsammans med missivbrevet (se Bilaga 1). 

Detta eftersom respondenterna då kunde förberett sig genom att läsa på om ämnet innan 

intervjun. Även en pilotstudie kan vara till fördel för arbetet för att testa intervjufrågorna 

innan intervjuerna men på grund av tidsbrist valdes det bort.  

 

Bortfallet i studien kan bero på att lärare och specialpedagoger valde att inte medverka på 

grund av på tidsbrist. Men också att de känner att de inte har tillräckligt med kunskap om 

begreppet särskild begåvning. När vi inte fick tag på mejladress eller telefonnummer till 

specialpedagoger valde vi att mejla rektorer på dessa skolor. Ingen rektor svarade vilket även 

det kan bero på tidsbrist och andra arbetsuppgifter.  

4.5 Slutord 

Efter vår studie har vi kommit fram till att lärare och specialpedagoger behöver mer kunskap 

och utbildning i arbetet med de särskilt begåvade eleverna. Det betyder inte att särskilt 

begåvade elever behöver få en stämpel eller diagnos. Istället räcker det att dessa blir bemötta 

på rätt nivå i skolan och kan arbeta med de uppgifter som gynnar deras utveckling. För att få 

mer kunskap om ämnet hade det varit bra att få ett elevperspektiv för att se hur eleverna 

uppfattar de anpassningar och det stöd som dessa elever får. Alla elever är olika, vilket kräver 

att de blir bemötta på olika sätt. Efter denna studie har vi lärt oss mer om hur vi kan 

tillmötesgå de särskilt begåvade eleverna och hoppas att vi kan bemöta dessa på ett bra sätt. 

Den svenska forskningen kring de särskilt begåvade eleverna är begränsad då Sverige inte har 

kommit lika långt i arbetet med de särskilt begåvade eleverna som exempelvis Storbritannien. 

Det betyder att vidare forskning behövs för att pedagoger ska kunna bemöta de särskilt 

begåvade eleverna på ett sätt som gynnar både elever och pedagoger.  
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6. BILAGOR 
Bilaga 1 

 

 
 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Madeleine Rappéll och Maria Wilgotson, vi är två lärarstudenter från Högskolan i 

Borås som studerar till grundskollärare årskurs 4-6 termin 8. Denna termin skriver vi vårt 

examensarbete där syftet är att undersöka vilka stöd och anpassningar som särskilt begåvade 

elever får i skolan.  

 

För att uppnå vårt syfte vill vi intervjua lärare samt specialpedagoger angående de särskilt 

begåvade eleverna för att få reda på vilka stöd och anpassningar som gjorts för dem.  

 

I denna undersökning kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets etiska principer. Ni 

som vill medverka kommer anonymiseras, detta gäller även skolans namn och stad. 

Uppgifterna kommer endast att användas till detta examensarbete och inspelad data kommer 

att raderas efter analys. Ni har möjlighet att avbryta intervjuerna om så önskas. 

 

Om ni vill medverka i en intervju eller har eventuella frågor angående vårt examensarbete kan 

ni kontakta oss eller vår handledare via mail eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

 

Madeleine Rappéll   Maria Wilgotson 

XXX     XXX  

XX     XX 

 

Handledare: 

Marie Fahlén 

XXX 

XX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du varit verksam lärare/specialpedagog och när utbildade du dig till 

yrket? 

 

2. Har du tidigare stött på begreppet särskilt begåvade elever och inom vilket ämne? 

 

3. Hur skulle du beskriva begreppet särskilt begåvade elever? 

 

4. Har du träffat på en särskilt begåvad elev? 

 

5. Vilka stöd och anpassningar har denna elev fått? 

 

6. Anser du som lärare/specialpedagog att du har tillräcklig kunskap för att bemöta de 

särskilt begåvade eleverna? 

 

7. Anser du att det är viktigt att särskilt begåvade elever får de anpassningar och stöd 

som de behöver och varför anser du detta? 

 

8. Har du fått utbildning i arbetet med särskilt begåvade elever? 

 

9. Känner du till Skolverkets stödmaterial till de särskilt begåvade eleverna? 

Om ja, har du använt dig av detta stödmaterial? 
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