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Titel 
Särbegåvade elever i gymnasieskolan: En kvalitativ studie om elevhälsans erfarenheter 
kring arbetet med särbegåvade elever. 
 
English title 
Gifted pupils in upper secondary school: A qualitative studie on the experiences of 
Student Health Care Teams. 
 
 
Abstrakt 
 
Studien fokuserar på de särbegåvade eleverna inom gymnasieskolan. Studiens syfte är  

att undersöka hur elevhälsans arbete med stödinsatser ser ut för särbegåvade elever 

inom gymnasieskolan. 

För att uppnå syftet med studien genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

med personal som ingår i fyra gymnasieskolors elevhälsoteam i södra Sverige. Studien 

har analyserats utifrån Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen samt 

Antonovskys teori om ett salutogent förhållningsätt.   

Resultatet visar på att det finns brister i arbetet med de särbegåvade eleverna inom 

gymnasieskolan,  en förklaring kan vara okunskap kring  elevgruppen. Elevhälsan lyfter 

fram behovet av kompetensutveckling, specialpedagogiska insatser samt goda rutiner 

inom både gymnasie- samt grundskolan.  

 
Nyckelord 
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1 Inledning 
 
 
Under vår utbildning till blivande specialpedagoger har vi på ett fördjupat sätt lärt oss 

att kritiskt reflektera och nyansera kring hur man kan möta olika elevers behov. Vi har 

blivit mer medvetna om den komplexitet som existerar inom skolans värld. Framför allt 

gäller det de skiftande behov elever kan ha, detta har också synliggjorts i våra jobb på 

gymnasieskolor. Där har vi kommit i kontakt med ungdomar i behov av 

specialpedagogiska insatser, i de flesta fall handlar det om elever som inte når upp till 

kunskapsmålen men ibland så handlar det också om de elever som har exceptionellt hög 

förmåga inom något eller några områden. Vi har också märkt att dessa elevers förmågor 

skapat utmaningar för skolan som inte riktigt vet hur man ska möta dem och stimulera 

elevgruppen utifrån deras förutsättningar. Det är dessa elever som kommer stå i fokus i 

denna studie. Det uppstår ett spänningsfält mellan elevens behov och skolans förmåga 

att möta dem. Det finns enligt oss ett behov av att få en förståelse för hur denna 

problematik kan se ut. En del är att se vad de bärande dokumenten som reglerar skolans 

arbete för fram.  

 

Så här står det i Skolverkets allmänna råd i arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram.  

 

Det är skolans uppgift att ge alla elever 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 (Skolverket, 2014, s 10) 

  

I skollagen (SFS 2010:800) står det att:  

  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt 

(SFS 2010:800) 

  

Det är intressant hur gymnasieskolan hanterar särbegåvade elever. Det handlar om en 

helt annan sorts problematik, nämligen hur man ska kunna leva upp till det som skollag 

(SFS 2010:800) och Skolverket (2014) för fram. Om vi tittar på de inledande citaten så 
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framgår det tydligt att alla elever har rätten att skolan ska möta dem utifrån deras nivå 

och behov samt att utveckla den potential som finns så långt som möjligt. Den 

elevgrupp som står i fokus för denna studie väljer vi att benämna särbegåvade elever, 

och det är skolans möjligheter att svara upp till deras behov som är vårt intresseområde. 

Särbegåvning har visat sig vara ett komplext begrepp som är svårt att definiera. Vi har 

här valt att ta stöd av Roland S Perssons (1997) definition:   

 

Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och 

tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. 

Ett beteende i detta sammanhang förstås som mänsklig prestation, aktivitet eller 

funktion (Persson, 1997, s 50).  

  

I senare versioner har definitionen omformulerats: 

 

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin 

osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet 

(Persson, 2015, s 4).  

  

Särbegåvade elever kan behöva utmaningar på en annan nivå än sina klasskamrater. För 

att återigen hänvisa till vad skollagen (SFS 2010:800) för fram så är det tydligt att alla 

elever ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Här finns det dock en 

problematik enligt oss. Den består i att skolan ofta fokuserar sina ansträngningar på att 

få alla elever att uppnå en kunskapsmässig lägsta nivå (Skolverket, 2014). De 

särbegåvade eleverna som i vissa ämnen eller förmågor ligger på och kanske ibland 

långt över de kunskapsmässiga högsta kraven utmanar skolan i hur den ska arbeta för att 

ge dessa elever tillräcklig stimulans och möjlighet att utforska sin potential. Dessa 

elever pratas det nästan ingenting om, de utgör en osynlig behovsgrupp. Finns det 

tillräckliga kunskaper och verktyg ute i landets skolor för att möta dessa elever som 

utmanar genom sin extraordinära begåvning? Får elevgruppen sina undervisningsbehov 

tillgodosedda?  

  

Många personer kan ha en särskild begåvning inom specifika områden, det kan 

exempelvis handla om hantverk, idrott, språk eller något annat (Gardner, 1997).  När vi 

pratar om särbegåvade elever eller särskilt begåvning som Subotnik, Olszewski-
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Kubilius & Worell (2012) uttrycker det, så menar de att det handlar om kombinationen 

av förmågor. Undervisning som är speciellt anpassad för elever med särbegåvning lyser 

med sin frånvaro. Ett argument som förts fram är att det blir ett elittänkande (Edfeldt & 

Wistedt, 2009). Konsekvensen av detta har för många i denna elevgrupp blivit en 

skolgång där man inte fått sina behov tillgodosedda och det är vanligt förekommande att 

det leder till psykisk ohälsa hos eleven (Persson, 1998). Elevhälsan kan komma att fylla 

en viktig funktion här. Frågan är dock hur kan elevhälsans samlade kompetens fånga de 

särbegåvade elevernas behov och jobba utifrån elevgruppens förutsättningar. 

Regeringen annonserade på sin hemsida den 20 juli 2017 att de tillsätter utredning för 

stärkt elevhälsa (regeringen.se). Skolinspektionens tillsyn visar att det är vanligt att 

huvudmän inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. 

Tillsynen visar också att det är vanligt att detta är kopplat till brister i elevhälsoarbetet. 

En uppföljning från Skolverket konstaterade att drygt hälften av eleverna som saknade 

betyg i både sjätte och nionde klass inte hade fått särskilt stöd i åttan eller nian 

(regeringen.se). 

 

2. Bakgrund 
 
I regeringsbeslutet där Skolverket fick i uppdrag att skriva fram ett 

handledningsmaterial för den här elevkategorin, understryks att undervisning inte ska 

vara likadan för alla, utan den bör utgå från elevers olikheter (Liljedahl, 2017). 

Regeringsbeslutet hänvisar också till Roland S Perssons studie (2010), där han fann att 

en så stor andel som 92 procent av numera vuxna särbegåvade elever hade vantrivts så 

pass mycket i skolan att de ansåg att skoltiden hade varit ”ett helvete”. Skrivelsen lyfter 

därför fram att det medför risker när särskilt begåvade elever inte får de anpassningar de 

behöver, att deras vantrivsel kan leda till psykiska svårigheter och misstankar om 

diagnos. Därför vill regeringsbeslutet att lärare får mer kunskap om särskilt begåvade 

elever så att även de kan inkluderas i svenska skolan (Liljedahl, 2017). 

Skolkommissionen har till uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda 

kunskapsresultat, förbättrad kvalite i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan 

(SOU 2017:35). Slutbetänkandet innehåller konkreta förslag inom de 

utvecklingsområden som identifierades i delbetänkandet samt en tidsplan för 
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genomförandet av nödvändiga författningsändringar. I slutbetänkandet nämns att 

analyser av de internationella kunskapsmätningarna har visat på försämrade resultat för 

både låg- och högpresterande elever i Sverige. Detta indikerar att svensk skola inte bara 

behöver vidta åtgärder för att stärka de lägst presterande elevgrupperna i 

utbildningssystemet, utan även behöver bli bättre på att främja lärandet för de 

högpresterande eleverna (SOU 2017:35).  

Enligt slutbetänkandet präglas det svenska skolsystemet av tanken om inkludering och 

alla elevers rätt till utbildning. Det finns dock flera indikationer på att systemet inte är 

framgångsrikt när det gäller att genom stöd och stimulans ge alla barn och elever 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Undervisningen inriktas många gånger mot en medelnivå, vilket får som konsekvens att 

den missar de elever som behöver mer stimulans och utmaningar, samtidigt som de 

elever som behöver extra anpassningar och stöd inte heller får det (SOU 2017:35). 

Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) för vidare fram att det är viktigt att 

elever som behöver mer stimulans och utmaningar i skolarbetet får det.  Lärare bör 

anpassa undervisningen även utifrån de högpresterande och särbegåvade elevers behov 

samt förutsättningar. För högpresterande elevers behov kan dock inte särskilt stöd bli 

aktuellt, men däremot extra anpassningar kan vara den åtgärd som gäller. 

Kommissionen vill understryka vikten av kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning 

gällande arbetssätt och metoder för att kunna anpassa undervisningen efter olika elevers 

olika behov och förutsättningar. Det handlar såväl om elever i behov av extra 

anpassningar och särskilt stöd, som särbegåvade eller högpresterande elever. Utan att 

frångå ambitionen om inkludering i det svenska skolsystemet kan Sverige inhämta 

inspiration ifrån andra länder som arbetar aktivt med dessa elevgrupper (SOU 2017:35). 

 

2.1 Särbegåvning i skolan 
 
De senaste trettio åren har både uppmärksamheten och forskningen om särbegåvning 

vuxit kontinuerligt runt om i världen. Om man tittar på Sverige under samma tid så har 

intresset varit nästan obefintligt och forskningen har fört en tynande tillvaro (Wallström, 

2012). Wallström (2012) hänvisar till den internationella antologin International 

Handbook of Giftedness and Talent som omfattar cirka tusen sidor och där Sverige 
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representeras på knappt en och en halv sida. Intresset har dock ökat och den forskning 

som pågår i Sverige idag inom området särbegåvning begränsas till största delen inom 

ämnesområderna naturvetenskap och matematik.  

 

I Östeuropa och Tyskland har man lagstiftat om särskilda villkor för begåvade barn. 

Särskilda skolor finns i många länder inom EU. Danmark är det första landet som 

skapat en öppning i det skandinaviska förhållningsättet. För några år sedan startades 

särskilda skolor för särbegåvade barn från årskurs 0-9 (Wallström, 2012). England 

utmärker sig genom att man under de senaste tio åren aktivt arbetat med att förändra 

synen på hur skolan bemöter de särbegåvade barnen. De arbetar med den engelska 

modellen som går ut på att upptäcka elevens förutsättningar för att sedan kunna skapa 

individuella möjligheter med support vilket leder till ökad motivation och resulterar i 

studieframgångar. Wallström (2012) menar vidare på att forskningen på området växer 

hela tiden globalt. Forskare är dock inte överens om hur man mäter och hur man bäst 

tillgodoser särbegåvade elevers lärande. De är dock eniga om att det vardagliga arbetet i 

skolan inte tillgodoser de elevgruppens individuella behov. 

 

Ungefär fem procent av eleverna räknas som särbegåvade (Stålnacke, 2017). De 

intellektuellt begåvade eleverna med uppskattad IQ från cirka 120 och uppåt får ofta 

problem i skolan. De upplever tristess, passivitet och utanförskap när de inte får den 

stimulans och uppmuntran som motsvarar deras kapacitet (Wallström, 2012). Den 

viktigaste faktorn handlar om möjligheten de begåvade eleverna får att omsätta sina 

förutsättningar till lärande. Mattsson & Pettersson (2015) lyfter vidare behovet av att 

uppmärksamma särbegåvade elever. De för också fram att det finns förhållandevis lite 

forskning på området men att det finns ett ökande intresse för särbegåvade elever. Detta 

synliggörs bland annat genom förtydligande i skollagen (SFS 2010:800) samt 

framtagandet av en generell handlingsplan (SKL, 2016) i syfte att stötta skolorna i deras 

arbete med särbegåvade elever. Utöver det har det initierats satsningar på utbildningar 

som ger spetskompetens inom området. Med dessa satsningar närmar man sig 

Europarådets (1994) rekommendationer i arbetet med denna elevgrupp. Detta innebär 

att särbegåvade elever ska få samma möjlighet som alla andra att stimuleras så att de 

kan utnyttja sin fulla potential (Mattsson & Pettersson, 2015). 
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Liljedahl (2017) säger att särbegåvades inlärning sker på ett annat sätt, de lär sig inte 

stegvis, de lär sig på ett holistiskt sätt, med det menas att de börjar i det stora och 

komplexa och sedan dippar de ner (skolvarlden.se). Hon menar vidare på att 

särbegåvning handlar om en kognitiv funktion, hjärnan jobbar annorlunda. Hon 

förklarar enkelt att särbegåvade elever har ”spring i huvudet”. De tänker jämt och i flera 

lager samtidigt dessutom.   

 

Det som skiljer gruppen högpresterande elever från särbegåvade elever är att de 

högpresterande eleverna alltid utmärker sig på ett sådant sätt att de är lätta att identifiera 

som begåvade (Wallström, 2012). Deras egenskaper och agerande betraktas som något 

positivt. Högpresterande elever arbetar hårt, lyssnar med intresse och har ofta goda 

idéer. Den mindre gruppen särbegåvade elever utmärker sig många gånger inte alls lika 

tydligt, inte heller alltid på ett sätt som självklart uppfattas som positivt. Wallström 

(2012) menar vidare på att i ett försök att relatera gruppen begåvade elever till resultat i 

form av betyg så är gruppen högpresterande elever de som har förutsättningar att uppnå 

toppbetygen. Den mindre gruppen särbegåvade elever har oftast behov av att arbeta på 

ett annat sätt för att lyckas enligt sina förutsättningar. De behöver ytterligare stimulans 

för att inte riskera att bli uttråkade i skolan, vilket kan leda till ett misslyckande i högre 

studier. De särbegåvade kan vara men är inte nödvändigtvis högpresterande (SKL, 

2016). 

 

Wallström (2012) säger att det finns barn som inom forskningen benämns 

underpresterande, det vill säga barn som av olika skäl döljer sin förmåga. Detta är ett 

vanligt fenomen hos särbegåvade elever. Wallström (2012) menar på att ett scenario 

som inte är ovanligt är att det särbegåvade barnet klarar sig genom de första skolåren 

utan ansträngning. När kraven ökar under de senare åren i skolan, till exempel i 

gymnasiet, kan olika problem uppstå som påverkar resultaten och det uppstår ett gap 

mellan förmåga och visade resultat. Andra teorier som finns kring orsaken till att 

begåvade barn underpresterar är påverkan av uppväxtmiljö och dåligt självförtroende 

(Wallström, 2012). 

 

Motivation är den absolut viktigaste faktor för lärande menar Wallström (2012). Enligt 

henne hör underprestation ihop med låg eller obefintlig motivation av olika orsaker. Det 

är när motivationen sjunkit till noll som de särbegåvade eleverna kan bli utåtagerande 
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och störa undervisningen på olika sätt. De kan också bli inåtvända och isolerar sig från 

omgivningen och sina kamrater. Den här gruppen elever kan lätt hamna i åtgärder av 

olika slag. Men ofta är både skolans och övriga samhällens åtgärder mer inriktade på att 

förändra elevens beteende än att hitta nyckeln till hur motivationen kan höjas 

(Wallström, 2012).  

 

Torkel Klingberg (2016) professor i neurovetenskap, anser att motivation spelar stor roll 

för barns lärande. Att vara motiverad innebär att kunna kämpa mot ett meningsfullt mål 

trots att det inte alltid är så roligt. Klingberg (2016) hänvisar till Angela Duckworth 

(2007) som är en amerikansk forskare som myntade begreppet ”grit”. Det är avsett att 

mäta en persons förmåga att hålla fast vid långsiktiga mål, trots tillfälliga motgångar. 

Grit förde fram en ny aspekt av motivation som inte enbart handlade om att drivas av att 

man tycker något är roligt, utan tvärtom att kämpa i motgångar, trots att det inte är 

roligt. Grit skulle också visa sig vara ett av svaren på varför barn lär sig i olika takt 

(Klingberg, 2016).  

 

Grit betraktas som ett personlighetsdrag, vilka är relativt stabila över tid. På så sätt 

skiljer det sig från motivation som avser en speciell situation, aktivitet eller uppgift. Det 

finns än så länge ingen studie som visar på att grit går att träna. Enligt Duckworth finns 

det faktorer som hör ihop med begreppet, detta eftersom de är utmärkande för personer 

som har grit. Dessa är intresse, träning, mål och hopp (Klingberg, 2016).  

 

Barn med särbegåvning inom ett område kan ha inlärningssvårigheter i ett annat 

(Wallström, 2012). Barnet kan till exempel visa en sällsynt god förmåga till abstrakt 

tänkande och vara nyfiken och kreativt. Trots detta blir det problem när det kommer till 

skoluppgifterna. Det kan handla om dyslexi eller perceptuellt motoriska problem, 

koncentrationssvårigheter eller funktionsnedsättning i syn eller hörsel. Särbegåvade 

personer med inlärningssvårigheter eller funktionsnedsättningar kallas på engelska för 

”twice exceptional”. Twice exceptional innebär att ha en hög begåvning med förhinder. 

Antalet elever som är twice exceptional antas uppgå till ungefär 2-5 procent. Men 

eftersom långt ifrån alla elever med särbegåvning upptäcks i skolan, är det sannolikt att 

det är ännu fler som aldrig får rätt bedömning vad gäller sina svårigheter (Liljedahl, 

2017). Svårigheterna leder många gånger till negativa självbilder som gör eleven 

omotiverad och även här blir resultatet ett gap mellan prestation och förmåga. Det är 
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också viktigt att vara medveten om att särbegåvade barn ofta är skickliga på att dölja 

sina problem (Wallström, 2012). 

 

Vill skolan verkligen se och uppmärksamma ett barn som visar tecken på utomordentlig 

begåvning? Wallström (2012) menar att i förskoleåldern kan det vara lätt att beundra det 

lilla barnet som går exceptionellt tidigt eller kan läsa flera år före skolstart. Dock när 

barnet kommer till skolan och i andra rutiner verkar det inte vara lika enkelt. Vi är 

präglade av samhällens värderingar och normer och i vårt demokratiska samhälle finns 

det en underton av att majoriteten styr vad som är rätt. Den särbegåvade eleven sticker 

oftast ut på olika sätt och stör normaliteten. Att älska att lära betyder inte att älska 

skolan (Wallström, 2012). 

 

Liljedahl (2017) hänvisar till Anita Kullander som är legitimerad psykolog, en av 

särbegåvningsexperterna i Sverige samt grundare till nätverket Filurum. Det är en 

organisation som hjälper och stöttar föräldrar till särbegåvade barn men även erbjuder 

grupper för pedagoger, psykologer och barn.  I sina föreläsningar understryker hon att 

skolan behöver bli bättre på att upptäcka de här barnen på plats och erbjuda de 

anpassningar som behövs. Det är inget val man har menar Anita Kullander och påpekar 

att skolan sedan 2011 är ålagd enligt lag att även stimulera särbegåvade barn. Kullander 

menar på att den nya lagen är inget mindre än en revolution (Liljedahl, 2017). Messner 

och Wissting som refereras i Liljedahl, (2017), understryker att särbegåvade elever 

tyvärr ofta helt saknar studieteknik. De har ju aldrig behövt lära sig att lära sig. Inte 

sällan har de också kunskapsluckor och bristande färdigheter, eftersom de inte varit 

uppmärksamma eller har vägrat öva på grund av uttråkning.  

 

2.2. Uppdraget elevhälsa 
 

Enligt Partanen (2012) kan elevhälsoarbetet förstås utifrån de tre bärande dokument 

som man som lärare, elevhälsopersonal och skolledare bör vara förtrogna med: 

läroplanen, skollagen och de centrala delarna av elevhälsopropositionen (2010:800, 

Utbildningsdepartementet, 2001). 
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”elevhälsans uppgift bör vara densamma som för skolan i helhet, dvs att främja 

lärande, att överföra och gestalta de grundläggande värdena samt i samarbete med 

hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar” (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 26) 

 

Orden lärmiljö och lärandemiljö utgör nyckelbegrepp i förståelse av 

elevhälsouppdraget: 

”Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven” 

(Utbildningsdepartementet, 2001, s. 12) 

 

Betoningen på förebyggande och hälsofrämjande insatser är tydlig också i skollagen. 

Där ställs de dessutom på sin spets i följande formulering: ”Elevhälsan ska främst vara 

förebyggande och hälsofrämjande” (Skollagen, 2010:800, 2 kap, 25 §).  

 

Förebyggande arbete utgår från identifierade riskfaktorer som kan bidra till att elevers 

hälsa, lärande och utveckling påverkas negativt. Särskilt då elever i behov av stöd utgör 

en utsatt grupp (Partanen, 2012). Han menar på att hälsofrämjande insatser brukar 

beskrivas som mer generella insatser som stimulerar hälsa för en större grupp, till 

exempel att jobba med livsfrågor för elever i skolan eller att se på hur lärarnas 

pedagogiska arbete kan utvecklas (till exempel utifrån ett relationellt och 

samspelsperspektiv). 

 

Enligt Skolkommissionens slutbetänkande är tillgången till elevhälsa otillräcklig på 

många skolor och skolornas förebyggande och hälsofrämjande arbete innebär i mycket 

liten utsträckning en tydlig strategi och ett systematiskt utvecklingsarbete. Elevhälsan 

motsvarar inte fullt ut elevernas behov, till exempel gällande stöd i att utveckla och 

bibehålla psykisk hälsa. Arbetet präglas många gånger av åtgärdsinriktning medan det 

främjande och förebyggande arbetet kommer i andra hand. Insatser sätts många gånger 

in för sent  (SOU 2017:35). 

Partanen (2012) hänvisar till Gustafsson (2010) som menar på att elevhälsa börjar i 

klassrummet. Elevhälsoarbete kan handla om att tålmodigt och systematiskt bygga 

bryggor till och från lärandesituationen så att den kan motivera och kännas meningsfull. 

Elevhälsoarbetet är också en känslomässig process som rymmer hopp, förtvivlan, 

maktlöshet, glädje, ilska – alla dimensioner av känslolivet ryms i elevhälsoarbetet – och 
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dessa spelar också en roll för hur saker utvecklas, ibland en avgörande roll. Om de 

känslomässiga processerna står inte mycket om i de formella styrdokumenten (Partanen, 

2012). De processer som uppstår kring elevhälsoärendena handlar i hög grad inte bara 

om vad man gör konkret utan hur man förhåller sig till elevhälsoarbetet. 

 

Liljedahl (2017) säger att det är mycket vanligt att särbegåvade elever under sin 

skolgång har kontakt med elevhälsan. Hon menar på att ibland kan det handla om 

skolrelaterade svårigheter och ibland om problem av annan karaktär såsom 

sömnsvårigheter, nedstämdhet eller ångest. Det händer tyvärr inte alltför sällan att 

särbegåvade elever blir hemmasittare med svåra uppgivenhetssyndrom och bristande 

ork att ta sig tillbaka. Liljedahl (2017) betonar vidare vikten av elevhälsans roll i arbetet 

med denna elevgrupp i samtal med föräldrar samt med skolpersonal. Det kan vara att 

föredra att ha ett en till en möte med elevhälsan då elevens förmåga på ett bättre sätt kan 

framträda. Det blir därför viktigt för elevhälsan att ha en prestigelös inställning till 

eleven och dess föräldrar för att kunna angripa problematiken på ett mer effektivt sätt. 

Detta har sin grund i ett relationellt perspektiv där den enskilda elevens förmågor kan 

visa sig bättre i det mellanmänskliga mötet (Liljedahl, 2017 & von Wright, 2001).  

Vidare är det av stor vikt att elevhälsan har specialpedagogisk kompetens i kombination 

med kunskaper om särbegåvning. Det är viktigt därför att man ska kunna skilja verkliga 

svårigheter från understimulans hos eleven. Liljedahl (2017) hänvisar till Anita 

Kullander som menar på att elevhälsan behöver först och främst stöd från sin 

skolledning då särbegåvade elever har ett behov av en annan typ av 

undervisningsstruktur. Målet för elevhälsan måste vara att skapa samsyn i arbetslaget, 

det är först då eleven kan få den undervisning den behöver.  

 

I elevhälsans arbete utgör bemötande och dialog ett viktigt verktyg. Røkenes och 

Hanssen (2007) poängterar dialogens betydelse i möten mellan människor. De hänvisar 

till filosofen Martin Buber som har diskuterat möten mellan människor i allmänhet och 

förhållandet mellan den professionella och klienten i synnerhet, utifrån begreppet jag-

det och jag-du. Dessa begrepp innebär två olika sätt att se på den andre och mötet med 

denne: Antingen kan vi förhålla oss till den andre som ett subjekt, ett du eller som ett 

objekt, ett det. Det finns ett avstånd till ett det, menar de. Ett jag-du-möte, eller ett 

subjekt-subjekt-möte, är annorlunda då vi möts i en gemensam upplevelse. Vi möter 

varandra inifrån, både emotionellt och upplevelsemässigt. Vi är helt enkelt närvarande i 
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något samtidigt. En jag-du dialog är mer genuin såtillvida att den präglas av 

ömsesidighet och likvärdighet. Den är öppen för det som är nära, nytt, oväntat och 

överraskande och det som händer i nuet och som man upplever tillsammans (Røkenes 

och Hanssen, 2007). 

  

 

2.3. Extra anpassningar och särskilt stöd i gymnasieskolan 
 

Elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd utgör en heterogen grupp. Den 

vanligaste orsaken till att elever i grundskolans tidigare årskurser behöver stöd är läs- 

och skrivsvårigheter, medan det för äldre elever är vanligt med 

koncentrationssvårigheter, inte sällan i kombination med kunskapsmässiga svårigheter 

(Skolverket 2011c). Det finns även särskilda grupper av elever som kan vara i behov av 

extra anpassningar och särskilt stöd. Exempel på detta kan vara elever med ett annat 

modersmål eller funktionsnedsättningar av olika karaktär (Håkansson & Sundberg 

2012; Riksförbundet Attention 2016; Sveriges Kommuner och Landsting 2016; 

Skolinspektionen 2012b, 2014c; Skolverket 2014). I lagtexten (SFS 2010:800) 

framkommer det tydligt att det som ska utredas är elevens behov av särskilt stöd. Enligt 

Partanen (2012) så tydliggörs inte begreppet särskilt stöd i lagen utan den ger upphov 

till tolkningar.  

 

”om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 

eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till 

att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även 

utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. ” (Skollagen, 

2010:800, 3 kap, 8§). 

 

Utgångsläget är alltså att man befarar att en elev inte kommer nå kunskapskraven, men 

också om eleven uppvisar andra svårigheter som mer eller mindre direkt påverkar 

elevens möjlighet att nå målen i skolan (Partanen, 2012).  

 

I propositionen uppmärksammas också just detta utelämnade av definition:  
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”Det finns ingen definition av begreppet ”behov av särskilt stöd” i lagen. Det är heller 

inte möjligt att i lagtext närmare definiera vilka förutsättningar som ska finnas för att 

stöd ska ges i skolarbetet.---om denna utredning visar att eleven är i behov av särskilt 

stöd för att kunna nå målen ska sådant stöd ges.” (Utbildningsdepartementet, 2010,  

s.287-288).  

 

Vad menas då att utreda behov av särskilt stöd? Juridiken lämnar utrymme för tolkning 

och det kan ställa till det i elevhälsoarbetet menar Partanen (2012). 

 

I skolkommissionens slutbetänkande poängteras att det är viktigt att tidigt identifiera 

elever i behov av stöd och vidta effektiva åtgärder (SOU 2017:35). Utgångspunkten bör 

vara att i första hand förebygga skolsvårigheter genom förebyggande individanpassade 

insatser, i stället för att senare under en elevs skolgång vidta åtgärder för att försöka 

reparera skadorna. Specialpedagogiska åtgärder och insatser för elever som riskerar att 

få skolsvårigheter utgör en viktig del av uppdraget att skapa ett likvärdigt skolsystem. 

Det ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses, vilket bör innebära lärare med 

specialpedagogisk vidareutbildning (SOU 2017: 35). En fördjupad kompetens krävs för 

att särbegåvade elever ska få chansen att visa och utveckla sina förmågor. Det kräver att 

skolan uppmärksammar dem samt hittar en nivå som ger dessa elever en utmaning.  

 

Andra viktiga aspekter att beakta är att skolan erbjuder eleverna delaktighet i sitt 

skolarbete samt att skolan bekräftar eleverna i sitt arbete. Begreppet delaktighet är enligt 

oss av central betydelse för att försöka förstå de särbegåvade elevernas roll i skolan. 

Avgörande faktor är att pedagoger och andra vuxna visar på en social acceptans och 

förståelse för de särbegåvade eleverna (Persson, 2010). Intressant i det här 

sammanhanget enligt oss är om och hur extra anpassningar och särskilt stöd kan ges för 

dessa elever. Utöver det om särbegåvning kan leda till att man kan få stöd inom andra 

områden än de rent kunskapsmässiga.  

 

I regeringsbeslutet där Skolverket fick i uppdrag att skriva fram ett 

handledningsmaterial för den här elevkategorin understryks att undervisning inte ska 

vara likadan för alla, utan den bör utgå från elevers olikheter. Skolverket gett några 
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forskare och lärare uppdraget att lyfta olika aspekter på temat särskilt begåvade elever 

inom grundskolan och gymnasieskolan. Texterna är en introduktion till området och 

riktar sig till lärare/speciallärare, specialpedagoger, elevhälsa, rektorer och huvudmän 

(Skolverket, 2015). 

Materialet består av två delar. Den första övergripande delen beskriver vilka elever det 

gäller, deras socioemotionella stödbehov, hur skolan i stort kan planera och genomföra 

en differentierad undervisning för dem, hur skolan kan utveckla en långsiktig plan för 

att uppmärksamma och möta dessa elever samt vad andra länder gör. Den andra delen 

ger förslag på hur särskild begåvning kan uttryckas i ämnena bild, historia, matematik, 

moderna språk och svenska. Där finns också exempel på hur undervisningen kan 

utformas för att utmana särskilt begåvade elever och främja deras utveckling. 

 

Den internationellt rekommenderade och forskningsbaserade undervisningsstrategin för 

särbegåvade elever i samtliga åldrar består av tre komponenter: acceleration, berikning 

och coachning (Liljedahl, 2017). Acceleration ersättas med begreppet anpassning, alltså 

att anpassa studietakten utifrån elevens inlärningsbehov. Att få accelerera helt eller 

delvis är absolut nödvändigt för att eleven själv ska känna sig inkluderad i skolan. 

Acceleration kan ske på olika sätt; genom uppflyttning i kurser eller årskurser, genom 

partiell förflyttning för att behålla klasstillhörigheten samt genom accelerationsgrupper 

som kan bestå av särbegåvade elever kring ett eller flera projekt (Liljedahl, 2017). 

Den särbegåvade eleven behöver berikning i undervisningen. Eleven behöver få känna 

meningsfullhet samt att få engagera sig i ”riktiga” uppgifter och verkliga problem och 

att stimuleras till nya saker. Projekt utgör bra berikningsverktyg och när projektet riktas 

utåt mot en publik eller mottagare känner eleven att begåvningen är användbar för 

omvärlden och sig själv (Liljedahl, 2017). 

Särbegåvade elever behöver starkt, engagerat och kunnigt vuxenstöd, de behöver 

coachning. Detta kan man erbjuda som särskilt mentor eller som lärare, någon vuxen 

som kan skolsystemet, har specialkunskaper och är spindeln i nätet (Liljedahl, 2017). 

Nyckelordet för en inkluderande undervisning är differentiering, alltså att läraren redan i 

planeringsstadiet utgår ifrån att elever har olika inlärningstakt och olika behov, att det 

behövs uppgifter som är komplexa och abstrakta samtidigt som det finns konkreta och 

repetitiva övningsmoment. Enligt skollagen får eleven faktiskt accelerera, om den ”har 
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goda förutsättningar” för det (SFS 2010:800, 4 kap,7 §).  

 

3. Syfte och frågeställningar 

 
Studiens syfte är att undersöka hur elevhälsans arbete med stödinsatser ser ut för 

särbegåvade elever inom gymnasieskolan. 

 

Vi vill konkretisera syftet i följande frågeställningar: 

 

• Hur framträder elevgruppen i skolans verksamhet? 

• Vilka åtgärder beskrivs av elevhälsan i gymnasieskolan som fördelaktiga för 

elevgruppens utveckling? 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

För att förstå våra resultat på ett bättre sätt så har vi valt att ta hjälp av framför allt två 

framstående teoretiker, Vygotskij och Antonovsky. Tolkningar av deras teorier har 

bland annat gjorts av Bråten (2008), Cole, John-Steiner, Scribner & Souberman (1978), 

Partanen (2012), Mittelmark (2017) och Eriksson (2015). 

 

Det är specifikt deras tankar kring två begrepp som är centrala för denna studie. Det ena 

är Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen och den andra är Antonovskys 

om det salutogena förhållningssättet. Nedan kommer vi att beskriva dessa mer ingående 

och varför vi valt just dem. 

 

När vi pratar om den proximala utvecklingszonen så menas här: 

 

The zone of proximal development. It is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem solving and 

the level of potential development as determined through problems solving 
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under adult guidance or in collaboration with more capable peers (Cole, 

John-Steiner, Scribner & Souberman, 1978, s 86). 

 

Vår tolkning är att det som sägs här är att det finns en skillnad mellan vilken 

utvecklingsnivå en individ ligger på när man ska lösa problem individuellt och den 

potentiella utvecklingsnivå man kan uppnå om man jobbar tillsammans med andra eller 

med hjälp av en vuxen. Bråten (2008) menar på att Vygotskij ägnade sig mycket åt 

undervisningens sociala struktur där samarbetet mellan lärare och elev är centralt. Detta 

är en del i den proximala utvecklingszonen. Precis som Cole et al, (1978) betonar 

Bråten (2008) att det handlar om den utvecklingsnivå man har individuellt kontra den 

potentiella utvecklingsnivå man skulle kunna uppnå i samspel med sin omgivning.  

 

Även om den proximala utvecklingszonen i grunden handlar om samspel mellan elevers 

mer spontana begrepp och vuxnas mer vetenskapliga begrepp, kan det också ha en 

vidare betydelse då den betonar vikten av att det finns ett behov av en tillrättalagd 

dialog för att individen ska kunna utveckla sitt tänkande en högre nivå (Bråten 2008). 

Utvecklingszonen definierar de funktioner hos en individ som ännu inte mognat men 

som har potential till att bli något mera. Man kan jämföra med ett embryo som har en 

utvecklingsfas framför sig (Cole et al, 1978).  

 

Teorin kan ses som ett verktyg för hur den inre utvecklingen hos en individ kan se ut 

genom att inte bara se till de områden som har mognat utan även de som har en 

utvecklingspotential. Den proximala utvecklingszonen kan tillåta oss att hjälpa barn 

(och elever, vår anmärkning) att utforska och utveckla sin mognad inom områden som 

han eller hon redan har potential för (Cole el al, 1978). Det är enligt vår mening ett 

intressant och relevant verktyg för att kunna förstå de särbegåvade elevernas situation i 

den svenska gymnasieskolan. Som vi har sett så upplever denna elevgrupp ofta en 

tristess, en stimulanslös skolsituation och en saknad av meningsskapande aktiviteter.  

 

Vygotskij kritiserade det ensidiga fokus på elevens befintliga prestationer (eller brist på 

prestationer) i utvecklingen eftersom det inte skapar kunskap om den individens 

utveckling. Utvecklingszonen eller utvecklingsområdet är det som skulle kunna bli en 

realitet, givet ett bestämt stöd. Begreppet utvecklingszon hjälper därför till på ett 

konkret sätt att hjälpa oss att förstå vad skollagen betonar som viktigt i arbetet med att 
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kartlägga och utreda elevens behov av stöd och vad det skulle kunna innebära. Behov 

handlar om det framtida stöd som skulle kunna möjliggöra att eleven i sitt lärande och 

utveckling rör sig i riktning mot nästa steg (Partanen, 2012). 

 

Med koppling till detta så kommer vi in på vårt andra teoretiska begrepp, skapat av 

Antonovsky. Han har introducerat begreppet salutogen. Den korrekta termen på 

engelska är ”salutogenesis” (Mittelmark et. al, 2017). Begreppet kan problematiseras 

och fylla olika roller i olika sammanhang. Här ska vi dock fokusera hur man använda 

sig av salutogena processer i ett elevhälsoarbete och för de särbegåvade elevers 

skolsituation. Partanen (2012) menar på att betydelsen av att arbeta med salutogena 

processer innebär att se till hur de kan bidra till människans hälsa och utveckling. 

Begrepp som meningsfullhet, begriplighet och känsla av sammanhang är centrala i detta 

sammanhang. Det ligger också i linje med vad Mittelmark et. al (2017) för fram.  

 

Deras tolkning av Antonovsky är att salutogen i grunden handlar om frågan kring 

hälsans ursprung. Betonandet av ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv innebär 

att en förskjutning från riskfaktorer till friskfaktorer behöver ske. Ett salutogent 

perspektiv innebär att vi behöver söka efter det hälsofrämjande, de faktorer som bidrar 

till hälsa, lärande och utveckling (Partanen, 2012). Detta utvecklas vidare av Jensen, 

Dür & Buijs (2017) när de diskuterar hur man tillämpa Antonovskys teori om 

salutogena processer inom ramen för skolans arbete. De menar på att känslan av 

tillhörighet eller meningsskapande inte är något som tillämpas i hög grad av skolors 

elevhälsoarbete. De för fram vikten av att skolan arbetar med att identifiera 

framgångsfaktorer eller friskfaktorer för att använda Partanens (2012) ord, lika mycket 

som att ta bort riskfaktorer (Jensen, Dür & Buijs, 2017). 

  

När man pratar om barn och ungdomars känsla av meningsskapande är det viktigt att ta 

med faktorer som inte direkt är kopplade till skolan men som kan påverka dessa elevers 

skolsituation. Med det menas exempelvis specifika livserfarenheter i skola, familj eller 

på fritid. Författarna hänvisar till Antonovsky som menar på att biologiska, materiella 

och psykologiska faktorer hos en individ påverkar, exempel på detta kan vara föräldrars 

stöd, allmänna hälsoläget, kognitiva förmågor, socioekonomisk status (Jensen, Dür & 

Buijs, 2017). De särbegåvade eleverna utgör enligt vår mening inget undantag. Känslan 

av meningsskapande och delaktighet kan vara beroende av en eller flera av dessa 
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faktorer. Den kognitiva förmågan hos särbegåvade elever har vi konstaterat är 

exceptionellt hög, om elevhälsan i vår studie har verktyg för att möta denna elevgrupp 

kan man koppla direkt till Antonovskys teori om salutogena faktorer och Vygoskijs 

teori om den proximala utvecklingszonen.  

 

För elever i sin skolvardag utgör hälsofrämjande faktorer en viktig del. Känslan av 

sammanhang, förståelse för sitt eget lärande och utveckling samt vilka styrkor och 

utvecklingsområden man har. En central bit i detta är samspelet och bemötandet av en 

vuxen, en person som man tilltror sitt lärande och utveckling till utgör en grundbult för 

denna hälsofrämjande pedagogiska grundsyn (Partanen, 2012).  

 

Generellt kan man säga att en stark känsla av sammanhang är kopplat till god 

livskvalitet och upplevd mental hälsa. Det har visats gälla oavsett kön, ålder eller 

nationalitet (Eriksson, 2015). Hon menar vidare på att salutogenes innebär mer än att 

bara mäta känslan av sammanhang, även om den utgör en bärande del. En allmän 

uppfattning är att salutogenes är detsamma som att mäta känsla av sammanhang men 

det stämmer inte. Det är ett verktyg menar hon för att mobilisera och hantera stress och 

att utgångspunkten är att ställa den salutogena frågan vad som leder till en god hälsa 

(Eriksson, 2015).  

 

Det har framkommit en del kritik mot Antonovskys teori, bland annat att den innehåller 

motsägelser. Ett exempel som förs fram är att Eriksson (2015) hänvisar till Kumlin 

(1998) som menar på att Antonovsky hade skapat en teori där han skapat en uppdelning 

av en helhet i två separata delar, salutogenes och patogenes som är faktorer som leder 

till sjukdom. Det är enligt Kumlin (1998) något som Antonovsky själv kritiserade. En 

vidare kritik som framfördes var att den salutogena teorin inte förde fram något nytt 

perspektiv på hälsa.  

 

Ytterligare kritik som framförts mot Antonovskys teori som framkommit handlar om att 

man ifrågasätter värdet av att forska i salutogenes, denna kritik framkom i en tysk 

forskningsöversikt baserat på 50 publikationer. Som stöd för sina åsikter framför 

forskarna att teorin inte fått större genomslagskraft under de ca 20 år som gått sedan 

Antonovsky introducerade teorin (Bengel, Strittmatter & Willmann, 1999). Samma typ 

av kritik framförs även av Mittelmark & Bull (2013).  
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5. Tidigare forskning 
 

Som det nämndes ovan har både uppmärksamheten och forskningen om särbegåvning 

vuxit kontinuerligt runt om i världen de senaste trettio åren. Ser man vad som hänt i 

Sverige under samma tid så har intresset varit nästan obefintligt och forskningen har fört 

en tynande tillvaro (Wallström, 2012). 

 

Amerikanska psykologiprofessorn Ellen Winner (Winner, 1996) och flera av hennes 

forskarkollegor har fördjupat sig i vad särbegåvning kan vara och gjort ett 

kategorisystem där man kan utröna tre gemensamma drag hos särbegåvade individer. 

Dessa är: 

 

Brådmogenhet: särbegåvade barn är brådmogna. De börjar tidigt erövra olika områden, 

de kan till exempel läsa eller spela instrument vid 2-3 års ålder. De gör mycket snabba 

framsteg inom ett eller flera områden. De är också lillgamla och umgås gärna med 

vuxna.  

 

Envisas med att gå i sin egen takt: barnen lär sig inte bara snabbare, utan också på ett 

mer kvalitativt annorlunda sätt. De gör upptäckter som hela tiden motiverar de att lära 

mer och de är kreativa genom att lösa problem på nya sätt.  

 

En rasande iver att behärska: de har ett intensivt och närmast besatt intresse av olika 

områden och kan då fokusera så optimalt att de förlorar kontakten med yttervärlden. Det 

starka intresset i kombination med lättheten att lära leder till starka prestationer. Det 

handlar inte alltid om akademiska prestationer, utan gärna om att erövra till exempel 

konst, musik eller idrott. 

 
Persson (1997) betonar i sin studie att den särbegåvade eleven som inte får den positiva 

uppmärksamhet han eller hon behöver i praktiken har två val: att resignera och göra 

dåligt ifrån sig för att slippa sticka ut och bli mer lik klasskamraterna, eller lika 

medvetet ställa till oväsen och bråk i klassrummet för att få efterlängtad 

uppmärksamhet. Underprestation blir resultatet i bägge fallen. En annan variant är när 
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barnet växer upp i en familjekultur som innebär höga krav på akademiska resultat, en 

ordning som barnet av olika skäl vägrar inordna sig i. Winner (1999) är inne på samma 

linje och menar på att omgivande faktorer kan bidra till att den särbegåvade eleven 

uppvisar ett visst beteende i skolan. Det konstateras vidare att ett säkert tecken på att 

särbegåvade barn är underpresterande är att det finns ett mönster av stora prestationer 

utanför skolan.   
 
Då medelnormer dominerar i dagens samhälle så menar Persson (2014) i sin artikel på 

att de särbegåvade och högpresterande individerna riskerar att fara illa. Han för vidare 

fram att en normal population sällan har några problem med att inkludera eller visa 

förståelse för de som är svaga men samma acceptans ges inte för de högpresterande eller 

särbegåvade. Det finns en tendens att denna grupp kan marginaliseras eller exkluderas.  

Vidare pratar Persson (2014) om vikten av hur kultur och sammanhang påverkar 

toleransen. De särbegåvade riskerar att bli socialt isolerade på grund av att de kan av 

normalpopulationen verka alltför avvikande. Det viktigaste menar han är att först måste 

de särbegåvade få tillåtelse att vara särbegåvade innan de kan ge sitt bidrag till 

samhället. 

När det gäller elevhälsans roll så har Partanen (2012)  genomfört en omfattande studie 

av dess arbete, hur det kan se ut och hur man bättre kan förstå dess funktion. Han menar 

på att elevhälsoarbetet kan förstås utifrån de tre bärande dokument man har som lärare, 

elevhälsopersonal och skolledare. Dessa är läroplanen, skollagen och de centrala delarna 

av elevhälsopropositionen. Centrala delar som han lyfter fram som extra viktiga i 

elevhälsans arbete kan sammanfattas i begreppen, lärmiljö, lärandemiljö, 

hälsofrämjande insatser. I hans forskning betonas vikten av att hitta de faktorer som 

bidrar till att skapa motivation och känslan av meningsfullhet. Han menar vidare på att 

elevhälsan ofta kämpar med att konkretisera och realisera det som framkommer på en 

formuleringsarena, såsom styrdokumenten. Det finns en utmaning i att arbeta så att 

styrdokumenten blir levande och aktivt används i det vardagliga arbetet.   

Von Wright (2001) har i sitt arbete betonat det relationella perspektivets betydelse för 

att nå framgång i arbetet med elever. Hennes studie är inte specifikt inriktad på 

särbegåvade elever men hennes huvudsakliga tankar är överförbara och relevanta även 

för denna elevgrupp. I ett relationellt perspektiv visar sig den enskilda elevens 

individualitet inte i mätbara egenskaper eller förmågor utan i det konkreta 
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mellanmänskliga mötet. Vad blir då ”att utgå från den enskilda eleven” om det inte 

handlar om att bestämma exempelvis en kunskapsmängd, ett tankeoperationernas 

stadium eller personlighetsegenskaper, så som är fallet i det punktuella perspektivet? 

Att relationellt utgå från öppna elever innebär att inta elevens perspektiv.  

 

Miraca Gross är professor i ”gifted education” och gav 2003 ut boken Exceptionally 

gifted children. Hennes studie tar sin utgångspunkt i en australiensisk kontext där 

huvudfokus ligger på ett antal utvalda elever med särbegåvning (vår översättning). 

Kontentan av hennes bok ligger i linje med Persson (2014). Att barn med exceptionell 

förmåga ofta känner det meningslöst att gå till skolan, blir socialt isolerade och inte 

sällan utstötta och ogillade av sina klasskamrater. Inom det specialpedagogiska fältet 

menar hon på att det är centralt att hitta tekniker för att möta alla elevers enskilda 

behov. Att de strategier och anpassningar man har för normalbegåvade studenter inte 

kan tillämpas på särbegåvade elever är viktigt att vara medveten om.  

 

Linda Kreger Silverman är psykolog och forskare i pedagogisk psykologi. Under hela 

hennes forskarkarriär har hon fokuserat på särskilt begåvning. Bland annat har hon gett 

ut boken Särskilt begåvade barn (2016) som i stora drag handlar om att barn med en 

mycket hög begåvning varit osynliggjorda. Hon ligger i linje med övriga forskare som 

lyfts fram i detta sammanhang och menar på att med rätt uppmärksamhet och stimulans 

så kan dessa barn få chansen att utveckla sin potential. Hon beskriver vad särskild 

begåvning är och hur den kan upptäckas. Hennes studie vill lyfta fram vad dessa 

individer behöver, inte bara i sin skolmiljö men även hemma.  

 

Perspektiv på hur det ser ut internationellt för särbegåvade elever ges av Mara Westling 

Allodi (2017). Insatser för särbegåvade elever har funnits länge menar hon men 

utformningen och hur det sett ut skiljer sig åt i olika länder. Gemensamt dock är att i 

alla länder som undersökts så går de särbegåvade till övervägande del integrerat i 

vanliga klasser. Hon problematiserar begreppet särbegåvning och menar på att det har 

skiftat över tid samt att det finns olika teoretiska modeller som kan användas för att 

förklara fenomenet. Huruvida insatser och särskilda resurser ska sättas in för denna 

elevgrupp har lyfts fram relativt flitigt i internationell forskning menar Westling Allodi 

(2017). Sammantagen kan man säga att särbegåvade elever behöver stimulans utifrån 

deras individuella behov för att kunna utveckla sina potentialer fullt ut. Vidare 
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framkommer det att en tillräckligt utmanande undervisning inte alltid sker, det är också 

av vikt att lyfta fram att dessa elever bör få möjligheten att utveckla hela sin 

personlighet och självuppfattning då de kan bli framtida ledare.  

 

Genomgående är att elevernas behov ska erkännas och mötas med individuella 

anpassningar. I sin forskningsöversikt framkommer det att anpassningar som 

exempelvis berikning, acceleration och andra anpassningar kan kombineras på olika sätt 

men att det ska alltid vara i samarbete med föräldrar (om eleven är under 18 år, vår 

anmärkning) och individuellt anpassat för elevens bästa. Att identifiera särbegåvade 

elever kan vara svårt då det kan hända att de inte visar sin kapacitet i skolan. 

Systematiska observationer rekommenderas i internationell forskning för att identifiera 

styrkor och potentialer hos elever. Det kan utgöra en viktigt startpunkt för pedagogiska 

insatser i skolan  menar Westling Allodi (2017).  

 

6. Metod 

 
Studiens syfte är att undersöka hur elevhälsans arbete med stödinsatser ser ut för 

särbegåvade elever inom gymnasieskolan. För att kunna besvara våra frågeställningar 

har vi valt att genomföra intervjuer med personer som är verksamma inom elevhälsan 

på utvalda gymnasieskolor. Utöver detta har offentliga dokument studerats som berör 

elever med särbegåvning. Med offentliga dokument menas här skollagen (SFS 

2010:800), statens offentliga utredningar (SOU), elevhälsopropositionen 

(Utbildningsdepartementet, 2001) samt specialpedagogiska skolmyndighetens 

värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (2016). Det vi gjort är att samla in en 

kombination av olika data som kompletterar varandra för att man ska kunna få en så 

heltäckande bild som möjligt inom ramen för denna studie.  

 

Först ska vi diskutera begreppen kvalitativ och kvantitativ studie. I en kvalitativ ansats 

kan man bland annat titta på hur man går tillväga i sin datainsamling. 

Problemställningarna styr ofta den metod som man väljer. Mer öppna frågeställningar 

kräver ofta en metod som tillåter att man får in data som är tolkningsbara, nyanserade. 

Detta är ofta vad som kallas öppna data eller kvalitativa. En kvalitativ metod handlar 

ofta om att belysa vilka egenskaper som framträder hos ett specifikt fenomen. En 
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kvantitativ metod väljs ofta om man har en problemställning som syftar till att se till 

omfattning, frekvens eller ett specifikt fenomen. Det betyder att metoden vill begränsa 

antal nyanser i den data som samlas in. (Jacobsen, 2017, Repstad, 2007). Ett 

övergripande mål för kvalitativ forskning är att få insikt i fenomen som rör personers 

och situationer i personernas sociala verklighet. I ett specialpedagogiskt sammanhang 

kan detta vara intressant, exempelvis för att se till hur elever med 

funktionsnedsättningar eller avvikande beteende upplever sin vardag (Dalen, 2015). 

Detta kan också vara tillämpbart för att studera särbegåvade elevers skolsituation.  

 

Grovt indelat kan man säga att arbetsmaterial som består av siffror eller tal föranleder 

en kvantitativ ansats medan texten utgör det centrala arbetsmaterialet i den kvalitativa. 

Observationer och intervjuer utgör hörnstenar i en kvalitativ metod, man observerar ju 

inte texter utan personer, miljöer och händelser. Forskaren skriver dock ner 

observationer eller intervjusvar som man sedan tolkar och analyserar (Repstad, 2007). 

Vidare så skiljer man mellan informant och respondentintervju. Den förstnämnda 

karakteriseras av att man använder personer med lokal kännedom, de kan ses som extra 

observatörer som sedan förmedlar information till intervjuaren. En respondentintervju 

handlar mer om information som rör individens egna känslor, uppfattningar och åsikter. 

I praktiken så innehåller en intervju båda delarna (Repstad, 2007). Genom intervjuer i 

kombination med studier av offentliga dokument kan man få en bild av hur de 

särbegåvade elevernas skolsituation ser ut i gymnasieskolan. Dalen (2015) menar på att 

analysen av det empiriska materialet när man intervjuar bygger på tolkning och att 

denna approach innebär att det är människors sociala verklighet som forskaren måste ta 

ställning till. Verkligheten är mångfacetterad och blir beroende av den person som 

observerar sin omgivning, det vill säga den enskilda aktörens upplevelse. Hon menar 

vidare på att människor till viss del delar erfarenheter och att det också kan påverka 

förståelse och tolkning (Dalen, 2015).  

 

Två viktiga begrepp att ta i beaktande när forskaren använder sig av intervjuer som 

metod är hermeneutik och fenomenologi. Vi tar åter stöd av Dalen (2015). Hermeneutik 

betyder lära om tolkning och ger en vetenskaplig grund för den kvalitativa forskningens 

fokus på tolkning och förståelse. Centralt är att hitta ett djupare meningsinnehåll än det 

som omedelbart uppfattas. För att detta ska kunna ske bör man sätta in det som sägs i en 

bredare kontext. Det innebär att förståelse kan uppnås när den enskilda delen (intervjun, 
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vår anm) sätts i ett sammanhang för att få en helhetsbild. Det tolkningsbaserade 

perspektivet kan ses som en reaktion mot det naturvetenskapliga idealet.  

 

Att studera demokrati eller lärandeprocesser i skolan är två exempel på detta (Dalen, 

2015, Jacobsen, 2017). Fenomenologi är ett välkänt begrepp inom samhällsvetenskaplig 

forskning, inom pedagogik har den utgjort en central roll då den försöker spegla 

verkligheten. Dalen (2015) hänvisar till Schütz 1967, 1973) som menar på att när 

forskaren försöker förstå en annan människa försöker man se detsamma som denna 

människa ser. För att kunna lyckas med detta så måste forskaren grundligt sätta sig in i 

denna människans situation. Det är människans subjektiva upplevelse är central i 

fenomenologin (Dalen, 2015). För denna studies del handlar det om att sätta sig in i hur 

företrädare för elevhälsan på utvalda skolor beskriver sina upplevelser av särbegåvade 

elever. Man kan skilja på öppna och mer strukturerade intervjuer. En öppen intervju 

innebär att informanterna kan berätta fritt om sina erfarenheter medan en strukturerad 

intervju präglas av bestämda ämnen som forskaren i förhand har valt ut, de kan också 

kallas för semistrukturerade intervjuer (Dalen, 2015).   

 

I en kvalitativ intervju är temat för intervjun i stora drag klart och informanten styrs ofta 

i den riktningen. Vanligt är att forskaren kan ha utarbetat ett antal huvudsakliga 

frågeställningar samt alternativa frågor beroende på vilka svar som informanten ger men 

man följer inget detaljerat schema, Fokus ligger på förståelse av verkligheten och 

informantens upplevelse och tolkning av densamma (Bryman, 2008, Repstad, 2007). I 

linje med detta diskuterar även Andersen (2012) då han pratar om graden av 

strukturerade intervjuer. Han menar på att struktureringsgraden handlar om vilken 

styrning intervjuaren utövar i frågesituationen.  

 

Ovannämnda dokument har studerats och analyserats för att se hur de uppmärksammar 

särbegåvade elevers skolsituation. Som vi ovan nämnt så handlar de 

samhällsvetenskapliga ämnena ofta om människors roll i det omgivande samhället. Det 

handlar på ett eller annat sätt om relationer. Utifrån informationen som framkommit i 

dokumenten har en grund skapats för att formulera intervjufrågor där informanterna får 

möjlighet att beskriva sina erfarenheter i den vardagliga praktiken. 
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Det blir en naturlig utgångspunkt att använda sig av texter när man ska studera dessa 

fenomen (Bergström & Boréus, 2012). Författarna menar på att i olika typer av 

textanalys handlar det om att undersöka och ta fram olika delar av texten som berör det 

fenomen man vill titta på. Den textanalytiska inriktning som berör denna studie mest är 

innehållsanalys. Innehållsanalysen är användbar om man exempelvis vill studera hur 

myndigheter för fram sitt budskap till medborgarna, en så kallad interpersonell aspekt 

(Bergström & Boréus, 2012).  

 

6.1. Pilotstudie 
  

En pilotstudie har genomförts där undertecknade hade för avsikt att få grepp om hur en 

”riktig” intervjusituation kan komma och se ut. Syftet var också att få en inblick i till 

exempel tidsåtgång, hur fort och tydligt man pratar, hur man ställer frågor, om man får 

avbryta respondenten. Många aspekter som man kanske inte tänker på i en 

intervjusituation och som faktiskt kan påverka svarsutfallet och därmed våra resultat. 

Denna provintervju genomförde undertecknade på varandra, utöver det har en av 

intervjufrågorna prövats på en person som är verksam inom området och som har 

kunskap om elevgruppen. Provintervjuerna exponerade områden där det fanns utrymme 

för förbättring. Dalen (2015) nämner att i forskningsprojekt som innefattar intervjuer så 

finns det behov av att utforma en intervjuguide. Med det menar hon att man 

konkretiserar studiens övergripande syfte och problemformulering till teman med 

underliggande frågor.  

 

Vår tolkning av vad Dalen (2015) menar med intervjuguide är att man har den som en 

mall eller hjälpmedel för att hålla sig inom ramen för vad det är studien vill undersöka. 

Vi tar återigen stöd av Dalen (2015) då hon för fram viktiga kriterier som kan vara bra 

att tänka på när man utarbetar frågor till sin intervju. Det man enligt henne kan tänka på 

är om frågan är klar och otvetydig, finns det ledande frågor. Kan det finnas frågor som 

kräver speciell kunskap och information som informanter kanske inte har. En annan sak 

man bör ta i beaktande är om frågan innehåller känslig information och om det kan 

bidra till att informanten kan vägra att svara. Vidare bör man fundera över om 

frågeställningen ger utrymme för informanten att ha egna uppfattningar (Dalen, 2015).  
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Vi har tagit hjälp av dessa kriterier i utformandet av våra frågor. Det kan vara till hjälp 

för att uppnå en så hög grad av validitet och reliabilitet som möjligt. För att beskriva 

vad som menas med dessa begrepp har vi gemensamt synsätt med Andersen (2012). 

Han menar på att validitet innebär att man ska försöka uppnå en så stor 

överensstämmelse som möjligt mellan våra teoretiska referensramar och de empiriska 

variablerna medan reliabilitet handlar om att insamlad data är tillräckligt pålitlig. 

Reliabiliteten anger hur exakt och säkert vi mäter det som vi faktiskt ska mäta 

(Andersen, 2012).  

 

6.2. Urval och genomförande 

 
Undersökningen är inriktad på elevhälsans upplevelser och erfarenheter gällande arbete 

med särbegåvade elever inom gymnasieskolan. Våra informanter ingår i utvalda 

gymnasieskolors elevhälsoteam. Utöver det har vi valt att fokusera på gymnasieskolor 

som har högskoleförberedande program. Vi avgränsar oss geografiskt till 

gymnasieskolor i södra Sverige.  

 

I studien ville vi ha en viss spridning på informanter. Därför kontaktades rektorer på 

fyra gymnasieskolor med högskoleförberedande program i södra Sverige. Rektorerna 

kontaktades genom ett missivbrev (Bilaga 1) som skickades ut via e-post. Brevet 

vidarebefordrades av rektorn till skolans elevhälsopersonal. Inom kort fick vi svar av 

samtliga skolor och tolv informanter valde att delta i vår studie. Före intervjuns 

genomförande påmindes informanterna att intervjun kommer att spelas in digitalt och 

att de när som helst kan  avbryta sin medverkan. Dessutom framfördes information att 

de har rätt att lyssna på det inspelade materialet.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes enskilt. Nio av dom utfördes på respektive informants 

arbetsplats under lugna förhållande och samtalets längd varierade mellan 15 och 25 

minuter. Under tiden togs stödanteckningar. Tre av informanterna intervjuades på 

telefon, detta på grund av praktiska skäl. Dessa svar registrerades skriftligt med hjälp av 

anteckningar. Vi valde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för att genom 

samtal få en djupare förståelse av den information som respondenterna delgav. Genom 

att ställa följdfrågor fick informanterna chans att tydliggöra vad de menade. Denna 

metod skapar möjligheter för att få nyanserade svar till frågorna. Intervjuguiden är delad 
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i tre olika teman för att skapa struktur för läsaren. Den första handlar om informanternas 

yrkesroll, den andra om information och rutiner och den tredje om anpassningar och 

stödinsatser (Bilaga 2).  

 

När det gäller bearbetningen av empirin har vi i nio av de tolv intervjuerna valt att 

digitalt lagra det inspelade materialet. Inspelningen skedde med mobiltelefon i en 

applikation som heter AudioMemos och är avsedd för just digitala inspelningar av den 

karaktären. I de tre intervjuerna som genomfördes på telefon fördes som ovan nämnts 

skriftliga amteckningar då det inte fanns någon lämplig inspelningsfunktion. Nio av de 

tolv intervjuerna gjorde vi tillsammans medan de tre telefonintervjuerna genomfördes 

av en av oss. Vi har valt att inte transkribera intervjuerna. Anledningen till detta är att 

övervägande delen av den insamlade datan har lagrats digitalt och kunde noggrant 

lyssnas på vid upprepande tillfällen. En fördel var att vi kunde  känna av tonläget och 

nyanser i samtalet med informanterna. Analysen av det empiriska materialet 

genomförde vi tillsammans Vi lyssnade igenom svarsutfallen från varje enskild fråga 

samt gick igenom anteckningarna från telefonintervjuerna många gånger föt att kunna 

återge informanternas svar så autentiskt som möjligt. Vi jämförde intervjuerna 

sinsemellan och kunde identifiera mönster i svarsutfallen. Dessa mönster jämförde vi 

med studiens frågeställningar för att hitta gemensamma referenspunkter. 

 

 

6.3. Etiska överväganden 
 

Föreliggande studie anammar Vetenskapsrådets (2014) riktlinjer när det gäller 

forskningsetiska principer. Det innebär i stort att fyra huvudkrav ska tas i beaktande. 

Det är för att säkerställa ett grundläggande individskydd. De fyra kraven är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. Vi 

kommer mycket kort beskriva var och en av dessa.  

 

Informationskravet: Innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om 

vilken roll de har i studien, de ska upplysas om att deras deltagande är frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan. Informationen ska ges rörande alla 

aspekter av undersökningen som kan påverka deltagarnas vilja att vara med. 
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Informationskravet följs enligt Vetenskapsrådets (2014) riktlinjer genom att all 

information kring studien delges respondenterna. 

 

Samtyckeskravet: Forskaren ska få uppgiftslämnaren att lämna sitt samtycke till att 

medverka i studien. I vissa fall om de undersökta är under 15 år bör samtycke inhämtas 

från vårdnadshavare. Samtyckeskravet följs genom att respondenterna informeras om 

frivilligheten i sitt medverkande och att de har rätt att avbyta sitt deltagande när de 

önskar. 

 

Konfidentialitetskravet: Känsliga uppgifter om personer bör omfattas av tystnadsplikt 

samt att uppgifter om identifierbara personer ska lagras eller avrapporteras på ett sätt så 

inga utomstående personer kan identifiera enskilda individer. Konfidentialitetskravet 

följs genom att anonymisera och avidentifiera personer och skolor i studien. 

 

Nyttjandekravet: Betyder att de uppgifter som samlats in för forskningsändamål inte får 

användas till något annat än vetenskapliga studier. Vi har förtydligat för våra 

informanter på vilka sätt kommer vi att använda intervjumaterialet och att all inspelat 

material kommer att raderas när studien har blivit godkänd. 

 

Det finns dock situationer som dessa krav inte fullt upp kan uppfyllas. Ett exempel på 

detta kan vara när insyn i forskningsmaterialet är befogat. Det kan bland annat handla 

om att andra forskare ska kunna granska resultaten för att kunna pröva den 

vetenskapliga styrkan (Vetenskapsrådet, 2011). Inom många forskningsområden är det 

brukligt att diskutera hur olika förhållanden kan påverka resultatens hållbarhet, de 

brukar kallas felkällor. Ett problem i detta kan vara att göra realistiska bedömningar. 

Det viktigaste är att man som forskare är tydlig, ärlig och kritisk hur man bedömer sina 

felkällor (Vetenskapsrådet, 2011, s 44f). Vi är medvetna om att det finns mycket som 

kan påverka våra resultat och i kommande avsnitt ska vi beskriva hur vi praktiskt har 

genomfört vår studie, vilka urval och avgränsningar som har gjorts samt vilka för- och 

nackdelar vi kan identifiera med dessa. 
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7. Resultat  
 
Nedan kommer vi föra fram de resultat som framkommit utifrån de intervjuer som är 

gjorda. Vi har genomfört tolv semistrukturerade intervjuer där samtliga informanter 

ingår i elevhälsoteam på fyra olika gymnasieskolor. I vår undersökningsgrupp finns 

följande fördelning av professioner: kurator, rektor/skolledare, specialpedagog, 

speciallärare, skolsköterska, skolpsykolog samt förstelärare. Den sistnämnda har i sitt 

uppdrag fokus på arbete med stödinsatser. Fyra av våra informanter är aktiva inom fler 

än en verksamhet vilket innebär att de har paraplyperspektiv i sitt arbete. Vi väljer här 

att presentera framkomna resultat utifrån våra frågeställningar: 

 

 

 

7.1  Den särbegåvade eleven inom gymnasieskolan 

 
Av våra tolv informanter var det fyra som var säkra på vad begreppet särbegåvning 

innebär. Sju informanter var osäkra på begreppets innebörd. De behövde en längre 

betänketid för att formulera sin uppfattning kring begreppet. En informant uttrycker det 

så här: 

 

Särbegåvning….jaaa….en typ av begåvning som är utöver det vanliga, antar jag… 

 

En annan informant säger: de är ju de som har jättehög IQ. 

 

En informant var inte alls bekant med begreppets innebörd, denna informant drog 

kopplingar att särbegåvning skulle vara kopplat till särskolan. Enligt informantens ord:  

 

[…]Något som är särskiljande, spontant kan jag säga negativt laddat,  mina tankar går 

till särskolan. …ja, särskolan skulle jag säga. 
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Samtliga informanter kopplade begrepp till något negativt, något avvikande. En 

informants uppfattning var följande: 

 

[…]Det är en positiv egenskap, men när det krockar med den traditionella skolan då 

blir det som ett handikapp… 

 

En informant var fundersam kring begreppets användning:  

 

Särbegåvning är något avvikande…Jag är skeptisk till begreppet då det kan bli 

ytterligare en diagnos. Å andra sidan kan det vara bra för att förstå ett visst beteende… 

 

Tio av tolv kopplade särbegåvning till problematik med det sociala samspelet. En 

informant säger:  

 

Man är otroligt begåvad men ändå ha brister i andra områden, mest vad det gäller den 

sociala biten. 

 

Tre informanter kopplar begreppet till diagnoser inom autismspektrum. Informanterna  

menar:  

 
[...]För mig är särbegåvning kopplat till autism.  
 
[…] Särbegåvning går ihop med autismspektrum. 
 
[...] Jag tänker en elev med autistiska drag, socialt frånvarande kan man säga. 
 

Tre av informanterna har kommit i kontakt med begreppet särbegåvning under sin 

utbildning som skedde för mer än tio år sedan, detta enligt deras egna utsagor. Åtta 

stycken har kommit i kontakt med begreppet under de senaste fem åren men då inte i 

relation till sin utbildning. Fem av dem har de träffat på begreppet i utövandet av sin 

profession. Två har hört talas om begreppet på TV dokumentär. En informant har aldrig 

kommit i kontakt med begreppet. 

 

Informanternas erfarenheter i arbetet kring elever med särbegåvning skiljer sig mycket 

åt. I fyra av tolv fall har informanterna erfarenhet av särbegåvade elever i sin 

yrkespraktik. Samtliga menar på att dessa erfarenheter har varit direkt kopplade till 
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elevhälsan. Några av de särbegåvade eleverna har varit i kontakt med skolans 

specialpedagog då de har vatit i behov av stödinsatser. Några av dem behövde också 

stödsamtal och har haft kontakt med skolkuratorn, skolpsykologen och/ eller 

skolsköterskan. I några enstaka fall har eleverna skickats vidare till utredning. 

 

I övriga åtta fall så tror sig informanterna att de har haft kontakt med elevgruppen under 

elevernas gymnasietid, det har dock inte kunnat bekräftas att det är särbegåvning det 

handlar om.  Samtliga åtta uttrycke en viss osäkerhet när de skulle besvara frågan och 

behövde betydligt längre betänkandetid. Informanterna berättar: 

 

[…]I efterhand har jag funderat om det var särbegåvning det handlade om eller inte... 

[…] eleven kan ha varit särbegåvad men det blev aldrig bekräftat… 

[…] jag kan inte avgöra om jag har träffat en särbegåvad elev… 

 

Upplevelsen hos fyra av tolv är att de kan beskriva ett möte med en särbegåvad elev. En 

informant uttryckte det på det här sättet:  

 

Jag minns att eleven var väldigt frustrerad över sin skolsituation. Mötet genomsyrades 

av hans frustration… 

 

En informant berättar om ett annat fall: Eleven var besviken och frustrerad. Han kände 

sig inte hörd av skolan… 

 

Den tredje informanten säger: […]Eleven kom till mig för stödsamtal. Hon hade 

ångest… 

Informanten beskrev inte mötet vidare och presenterade inga detaljer kring det. 

 

Den fjärde informanten säger att det var en elevs mamma som initierade och tog mest 

plats på mötet, eleven instämde bara med mammas uppfattning om att hon var 

särbegåvad.  

 

Informanternas uppfattning om vad som är viktigt att tänka på i mötet med särbegåvade 

elever kan sammanfattas i att samtliga har tagit upp begreppen respekt och delaktighet 

samt dialogens betydelse som viktiga element. De menar att det är oerhört viktigt att 
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eleven känner sig hörd, sedd och tagen på allvar. Den särbegåvade eleven på 

gymnasieskolan har burit med sig problematiken genom hela sin skoltid och känslor av 

frustration är vanligt förekommande. Enligt informaterna bör mötet med den 

särbegåvade eleven vara prestigelöst, öppet och respektfullt.  

 

Den information som kommer informantgruppen till godo när det gäller elever med 

särbegåvning är knapphändig. Med det menas här att tre av tolv informanter har fått 

information kring elever som tros eller är bekräftat särbegåvade. Två av dessa tre har 

fått informationen via en pedagog på arbetsplatsen och en har fått via en 

vårdnadshavare.  

 

En av de fyra skolorna som ingår i undersökningen uppger att de befinner sig i en 

process med att utarbeta rutiner för mottagandet av särbegåvade elever. Övriga skolor 

uppger att det inte finns några rutiner överhuvudtaget.  

 

Samtliga informanter i undersökningen uppger att det sker ett samarbete mellan de olika 

aktörerna i elevhälsoteamet. De uppger att samarbetet inom elevhälsogrupperna blivit 

mer konkret sedan styrdokumenten för gymnasieskolan kom ut 2010, en utveckling som 

de betraktar som mycket positiv.  

 

En av tolv informanter har fått en överlämning från grundskolan kring en elev med 

bekräftad särbegåvning. Detta visar att resten av de särbegåvade elever som finns på de 

fyra skolor som ingår i vår undersökning har passerat grundskolan utan att deras 

begåvning har blivit upptäckt.  

 

Av våra tolv informanter är det två som uppger att det förs en dialog kring den berörda 

elevgruppen på sin arbetsplats. Resten svarar ”nej” utan att tveka. 

 

 

7.2 Möjligheter och hinder i elevhälsans arbete med särbegåvade elever 
 

Vikten av den särbegåvade elevens delaktighet i sin studiesituation lyfts fram av 

samtliga informanter. De är eniga om att eleven skall ges möjlighet att vara med och 

”designa” sin studiegång. Eleven ska ges möjlighet att uttrycka sitt perspektiv vad det 



  
 

32 

gäller anpassningar samt individuella val. En informant menar på att eleven  bör ses 

som en resurs för skolan. Kanske kan skolan göra eleven delaktig genom att involvera 

eleven i planering av en lektion i ett ämne, eller  genom att göra ett projekt som senare 

ska anvandas av skolan, menar han.  Begrepp som respekt, dialog och bemötande förs 

fram som viktiga komponenter i arbetet med särbegåvade elever. Utöver det 

framkommer att vårdnadshavares och elevhälsans roll är central i delaktighetsprocessen.  

 

På frågan om vilka möjligheter eller alternativt hinder informanterna kan identifiera i 

arbetet med särbegåvade elever kan man se att extra anpassningar och särskilt stöd av 

lämplig karaktär utgör en central del för elevgruppens möjligheter att utvecklas positivt. 

En positiv studiesituation, individanpassning, effektivt utnyttjande av de resurser man 

har tillgängliga samt större ingrepp i studieplanen utgör viktiga faktorer för att uppnå 

mer positiva resultat, enligt informanterna. Två av informaterna betonar vikten av att ha 

ett salutogent förhållningsätt i arbetet med elevgruppen.  

 

Samtliga informanter tycker att okunskap inom ämnet utgör ett stor hinder i arbetet med 

de särbegåvade eleverna. Avsaknaden av rutiner, bristen på forskning inom området, 

avsaknad av eller bristfällig dialog kring fenomenet, brist på kommunikation och 

begränsningar i studieplanerna utgör också hinder enligt våra informanter. 

Två informanter har angett tidsbristen som ett allvarligt hinder i arbetet med de 

särbegåvade elever. Informanterna säger: 

 

Det tar så mycket tid för att arbeta med anpassningar för de ”svaga” eleverna  så att vi 

hinner inte…. 

 

[…] oftast blir det brandkårsuttryckningar, tiden räcker inte till helt enkelt… 

 

En annan informant säger att ovilliga lärare utgör också ett hinder i arbetet. Informanten 

berättat att hon har i sin yrkesroll mött motstånd bland lärarna. Enligt informantens 

hypotes kan det bero på att läraren kan uppleva den särbegåvade eleven som ett hot då 

det egna kunskapen kan betraktas som otillräcklig. Detta i samband med tidsbristen kan 

hindra arbetet. Krav på lärarna att designa sina lektioner utifrån den särbegåvade elevers 

behov  kan upplevas som stressigt.   
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En informant betonar skolmiljöns betydelse som både hinder och möjlighet för den 

särbegåvade eleven: 

 

[…]särbegåvade elever blir lättare försummade särskilt i en genomsnittig skola. Kanske 

är det lättare i en skola med högpresterade elever…  

 

Två respondenter lyfter fram vikten av komponenten grit i arbetet med de särbegåvade 

eleverna, deras upplevelse är då att eleven uppvisar tydligare framsteg i sitt skolarbete 

då de är mer ihärdiga när de möter motgångar. De menar vidare att grit i samband med  

specialpedagogiska insatser samt samverkan inom verksamheten har stor betydelse för 

den särbegåvade elevens skolsituation.  

 

 

8. Analys 
Våra teoretiska utgångspunkter är Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen samt Antonovskys om salutogena processer. Vi utgår från tolkningar 

som har gjorts av Bråten (2008), Cole, John-Steiner, Scribner & Souberman (1978), 

Partanen (2012), Mittelmark (2017) och Eriksson (2015). I detta kapitel kommer vi 

utifrån dessa begrepp analysera de resultat som framkommit  i vår studie. 

 

8.1. Förhållningssätt 
 

Utifrån vad som framkommer i resultaten så ser man en stark tendens mot det 

relationella perspektivets betydelse. Delaktighet, bemötande och dialog är begrepp som 

samtliga informanter lyfter fram som centrala i mötet med särbegåvade elever. Detta har 

stöd i forskningen, bland annat av Von Wright (2001) och Liljedahl (2017) samt 

Antonovskys teori om salutogena processer. Dessa handlar om friskfaktorer som kan 

bidra till god hälsa (Jensen, Dür & Buijs, 2017, Partanen, 2012). Dessa friskfaktorer 

som teorin för fram kan vidare sammankopplas med Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Faktorer som bidrar till en god hälsa kan ses som ett verktyg att träda 

in i den proximala utvecklingszonen och därmed att individen kan utveckla sin potential 

i samspel med andra. Det innebär att individens sociala situation står i fokus och 

samarbetet mellan lärare och elev är centralt (Bråten, 2008). Det finns en uppfattning 
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hos informanterna att detta sätt kan vara en väg till framgång. Ett exempel på detta kan 

vara ett jag-du möte, eller ett subjekt-subjektmöte som Røkenes & Hansen (2007) 

beskriver. Författarna för vidare fram att ett jag-du möte präglas av ömsesidighet och 

likvärdighet.   

 

Antonovskys tankar om salutogena processer lyfts fram av Partanen (2012) och 

Mittelmark et al (2017) när de diskuterar faktorer som bidrar till en individs hälsa och 

utveckling. Begrepp som meningsfullhet, begriplighet och känsla av sammanhang är 

viktiga. Utifrån vad informanterna för fram i resultaten framkommer att tre av fyra 

skolor uppvisar helt avsaknad vad gäller rutiner kring elevgruppen. Avsaknaden av 

rutiner kan avspegla sig i skolans bemötande gentemot de särbegåvade. Med det menas 

här alla som jobbar direkt eller indirekt med elevgruppen i de undersökta 

gymnasieskolorna. Då det inte finns rutiner kan det vidare påverka kunskapen hos 

personalen, viktiga salutogena processer som bemötande och den delaktighet som 

elevgruppen har rätt till kan helt enkelt uteblir. Därmed arbetar man inte i enlighet med 

vad både skollag (SFS 2010:800) och Skolverkets allmänna rekommendationer (2014) 

för fram.  

 

8.2. Elevhälsans arbete 
 

När det gäller information som berör särbegåvade elever och hur den förs vidare till 

elevhälsan kan man här se en brist i informationsprocessen. Resultatet visar på att 

endast tre av tolv informanter har tagit del av information gällande denna elevgrupp. 

Brist på information om elevgruppen är ett hinder som kan påverka elevens studiegång 

negativt och kan kopplas både till Vygotskijs och Antonovskys begrepp. Med det menas 

att det blir svårare för den mottagande skolan att identifiera framgångsrika salutogena 

processer i arbetet med eleven och det påverkar också möjligheten att utforska den 

potentiella utvecklingsnivå som eleven besitter.  

 

För att ta stöd av Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) kan man 

konstatera att tillgången till elevhälsa är otillräcklig på många skolor. Skolornas 

förebyggande och hälsofrämjande arbete följer i låg grad en tydlig strategi och ett 

systematiskt utvecklingsarbete. Det konstateras vidare att elevhälsan inte fullt ut kan 

möta de behov som finns hos eleverna med fokus på stödinsatser och salutogena 
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förhållningsätt.  Resultaten pekar dock på att informanterna i studien uppger att 

samarbetet mellan de olika professionerna inom elevhälsoteamet har blivit bättre och 

mer konkret sedan styrdokumenten för gymnasieskolan förtydligades 2010. Det visar på 

att trots skolkommissionens rapport så framträder det en bild där positiva processer i 

elevhälsoarbete är närvarande. Här kan man koppla till Antonovskys tankar kring värdet 

av salutogena processer. Som resultatet visar förekommer det positiva processer i 

elevhälsoarbetet och det kan avspegla sig i arbetet med elevgruppen. Detta är viktigt då  

då Liljedahl (2017) säger att det är mycket vanligt att särbegåvade elever under sin 

skolgång kommer i kontakt med elevhälsan. Det kan vara en variation av svårigheter 

såsom studierelaterad eller i vissa fall psykisk problematik.  

 

Resultaten visar vidare på att elevhälsan fyller en viktig roll när det gäller att göra de 

särbegåvade eleverna delaktiga i sina egna studiesituationer. Intressant i detta 

sammanhang är att alla informanter lyfter fram delaktighet som en fördelaktig 

komponent. Återigen kan man se en koppling till Antonovskys salutogena processer 

som viktiga för elevens positiva utveckling (Partanen, 2012, Jensen, Dür och Buijs, 

2017 och Mittelmark et al 2017). Detta kan ses som en fördel att man kan arbeta mot ett 

gemensamt mål vilket kan underlätta den särbegåvade elevens möjligheter att lyckas i 

sin studiesituation. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen handlar till 

stora delar om samspel och samspelets betydelse för att kunna utvecklas (Bråten, 2008). 

Funktioner hos en individ som har potential att bli något mera är beroende av 

samspelets betydelse (Cole et al, 1978). I resultaten framkommer förutom delaktighet 

även respekt och dialogens betydelse som viktiga i mötet med särbegåvade elever. Det 

är av yttersta vikt menar informanterna på att eleven känner sig hörd, sedd och blir 

tagen på allvar. Det är komponenter som kan kopplas och få stöd av både Antonovskys 

tankar om salutogena hälsofrämjande processer och Vygotskijs om förutsättningar för 

att träda in i den proximala utvecklingszonen.  

 

8.3. Stödinsatser för särbegåvade elever 
 

Samtliga informanter lyfter vidare behovet av att individanpassa den särbegåvade 

elevens totala studiegång, detta för att kunna få ledning och stimulans utifrån sina 

individuella förutsättningar. Informanternas svar ligger i linje med vad skollagen (SFS 

2010:800) säger. Av de informanter som uppger att de har erfarenhet av elevgruppen 
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finns det gemensamma nämnare som bidrar till elevgruppens positiva utveckling. Här 

kan man koppla till Wallström (2012) och Liljedahl (2017) som hänvisar till de 

internationella, rekommenderade och forskningsbaserade strategier för särbegåvade 

elever i samtliga åldrar, samt Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 

(Cole et al, 1978 och Bråten, 2008).  

 

Exempel på faktorer som kan vara fördelaktiga för särbegåvade elever är acceleration, 

berikning och coachning i olika varianter. Det har stöd i dels Antonovskys resonemang 

om salutogena processer (Partanen, 2012, Mittelmark et al, 2017) och Vygoskijs om hur 

individen i samspel med sin omgivning har möjlighet att utmana sin fulla potential 

(Bråten, 2008, Cole, John-Steiner, Scribner & Souberman, 1978).  Acceleration är att 

anpassa studietakten utifrån elevens inlärningsbehov. Forskningen visar att acceleration 

är en absolut nödvändig strategi för att eleven själv ska känna sig inkluderad i skolan. 

Det kan ske genom uppflyttning i årskurser, delvis förflyttning, vilket innebär att man 

kan behålla klasstillhörigheten men kan läsa kurser på mer avancerad nivå. Utöver det 

kan man ha accelerationsgrupper där flera särbegåvade elever kan ingå för att arbeta 

kring olika projekt. Skollagen (SFS 2010:800, 4 kap.7§) ger eleven rätt att accelerera 

om den har goda förutsättningar för det.  

 

Vad det gäller berikning behöver den särbegåvade eleven få känna meningsfullhet och 

engagemang i verklighetsförankrade problem och uppgifter. Forskningen bekräftar det 

som Antonovskys teori för fram angående salutogena processer och känslan av 

meningsfullhet (Partanen, 2012, Jensen, Dür och Buijs, 2017, Mittelmark, 2017 och 

Eriksson, 2015). Berikning kan vidare ske genom fördjupning i ett givet ämne, 

spetsutbildningar och samarbete med högskolor och universitet. Då resultaten även visar 

på att specialpedagogiska insatser är av stor vikt för att lyckas med elevgruppen kan 

man även här diskutera begreppet coachning. Det innebär att den särbegåvade eleven 

behöver ha tillgång till en mentor, lärare eller annan vuxen person med 

specialkunskaper om skolsystemet och har en spindelfunktion (Liljedahl, 2017). Med 

spindelfunktion menas att det är en person som kan organisera och strukturera 

omgivningen för den särbegåvade eleven, exempelvis en specialpedagog, detta har stöd 

i Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Man kan se coachning där 

dialogen är central som en del där Vygotskijs teori är tillämpbar men det kan även gälla 

hela skolan som aktör för att stötta eleven i sin utvecklingsprocess.  
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9. Diskussion 

 
9.1. Metoddiskussion 

 
För att få svar på studiens syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade intervjuer. 

Med semistrukturerade intervjuer menas i detta sammanhang att vi utgick från en 

intervjuguide med fasta frågor, men där utrymme lämnas för informanten att komma 

med ytterligare information. Det är en kvalitativ metod där syftet är att få en inblick i en 

individs upplevelse av ett visst fenomen (Dalen, 2015). Tolv intervjuer genomfördes 

med personal som ingår i elevhälsoteam på de utvalda skolorna. Urvalet av informanter 

gjordes utifrån syftet att få en kunskapsmässig bredd och en variation av åsikter på det 

valda problemområdet. När man använder sig av kvalitativa intervjuer så finns det en 

problematik i att kunna replikera resultaten. Frågorna som använts ger unika svar just i 

den stunden och kan ge ett annat resultat vid ett annat tillfälle Kvale & Brinkmann 

(2014). Intervjuernas längd varade mellan 15 och 25 minuter. Skillnaden kan till stora 

delar förklaras med att informanterna hade olika kunskapsnivå om särbegåvade elever 

och därmed mer eller mindre information att ge.  

 

Hur intervjuguidens frågor är formulerade är av avgörande betydelse för vilket 

svarsutfall man får, fördelen med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att 

det finns öppningar för kompletterade information, både från intervjuaren eller 

informantens håll vilket kan påverka studiens validitet. För att kritiskt granska 

intervjuguidens frågor kan man konstatera att det finns både styrkor och svagheter i hur 

de är formulerade. Överlag har studien dock en hög validitet där frågeställningarna har 

besvarats. Det är viktigt att vara medveten om att frågor ställda på ett annat sätt också 

hade gett ett annat resultat. En annan aspekt att ta i beaktande är att informanterna i 

denna studie inte fick frågorna utskickade innan, det kan också påverka svarsutfallet. 

Motiveringen för denna studies del var att deras spontana reflektioner kring fenomenet 

skulle belysas tydligare.   
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För att på ett praktiskt och genomförbart sätt samla in data valde vi gymnasieskolor 

utifrån geografiska och tillgänglighetsmässiga aspekter. Alla skolor ska enligt lag (SFS 

2010:800) arbeta för att ge eleverna en likvärdig utbildning samt att: 

 

”elevhälsans uppgift bör vara densamma som för skolan i helhet, dvs att främja 

lärande, att överföra och gestalta de grundläggande värdena samt i samarbete med 

hemmen främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar” (Utbildningsdepartementet, 2001, s. 26) 

 

Det går att argumentera för att då samtliga skolor i Sverige ska arbeta utifrån dessa 

förordningar kan man anta att resultatet i denna studie kan vara generaliserbart i en 

större kontext. Om samma metod och frågor skulle användas på fler informanter i andra 

gymnasieskolor så vet vi inte vad resultatet skulle bli, men denna studie ger en 

indikation hur det skulle kunna se ut även på andra gymnasieskolor.  

 

 

9.2. Resultatdiskussion 

 
Som framgår i inledningen så kan begreppet särbegåvning vara ett komplext begrepp. 

Detta synliggörs också av informanternas svar där fyra ansåg sig vara säkra på 

begreppets innebörd. De fyra informanternas beskrivning av begreppet särbegåvning 

ligger i linje med Perssons definition (1997, 2015). Sju informanter var osäkra på 

begreppet samt att en inte visste om innebörden av begreppet. Utifrån detta kan man dra 

slutsatsen som bekräftar att särbegåvning är en komplex företeelse som lämnar ett stort 

tolkningsutrymme. Informanterna ger uttryck och kopplar samman den exceptionellt 

höga begåvningen inom ett eller flera områden som en särbegåvad elev kan ha med 

diagnoser inom autismspektrumfältet. Detta kan man sätta i relation till utrycket twice 

exceptional att man har en hög begåvning med förhinder (Liljedahl, 2017).  

 

Det som framkommer och blir tydligt är att begreppet särbegåvning är ingen 

självklarhet inom skolväsendet. Intressant är att tre av tolv informanter uppger att de 

kommit i kontakt med begreppet innan de börjar jobba inom skolväsendet. Då ska vi ta i 

beaktande att det är flera olika professioner som är med undersökningen. En förklaring 

till detta kan vara att första gången begreppet särbegåvning uppmärksammas i 
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styrdokumenten så sker det i Skolverkets stödmaterial (2014) för att sedan följas upp av 

en generell handlingsplan som Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2014) gett ut. 

Utöver detta så kan man i Skolkommissionens slutbetänkande (SOU 2017:35) se att det 

finns brister i arbetet med elevgruppen i fråga.  

 

Man kan konstatera att det är ett ganska nytt begrepp i offentlighetens ljus och det kan 

delvis förklara varför informanterna har en spridd kunskapsnivå när det gäller detta 

fenomen.  Det kan vidare förklara varför informanternas erfarenheter i arbetet med 

denna elevgrupp skiljer sig så mycket åt. En slutsats man kan dra är att kunskapsnivån 

är ojämn då en stor del av informanterna har uppgett att man jobbat med särbegåvade 

elever trots att detta har varit obekräftade uppgifter. Det skulle kunna innebära att den 

enskilde individen har en uppfattning om vad särbegåvning är utan att ha en 

kunskapsmässig grund att luta sig emot. Detta skulle kunna innebära att rutinerna för 

överlämning från grundskolan till gymnasiet är bristfälliga och då kan gymnasieskolans 

arbete med elevgruppen bli lidande.  

  

Vi kan konstatera utifrån vad informanterna för fram där de betonar delaktighet och 

specialpedagogiska insatser som bärande element så är elevgruppen fortfarande relativt 

osynliggjord. En början till att synliggöra de särbegåvade eleverna kan vara att man 

inom lärarutbildningar på alla nivåer lyfter elevgruppen och aktivt diskuterar de 

möjligheter och hinder som kan uppstå i kontakten med dem. Som vi lyft fram tidigare i 

uppsatsen utgör de särbegåvade cirka fem procent av den totala elevmassan (Stålnacke, 

2017). Det är en avsevärd andel och chansen är stor att alla professioner inom 

skolväsendet någon gång kommer i kontakt med en särbegåvad elev. 

Kompetenshöjande insatser för de olika professioner som inom i elevhälsan ser vi också 

som viktigt. Därmed kan man bygga en grund för att de särbegåvade eleverna inte ska 

hamna på elevhälsans bord till att börja med. Då kan elevhälsan istället fokusera sina 

insatser på det förebyggande och salutogena förhållningssätt som vi står bakom och tror 

på.  

 

Vidare när man tittar på hur överlämningarna från grundskolan till gymnasieskolan ser 

ut så uppger en av tolv informanter att man har fått en överlämning om en elev med 

bekräftad särbegåvning. Det här kan man försöka förstå inte bara utifrån bristande 

rutiner. Wallström (2012) menar på att det inte är ovanligt att det särbegåvade barnet 
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kan klara sig genom tidigare år utan ansträngning. När kraven ökar, exempelvis vid en 

övergång till gymnasiet kan olika problem uppstå som kan påverka elevens resultat. Då 

kan det uppstå en diskrepans mellan elevens förmåga och de resultat som eleven 

uppvisar (Wallström, 2012).  

 

Utifrån Wallströms (2012) diskussion kan man argumentera för att skolorna i denna 

studie som alla har högskoleförberedande program kan bidra till att kravnivån ökar 

ytterligare och kan därmed trigga den särbegåvade elevens problematik så att den på ett 

tydligare sätt synliggörs. Det kan vidare förklara varför det också är en sådan avsaknad 

av dialog kring särbegåvade elever. Å andra sidan kan en gymnasieskola som arbetar på 

ett effektivt sätt med elevgruppen utgöra en miljö där eleven blomstrar då man får de 

rätta förutsättningar för sin utveckling. På det sättet anser vi att gymnasieskolans roll 

och ansvar är avgörande för den särbegåvade elevens vidareutveckling. 

 

Utöver de stödinsatser som skolan kan erbjuda så lyfts i resultaten fram begreppet 

”grit”. Det skulle kunna vara behjälpligt för den enskilde eleven att vara mottaglig för 

skolans insatser. Grit är en personlig egenskap som skolan inte kan skapa utan som 

individen själv innehar (Klingberg, 2016). Gymnasieskolan kan dock genom coachande 

och motiverade samtal locka fram grit hos de särbegåvade elever som besitter 

egenskapen och använda det som verktyg för elevens utveckling. 

 

En annan aspekt som vi vill lyfta fram är problematiken som kan uppstå vid 

överlämningar från grundskola till gymnasieskola. Resultaten och vår analys av 

resultaten visar på allvarliga brister i rutinerna för överlämnande. Det här är något som 

vi anser att skolväsendet bör förbättra då det är en central del för hur gymnasieskolan tar 

emot och bemöter eleverna. En mer effektiv och fungerade överlämning kan enligt oss 

bidra till fler positiva effekter både för gymnasieskolan och den särbegåvade eleven. 

Det skulle kunna bidra till att den mottagande gymnasieskolan i god tid kan förbereda 

sig, utarbeta lämpliga stödinsatser samt ha dialog i arbetslagen för hur man ska bemöta 

eleven. Anpassningarna ska vara färdiga att sättas in vid skolstart. Som det ser ut nu i de 

undersökta skolorna blir det ofta en fördröjning innan den särbegåvade elevens 

problematik belyses och då blir det ett mycket mer omfattande arbete som krävs både 

från eleven och skolans håll för att vända den negativa trenden. Tyvärr är det mycket 

troligt att samma trend gäller för många fler gymnasieskolor i Sverige. Vi menar på att 
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här finns det mycket utrymme för förbättringsåtgärder eller för att använda oss av 

Vygotskij när han pratar om den proximala utvecklingszonen.  

 

Vygotskijs teori handlar om individer, den borde kanske även till viss del gälla 

organisationer. Det finns en hög potential inom skolväsendet för att ta tillvara på alla 

elevers behov, det handlar i hög grad hur man väljer att utnyttja de resurser som finns 

och att utarbeta fungerade rutiner. Att 92 procent av de vuxna särbegåvade eleverna 

minns skolan som ”ett helvete” (Persson, 2010) vittnar om en bristande organisation i 

det avseendet. Det gäller för skolväsendet att träda in i sin proximala utvecklingszon så 

att även de särbegåvade eleverna känner en tillhörighet, meningsfullhet och delaktighet i 

sin skolgång, då kan de bli en stor tillgång för vårt samhälle.  

 

 

9.3. Pedagogiska implikationer 

 
Resultatet av denna studie visar på stora kunskapsluckor vad särbegåvning innebär och 

därmed också hur man ska bemöta elevgruppen, göra dem delaktiga och känna 

meningsfullhet i sin skolgång. Den potentiella påverkan för de särbegåvade eleverna 

kan därmed bli allvarliga och få långtgående effekter som sträcker sig utanför 

klassrummet. Då fokus med denna studie varit att studera elevhälsans arbete med 

elevgruppen så kan vi inte undkomma att se till de sociala och emotionella aspekterna 

hos elevgruppen. Det är dock tätt sammankopplade med hur eleven presterar i skolan 

vilket bland annat Thornberg (2013) och Jakobsson & Nilsson (2011) lyft fram.  Om 

pedagogiska anpassningar finns på plats för elevgruppen så kan man träda in i den 

proximala utvecklingszonen där eleven finner skolan meningsfull och känner 

delaktighet. Om skolan lyckas möta eleven på dess nivå och ger hen möjligheter att 

utvecklas kan ett positivt samspel uppnås där både skolväsendet och den särbegåvade 

elev kan lära av varandra. Det förutsätter en prestigelös inställning hos pedagogerna 

som ska jobba med elevgruppen. Det kan finnas en rädsla eller osäkerhet hur man ska 

jobba med elever som har en förmåga långt över vad pedagogerna har. Det skulle kunna 

manifesteras i ovilja att jobba med elevgruppen vilket vi kan se som en fara i den 

pedagogiska praktiken. Kunskap och information är grundläggande begrepp som krävs 

för att kunna möta alla elever, de särbegåvade är inget undantag men det är här som 

verksamheterna i vår studie visat sig ha stora brister.  
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9.4. Förslag till fortsatt forskning 
 

Även om vi ser ett ökat intresse i Sverige idag så är forskning i ämnesområdet 

fortfarande en bristvara. Vi verkar befinna oss i en tidig fas där vi upplever stora 

kunskapsluckor inom ämnet särbegåvning. Vi ser ett behov av forskning som dels på en 

allmän nivå belyser vad särbegåvning är och vilka karakteristiska egenskaper man kan 

identifiera i mötet med en särbegåvad individ/elev. Utöver det ser vi ett behov av 

forskning inom mer specifika områden som är kopplade till särbegåvade elever, framför 

allt som fokuserar på hur skolväsendets rutiner och förhållningssätt gentemot 

elevgruppen skulle kunna se ut. Framtida forskning har vidare ett behov att fokusera på 

hur de psykologiska aspekterna hos en särbegåvad elev kan se ut, den särbegåvade 

elevens uppfattning om hur en god skolsituation och en god lärandemiljö kan se ut.  
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Bilaga 1 

 

 

 
 
 
 
Till Dig som arbetar inom gymnasieskolans elevhälsa! 
 

Hej! 

Vi heter Joakim Fransson & Fotini Skenteri Ekstrand och vi läser 

specialpedagogprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi håller just nu på att 

genomföra vårt självständiga arbete som syftar till att titta närmare på hur elevhälsan 

uppmärksammar och jobbar med särbegåvade barn som kan vara i behov av särskilt 

stöd. 

Vi är medvetna om att det är ett begrepp som kan vara svårtolkat. Vi avser i vår studie 

de elever som uppvisar en exceptionell förmåga i ett eller flera olika områden. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på denna elevgrupp är för att de ofta skapar 

utmaningar för skolan på en annan nivå än vad som man är van vid när det gäller elever 
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i behov av särskilt stöd. Våra egna erfarenheter i kombination med vad vi fått ta del av 

under utbildningens gång har lett till att vi vill belysa denna elevgrupp. 

För att detta ska vara möjligt behöver vi hjälp av verksamma professioner som är 

knutna till elevhälsan inom gymnasieskolan. Vår studie kommer genomföras genom 

intervjuer. Varje intervju beräknas ta mellan 30-45 minuter. Intervjuerna kommer spelas 

in digitalt via mobiltelefonen, detta för att hjälpa oss att återge informationen på ett 

korrekt sätt. 

Din medverkan är helt frivillig, du väljer således helt själv om du vill delta. Du kan 

närsomhelst under före eller under intervjun välja att avbryta din medverkan i studien. 

Det du säger i intervjun kommer endast vi och vår handledare på universitetet ha 

tillgång till. Resultatet kommer föras fram på ett sätt att vi garanterar din anonymitet. 

Eventuella citat kommer inte kunna kopplas till dig eller den verksamhet du jobbar 

inom. Det inspelade materialet från intervjuerna kommer att behandlas med strikt 

sekretess (Vetenskapsrådet, 2011 God forskningssed ). 

 

 

 

Vi är tacksam för din medverkan och vi hör av oss senast den 10 September 2017. 

Tack på förhand! 

 

Joakim Fransson & Fotini Skenteri Ekstrand  
Studerande Specialpedagogprogrammet, Linnéuniversitetet  
Jfrss00@student.lnu.se eller fs222ne@student.lnu.se    
 

Handledare: 

Ulla Gadler  
universitetslektor vid Linnéuniversitetet 
ulla.gadler@lnu.se 
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Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
 
Vilken är din yrkesroll? vad innebär det?  
 
Information & rutiner 
 
Kan du säga någonting om vad begreppet särbegåvning betyder för dig? (din 
uppfattning) 
 
När kom du i kontakt med begreppet särbegåvning första gången? 
 
Vilka är dina erfarenheter kring elever som är särbegåvade? 
 
Kan du beskriva ett/ditt möte med en särbegåvad elev? 
 
Vad anser du är viktigt att tänka på i mötet med särbegåvade elever? 
 
På vilket sätt får du information om en elev som är särbegåvad? 
 
Hur går överlämningen till? 
 
Förs det en dialog om de särbegåvade eleverna på din arbetsplats? 
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Anpassningar & stödinsatser 
 
Har skolan några rutiner för att bemöta de särbegåvade? 
 
Samarbetar de olika aktörerna i skolans EHT? 
 
Vilka möjligheter/hinder ser du för att gymnasieskolan ska lyckas inkludera elever med 
särbegåvning? 
 
Hur görs eleven delaktig i sin egen studiesituation? 
  
Har du förslag på förbättringar för att anpassa gymnasieskolan efter den särbegåvade 
elevens behov? 
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