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Sammanfattning 
På senare tid har det i media uppmärksammats att många skolor inte tar tillvara på de särskilt begåvade 
elevernas kapacitet. Till skillnad mot flera andra länder saknar Sverige riktlinjer och strategier kring 
hur man inom skolan kan arbeta för att bemöta och utmana dessa elever. Syftet med uppsatsen är 
därför att beskriva några pedagogiska erfarenheter, arbetssätt och organisatoriska lösningar som har 
utvecklats i svenska skolor för att kunna utmana särbegåvade elever i skolan. Studien består av 
fallstudier på fyra skolor i olika kommuner. Det empiriska underlaget i undersökningen består av fyra 
semistrukturerade intervjuer med fem respondenter. De är yrkesverksamma lärare, speciallärare eller 
specialpedagoger och har utvecklat arbetssätt för att utmana särbegåvade elever. Studien visar att två 
av skolorna arbetar med att utmana dessa elever i små grupper utanför klassens ram. De andra två 
skolorna arbetar med utmaningar för eleverna inkluderat inom klassens ram. Detta förekommer 
framförallt inom ämnet matematik. Arbetssätten som används är fördjupning och berikning inom 
ämnet men även acceleration, d.v.s. att eleverna får möjlighet att läsa ett ämne med innehåll från en 
högre årskurs. Dessa arbetssätt har lett till mer tillfredsställda elever och att övriga lärare fått en slags 
fortbildning angående hur dessa elever kan bemötas och utmanas. Det framkommer dock att några av 
de intervjuade pedagogerna upplevt svårigheter med att hantera konstellationer och grupper av 
särbegåvade elever eftersom en del av eleverna haft svårt med det sociala samspelet. De intervjuade 
pedagogerna har även upplevt att det finns ett motstånd från andra lärare då det avsätts tid för 
undervisning av högt begåvade elever då denna tid istället skulle kunna läggas på elever som inte når 
målen. I alla skolor har dock skolledningen uppmuntrat arbetet kring de särbegåvade eleverna och 
avsatt tid för dessa arbetssätt.  
 
 
Nyckelord 
Särbegåvade elever, elever med särskilda förutsättningar, arbetssätt, specialpedagogiska insatser, 
grundskola, matematikundervisning. 
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Figurförteckning 
Figur 3.2.1 Flerfaktormodellen 
 

Förkortningar 
ADHD: Är en förkortning för Attention Deficit Hyperactivity Disorder som är en neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning. 
 
IKT: Är en förkortning för information och kommunikationsteknik såsom datorer, surfplattor och 
andra digitala verktyg. 
 
IUP: Är en förkortning för individuell utvecklingsplan som ska vara ett stöd för elevens lärande i 
skolan. 
 
IQ: Engelsk förkortning för intelligenskvot IK. Tidigare var detta ett mått på kvoten mellan barnets 
mentala och kronologiska ålder, vilket mättes vid intelligenstester. Numera fördelar sig testpoängen 
enligt normalfördelningsskurvan med genomsnittet 100 och standardavvikelsen 15. Drygt 2 % av 
befolkningen har ett IQ på 130, vilket är två standardavvikelser över medel.  
 
Mensa: En internationell förening för människor med en IQ på minst 131. 
 
NP: Är en förkortning för nationella prov som utformas av Skolverket. 
 
PIRLS: En internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Studien genomförs 
var femte år. 
 
PISA: En internationell studie som undersöker i vilken grad utbildningssystemet bidrar till att 
femtonåriga elever är rustade att möta framtiden. Elevernas förmågor undersöks inom tre 
kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförmåga. Studien genomförs var tredje år. 
 
SALSA: Är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat i årskurs 9 efter att 
viss hänsyn tagits till elevsammansättningen. 
 
SIRIS: Skolverkets websida där all statistik och alla dokument om en kommun eller skola finns. 
 
TIMSS: En internationell studie som undersöker elevernas kunskaper i matematik och naturvetenskap 
i årskurs 4 och 8. Studien genomförs var fjärde år.  
 
ÅP: Är en förkortning för åtgärdsprogram, är ett verktyg för att stötta elever som under en period är i 
behov av särskilt stöd i skolan. 
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Inledning 
 
1.1 Inledning 
Enligt skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) har alla elever rätt till ledning och stimulans i sin 
kunskapsutveckling för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, vilket även gäller 
de som lätt når målen. 
 
 ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” 
   ( 3 kap. 3§, Utbildningsdepartementet, 2009) 
Det svenska begrepp som har introducerats i Sverige för att beteckna elever som på engelska ofta 
beskrivs som ”gifted and talented” är särbegåvade (Persson 2007). Begreppet kan användas för elever 
som uppvisar en begåvning över genomsnittet och har en extraordinär förmåga inom ett eller flera 
ämnen. Skolans undervisning är inte är alltid anpassad för de särbegåvades sätt att lära, vilket leder till 
att eleverna underpresterar eller mår dåligt i skolan (Persson, 2007, Stålnacke, 2007, Stålnacke & 
Smedler, 2010). Perssons (2010) forskning visar att många elever tappar motivationen när de är 
understimulerade och undervisningstempot är för lågt. Skolinspektionen (2013) har i ett flertal 
rapporter den senaste tiden kritiserat skolor som inte stimulerar de elever som lätt når kunskapskraven. 
Skolinspektionen påpekar att lärarna måste bli bättre på att anpassa undervisningen efter elevers 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. De måste även ge elever ledning och stimulans för 
att de ska kunna nå ännu längre i sin kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2013). Skolverket (2012) 
har nyligen gett ut en rapport där man har granskat de högpresterande elevernas resultat i olika 
internationella undersökningar i den svenska skolan och jämfört dessa resultat med elevers resultat i 
andra länder. Dessa frågor har inte uppmärksammats tidigare i den svenska utbildningspolicyn, medan 
det i andra utbildningssystem finns officiella riktlinjer och resurser tillgängliga för lärare och föräldrar 
som handlar om elever med hög förmåga och begåvning. I Skolverkets rapport är det dock enbart de 
elever som presterar på en hög nivå i skolan man undersökt. Det betonas i rapporten att det finns få 
svenska vetenskapliga studier inom området begåvning samt att det ofta finns en diskrepans mellan en 
elevs förmåga till lärarande och en elevs verkliga lärande i skolan och att detta är en central 
problematik. Därmed finns det ett stort behov av kunskap inom detta område. Trots att det saknas 
riktlinjer kring hur man kan arbeta med elever med hög begåvning, finns det skolor i Sverige där 
pedagoger har utvecklat arbetssätt och strategier för att bemöta och utmana särbegåvade elever. 
Utifrån detta är det intressant att beskriva hur några av de skolorna arbetar samt vilka organisatoriska 
lösningar som har gjorts inom skolan för att detta arbete ska kunna utföras.  

1.2 Val av begrepp 
I uppsatsen används begreppet särbegåvning och särbegåvade elever. Det är den formuleringen som 
bäst beskriver vilka elever studien fokuserar på, då detta är den ursprungliga översättningen från 
amerikanen Marlands uttryck ”gifted children” (Persson, 1997). Uttrycket särbegåvning varierar både 
ur ett historiskt och geografiskt perspektiv, men enligt Persson (a.a) är det den vedertagna svenska 
benämningen för barn med utomordentliga förmågor. I uppsatsen används inte begreppet begåvade 
elever för att det är ett uttryck som ofta används som likställt med högpresterande. Persson (1997) 
skriver att begreppet begåvad elev oftast används om elever som har lätt för sig och som i stort sett är 
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problemfria i skolan och passar in i skolans mönster och gör bra ifrån sig. När det i studien, används 
begreppet högpresterande elever avses de elever som är mycket duktiga i skolan, har höga betyg och 
har en positiv inställning till skolan. Även Skolverket använder i sin rapport (Skolverket 2012) 
begreppet högpresterande elever om de elever som presterar höga resultat i skolan. Med särbegåvade 
elever menas i uppsatsen de elever som har en osedvanlig förmåga inom ett eller flera ämnen men som 
inte alltid är högpresterande i skolan. Eftersom studien fokuserar på skolämnen och det pedagogiska 
arbetet med eleverna i skolan är det logisk-matematisk särbegåvning studien avser.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva pedagogiska erfarenheter och organisatoriska 
lösningar som kan förekomma i svenska skolor och som används för att kunna utmana särbegåvade 
elever i skolan. De underliggande syftena är att belysa vilka arbetssätt och strategier som kan vara 
användbara i arbetet med dessa elever och vilka krav det ställer på den undervisande läraren och 
skolans organisation.  
 
Frågeställningarna är: 

• Hur uppmärksammas de särbegåvade elevernas förutsättningar och kunskaper på de aktuella 
skolorna? 

• Vilka arbetssätt föreslås av pedagoger som arbetar på skolor där man har erfarenhet av att 
arbeta med särbegåvade elever?  

• Vad ställer dessa arbetssätt för krav på den undervisande läraren och på skolans organisation, 
enligt pedagoger med erfarenhet av att arbeta med särbegåvade elever? 

 

2.2 Disposition 
Efter inledning, syfte och frågeställning kommer uppsatsen disponeras på följande sätt. I avsnitt 3 ges 
en kortfattad bakgrund till vad en särbegåvning kan innebära. I avsnittet framgår även hur man kan 
identifiera särbegåvade elever och hur man kan arbeta med denna grupp i skolan. Där presenteras även 
vad forskning visat angående särbegåvade elevers skolsituation både internationellt och i Sverige. I 
avsnitt 4 redogörs för den valda metoden och dess relevans. Där diskuteras även studiens 
tillförlitlighet, generaliserbarhet och etiska överväganden. I avsnitt 5, som innehåller resultatet, 
presenteras och diskuteras det utifrån vad som framkommit vid fallstudierna och med 
frågeställningarna som grund. I diskussionen i avsnitt 6 diskuteras resultatet gentemot bakgrunden och 
frågeställningarna. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom området särbegåvning. I avsnitt 7 
finns referenslistan för litteraturen som använts samt bifogade bilagor. 
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3. Teoretisk bakgrund 
I den här delen av uppsatsen ges en kortfattad bild av vad särbegåvning är, hur den definieras och 
utifrån vilka förklaringsmodeller den kan bedömas. Därefter redogörs för vilket pedagogiskt 
bemötande och vilka pedagogiska arbetssätt som föreslås i forskningen och i litteraturen. Sedan 
beskrivs de delar av den kontext som uppsatsämnet befinner sig i. Målet med detta är att kunna placera 
studien i sitt sammanhang. 
 

3.1 Definitioner/Begrepp 
Särbegåvning är ett förhållandevis nytt begrepp i Sverige och användes första gången 1997 av Roland 
Persson (1997). Det är en översättning av ”gifted children” som användes av amerikanen Sydney P 
Marland, som i sin rapport till den amerikanska kongressen 1971 skrev följande: 
 

”Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla till enastående 
prestationer, och som identifieras av yrkesskickliga och väl kvalificerade individer. De är barn som 
kräver differentierade och individuellt anpassade pedagogiska program för att kunna förverkliga sig 
själva och göra en insats för samhället i stort. Detta är dessutom en typ av undervisning som vanligen 
ligger bortom den som den ordinarie skolan kan erbjuda”. 

   (Marland citat i Persson, 1997, sid 45-46) 
Marlands definition har haft stort inflytande och har kommit att bli något av en amerikansk ledstjärna 
för denna typ av specialpedagogik. Enligt definitionen är särbegåvning ett mångfacetterat begrepp men 
blir även begränsad eftersom den namnger olika domäner såsom allmän intellektuell förmåga, 
kreativt/produktivt tänkande, ledarskap samt särskild fallenhet för något akademiskt ämnesområde 
eller för de olika konstarterna. Definitionen fokuserar enbart på skolsärbegåvning och går att 
identifiera inom grundskolans ram och inom de ämnen som läses i skolan (Persson, 1997). 
 
Forskarna Robert Sternberg och Jane Davidson vill lägga till åldersaspekten och använder sig av 
begreppet brådmoget beteende när de definierar särbegåvning.  
 

”Brådmoget beteende kan identifieras som särbegåvat helt enkelt genom tidpunkten: ett barn 
utvecklar vid en tidig ålder en förmåga som vanligen inte utvecklas förrän senare, om den utvecklas 
över huvud taget”. 

   (Sternberg & Davidsson citat i Persson, 1997, sid 49) 
Andra forskare har också belyst detta med åldersaspekten när det gäller särbegåvning men då för att 
det är ett begrepp som är relaterat till olika åldrar. Enligt Coleman & Cross (2000), syftar det för yngre 
barn till att man har potential medan det för tonåringar eller vuxna syftar på uppnådda prestationer. 
Mayer (2005) kompletterar Coleman & Cross (a.a) förslag med olika stadier. På nybörjarstadiet har 
man potential, på mellanstadiet visar man prestation och på det avancerade stadiet är ledorden 
framstående skicklighet. Enligt Persson (1997) är det överlag uppnådda prestationer som utmärker 
särbegåvning snarare än att man har potential att uppnå höga resultat i framtiden (Persson, a.a). 
 
Trots att forskning om intelligens och särbegåvning pågått i mer än hundra år har inte forskarna 
lyckats komma överens om någon gemensam definition av särbegåvning. Enligt Freeman (2005) kan 
det vara så att det finns hundra olika definitioner av särbegåvning. Alla olika definitioner har dock 
gemensamt att den särbegåvade bevisar sin särbegåvning genom ett beteende som i jämförelse med 
andras beteenden inom samma område på något sätt är överlägset. Beroende på inom vilken domän 
man har sin särbegåvning, visar det sig exempelvis genom att man är effektivare, snabbare, kunnigare, 
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vältaligare eller insiktsfullare (Persson, 1997). Forskarna är även överens om att särbegåvning är 
specifik snarare än generell vilket betyder att man uppvisar de extraordinära prestationerna inom ett 
specifikt område (Mayer, 2005). 
 
Persson (a.a) menar att man inte kan tala om de befintliga modellerna som riktiga eller felaktiga utan 
att de snarare ska vara verktyg för att ytterligare kunna utforska särbegåvningsbegreppet. Persson 
föreslår en definition som skulle kunna vara användbar om man avser en specialpedagogisk 
intervention för de särbegåvade.  
 

”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 en mänsklig prestation, aktivitet eller funktion”. 

    (Persson, 1997, sid 50) 
Definitionen påpekar att det är just kontinuiteten av förvåning som är utmärkande för en särbegåvad 
person. Denna definition går att tillämpa för alla domäner och tar inte ställning för någon specifik 
teoretisk modell. Istället inrymmer den olika perspektiv och är praktisk tillämpbar för pedagoger. Den 
är inte heller begränsad till ett skolperspektiv utan utgår från ett samhällsperspektiv (Persson, 1997). 
Dock visar sig särbegåvningen oftast inom vissa domäner och Persson (a.a) nämner några specifika 
särbegåvningsdomäner vilka är en akademisk, en kommunikativ, en teknisk, en språklig, en idrottslig 
och en konstnärlig domän. Uttrycket särbegåvning varierar både ur ett historiskt och geografiskt 
perspektiv, men enligt Persson (1997) är det den vedertagna svenska benämningen för barn med 
utomordentliga förmågor. 
 
Många gånger används uttrycken begåvning, hög begåvning, talang och särbegåvning som synonymer 
(Mönks & Ypenburg, 2009). Dessutom kompletterar Ziegler (2010) dessa begrepp med uttrycket 
exceptionell prestationsförmåga. Med detta menar han att begåvning ska beaktas i ljuset av 
prestationer. Trots att flera forskare hävdar att talang är något som är underordnat begåvning finns det 
många som använder termerna talang och särbegåvning som synonymer (Csikszentmihalyi & 
Robinson, 1986; Haensly et al., 1986). 
 

3.2 Hur kan särbegåvning förklaras? 
Eftersom det inte finns en entydig definition av särbegåvning menar flera forskare att särbegåvning 
bör betraktas som en social konstruktion och inte som ett absolut begrepp (Freeman, 2005, 
Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993). Beroende på vilken kontext vi lever i så får vissa 
egenskaper en ”stämpel”. Detta betyder att vad som anses särbegåvat varierar från plats till plats och 
från en tid till en annan. Även om det finns många definitioner av särbegåvning är mitt intryck är att 
flertalet forskare är överens om att det inte bara är övning som räcker för att en särbegåvning ska 
kunna utvecklas utan att det även krävs en medfödd förmåga som ligger över genomsnittet. Förmågan 
måste även kompletteras med erfarenheter som både handlar om socialt stöd och en lärande omgivning 
(Mayer, 2005). Det finns även andra faktorer, utöver de intellektuella, som är viktiga för utvecklandet 
av en särbegåvning. Det handlar om att tro på sig själv, att vara beslutsam och oberoende, att ha en 
hängivenhet till en uppgift och att kunna ha en ihärdighet och en intensitet kring ett arbete och att 
kunna bemästra det (a.a). Även Robinson (2005) menar att dessa faktorer är viktiga för utvecklandet 
av en särbegåvning, men menar däremot att de inte bör vara en del av definitionen särbegåvning. 
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3.2.1 Flerfaktormodellen 
Flerfaktormodellen har utvecklats genom att man studerat individer som uppvisat utomordentliga 
prestationer. En av de mest använda är den triadiska interdepensmodellen som inbegriper socio-
kulturella aspekter i definitionen av särbegåvning. Mönks och Ypenberg (2009) menar att 
särbegåvning är en potential för utomordentliga prestationer där kreativitet, motivation och höga 
intellektuella förmågor är tre personlighetsdrag en person måste besitta för att kunna utveckla sin 
kognitiva förmåga. Med kreativitet menar de att man har ett uppfinningsrikt sätt att lösa problem. Alla 
dessa tre förmågor är beroende av varandra och måste stimuleras för att utvecklas vidare. Utöver dessa 
förmågor behövs även ett starkt socialt kontaktnät med familj, skola och vänner samt en hög social 
kompetens för att individen ska kunna förvekliga sina anlag. Om en individs omgivning inte ser till 
dennes intelligens och inte låter personen utvecklas i den snabba takt som den behöver kommer 
personen inte att utvecklas optimalt. Modellen visar vilka komponenter som måste samverka för att en 
positiv utveckling ska ske hos en individ (a.a). 

 
(baserad på en modell ur Mönks & Ypenburg, 2009) 

Det har även riktats kritik mot den triadiska interdepensmodellen. Kritiken har handlat om att 
modellen inte prövats empiriskt och att kreativiteten som är en av modellens hörnstenar inte kan 
bedömas eller definieras på ett entydigt sätt (Ziegler, 2010). 
 
3.2.2 Aktiotop-modellen 
Kännetecknande för aktiotop-modellen är aktivitet och handlingar, vilket stämmer med det 
sociokulturella perspektivet. Modellen framhäver miljöns betydelse eftersom man endast kan uppnå 
excellent prestationsförmåga då en mångfald av komponenter sammanfaller (Ziegler, 2010). Enligt 
modellen definieras särbegåvning enligt expertutlåtanden om hur barn kommer att klara kommande 
studier och vilka prestationer man kan förvänta sig av dem. Modellen är utvecklad efter observationer 
som gjorts av individer som har uppnått excellent prestationsförmåga inom matematik, fysik, musik, 
litteratur eller idrott. Vägen till excellent prestationsförmåga för dessa personer var mödosam och 
lång. Inlärningsprocessen hade pågått under minst 10 000 timmar eller 10 år. Centralt i modellen är att 
utvecklandet av prestationsförmågan kan förstås som ett utökande av den individuella 
handlingsrepetoaren, så att en individ kan utföra allt svårare och mer komplexa handlingar inom en 
viss domän. Exempelvis kan detta vara att redan i förskoleåldern försöka räkna, att sedan i 
grundskolan utföra aritmetiska operationer, i högstadiet lösa algebrauppgifter och på gymnasiet räkna 
integralräkning. Aktiotopmodellen erkänner särbegåvningens tidiga debut men betonar även att 
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inlärningen måste ske enligt en förutbestämd lärväg som kan överbrygga klyftan mellan en individs 
nuvarande handlingsrepetoar inom en talangdomän och en excellent handlingsrepetoar. Det är 
pedagogernas ständiga uppgift att skapa en effektiv lärväg för en elev och även ge anvisningar och 
feedback så att ett utökande av elevens handlingsrepetoar kan möjliggöras (a.a). Ziegler (2010), anser 
att man istället för IQ-tester bör använda förmågan till utomordentliga prestationer som 
prognostiserande verktyg. 
 
En studie vars resultat påminner mycket om aktiotop-modellen presenterades i Chicago 1985 (Bloom 
& Sosniak, 1985). Ett forskarteam hade under fyra år följt 120 individer som ansågs som experter 
eftersom de uppnått excellent prestationsförmåga. Även omgivningens betydelse undersöktes i 
studien. Individerna hade olika prestationsområden såsom musik, matematik, naturvetenskap och 
idrott. Forskarna har kunnat identifiera några gemensamma framgångsfaktorer i individernas 
progression oavsett vilket prestationsområde de hade. Några centrala komponenter i individernas 
utveckling har varit inlärningsfasens hantering, hemmiljöns positiva inverkan och det livslånga 
lärandet. När det gäller inlärningsfasen hade den grupp som följde eleverna, som hade matematik som 
sitt prestationsområde, svårast att särskilja inlärningsfaserna eftersom det enbart gick att observera en 
liten del att problemlösandet. Detta berodde på att det mesta av matematikernas aktivitet pågick i deras 
tänkande, vilket inte kunde observeras utifrån. Forskarlaget kom dock fram till att eleverna inte 
behöver mer av samma sak för att bli experter. Det som är avgörande är istället kvalitén på det som 
individerna lär sig och på instruktionerna som ges. Forskarna som följde eleverna som var experter 
inom andra områden avgränsade fasernas längd till de tidiga åren, mellanåren och de senare åren (a.a). 
Hemmiljöns positiva inverkan handlade om att föräldrarna ofta introducerade barnen till sina 
expertområden. För familjen var det dock inte så viktigt att barnen redan i unga år visade utmärkta 
resultat utan det viktiga var att man gjorde sitt bästa oavsett vilken uppgift man antog. Det forskarna 
har uppmärksammat när det gäller det livslånga lärandets betydelse är att individernas utveckling har 
präglats av hårt och målmedvetet arbete som pågått i minst tio till femton år (Bloom et al., 1985). 
Detta bekräftas även av Zieglers (2010) observationer mer än 20 år senare. 
 

3.3 Pedagogiskt bemötande  
3.3.1 EU:s rekommendationer 
I rekommendationen nr 1248 om utbildning av ”gifted and talented children” som det Europeiska 
parlamentet antog 1994 (Recommendation 1248, 1994, se bilaga 1) framgår det att individuella 
skillnader mellan elever bör respekteras och erkännas och att detta bör framgå i varje lands 
lagstiftning. Mycket begåvade barn, men även andra, ska erbjudas tillräckliga utbildningsmöjligheter 
för att utveckla sin fulla potential. Man rekommenderar även att forskning om begåvning och talang 
och tillämpad forskning om hur man identifiera detta bör utvecklas parallellt. Denna forskning om 
framgångsmekanismer skulle kunna hjälpa till att motverka att elever avbryter sin skolgång. Dessutom 
bör lärarna och övriga som arbetar med barn få fortbildning i strategier för att identifiera barn med hög 
kapacitet eller speciella talanger. Vidare bör skolsystemet vara utformat på ett sådant sätt som 
möjliggör att elever med speciell begåvning kan få extra undervisning inom ett visst ämne inom det 
ordinarie skolsystemet. Man bör tidigt identifiera elever som är i behov av denna undervisning. Andra 
generella insatser bör vara flexibla läroplaner, berikande material, hjälpmedel och olika 
undervisningsstilar för att främja utvecklingen hos alla barn, oavsett om de är högt begåvade eller inte. 
Dock bör identifieringen av de högt begåvade eleverna ske med diskretion då man bör undvika att 
”peka ut” dem då det kan få oönskade konsekvenser. Det är även viktigt att klargöra vad begreppet 
”begåvning” står för och att diskutera en definition som accepteras och är begriplig på flera språk.  
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3.3.2 Storbritannien 
I Europa är Storbritannien det land som utvecklat mest material och råd till lärare som arbetar med 
särbegåvade elever. Det engelska utbildningsdepartementet har mellan åren 1999-2009 arbetet fram en 
policy för hur det engelska skolsystemet ska bemöta “gifted children”. Efter detta byttes regering och 
policyn har varit vilande sen dess, men enligt Robinson & Campbell (2010) som är forskare i 
Storbritannien så används policyn fortfarande. Forskarna har gjort ett antal fallstudier i olika brittiska 
skolor för att beskriva hur man arbetar inkluderat med särbegåvade barn. De kommer bland annat fram 
till hur viktig lärarens roll är för att dessa elever ska lyckas. De undersökte bland annat om lärarens 
arbetssätt och bemötande gentemot särbegåvade elever skiljde sig från hur de bemötte övriga elever. 
De kom fram till att de flesta arbetssätten som var bra för särbegåvade elever även var det för övriga 
elever. Det fanns dock ett fåtal saker som särskilt gynnade de särbegåvade eleverna men de skulle 
även kunna var effektiva för andra elever. Om lärare tidigt uppmärksammar en elev med snabb 
inlärningstakt kan det hjälpa läraren att planera sina lektioner och därmed kunna ta hänsyn till den 
eleven. Läraren kan genom att ha höga förväntningar på den särbegåvade eleven motivera och 
uppmuntra den till att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling. Läraren kan även låta eleven få ta del 
av avancerat material för det ämne eleven har passion för. Därefter kan läraren samarbeta med eleven 
för att lösa olika uppgifter istället för att lära eleven hur den ska lösa dem. Detta kan i sin tur leda till 
att lärarna blir effektivare i sin undervisning. Genom att lärarna skaffar en relation till eleven, både 
inom klassrumrummets ram men även i andra sammanhang, så lär läraren känna elevens behov och 
kan då ha ännu högre förväntningar på eleven kunskapsmässigt. Lärarna bör uppmuntra eleven till 
självutvärdering och meta-kognition för självständigt lärande. De kan även ge eleven öppna 
problemlösningsuppgifter som kräver ett högre tänkande och kreativa lösningar. Lärarna kan även 
själva lära sig av de särbegåvade eleverna, speciellt om de är intresserade av något specialområde. 
Dessutom kan lärarna ge råd till eleverna om hur de kan söka kunskap om olika ämnen utanför skolan 
(Robinson & Campbell, 2010). 
 
Robinson och Campbell (a.a) har även belyst vilka organisatoriska lösningar skolan måste göra för att 
”åtgärderna” ovan ska kunna genomföras av lärarna. Lärarna kan inte genomföra dessa åtgärder om de 
arbetar på en skola där dessa värderingar om det praktiska arbetet inte finns förankrade hos 
skolledningen. Det är viktigt att det inte enbart är förankrat teoretiskt utan även praktiskt. I några av de 
skolor man undersökt i fallstudierna har policyn för gifted students från det brittiska 
utbildningsdepartementet påverkat inte bara undervisningen utan hela skolans organisation. När goda 
och bra exempel på hur man kan arbeta och bemöta särbegåvade elever hela tiden finns i en skola blir 
det en interaktiv process. Det gör att lärarna är tvungen att aktivera alla eleverna, även de särbegåvade 
och talangfulla. Detta leder till att alla elever kan förverkliga sin potential både som elever men även 
som unga samhällsmedborgare (Robinson & Campbell, 2010). 
 
3.3.3 Sverige 
Europarådets rekommendation om utbildning för begåvade barn uppmärksammades i en 
budgetproposition i Sverige 2002/2003. I propositionen framkommer att lärarstuderande bör få 
möjlighet att ta del av forskning om högpresterande elevers pedagogiska stöd eftersom frågan har 
uppmärksammats internationellt sedan rekommendationen utfärdades. I propositionen anslås pengar 
till några lärosäten, bland annat Växjö universitet som får i uppdrag att utveckla en pedagogik för de 
högpresterande elevernas behov av pedagogiskt stöd (Skolverket, 2012).  
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Den 1 juli 2011 började den nya skollagen och de nya läroplanerna att tillämpas i Sverige. I läroplanen 
(Utbildningsdepartementet, 2011), 1 kap. 4§, finns bestämmelser om att skolan har skyldighet att ge 
stöd och stimulans åt barn och elever så att de utvecklas så långt som möjligt. Enligt förarbetena till 
denna bestämmelse betyder detta att utbildningen ska sträva efter att kompensera för de barn och 
elever som har sämre förutsättningar (Prop. 2009/10:165). I 3 kap. 3§ i skollagen står följande: 
 

"Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling”. 

    (Utbildningsdepartementet, 2009) 
Den första meningen i paragrafen, syftar på individualiseringen av undervisningen. Elever ska ges 
ledning och stimulans efter behov och förutsättningar och att ambitionen är att eleverna ska nå högre 
än lägsta godtagbara kunskapsnivå. Den andra meningen i paragrafen syftar, enligt förarbetena, på att 
även de elever som lätt når kunskapskraven eller har speciella talanger har rätt till ledning och 
uppmuntran, vilket ska beaktas vid resursfördelning (Prop. 2009/10:165). 
 
Enligt Mönks & Ypenberg (2009) måste lärare låta särbegåvade elever få utvecklas i den höga takt de 
behöver och vill hålla. De anser att inget är mer fel än att behandla alla elever som är olika som om de 
vore lika. Elever som inte får den stimulans de behöver tappar lätt motivationen och kan komma att 
tycka att allt är tråkigt i skolan. Det är viktigt att lärare tillsammans med föräldrar försöker skapa sig 
en helhetsbild av eleven där motivation, känsloliv och social- och mental kompetens beaktas för att 
man ska veta hur man ska arbeta vidare med eleven. För att eleverna ska utvecklas optimalt bör man 
även inse betydelsen av elevens sociala nätverk (a.a). 
 
3.3.4 Skolverkets rapport 
Skolverket kom i december 2012 ut med en rapport med namnet: Högpresterande elever, höga 
prestationer och undervisningen (Skolverket (2012). Rapporten redogör för resultatutvecklingen för 
de högst presterande eleverna i Sverige i de internationella kunskapsmätningarna, PIRLS, PISA och 
TIMSS. Bakgrunden till rapporten är att de högpresterande elevernas resultat i de internationella 
kunskapsmätningarna försämrats de senaste åren. Rapporten beskriver hur dessa elever som i skolan 
presterar på högsta nivån, upplevt hem- och skolmiljö. I rapporten nämns begreppen högpresterande, 
begåvade, särbegåvade och elever med särskild förmåga eller fallenhet. De skriver att begreppet 
högpresterande skiljer sig från de övriga begreppen eftersom det syftar på de elever som faktiskt 
presterar på en hög nivå i de studier man tittat på. De övriga begreppen skiljer sig från det 
högpresterande begreppet eftersom det inte är givet att de eleverna alltid presterar på en hög nivå. 
Däremot antas de ha förmåga att göra det men de gör det inte. Skolverket skriver att det i flera studier 
lyfts fram att det är ett problem att det finns en diskrepans mellan elevers förmåga till lärande och det 
verkliga lärandet i skolan.  
 
De grundläggande frågeställningarna i rapporten handlar om vad som behövs för att elever ska nå 
toppresultat i skolan, men även hur begåvning förhåller sig till höga prestationer. I rapporten tonas 
betydelsen av medfödd begåvning ner och istället framhålls att begåvning är en inlärd förmåga med 
stor utvecklingspotential som går att påverka genom undervisning. Om begåvning ses som medfödd 
kan det innebära att elever inte anstränger sig i skolan och inte vågar anta utmaningar i 
undervisningen. De menar att anstränga sig inte lönar sig och att eleverna undviker utmaningar av 
rädsla för att de ska misslyckas och därmed ses som mindre begåvade. I studien hänvisas till att allt 
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fler forskare börjat ompröva synen på begåvning från att ha varit något medfött och statiskt till att 
istället se begåvning som något som är inlärt och som kräver ansträngning från elevernas sida för att 
utvecklas.  
 
I Skolverkets rapport nämns att det finns studier som visar att det finns problem i svensk skola när det 
gäller att främja höga prestationer. Det handlar om att eleverna inte får den ledning och stimulans de 
behöver. Detta kan leda till att eleverna presterar lägre och får negativa upplevelser av skolgången. 
Även lärarens förväntningar spelar roll då studier visar att lärares förväntningar skiljer sig beroende på 
elevers socioekonomiska bakgrund, etnisk bakgrund och kön.  
 
Skolverket konstaterar även att det finns vissa betingelser i undervisningen som kan vara gynnsamma 
för att elever ska nå höga nivåer i sitt lärande. Dels handlar det om att främja elevernas motivation 
genom att uppmuntra eleverna till att arbeta med ett innehåll som är på lämplig nivå för dem. Eleverna 
ska även få det stöd som krävs för att de ska kunna skapa förståelse av ett avancerat innehåll. För detta 
krävs en kunnig lärare som kan hjälpa eleverna att tolka innehållet och ge dem redskap för att själva 
kunna förstå innehållet. Undervisningen behöver även vara flexibel eftersom elevernas förmågor till 
lärande på hög nivå varierar mellan olika moment och över tid även i en till synes homogen grupp. 
Undervisningen måste kontinuerligt anpassas efter den enskilda elevens behov (Skolverket, 2012). 
 
3.3.5 Hur utmärker sig de särbegåvade eleverna i skolan 
Coleman & Cross (2000) menar att om ett barns matematiska begåvning upptäcks tidigt kan tid och 
energi läggas på att utveckla denna förmåga. Då kan barnet få en utveckling som uppenbart skiljer sig 
från andra elever i samma ålder. Men Persson (1997) menar att de särbegåvade eleverna ibland är 
svåra att upptäcka. En elev som är särbegåvad men uttråkad i skolan kan bråka och störa 
undervisningen. Ibland väljer de särbegåvade eleverna att göra dåligt ifrån sig för att de inte vill 
utmärka sig utan vara mera lika sina klasskamrater. De barn som döljer sin särbegåvning kan känna 
sig åsidosatta (a.a). Både Winner (1999) och Persson (1997), menar att de särbegåvade eleverna kan 
bli utpekade som inlärningssvaga eftersom de ibland verkar uttråkade. När särbegåvade elever blir 
understimulerade, vilket ofta beror på att undervisningstempot är för lågt, kan de bli rastlösa eftersom 
de inte får använda hela sin potential. Detta leder ofta till att de underpresterar (Persson, 1997, Winner, 
1999).  
 
Enligt Freeman (1993) kan särbegåvade elever ibland även uppfattas som om de vore deprimerade. De 
kan även uppvisa något som kallas för kognitiv “shut down”. Om elever med särbegåvning, i en 
klassrumssituation, utsätts för ostimulerande undervisning med alltför mycket repetition uppstår en 
slags stress hos dem. Detta gör att deras hjärnor drabbas av “shut down”. Eftersom de särbegåvade 
eleverna förstår saker mycket snabbt blir de stressade av att få höra samma sak flera gånger. De 
behöver inte repetera saker för komma ihåg dem. När de förstått ett begrepp har de insett vad det 
betyder. Enligt Tolan (1995) har hjärnforskare upptäckt att för mycket upprepning stänger av vissa 
hjärnfunktioner hos dessa elever (Tolan, a.a). Detta leder till att elever med hög kognitiv förmåga 
ibland uppvisar likartade svårigheter som elever med låg kognitiv förmåga. Att särbegåvade elever 
skulle klara sig bättre än andra i skolan, är en myt menar Winner (1999). Persson (1997) menar att det 
som lärare är lätt att dra ett likhetstecken mellan att ha ett bra uppförande och att vara duktig i skolan. 
Däremot är det svårare att se ett samband mellan att vara provocerande och duktig. Alla särbegåvade 
elever har inte en provocerande attityd, men eftersom de tänker på ett annorlunda sätt och inte alltid 
känner sig accepterade kan de ta till ett provocerande beteende för att visa att de är i behov av 
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uppmärksamhet. Detta kan leda till att läraren då fokuserar på elevernas dåliga uppförande och inte 
upptäcker deras prestationsförmågor (a.a) Läraren vill gärna ändra på elevernas beteende istället för att 
ta reda på varför motivationen är så låg. Om eleverna underpresterar under lång tid kan de få dåliga 
studievanor eftersom de aldrig får några utmaningar som gör att de behöver anstränga sig. Detta kan 
leda till att de får svårt att börja studera på högskola eftersom god studieteknik ofta är en förutsättning 
för att klara av studierna (Wallström, 2010). 
 
Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen (1993), har studerat over 200 tonåringar för att belysa vad som 
bidragit till att vissa av dem valt att utveckla sin begåvning och vad som varit avgörande för att vissa 
inte gjort det. De kom fram till att de tonåringar som valde att utveckla sin förmåga accepterade sin 
individualitet och tog mer ansvar och var därmed tvungna att fatta svårare beslut än sina jämnåriga. 
Detta var ett hårt arbete då ungdomarna utöver att utveckla sin begåvning även fick anstränga sig för 
att uppträda “normalt”. Även en svensk forskare, Pia Rosander (Rosander & Bäckström, 2012), har 
studerat hur barn med samma IQ, liknande hemförhållanden och samma lärare kan få helt olika betyg 
och skolresultat. Rosander (a.a) har personlighetstestat 200 elever i början av gymnasiet och sedan 
följt dem hela deras gymnasietid i Sverige. Resultatet av forskningen visar att dessa elevers slutbetyg 
från gymnasiet påverkades av deras personlighetsdrag. Egenskaperna som hade ett samband med höga 
betyg var dels samvetsgrannhet men även neuriticism, vilket innebär att oro och ångest är viktiga 
drivkrafter för prestationer. Intellektuell nyfikenhet ledde inte till höga betyg, enligt Rosanders 
forskning. Slutsatsen av detta är att det svenska skolsystemet verkar gynna samvetsgranna och 
ångestdriva elever, istället för att gynna de nyfikna eleverna. Studien visar även att det fanns ett 
samband mellan hög IQ hos flickorna och samvetsgrannhet. Men när det gäller pojkarna var det 
tvärtom. De mindre skötsamma pojkarna, av vilka många även hade svårt att planera och strukturera 
sitt arbete, visade sig ha högre IQ än de samvetsgranna pojkarna. Studierna visar därmed att skolan 
behöver vara mer individualiserad för att fånga upp de barn som har hög begåvning men som 
underpresterar i skolan (Rosander & Bäckström, 2012). 
 

3.4 Metoder och arbetssätt 
3.4.1 Arbetssätt och individuella åtgärder i skolan 
Alla elever har rätt till en individanpassad skolgång och vad kan man då göra för att stödja de 
särbegåvade elevernas möjligheter i skolan? Både Mönks & Ypenberg (2009) och Persson (1997) 
anser att identifiering, acceleration och berikning är de ledord som bör användas för att stimulera de 
särbegåvade elever i skolan.  
 
Identifiering: För att man i skolan ska kunna vidta åtgärder måste en särbegåvad elev identifieras. 
Enligt Mönks & Ypenberg (2009) brukar lärare kunna identifiera hälften av de elever som har hög 
prestationsförmåga, vilket betyder att de missar hälften. Enligt Persson (2010) upptäcks en del av de 
särbegåvade eleverna när de felaktigt utreds för diagnoser som ADHD eller Aspergers syndrom. 
Wallström (2010) anser att en lösning för att lärarna ska kunna identifiera de särbegåvade eleverna är 
att de får fortbildning om detta. Den amerikanska psykologen och forskaren Linda Silverman (2002), 
har kommit fram till vissa personliga och intellektuella drag hos särbegåvade elever, vilket skulle 
kunna vara till hjälp för lärare. Dock är denna modell en sammanställning av olika sammanhang och 
skeenden som man använder för att identifiera särbegåvade elever. Denna sammantagna bild stämmer 
på gruppen särbegåvade men det är inte självklart att den gör det på varje enskild individ. 
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Intellektuella drag                 Personlighetsdrag 
Enastående förmåga att resonera                Insiktsfull 
Intellektuell nyfikenhet                 Behov att förstå 
Snabb och effektiv inlärning                 Behov av intellektuell stimulans 
Hög abstraktionsförmåga                                Perfektionist 
Komplexa tankemönster                                Behov av logik och precision 
Livlig fantasi                                         Har en betydande känsla för humor 
Tidig utvecklad moralkänsla                                        Känslig och empatisk 
Älskar att lära                                         Intensiv 
Koncentrationsförmåga                 Uthållig (envis) 
Förmåga till analytiskt tänkande                Mycket självmedveten 
Kreativ                  Icke-konformist 
Avsevärd känsla för rättvisa                                        Ifrågasätter regler och auktoritet 
Eftertänksam och reflekterande                Tendens till introversion 
    (Silverman, 2002) 
 
Acceleration: Det vanligaste sättet i Skandinavien att accelerera inlärning är genom årskurseliminering 
så att eleven får flytta upp en klass. Detta kan vara positivt eftersom undervisningen är mer anpassad 
för dem. Det kan dock bli svårt för eleverna att få kompisar om de inte är socialt mogna (Persson, 
1997). Då kan en annan lösning vara att eleverna får flytta upp till en annan klass någon lektion eller 
dag i veckan för att få nya utmaningar. Då behåller de ändå sina jämnåriga klasskamrater. Detta kan 
ske i ett eller flera skolämnen och ska ge den särbegåvade eleven ett inlärningstempo som passar dem 
bättre. Det kan exempelvis vara om en elev alltid är färdig med uppgifter före sina klasskamrater eller 
att läraren inte har tid för att planera extrauppgifter till den särbegåvade eleven. Det förekommer även 
att klasslärarna tillämpar ämnesvis acceleration inom klassens ram. Eleven får då mer avancerade 
uppgifter i det ämne eleven har särskilda behov av stimulans. Ett problem med detta är att lärarna 
alltför ofta möter dessa situationer och inte har möjlighet att bemöta alla situationer. Att förbereda 
accelererande uppgifter för särbegåvade elever kräver lika mycket planering som den planering som 
läraren gör för övriga klassen och för de elever som har inlärningssvårigheter (a.a). 
 
Berikning: Läraren kan ge den särbegåvade eleven bredd och djup inom ett ämne som eleven har 
särskilda behov av stimulans i. Detta förutsätter att läraren har de kunskaper i ämnet som krävs för att 
utmana eleven. Man kan även ta hjälp av en annan lärare på skolan, alternativt söka hjälp från 
gymnasieskolor eller högskolor för att undervisa de särbegåvade eleverna (Mönks & Ypenberg, 2009). 
Tanken med detta är att eleven ska kunna producera kunskap och inte enbart läsa mer av det som den 
övriga klassen studerar. Det kan vara att komma på egna problemlösningar i olika skolämnen men kan 
även handla om sociala problem som man granskar kritiskt (Persson, 1997). För att berikningen ska bli 
optimal måste eleven ha tillgång till material, dator, bibliotek och annat som behövs för att exempelvis 
kunna utföra experiment (Mönks & Ypenberg, 2009). 
 
Montgomery (2009) har gjort ett flertal studier på särbegåvade elever och hon menar att eleverna 
behöver få uppgifter där de kan få tänka effektivt och sedan kortfattat uttrycka sina tankar kring 
uppgifterna. Hon har gjort fallstudier i olika brittiska skolor och sett att i de skolor där man fokuserat 
på ämnesinnehåll och betoningen legat på lärandeprocessen inte har passat de särbegåvade eleverna så 
bra. Eleverna är i behov av ett mer målfokuserat lärande och för det behöver de utveckla olika metoder 
för att kunna använda sitt tänkande. Istället för att undervisningen ska utgå från kursplanen som gäller 
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för den åldern eleven har, bör man utgå från elevernas befintliga kunskaper och istället berika och 
fördjupa dessa. Eleverna behöver även utveckla studieteknik samt tillvägagångssätt och strategier för 
hur de kan använda detta. Lärarna behöver även bli bättre på att i lektionsplaneringen ha i åtanke hur 
de särbegåvade eleverna fungerar och tänker. De behöver använda olika inlärningsstilar som 
uppmuntrar till flexibilitet och kreativitet hos eleverna. Lärarna måste vara förberedda på att deras roll 
kan ändras under en lektion, från lärare till handledare men även ibland till att enbart vara supporter 
eller anhängare (Montgomery, 2009). 
 
En del av de arbetssätt som föreslås för särbegåvade elever handlar om att man ska arbeta 
differentierat med dem, i en egen liten grupp. I Storbritannien strävar man dock mot att arbeta 
inkluderat med eleverna i klasserna (Montgomery, 2009). Det finns forskning som visar på att det för 
många särbegåvade elever är bra att gå i en “vanlig” klass där eleverna befinner sig på olika nivåer 
(Hallam, 2002 refererad i Montgomery, 2009). I en sådan klass behöver inte de särbegåvade eleverna 
uppleva så många sociala konsekvenser som det lätt kan bli om de går i en klass där eleverna är äldre. 
De särbegåvade eleverna kan i en ”vanlig” klass få möjlighet att vara förebilder för de mindre duktiga 
eleverna vilket kan främja bra relationer mellan eleverna i klassen. Det blir inte heller samma tävlan 
som kan uppstå i en grupp som är bestämd utifrån att alla befinner sig på ungefär samma intellektuella 
nivå. Även för lärarna kan detta vara bra då de uppmuntras till att identifiera elevernas behov och 
anpassa arbetsuppgifterna efter dem. Det blir en inkluderad undervisning som kräver att lärarna har en 
bred ämneskunskap så att de kan stimulera och utmana de särbegåvade eleverna. Lärarna måste även 
ha i åtanke hur den inkluderade undervisningen för särbegåvade elever kan vara förenlig med någon 
form av acceleration och fördjupning (a.a). 
 
Enligt de fallstudier Montgomery (2009) har gjort i brittiska skolor, är nyckeln till motivation för 
särbegåvade elever att de själva ska vilja göra vad de gör snarare än att lärarna önskar det. Elevernas 
förmågor utvecklas när de njuter av vad de gör och har ansvar för sin inlärning. Det är även viktigt att 
eleverna kan se syftet och relevansen med sin inlärning för då kan även deras självkänsla höjas. När 
undervisningen är konstruktiv, kontextualiserad, kumulativ och ibland kollaborativ uppfylls villkoren 
för effektivt lärande. Det blir en kognitiv process där effektiv undervisning åstadkoms genom 
motivation, kreativitet, reflektion och sammanhang för eleverna. Genom att arbeta på detta sätt kan 
eleverna uppnå en högre nivå i sin inlärning vilket även gäller för de övriga eleverna i de inkluderade 
miljöerna. Enligt fallstudierna höjdes även de andra elevernas resultat när lärarna arbetade på detta sätt 
(a.a). 
 
Bailey et al. (2008) har i Storbritannien gjort en systematisk genomgång av interventioner som syftar 
till att förbättra utbildningsresultaten för elever som identifieras som begåvade och talangfulla. I 
studien har de fokuserat på vilka klassrumsbaserade interventioner som kan förbättra 
utbildningsresultaten för dessa elever. Översynen visade att personlig och differentierad undervisning 
gynnade särbegåvade elever. Men det var även andra faktorer som spelade in såsom ett positivt 
klassrumsklimat. Kvaliteten och karaktären när det gäller gruppens interaktion identifierades som en 
betydande faktor för effektiviteten i stödet till begåvade och talangfulla elever. Man fann att samarbete 
och gruppaktiviteter hjälpte särbegåvade elever att prestera bättre på vissa uppgifter. Lärarens roll var 
särskilt viktig för att de särbegåvade eleverna skulle uppfatta grupparbetena som positiva. Studierna 
visar även att berikande speciella program kan utveckla särbegåvade elever att utveckla ett högre 
tänkande, vilket i sin tur har en positiv effekt på deras prestation och engagemang.  
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Studiens rekommendationer var att stödet till särbegåvade elever i sina ordinarie klasser borde öka. 
Eleverna ska inom den ordinarie klassrumsundervisningen erbjudas personlig differentierad 
undervisning som utvecklar färdigheter som leder till ett högre tänkande. Även lärarnas roll betonas då 
de måste var lyhörda för elevernas individuella behov och inte behandla de särbegåvade som en 
homogen grupp. Det är även viktigt att arbeta med den sociala interaktionen, ett område där det saknas 
etablerade metoder och strategier. Det är dock viktigt att de särbegåvade eleverna lär sig att hantera 
sociala sammanhang för att de är viktiga faktorer för akademisk framgång. Lärarna har då en viktig 
roll för att generera och upprätthålla lämpliga sociala interaktioner för eleverna (a.a). 
 
De brittiska skolorna har använt sig av accelerations- och berikningsmodeller under en period och 
många av skolorna har ansett att de klarat av att tillfredsställa behoven hos de särbegåvade eleverna. 
Men enligt Wallace (2008), är det inte så, utan skolorna måste utveckla mer flexibla metoder 
framförallt för att fånga de särbegåvade elevernas intressen och motivera dem till att utveckla sina 
förmågor, eftersom många särbegåvade elever underpresterar (a.a). De har även utförts statliga 
inspektioner, där det rapporterades att man i ovanligt många skolor inte ger begåvade och talangfulla 
elever tillräcklig utmaning (Freeman 1993). Det finns även ett akut behov av finansierad forskning 
som är inriktad på utbildningsmiljöer. I synnerhet behövs undersökningar som utforskar de 
utmärkande behoven hos enskilda begåvade och talangfulla elever, deras sociala interaktioner och på 
vilket sätt de lär sig bäst (Bailey et al., 2008). 
 
3.4.2 Sociala behov hos särbegåvade 
Lewis Terman, som var den första som forskade kring särbegåvade barn, uppmärksammade redan på 
1930-talet att särbegåvade barn var i behov av mer krävande undervisning på en högre nivå 
(Feldhausen, 2005). Detta har även bekräftats av Freeman (2005) som i sin forskning studerat över 
210 barn, varav en tredjedel var identifierade som särbegåvade. För att särbegåvade elever ska nå 
framgång behövs en utmanande utbildning på hög nivå samt att någon tror på dem. Flera forskare 
(Csikszentmihalyi et al, 1993, Freeman, 2005, Gross, 1998, Rimm, 2002) skriver att det är viktigt att 
anpassa undervisningen efter de särbegåvades sociala behov och att skapa grupper med särbegåvade 
jämnåriga. Enligt Rimm (2002), som skriver om hur elevers begåvning tas tillvara inom det 
amerikanska skolsystemet, så uppmuntrar en sådan grupp höga prestationer och stärker det fulla 
användandet av elevernas resurser. De elever som är särbegåvade men även har en 
funktionsnedsättning kan dock uppleva svårigheter att delta i en sådan grupp eftersom de har en 
dubbel avvikelse, vilket inte underlättar för dem (a.a). 
 
För att de särbegåvade eleverna ska trivas i skolan är det viktigt att de har kamrater som de känner 
gemenskap med. Marylou Kelly Streznewski (1999) har intervjuat 100 särbegåvade vuxna och ställt 
frågor om vilka svårigheter en särbegåvad person kan uppleva i vardagslivet. Flera av de intervjuade 
säger att det har varit svårt att få ett arbete som är tillräckligt utmanande, men även att det varit svårt 
med relationer till andra människor även under skoltiden. IQ är en del av de särbegåvades vardag och 
inte något som växer bort och för många av de intervjuade har det varit svårt att hantera detta (a.a). 
Studier visar att barn väljer sina kompisar efter mental ålder och inte efter kronologisk. Detta blir 
komplicerat för de särbegåvade eleverna eftersom skolan för det mesta delar in eleverna i klasser efter 
kronologisk ålder. Det kan innebära att de särbegåvade eleverna inte blir förstådda av sina egna 
klasskamrater i sin klass eftersom de kan använda ett språk som jämnåriga inte förstår. Man har även 
sett att särbegåvade elever söker efter ett moget kamratskap medan jämnåriga hellre vill ha 
lekkamrater (Wallström, 2010).  
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Rimm (2002) menar även att de vuxna i skolan måste förstå den sociala isolering särbegåvade kan 
uppleva samt det kamratuttryck som de kan uppleva för att de ibland uppfattas som avvikare. Det finns 
annars en risk för att särbegåvade elever riktar ilska mot sin omgivning men även mot sig själva. Om 
de särbegåvade eleverna dessutom får för lite utmaning i skolarbetet kan det leda till en känslomässig 
upplevelse av stress (Rimm, a.a). Särbegåvade barn är därmed i behov av uppmuntran och stöd som de 
kanske inte får då de uppfattas som självgående och kloka. Detta förekommer även i familjen och 
mellan syskon. Där har föräldrarna en viktig roll när det gäller deras barns utveckling (Wallström, a.a). 
Coleman & Cross (2000) menar att det behövs mer forskning om hur det är att vara särbegåvad och 
den personliga upplevelsen av att växa upp med en särbegåvning. 

 
 
 
 
 
. 
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4. Metod 
I detta kapitel presenteras valet av metod samt hur urvalet av medverkande skolor och informanter har 
gått till. Därefter presenteras hur intervjustudien gick till och hur data har bearbetats. Avslutningsvis 
beskrivs vilka etiska överväganden som gjorts. 
 

4.1 Metod för fallstudierna 
Avsikten med studien har varit att beskriva och belysa hur en grupp pedagoger arbetar med att utmana 
särbegåvade elever samt vilka uppfattningar och upplevelser de har av arbetssätten de använder. Efter 
överväganden, valdes kvalitativa intervjuer som metod för fallstudierna eftersom de skulle ge de mest 
uttömmande svaren på frågeställningarna. Fyra halvstrukturerade intervjuer (Bryman, 2011) 
genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 2) för att få så uttömmande svar som möjligt. 
Informanterna gavs även möjlighet att berätta fritt kring frågorna. 
 

4.2 Urval av medverkande skolor 
För att få spridning på informanterna eftersträvades att de skulle arbeta i olika kommuner. Detta för att 
få reda på om det finns några likheter i arbetssätten för att utmana särbegåvade trots att de 
organisatoriska och ekonomiska förutsättningarna skiljer sig mellan kommunerna och skolorna. Via 
föreningen Mensa Sverige (2013), kunde information om två kommuner och i ett fall en speciell skola 
i ytterligare en kommun fås eftersom dessa skolor särskilt arbetar med att utmana särbegåvade elever. 
Via en bekant kunde även ett tips om en fjärde skola fås. I kontakten med Mensa ställdes frågan om de 
visste några skolor som arbetar med att utmana särbegåvade elever. De kommuner och den enskilda 
skolan de hänvisade till hade medlemmar i Mensa goda erfarenheter av. Medlemmar i föreningen hade 
även besökt skolor i de två kommunerna och den enskilda skolan och informerat om särbegåvade 
elever och deras behov. Via e-mail har jag sedan tagit kontakt med de två kommunerna. Därefter har 
hänvisning från kommunen till specifika skolor skett och även till en specifik person på skolorna som 
då kontaktades. De har sedan hört av sig för att boka en intervjutid. När det gäller den enskilda skolan, 
togs kontakt via telefon med en specialpedagog på skolan som sedan hänvisade till en speciallärare 
som det sedan bokades en intervjutid med. När det gäller den skola som en bekant tipsat om, 
kontaktades en specialpedagog på skolan och det bokades en intervjutid. I en av skolorna, ”Neptunus”, 
har en specialpedagog och en lärare intervjuats gemensamt. En intervjutid bokades med 
specialpedagogen men när intervjun skulle äga rum så ville även klassläraren vara med. Jag ansåg att 
detta skulle kunna vara till fördel för intervjun då ett bredare perspektiv på frågorna kanske skulle 
kunna fås. I resultatdelen har specialpedagogens och lärarens svar redovisats var för sig. Valet av 
skolor har inte styrts av geografisk placering utan de fyra skolor som kontaktades har fått vara med i 
studien. Alla de respondenter som deltagit i studien är yrkesverksamma lärare, speciallärare eller 
specialpedagoger. De kommer i sin undervisning i kontakt med särbegåvade elever. Förhoppningen 
har varit att de ska ha erfarenhet av ämnet uppsatsen handlar om samt att de ser vikten av att göra en 
studie inom området. Förhoppningsvis har de tidigare funderat kring dessa frågor som ställs i intervjun 
och de kan därför ge en genomtänkt bild av sina tankar och funderingar kring ämnet och frågorna. 
 

4.3 Intervjuerna 
4.3.1 Utformandet av Intervjuguiden  
Innan intervjuguiden utformades lästes en hel del teori och empiri inom området särbegåvning. 
Läsningen låg till grund för de frågeområden som senare fick utgöra intervjuguiden. Ambitionen har 
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varit att låta respondenterna berätta fritt kring de olika teman intervjuguiden innehåller samtidigt som 
studiens frågeställningar hållits i fokus. De frågor som ingår i intervjuguiden bygger på teman som kan 
hjälpa respondenterna att komma vidare i sina svar. Frågorna är inte ledande, men konkreta och öppna. 
De ska inte kunna besvaras med ett ja eller ett nej. För att kunna försöka att besvara uppsatsens 
frågeställningar och uppfylla dess syfte har följande tre teman valts: 
 
Skolans organisation 
Detta tema kan styra in respondenterna på att tänka på sin roll i undervisningen. Att börja intervjun 
med några, för respondenten, konkreta frågor med givna svar kan skapa trygghet inför mer 
komplicerade och känsliga frågor (Ryen, 2004). Dessutom är bakgrundsinformation om skolorna 
intressant för studien. 
 
Den enskilda eleven 
Temat syftar till att kartlägga respondenternas kunskap kring elever med särbegåvning och deras 
skolsituation. Dessutom syftar temat till att respondenterna ska beskriva hur de har arbetat med en 
särbegåvad elev. 
 
Arbetet kring de särbegåvade eleverna 
Temaområde syftar till att få tillgång till respondenternas tankar kring arbetssätten och eventuella 
generella anpassningar av undervisningen för särbegåvade elever. Det syftar även till att undersöka 
vilka organisatoriska lösningar som finns på skolorna för att arbetet med de särbegåvade eleverna ska 
kunna utföras. 
 
4.3.2 Pilotintervju 
För att prova upplägget inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en kollega. Då författaren 
till studien och den intervjuade kände varandra fanns möjlighet att diskutera intervjuguiden, frågorna 
samt upplägget för intervjun. Pilotintervjun gav även en uppfattning om hur lång tid intervjuerna 
skulle komma att ta, vilket var 45 minuter. Enligt Kvale & Brinkmann (2009), ökar en pilotintervju 
intervjuarens förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande samspel. Pilotintervjun gav informativa 
svar gentemot syftet och frågeställningarna, vilket även kan ha berott på att den intervjuade hade 
erfarenhet av att undervisa särbegåvade elever och därmed var insatt i ämnet. Pilotintervjun spelades 
inte in och ingår inte som en del i resultatet. Inga ändringar gjordes i intervjuguiden efter att 
pilotintervjun genomförts. 
 
4.3.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser under deras arbetstid, dels för att det skulle 
vara möjligt för respondenterna att delta men även för att intervjuerna skulle kunna ske i en sådan 
miljö så att respondenterna skulle kunna fokusera på sin yrkesroll. Svaren kan då sättas i rätt kontext 
och det blir då tydligt att respondenterna besöks för att de är intressanta som yrkespersoner och inte 
som privatpersoner. Respondenterna kan även känna sig bekväma eftersom de befinner sig i en, för 
dem naturlig och förhoppningsvis, positiv miljö (Ryen, 2004). Tanken var även att respondenterna 
skulle känna sig trygga och kunna associera undersökningen till deras aktuella arbete och profession 
(Stukát, 2009). Intervjuerna spelades in, vilket respondenterna informerades om och gav sin tillåtelse 
till. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en timme och inga störningar förekom.  
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4.3.4 Bearbetning av data 
Transkriberingarna av intervjuerna har gjorts i direkt anslutning till intervjun och innan nästa intervju 
ägt rum. I transkriberingarna har det inte tagits med andningspauser eller upprepningar. Vid 
återgivning av citat i resultatdelen har sådana fyllnadsord som är utan relevans för betydelsen av citatet 
uteslutits. Respondenternas svar har sedan kategoriserats under olika rubriker utifrån intervjuguidens 
teman så att varje fallbeskrivning fått samma struktur. Resultaten har sedan analyserats genom att de 
jämförts med den forskning som presenteras i bakgrunden. Detta har redovisats under tydliga rubriker 
som speglat studiens frågeställningar och syften.  
 
4.3.5 Beskrivning av skolorna 
Genom att det första temat i intervjuguiden handlar om skolans organisation har en hel del 
bakgrundsfakta om skolorna och deras arbetssätt framkommit i intervjuerna. Dessutom har 
Skolverkets databas SIRIS (2013) använts för att beskriva måluppfyllelse, antal behöriga lärare, antal 
elever/lärare, föräldrars bakgrund och antalet elever med utländsk bakgrund. Vi återgivning av detta 
har siffrorna avrundats till närmsta heltal för att inte skolorna ska kunna härledas. Detta presenteras i 
början av varje fallstudie i resultatet. I uppsatsen har skolorna kallats för Jupiter, Saturnus, Pluto och 
Neptunus.  
 

4.4 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 
När det gäller insamling och bearbetning av tidigare forskning och litteratur som ligger till grund för 
uppsatsens syfte har den gjorts på så bred front som varit möjligt utifrån att forskningen kring ämnet är 
begränsad. Ämnet särbegåvning har inte tagits upp vare sig i min lärarutbildning eller i 
specialpedagogutbildningen. Dock har jag läst en kurs på avancerad nivå på Stockholms universitet 
som heter Särbegåvning i skola och förskola 1 och jag har jag haft stor nytta av den kursens litteratur 
när jag gjort min insamling. Litteraturen har valts för att försöka skapa en rättvis bild av kontexten 
samt för att få en neutral och representativ referensram som baseras på den aktuella forskningen inom 
detta ämne. Syftet och problemställningarna följer den teoretiska referensramen som ligger till grund 
för studien. Detta borde öka studiens validitet eftersom både frågor, syfte, problemformulering och 
teoretisk ansats står i relation till varandra. 
 
Då studien bygger på ett litet antal intervjuer, 4 stycken, är det inte möjligt att dra generella slutsatser. 
Enligt Bell (2006) är det under ett begränsat projekt inte troligt att man kan skapa en grund för 
generaliseringar, men det är däremot möjligt att kunna relatera resultaten till en konkret verklighet. 
Studien kan då användas för att dra paralleller med tidigare forskning. Vissa mönster kan kanske 
urskiljas bland respondenternas svar och de kan eventuellt leda till vidare forskning inom ämnet. Jag 
har försökt att återge det informanterna sagt på ett neutralt sätt. Ibland har det som respondenterna sagt 
behövts sättas in i ett större perspektiv. Om någon berättat om ett visst arbetssätt har jag behövt börja 
med att förstå vilka arbetssätt som används på skolan generellt. I tolkningen av respondenternas svar 
har även min egen erfarenhet och min akademiska bakgrund som 1-7 lärare och blivande 
specialpedagog haft betydelse. Jag anser att jag haft stor nytta av detta för att förstå respondenternas 
arbetssituation och skolornas organisation. 
 

4.5 Etiska aspekter 
Då uppsatsen är en intervjustudie med fem respondenter i fyra intervjuer har hänsyn behövts ta till 
Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska principer. Dessa antogs 1990 för att skydda samhällets 
medlemmar mot otillbörlig insyn, vilket kallas individskyddskravet. 
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När det gäller informationskravet är det tillgodosett eftersom information om studien gavs till alla 
respondenter. De erbjöds även att ta del av slutresultatet av studien. Även samtyckeskravet är 
tillgodosett eftersom deltagandet i studien var frivilligt och respondenterna när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. Dessutom gavs möjlighet för respondenterna att avstå från att svara på frågor. 
Det är enbart författaren till studien som vet vilka de fem respondenterna är. Respondenterna ska inte 
kunna identifieras av utomstående eftersom åsikter och information har skyddats genom att vissa citat 
har ändrats så att de inte avslöjar könet på respondenten. Efter att respondenterna gett sin tillåtelse har 
intervjuerna spelats in. Konfidentialitetskravet anses uppfyllt eftersom alla inspelningar har hanterats 
konfidentiellt och har raderats efter studiens avslutande. Det är enbart författaren till studien som har 
lyssnat på intervjuerna och det transkriberade materialet har förvarats hos författaren för att förhindra 
spridande av det. Därmed anses även nyttjandekravet uppfyllt. 
 
Innehållet i intervjuerna har analyserats i resultatredovisningen utifrån frågeställningarna. Allt material 
har inte kunnat redovisas eftersom det skulle kunna röja respondenternas identitet eller gå att härleda 
till vilken skola de arbetar på. Det har hela tiden gjorts avvägningar mellan vad som kan tas med som 
är intressant för studiens syfte och frågeställningar och hur detta skulle kunna identifiera respondenten, 
skolan eller de elever respondenterna beskriver. Det har handlat om personliga saker om de 
intervjuade men även om skolans placering eller miljön runt den. Det har även varit uppgifter kring 
någon elev som respondenterna beskrivit. En del av resultatet har därför inte kunnat användas i 
studien. Även sådant som respondenterna sagt och som inte varit relevant för studiens syfte och 
frågeställningar har tagits bort och inte redovisats i resultatet. Vid vissa tillfällen under intervjuerna 
har respondenterna kommit ifrån ämnet och pratat om personliga saker och det har då inte heller 
redovisats. Det har varit en balansgång och vid vissa tillfällen svårt, att göra dessa avvägningar i 
resultatet då det exempelvis ansetts viktigt att informera om de intervjuades bakgrund då det har 
betydelse för vilka arbetssätt de använder. Samtidigt får det inte avslöjas sådana detaljer om dem så att 
de går att härleda till dem eller skolorna de arbetar på.  
 
Jag har även hela tiden haft i åtanke att uppsatsen ska kunna läsas av särbegåvade personer utan att 
några negativa konsekvenser ska kunna drabba dem eller deras närstående. 
 
I litteraturen förekommer begreppet särbegåvade elever. Ett alternativ till detta uttryck skulle kunna 
vara elever med särbegåvning. Detta anser jag är viktigt att ta upp eftersom det kan ha betydelse för 
hur en person med särbegåvning uppfattas av andra men även uppfattar sig själv. Vill man i första 
hand bli uppfattad som en elev och i andra hand som en särbegåvad sådan, eller vill man i första hand 
bli uppfattad som särbegåvad? Detta anser jag är något som är individuellt och som särbegåvade 
personer själva måste få bestämma. Jag anser att det bör diskuteras då det kan finnas etiska dilemman 
kring detta. I uppsatsen används dock termen särbegåvade elever eftersom det är den termen som 
används mest i litteraturen och som, enligt Persson (1997), är den vedertagna svenska benämningen 
för barn med utomordentliga förmågor.  
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5. Resultat 
I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat för att besvara uppsatsens frågeställningar. 
Inledningsvis presenteras intervjuerna såsom fallbeskrivningar. Därefter görs en sammanfattning 
utifrån frågeställningarna och en jämförelse mellan skolorna.  

5.1 Skola ”Jupiter” 
Skola ”Jupiter” är en fristående f-9 skola med 450 elever. Enligt SALSA för läsåret 2011/12 nådde 
100 % av eleverna i åk 9 alla mål. Antal behöriga lärare är 69 % och lärartätheten är 17 elever/lärare. 
27 % av eleverna har utländsk bakgrund och 77 % av föräldrarna har eftergymnasial utbildning. På 
denna skola intervjuades en speciallärare som arbetar med särbegåvade elever i mindre grupper 
utanför klassens ram. Specialläraren är utbildad matte och NO-lärare och speciallärare med inriktning 
matematik och har läst flera extrakurser i matematik samt har behörighet för att undervisa ända upp i 
gymnasieskolan.  
 
På skolan förekommer mestadels lärarstyrd undervisning i åldershomogena klasser men det arbetas 
även problemlösande utifrån vad eleverna ser och upptäcker i miljön runt dem. Man har långsiktiga 
samarbeten med organisationer och museer. Eleverna har inte tillgång till egna datorer men använder 
sig av activeboard, mattespel på nätet, dataprogram för färdighetsträning och har genomgångar på 
Powerpoint. Det finns dock datorer som är tillgängliga för de elever som är i behov av 
specialundervisning för att de har svårigheter i ett ämne. För elever med speciell talang inom 
matematik används många matematikspel där det finns många svåra saker att lösa. Även 
problemlösning kan ske via datorer för då kan eleverna tillsammans skriva och lösa uppgifter. 
Dessutom använder sig den intervjuade specialläraren av matematiksidor på nätet. Det kan handla om 
svårare färdighetsträning, såsom decimaltal för de yngre åldrarna som egentligen är avsedda för elever 
som ska nå högre kunskapsmål. Specialläraren anser att IKT, kan gynna gruppen särbegåvade men 
anser inte att det på något sätt skulle vara avgörande för undervisningen. Istället är det variationen på 
förslag på lösningar som är det viktigaste. Specialläraren anser däremot att datorerna har en fördel 
eftersom man kan spara uppgifter samt förslag på lösningar på dem.  
 
Specialläraren vill inte berätta om någon specifik elev som varit särbegåvad men berättar generellt att 
det är en fin gräns mellan de elever som har väldigt lätt för sig och de som man kallar högpresterande 
och särbegåvade. Specialläraren menar att man kan diskutera om ens särbegåvning finns. Som svar på 
min fråga om hur särbegåvade elever utmärker sig svarar specialläraren:  
 

”Som tecken kan vara att man till exempel ser mönster väldigt fort, man har en strategi för hur man 
löser saker och en systematik i tänkandet. Sen behöver man inte vara extrem duktig i huvudräkning 
utan man kan ha utvecklat ändå mer andra förmågor, det kan variera ganska mycket”. 

”Sen kan det vara tecken på okoncentration, att man inte är motiverad, att man inte tycker att ämnet 
är kul. Det skulle kunna vara elever som i skolan tidigare känt att det här ämnet är jättetråkigt men 
sen när de får utmaningar som tillgodoser på rätt nivå börjar tycka att det är himla kul igen”. 

Specialläraren tror inte själv på så kallade spetsklasser eftersom det inte finns någon forskning som 
visar att det leder till bra resultat. De arbetssätt som används i lärarens skola är utmaning i frivilliga 
fördjupningsgrupper utanför skoltid. Grupperna finns i ämnet matematik, men i andra ämnen såsom 
bild, musik, naturvetenskap, engelska och i svenska erbjuds fördjupning på lärares resurstid, som är 
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utanför skoltid. Man har genomgångar och undervisning i fördjupningsgrupperna i matematik och 
grupperna är rörliga. Man kan komma till grupperna eller komma ifrån dem. Urvalet sker i samråd 
med föräldrar och undervisande lärare och för att få delta i en grupp ska eleven har ett behov av 
ytterligare fördjupning inom ett ämne. Behoven ska inte kunna tillfredsställdas inom den ordinarie 
undervisningen. Grupperna är frivilliga och bygger på att man själv har intresset, viljan och drivet att 
vara med. Den intervjuade specialläraren undervisar i de grupper som gäller ämnet matematik och det 
är mellan 5-20 elever i grupperna. Grupperna finns från årskurs 2 till årskurs 9 och i grupperna för de 
äldre eleverna utgår läraren från gymnasieskolans kursplan i matematik. Specialläraren har en 
strukturerad plan och arbetar enligt den på varje lektion och måste vara förberedd och ha tänkt ut upp 
till tio olika lösningar på en uppgift för att kunna möta alla olika förslag på lösningar som kan komma 
från eleverna. Specialläraren menar även att det behövs ett specialpedagogiskt förhållningssätt för att 
förstå hur dessa elever tänker och det är viktigt för alla lärare som undervisar dem att förstå hur de 
tänker och vad som fascinerar dem. Om eleverna förvånar läraren genom att de visar att vissa saker 
bara är självklara för dem så är det läraren som måste skaffa sig mer utbildning om detta för att kunna 
bemöta dem. 
 
Eleverna har även undervisning i klassrummet och då gäller den vanliga läroplanen, vilket ibland kan 
innebära svårigheter för klassläraren. 
 

”Om man har elever som jobbar mot kunskapskraven i flera årskurser över är det svårt att ha en bra 
genomgång, det blir ofta inte på tavlan utan vid deras bänk och då blir det en till en. När man samlar 
elever som är mera på samma nivå är det annat. De får läxor av mig som vi går igenom här och 
lämnar tillbaka till mig, men det går via deras lärare när de ska tillbaka till mig. Det är en del av hela 
deras matteundervisning”. 

Specialläraren menar att lärarna på skolan anser att det är svårt att tillgodose elevernas behov inom 
klassens ram eftersom elevernas kunskapsnivå är så spridd. Det finns många elever som behöver 
lärarens hjälp och då hinner inte läraren med att utmana de särbegåvade eleverna på ett önskvärt sätt. 
Det är svårt att organisera gemensamma genomgångar i klassrummet där de särbegåvade eleverna kan 
diskutera, så istället blir det mycket en till en undervisning. Detta kan man komma ifrån i 
fördjupningsgrupperna eftersom man i dem samlat elever som ligger på ungefär samma kunskapsnivå. 
 
Specialläraren anser att man som klasslärare måste tillgodose de elever som ligger i mitten och de som 
har det svårare och lättare. Specialläraren menar att det finns mycket skrivet om hur man arbetar med 
de elever som har det svårt men det finns inget om hur man ska arbeta med de elever som har det 
”jobbigt” åt andra hållet. Specialläraren anser att det inte bara räcker att prata om det utan det måste 
organiseras och struktureras. Det får inte bli så att lärarna ger eleverna en kluring eller ett svårt 
problem, utan det handlar om att följa upp varenda sak som man delar ut och att man behandlar och 
diskuterar det. Detta krävs det tid för. 
 

”Bara för att man har fått en svår uppgift så har man inte tillgodosett ett lärandebehov”. 

Specialläraren anser att man generellt kan tänka att elever som har suttit understimulerade på lektioner 
i flera år kanske har tappat inspirationen och tron på att ett ämne ska kunna bli kul igen. Många elever 
är vana att arbeta i matematikboken och forcerar genom att arbeta snabbt så att det blir en tävling och 
det är det som räknas som att vara duktig i matematik. I fördjupningsgrupperna introduceras allting 
med ett praktiskt exempel, det kan vara en funktionsmaskin då ett bord täcks över. Då skickas ett x-
värde in och så kommer det ut ett y-värde och det är, enligt läraren, en komplicerad matematik som 
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eleverna kanske inte gjort tillsammans med andra förut. När eleverna får göra detta tillsammans med 
andra märker de att de har ett utbyte av andra. Specialläraren berättar: 
 

”Många av eleverna är kanske vana vid att kunna svaren själva men helt plötsligt får de fler lösningar 
att ta del av och ibland kan någon elev tycka att någon annan lösning är bättre än den som den själv 
har kommit på”. 

Specialläraren upplever att det i en fördjupningsgrupp kan uppstå en sorts samhörighet och att 
eleverna får nya matematikkompisar som de kan prata matematik med. De får ett utbyte av varandra 
och växer i det sociala samspelet med andra, vilket beror på kunskapsutbytet och att eleverna då anser 
det intressant att diskutera med andra. Specialläraren berättar vidare: 
 

”Jag tror inte det finns någon särskild pedagogik för särbegåvade, om det nu finns, utan det handlar 
om att sätta undervisningen på rätt nivå, i rätt svårighetsgrad och i utmaningar och att man jobbar 
med problemlösningar i flera steg i nivåer så att man hela tiden kan gå vidare själv. Man kanske 
direkt hoppar in på steg 3 för att man bara ser de andra stegen av sig själv och då går man vidare 
därifrån. Det är farligt att se eleverna som avvikande och annorlunda utan istället ska man se att de 
har olika utbildningsbehov. Det gäller att hitta det arbetssätt som gynnar eleverna bäst. Eleverna ska 
tillgodoses på den nivån de är och man ska arbeta på ett sätt som de tycker är roligt och 
stimulerande”. 

Specialläraren rör sig över hela kunskapsfältet av elever, eftersom specialläraren undervisar i en 
ordinarie klass, men även undervisar elever som har stora svårigheter och de som har lätt för sig och 
ingår i fördjupningsgrupperna. Specialläraren anser att detta är en fördel. Det är inga elever som inte 
vill gå till specialläraren utan både de som går dit för att få stöd för att de har svårigheter i matematik 
och de som går i fördjupningsgrupperna ser det som något positivt. Specialläraren är noga med att 
betona att det inte görs något utpekande av eleverna som har speciell fallenhet i matematik utan det 
ska vara lika självklart att de får utmanande undervisning som det är självklart att andra elever får 
stödundervisning. 
 
Specialläraren upplever att arbetssättet, om hur man arbetar med problemlösning, som används i 
fördjupningsgrupperna har spridit sig till de andra lärarna på skolan och att det finns ett ökat fokus på 
skolan att ha höga förväntningar och tillgodose att elever inte sitter i klassrummet och jobbar med 
saker de redan kan. Specialläraren ger även andra lärare förslag på lämpliga uppgifter och hjälper 
lärarna att skriva IUP. Vid lektionsplaneringar samarbetar specialläraren med de ordinarie lärarna och 
när specialläraren sedan gör planeringar för fördjupningsgrupperna utgår den från vad eleverna gör i 
den ordinarie undervisningen och vilka utvecklingsplaner eleverna har. Specialläraren ger även förslag 
på utvecklingsmål i matematik för eleverna och ger dem läxor som passar till målen.  
 
Specialläraren anser att arbetssätten med fördjupningsgrupperna har bidragit till mer tillfredsställda 
elever i ämnena. De känner att de utmanas och har meningsfulla saker att göra i ämnet hela tiden. De 
övriga lärarna får även en slags fortbildning genom detta samarbete och en slags specialpedagogisk 
handledning. Även föräldrarna till eleverna har inbjudits till föräldrarkvällar där det pratats om 
problemlösning och lärarna har svarat på frågor om matematikundervisning. Dessa kvällar har varit 
mycket välbesökta. 
 
På skolan har man höga förväntningar på eleverna vilket handlar om att tillgodose alla elevernas behov 
och i det arbetet är även likabehandlingsplanen mycket viktigt. Enligt specialläraren har skolan ett 
rykte om sig att tillvara elevernas behov oavsett vilken nivå de befinner sig på. Skolledningen på 
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skolan har önskat att det ska finnas fördjupningsgrupper och visat ett starkt stöd för detta. 
Specialläraren anser att det behövs stort utrymme för att kunna arbeta på detta sätt: 
 

”Det handlar inte bara om att man som lärare på sin extra tid eller jag skulle vilja starta en grupp utan 
det är en organisationsfråga som jag tillsammans med rektorn utformar”. 

 

5.2 Skola ”Saturnus” 
Skola ”Saturnus” är en kommunal f-9 skola med 900 elever. Enligt SALSA för läsåret 2011/12 nådde 
83 % av eleverna i åk 9 samtliga mål. Antal behöriga lärare är 81 % och lärartätheten är 13 
elever/lärare. 6 % av eleverna har utländsk bakgrund och 61 % av föräldrarna har eftergymnasial 
utbildning. På denna skola intervjuades en specialpedagog som har arbetat med att identifiera elever 
med särbegåvning och sedan handlett lärarna i hur de kan utmana eleverna. Specialpedagogen är 
utbildad lärare och specialpedagog och arbetar med elever i behov av särskilt stöd som går på 
mellanstadiet. 
 
På skolan undervisas eleverna i åldershomogena klasser. Lärarna byter ibland ämnen med varandra för 
att undervisa i de ämnen de är behöriga i. På skolan har inte eleverna varsin dator men vissa klassrum 
har stationära datorer. Till övriga klasser finns det datorer man kan boka och låna till sin klass. Alla 
klassrum har Active board. Vissa elever som har dyslexi har enskilda datorer, med det gillas inte alltid 
för de blir lite utpekade, berättar specialpedagogen. Datorer används ofta för särbegåvade elever i 
matematik för det är i matematik de mest utmärker sig och har behov av extra utmaning. Enligt 
specialpedagogen är det lättare för klasslärarna att utmana elever i ämnet svenska för då kan de skriva 
mera text och skillnaden mellan eleverna märks inte på samma sätt. I matematik används datorerna till 
matematikspel och för att eleverna ska ha något att göra när de är klara med andra uppgifter. Men de 
särbegåvade eleverna har inte tillgång till IKT i större utsträckning än andra elever. 
 
Det är lärarna som uppmärksammar de särbegåvade eleverna och ber specialpedagogen om hjälp. 
Eleverna har upptäckts genom att lärarna upplevt att dessa elever kunnat mer än vad man brukar i en 
viss ålder. Specialpedagogen berättar om några elever i matematik som klasslärarna ansett vara 
särbegåvade. Eleverna diagnosticerades för att se på vilken nivå de låg. Sedan erbjöds de accelerering, 
att delta i ett ämne med en eller flera årskurser högre eller att få fördjupande uppgifter inom 
klassrumsundervisningen. Eftersom de särbegåvade eleverna överträffar målen vet inte 
specialpedagogen hur dokumentationen kring de särbegåvade eleverna ser ut, om klasslärarna skriver 
åtgärdsprogram eller om åtgärderna skrivs in i IUP. 
 
Specialpedagogen berättar om några elever som en klasslärare upptäckte och ansett vara extra duktiga 
i matematik. För att testa av eleverna använde sig specialpedagogen av NP för årskurs 5 fast eleverna 
gick i årskurs fyra och en av dem dessutom var ett år yngre. Med NP såg specialpedagogen att två av 
eleverna klarade alla delar medan en elev nog var duktig men inte lika avancerad, ansåg 
specialpedagogen. Specialpedagogen behövde även klasslärarens hjälp för att få reda på om eleverna 
utmärker sig som elever som förvånar läraren. Att ha alla rätt på de nationella proven behöver inte 
betyda att eleven är särbegåvad utan man måste ta hänsyn till andra faktorer också, anser 
specialpedagogen. Efter detta hjälpte specialpedagogen klassläraren med att plocka ut särskilda 
uppgifter för eleverna som de kunde arbeta med på matematiklektionerna. Detta följdes sedan upp 
genom att specialpedagogen ibland träffade eleverna själva och ibland i klassen. Även en 
matematiklärare hjälpte till med att plocka fram uppgifter. En av de särbegåvade eleverna fick 



27 
 

erbjudande om att ha matematik med elever på högstadiet, men ville inte det. Enligt specialpedagogen 
kan detta ha berott på att eleven var väldigt liten fysiskt och socialt. 
 
För att tillfredsställa de särbegåvade elevernas behov inom matematikundervisningen använde sig 
klassläraren av de duktiga elevernas kunskaper i klassundervisningen och de fick alltid vara med på 
genomgångarna, men de räknade i en matematikbok för äldre elever och de fick andra uppgifter som 
”kluringar” och problemlösningar. Specialpedagogen berättar att det oftast gick att ge dem något 
liknade som stämde överens med det klassen arbetade med. Men en del saker man gjorde i årskursen i 
matematik var alldeles för enkla och då behövde de här eleverna något helt annat. Enligt 
specialpedagogen finns det elever på skolan som läser matematik med högre årskurser och det har för 
det mesta fungerat bra. Det har dock ibland funnits motstånd från vissa högstadielärare som ansett att 
det blivit arbetsamt att ha ytterligare en elev i gruppen. Andra lärare har däremot upplevt det som en 
extra utmaning att få en duktig elev i undervisningen och sett det som en berikning. Om eleverna, som 
läser matematik med en högre årskurs, missar något i sin vanliga klassundervisning tar de snabbt igen 
det. Men ibland har det varit svårt att schemamässigt ordna med detta och därmed har det inte alltid 
gått att genomföra. 
 
Specialpedagogen berättar om en elev som ansågs särbegåvad i ett ämne men som inte kunde ta emot 
den möjlighet eleven fick till acceleration och berikning vilket förmodligen, enligt specialpedagogen, 
berodde på att eleven även hade en funktionsnedsättning inom autismspektrat. Eleven ifrågasatte hela 
tiden varför den skulle göra andra uppgifter än de andra i klassen och ville absolut inte läsa ämnet med 
en annan klass. Så i det fallet gick det inte att utmana eleven på det sätt skolan brukar arbeta med 
särbegåvade elever utan eleven fick ha sin undervisning tillsammans med sin klass. 
 
De resurser som krävs för att tillgodose de särbegåvade elevernas behov är för själva identifieringen, 
berättar specialpedagogen:  
 

”Eftersom även de är barn i behov av särskilt stöd och alla har rätt att få det stöd de behöver så får vi 
försöka att hinna med det”. 

Ibland upplever specialpedagogen det lite svårt eftersom eleverna når målen och specialpedagogen har 
andra elever som inte når målen och som behöver mer hjälp. Specialpedagogen anser att: 
 

”Det bästa vore om klasslärare fixade med detta själv och jag menar inte då att alla ska jobba till 
sidan 14 och sen är det stopp. Allt handlar om inkludering och hur vi kan utmana elever inom 
klassens ram eller att man får gå till högstadiet för att få ha matte eftersom läraren måste ha 
utbildning för att undervisa i högre årskurser. Vi har en skola för var och en och inga elever skickas 
iväg, mer än de med syn- eller hörselsvårigheter”. 

På skolan finns en handlingsplan angående hur man ska bemöta de elever som lätt når målen. De finns 
även handlingsplaner för elever med dyslexi och elever i behov av särskilt stöd. Dessa utvärderas varje 
termin och det är alltid handlingsplanen om de elever som lätt når målen som lärarna upplever som 
svårast att arbeta efter. Enligt specialpedagogen upplever många av lärarna att de inte hinner utmana 
duktiga elever för de elever som är i behov av särskilt stöd tar så mycket av deras tid. Det finns elever 
med många diagnoser och då känner lärarna att de måste höja dessa elevers resultat och då resonerar 
de som att de duktiga eleverna iallafall når målen. Därför innebär det lite avlastning för lärarna när de 
särbegåvade eleverna erbjuds accelerering i ett ämne. Specialpedagogen tror att det finns en vilja hos 
lärarna att utmana de särbegåvade eleverna, men att det inte finns ork och tid till detta fullt ut. När 
eleverna får sin utmaning utanför klassens ram tror specialpedagogen att lärarnas dåliga samvete för 
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eleverna minskar eftersom eleverna erbjuds den undervisning som de inte själva hinner ge dem. Detta 
kan leda till att eleverna inte tröttnar. När skolan dessutom har skolledningens stöd och en 
handlingsplan för att alla elever ska utmanas, så är det viktigt att eleverna uppmärksammas, avslutar 
specialpedagogen. 
 

5.3 Skola ”Pluto” 
Skola ”Pluto” är en kommunal f-5 skola med 170 elever. På de nationella proven i åk 3 för läsåret 
2011/12 nådde 87 % av eleverna målen på samtliga prov, enligt SALSA. Antal behöriga lärare är  
84 % och lärartätheten är 15 elever/lärare. 12 % av eleverna har utländsk bakgrund och 74 % av 
föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Här intervjuades en lärare som arbetar med särbegåvade 
elever både enskilt och i mindre grupper utanför klassens ram. Läraren är utbildad matematik- och 
NO-lärare och har arbetat nästan i tjugo år. Läraren har även läst ett flertal kurser i matematik och har 
haft andra ledningsuppdrag på organisationsnivå inom ämnet matematik. 
 
På skolan arbetar man i klasser om cirka 25 elever som är åldersblandade. Läraren uttrycker det som 
att det är ”traditionell katederundervisning”, men att man även arbetar laborativt och är mycket i 
skogen. Skolan och undervisningen har hela tiden eleven och dess lärande i fokus. Enligt den 
intervjuade läraren, arbetar personalen på skolan mycket och är på skolan lång tid varje dag. Man har 
ofta läromedel som är anpassade för flera årskurser så att man kan arbeta på olika nivåer. Anledningen 
till att man arbetar åldersblandat är dels för att elevunderlaget räcker till en och en halv klass varje år 
men även för att personalen har velat arbeta så. Men skolan går mer och mer över till homogena 
klasser för att forskning visar att det inte är så bra med åldersblandade klasser. Dessutom har det 
kommit en hel del påtryckningar från föräldrar som inte vill att det är åldersblandat, berättar läraren. 
 
Skolan har viss tillgång till IKT. Det har funnits datorer i korridoren som eleverna har kunnat använda 
och dessutom har det funnits datorer i ett rum som man kunnat låna. Smartboard finns i alla klassrum. 
Det har även köpts in Ipads. Elever i behov av särskilt stöd får söka pengar från Resurscentrum för att 
få en egen dator eller en Alfasmart för det står inte skolan för. Särbegåvade elever använder inte IKT i 
större utsträckning än andra elever. 
 
Läraren berättar att de särbegåvade eleverna utmärker sig genom att de lär sig väldigt fort och kan 
sådant som man inte brukar kunna i den åldern de är i. Utmaningen för dessa elever ges enbart i ämnet 
matematik och då i små grupper utanför klassrummets ram. 
 
Läraren berättar om en elev som fått enskild undervisning i matematik i flera år. Redan när eleven 
började i förskoleklass visste lärarna att eleven var särbegåvad eftersom föräldrarna hade berättat det. 
Eleven gick i förskoleklass utan särskilt stöd men klassläraren fick förslag på uppgifter som eleven 
kunde arbeta med. Det är bara i matematik eleven anses vara i behov av utmaning. Enligt läraren kan 
det även vara i NO, men det var inget personalen uppmärksammade från början. Personalen var till en 
början lite skeptiska till om allt det föräldrarna berättade om eleven stämde. Eleven tyckte till en 
början att det var roligt att arbeta i de matematikböckerna som de andra eleverna arbetade i. Eleven 
tyckte om att böckerna var färgglada och eleven kunde vara social och arbeta tillsammans med de 
andra eleverna. Detta såg man som positivt från skolans håll, medan föräldrarna ansåg att eleven borde 
få mer utmaning och det blev ibland diskussioner angående detta. När eleven sedan började i åk 1 
ansåg skolledningen att man skulle göra någon slags utredning och en kunskapsprofil på eleven och då 
var det läraren som blev ålagd att göra detta. Detta gjordes även på två andra elever som var 
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särbegåvade. Läraren använde sig av Skolverkets material Diamant, vilket, enligt läraren, inte är 
komplett utifrån kursplanen. I materialet fokuseras på begrepp och metod men inte alls så mycket på 
problemlösning och i princip inget på resonemang. Läraren kom fram till att alla de tre eleverna hade 
en kunskapsprofil som var väldigt ojämn. Däremot bedömde läraren att alla eleverna, 
kunskapsmässigt, låg på en mycket högre nivå än för den årskurs de gick i. Läraren upplevde att 
elevernas kunskapsprofil följde deras intressen. Skolledningen ville sedan att de tre eleverna skulle få 
särskild fördjupningsundervisning hos läraren en till två gånger i veckan. Det var ett erbjudande till 
föräldrarna. Det som läraren fokuserade på i undervisningen var problemlösning och kommunikation. 
Men de övade även en hel del på metoder: 
 

”Den ena eleven, var i en helt annan dimension än de andra två. De andra behövde även träna på mer 
skriftliga metoder. Den ena eleven körde allt i huvudet medan de andra trodde sig veta”. 

Den eleven som utmärkte sig mest som särbegåvad kunde inte läsa så bra, så därför fick eleven oftast 
uppgifter upplästa för sig av sina föräldrar och sedan räknade eleven ut dem i huvudet och föräldrarna 
skrev ner svaret. Läraren ansåg därför att eleven behövde lära sig skriftliga metoder. Istället för att de 
särbegåvade eleverna hade matematik i klassen, gick eleverna till läraren. Det var även ett sätt att 
avlasta läraren. Eleven, som utmärkte sig mest som särbegåvad, fick sedan enskild undervisning hos 
läraren.  
 
Enligt läraren utmärker sig eleven genom att ha en fantastisk huvudräkningsförmåga och har även 
extremt lätt för sig att lära nytt och ser mönster i allt i matematiken och tycker dessutom att det är 
roligt. Läraren anser att det numera är svårt att hitta tillräckligt svåra utmaningar för eleven:  
 

”Jag hade en bok som heter Rika matematiska problem och hade hittat ett problem som jag trodde 
skulle ta 1 timme för eleven att lösa. Eleven läste igenom uppgiften och sa direkt att det blir 4 och det 
var rätt svar”. 

Läraren berättar även om en situation där eleven skulle lösa ett triangelpussel som är färdighetsträning. 
När eleven fick göra det första gången, så lägger eleven det på 5 minuter och för en ”vanlig” elev i en 
högre årskurs så brukar det ta 25 min. När eleven är klar frågar läraren om eleven har jobbat med 
färdighetsträning av multiplikation hemma eftersom det gick så fort att lägga pusslet. Eleven svarar:  
 

”Nej, nej, jag tittar ju på mönstret, det är bara tre bitar som jag behövde tänka på”. 

När läraren sedan tittade lite noggrannare på pusslet så var det såklart bara tre bitar som inte var 
färgmarkerade, så eleven hade enbart gått på mönster och inte färgmarkeringar. Så har eleven 
överraskat läraren flera gånger. 
 
Numera har man på skolan skapat flera mindre grupper för elever som behöver utmaning i matematik. 
Det är två grupper med sex elever i varje grupp som får utmaning en lektion i veckan. Eleven ingår i 
en sådan grupp men får även enskild undervisning av läraren eftersom eleven, enligt läraren, har svårt 
med större konstellationer och har svårt att lyssna in andra och fungerar bäst en till en och. Många, av 
de elever som ingår i fördjupningsgrupperna, har svårt med det sociala samspelet och det blir inte 
alltid bra när man sätter ihop dem i samma grupp. Läraren lägger ner mycket tid på att hitta bra 
konstellationer av elever så att de kan arbeta tillsammans med varandra. I grupperna arbetar läraren 
med problemlösning och berättar att de exempelvis jobbar med geometriska former t.ex. tangram. De 
börjar med att benämna figuren, liksidig och rätsidig. Sedan lägger de kvadraten och så tittar de på hur 
de kan få ledtrådar utifrån den. Sedan får eleverna ge ledtrådar till de som inte är klara. Därefter får 
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eleverna konstruera ett eget tangram. Då har man tangramet på en sida och facit på den andra, så 
plastas de in och så får de byta med varandra eller så har de någon mattekväll och då får föräldrarna 
komma och prova. Läraren berättar att de har lärt sig att göra facit först för annars kommer eleverna 
inte ihåg hur de tänkte göra.  
 
Eleven som läraren arbetar med enskilt har även fått extrauppgifter i NO, men det sker inom klassens 
ram. Läraren har möten med föräldrarna angående matematiken två gånger/läsår. Läraren planerar vad 
eleven ska göra i klassen och ger eleven läxor. Klassläraren har släppt allt till läraren som även får ha 
alla genomgångar i matte med eleven. Läraren berättar att eleven hemma arbetar i en matematikbok 
som är för fyra årskurser högre än den eleven går i. I skolan har läraren hittat en bok med språk för 
mellanstadiet men med matematik för högstadiet och den jobbar eleven själv med i klassrummet. 
Läraren berättar: 
 

”Min uppfattning är att både elever och föräldrar vill ha matematikundervisningen till att enbart 
handla om att räkna i boken. Men då säger jag att det kan ju eleverna redan så nu ska vi göra andra 
saker och de är på de premisserna de får gå till mig”. 

Arbetssätten med problemlösning i smågrupperna har bidragit till att andra lärare på skolan kommer 
till den läraren som undervisar i fördjupningsgrupperna i matematik och frågar om råd när det gäller 
barn med fallenhet för matematik. Läraren kan då ge dem tips på hur de kan utmana elever. Även 
några av eleverna i grupperna har berättat för sina klasslärare vad de gjort i fördjupningsgrupperna 
vilket har lett till att några klasslärare blivit ännu mer intresserade av arbetssätten i grupperna. 
 
Läraren har skolledningens fulla stöd då det avsätts tid i lärarens tjänst för att kunna ha flera grupper i 
matematik och även för enskild undervisning av den särbegåvade eleven. Läraren anser att behovet av 
utmaning i matematik för elever egentligen är betydligt större än vad som skolan kan tillgodose i 
dagsläget. Klasslärarna tycker att det är skönt att få avlastning med eleverna som har hög begåvning 
eftersom de upplever att de inte hinner med att utmana dem. Men det klagas även på att de timmar 
läraren lägger på de särbegåvade eleverna skulle kunna läggas på de elever som inte når målen. 
 

5.4 Skola ”Neptunus” 
Skola ”Neptunus” är en kommunal f-5 skola med 550 elever. Enligt SALSA nådde 100 % av eleverna 
målen i matematik enligt de nationella proven för åk 3 läsåret 2011/12. 88 % av eleverna nådde målen 
i svenska. 92 % av lärarna är behöriga och lärartätheten är 16 elever/lärare. 28 % av eleverna har 
utländsk bakgrund och 72 % av föräldrarna har eftergymnasial utbildning. På den här skolan 
intervjuades en specialpedagog och en lärare gemensamt. De arbetar med en särbegåvad elev som är 
inkluderad i klassen och som går på mellanstadiet. Läraren har arbetat som mellanstadielärare och 
även haft ledningsuppdrag inom kommunen. Specialpedagogen har arbetat som lärare på olika stadier 
och arbetar numera som specialpedagog på mellanstadiet. Båda två har arbetat mellan 35-40 år inom 
sitt yrke. 
 
Lärarna på skolan arbetar framförallt med varsin åldershomogen klass, men för att eleverna ska kunna 
ha behöriga lärare i alla ämnen ”byter” lärarna ibland lektioner med varandra. Det kan var dels med 
andra lärarna som har en parallell årskurs men även med lärare som har en lägre eller högre årskurs. 
Detta gör att eleverna kan ha flera lärare varje dag. Detta bidrar även till att fler lärare ges tillfällen att 
uppmärksamma särbegåvade elever. 
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Det finns god tillgång till datorer för de äldre eleverna i skolan och detta gör att lärarna lättare kan 
individualisera undervisningen med hjälp av datorerna både vad gäller skrivandet och att ta reda på 
fakta samt hur man redovisar sina arbeten. Det finns både de lärare som arbetar mer traditionellt med, 
som läraren som intervjuades uttryckte det, genomgångspedagogik men även många andra arbetssätt 
förekommer eftersom skolan har god tillgång till datorer. Specialpedagogen anser att IKT bidragit till 
att fältet för de särbegåvade eleverna blivit större och eleverna har flera möjligheter, beroende på vad 
eleverna är motiverade för. Det blir som ett smörgåsbord att bjuda på. Läraren anser att IKT bidragit 
till att det är lite lättare att handskas med de särbegåvade eleverna eftersom de då har möjlighet att 
arbeta lite mer själva på sitt eget sätt. 
 
Specialpedagogen och läraren som intervjuades berättar om en elev som går i lärarens klass och som 
de vet är särbegåvad. När eleven gick på lågstadiet gjorde eleven ingenting i skolarbetet. Eleven var 
inblandad i många konflikter på rasterna och betedde sig märkligt och störde sina klasskamrater på 
lektionerna. Elevens skolprestation var obefintlig eftersom eleven upplevde att den tvingades göra 
saker som den inte ville. Specialpedagogen hade många samtal med eleven och föräldrarna och en 
lösning för eleven blev att byta klass. Den nya läraren upplevde inte eleven som besvärlig utan 
intresserade sig för elevens agerande och såg det som en utmaning att ha eleven i klassen. Sedan fick 
skolan reda på att eleven var särbegåvad, vilket hade visat sig i en utredning som föräldrarna tagit 
initiativ till, och då började skolan arbeta utifrån den kunskapen. Skolan tog kontakt med olika 
föreläsare som kom och informerade om särbegåvade elever. Därefter försökte de anpassa 
undervisningen efter elevens behov. Eleven får sina behov tillgodosedda, vilket dokumenteras i en 
IUP. I ämnet matematik har dock en särskild utvecklingsplan utarbetats tillsammans med 
matematikläraren och föräldrarna. Eleven är numera inte inblandad i konflikter. 
 
Läraren beskriver eleven som en duktig och snabb tänkare men som saknar bra strategier eftersom 
eleven snabbt kommer fram till svaret men inte vet hur det gick till. Läraren upplever att eleven inte 
kan dela upp sina svar i sekvenser. Inom vissa nischer har eleven en hög begåvning men inom andra 
nischer fungerar det inte lika bra, bland annat vad gäller det sociala samspelet med kamrater. Eleven 
vill helst umgås med vuxna. Eleven vet att andra inte kan tänka så snabbt som eleven kan och 
uttryckte en gång;  
 

”Det är så synd att alla inte tänker som jag”. 

Läraren gör inget särskilt schema för eleven. Eleven kommer ofta till specialpedagogens rum för att 
”kolla läget” och prata. Annars har eleven sin undervisning i klassen och där diskuterar de mycket och 
eleven är duktig på att analysera så det passar bra, anser läraren. Läraren försöker även att 
individualisera undervisningen så att den blir på olika nivåer för olika elever och då kan eleven 
komma med sina ”jättekluriga” frågor. Läraren och eleven kan skämta med varandra och läraren 
upplever att eleven får en kick och njuter av att ha förstått något som ingen annan har förstått och som 
är komplicerat. Eleven får sin utmaning inom klassens ram, men det funkar inte lika bra i alla ämnen 
eftersom det är olika lärare. I vissa ämnen är eleven tydlig och säger till om mer utmaningar. Läraren 
uttrycker det så här: 
 

”Eleven är så tydlig och säger vad den vill göra och kan ha långa utlägg om vad den ska göra och jag 
fattar oftast ingenting, men ofta låter jag eleven få göra det den vill och det blir bra”. 

Specialpedagogen berättar att eleven tycker om lärare som pratar fort för då ”händer det saker i 
hjärnan”. Läraren berättar då att undervisningen aldrig börjar med repetition av vad som gjordes förra 
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lektionen, utan läraren börjar oftast med en klurig fråga som bygger på det som de gjorde förra 
gången. Läraren uttrycker det som att eleverna ska få använda sina hjärnor och att läraren då försöker 
lura dem så mycket så möjligt för att eleverna hela tiden ska vara steget före och vara smarta nog att 
tänka. Både specialpedagogen och läraren anser att de lyssnar väldigt mycket på vad eleven säger. Vi 
frågar eleven vad den vill och om den kan göra på något annat sätt. Vi frågar om vi kan hjälpa eleven 
och så tillåter vi att elever gör på olika sätt för alla måste inte göra samma sak vid samma tillfälle. 
Läraren tycker att det är utmanade och roligt att undervisa den särbegåvade eleven eftersom eleven ger 
läraren väldigt mycket tillbaka. Läraren uttrycker det så här: 
 

”Eleven säger saker som: -Men hallå du sa så här förra veckan och nu säger du så här. Då gäller det 
att stå på tå och komma ihåg att jo men om jag binder ihop det så här. Eller så skrattar jag och säger 
att jag aldrig har sagt det och så säger jag till eleven att jag har tänkt om för då inser jag att jag sagt 
fel. Eleven ger mig väldigt mycket”. 

Specialpedagogen menar att eleven känner att läraren tar eleven på allvar. Läraren uppmärksammar 
elevens tankar och skyfflar inte bara bort dem. Om eleven inom ett ämne befinner sig på en 
intellektuellt högre nivå än sina klasskamrater och läraren vill gå igenom något, kan läraren säga till 
eleven att vänta med sin fråga tills genomgången är klar. Läraren avfärdar aldrig en fråga från eleven. 
 
De särbegåvade eleverna identifieras genom att lärarna berättar om eleverna för specialpedagogen som 
då kan fundera kring om eleverna är särbegåvade. Lärare som önskar handledning kring elever de är 
oroliga för tar ofta kontakt med den intervjuade läraren eller specialpedagogen De frågar om råd 
angående elevernas beteende och hur de kan bemöta dem. Läraren berättar följande: 
 

”Som när jag hörde i personalrummet att en elev inte ville ställa upp tal i matten men läraren sa att 
eleven kunde räkna ut mycket svårare tal och undrade varför det kunde det vara så? Eleven var ofta i 
konflikter och bråkade. Då pratade jag med läraren och frågade om det inte kunde vara så att eleven 
var särbegåvad och när läraren fick höra lite mer om det verkade det stämma”. 

Det finns några kollegor till specialpedagogen och läraren som anmärkt på att specialpedagogen är 
mycket i den klassen som den särbegåvade eleven går i. Specialpedagogen anser att rättvisa är att alla 
elever får det de behöver, men menar att kollegorna klagar för att de vill att resurserna istället ska 
läggas på att hjälpa elever som inte kan stava. 
  
För att utveckla arbetssätten för särbegåvade elever på skolan, planerar man att skapa grupper av 
likasinnade elever. Då kan skolan erbjuda mer avancerade ämneslektioner. Det finns ett rum på skolan 
för de elever som inte når målen och då borde det finnas ett rum för dem som överträffar målen, anser 
både specialpedagogen och läraren. De hänvisar till skollagen där det står att alla elever har rätt till 
stimulans. De anser att om den eleven de arbetat med inte fått det här stödet så hade eleven ”ballat” ur. 
De intervjuade upplever även att skolledningen uppmuntrar dem och är väldigt öppen inför dessa 
arbetssätt. 

5.5 Sammanfattning av resultatet 
Nu följer en sammanfattning av resultaten av fallstudierna och till viss del en jämförelse mellan 
resultaten i de olika skolorna. Utgångspunkten för avsnittet är uppsatsens frågeställningar. 
 

• Hur uppmärksammas de särbegåvade elevernas förutsättningar och kunskaper på de 
aktuella skolorna? 
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I resultatet framkommer att elevernas kunskaper oftast uppmärksammas av klassläraren som i alla de 
medverkande skolor har vänt sig till specialpedagogen, specialläraren eller den läraren som arbetar 
med utmaning inom ett ämne, för att få handledning kring eleverna. Därefter har någon slags 
diagnosticering eller utredning av elevernas kunskaper gjorts som lett till att eleverna fått utmaning 
inom ett ämne. Det är framförallt i ämnet matematik eleverna utmärkt sig och nedan följer en 
sammanställning av de utmärkande personlighetsdrag som pedagogerna nämnt i sina beskrivningar av 
de särbegåvade eleverna. De elever som det berättats om i fallbeskrivningarna har haft några av dessa 
drag och det har funnits en variation mellan eleverna. Utmärkande drag för de särbegåvade eleverna 
som beskrivs i studien är, enligt de intervjuade pedagogerna: 
Att de ser mönster väldigt fort och en del ser mönster i allt i matematiken. 
Att de har en strategi för hur man löser saker och en systematik i tänkandet.  
Att de kan komma fram till ett svar snabbt men inte vet hur det gick till då de inte kan dela upp svaret i 
sekvenser. I problemlösningsuppgifter kan det vara att de direkt hoppar in på steg 3 för att de ser de 
andra stegen av sig själv. 
Att de kunnat mer än vad man brukar kunna i en viss ålder. 
Att de utmärker sig genom att de förvånar läraren. 
Att de lär sig väldigt fort och vissa har haft extremt lätt för sig att lära nytt. 
Att de har en ojämn kunskapsprofil som ofta följer deras intressen. 
Att de kan ha en fantastisk huvudräkningsförmåga men att det inte alltid behöver vara så. 
Att de kan ha svårigheter i det sociala sampelet med andra. 
Att de hellre pratar med kompisar med liknande begåvning eller med vuxna än med jämnåriga. 
Att de är duktiga och snabba tänkare.  
Att de inom vissa nischer har en hög begåvning men att det inom andra nischer inte fungerar lika bra, 
exempelvis inom det sociala samspelet. Det kan även vara så att de är högt begåvade inom matematik 
men har svårigheter med att läsa. 
Att de ifrågasätter saker som läraren säger eller sagt flera lektioner tidigare. 
 
I resultatet framkommer att det i vissa fall är föräldrarna som gett skolan information om att en elev är 
särbegåvad men även de eleverna har sedan diagnosticerats innan de erbjudits fördjupning inom ett 
ämne. Resultatet visar även att en del elever inte uppmärksammats på grund av sina kunskaper inom 
ett ämne utan på grund av att de varit understimulerade och då uppvisat symtom på okoncentration och 
även hamnat mycket i konflikter. Elever som varit okoncentrerade, omotiverade och inte tyckt att ett 
ämne varit kul, har senare visat sig vara särbegåvade. Detta har upptäckts först när eleverna fått 
utmaningar i ämnet som tillgodosett elevernas behov på rätt sätt.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att när det gäller denna frågeställning är det inte är någon 
märkbar skillnad mellan skolorna angående hur de särbegåvade eleverna uppmärksammas. Skolorna 
gör på liknande sätt och de personlighetsdrag de uppmärksammat hos de särbegåvade eleverna 
stämmer överens mellan skolorna. I två av skolorna har eleverna uppmärksammats för att de ofta 
hamnat mycket i konflikter medan de i de andra skolorna inte alls utmärkt sig på det viset. 
 

• Vilka arbetssätt föreslås av pedagoger som arbetar på skolor där man har erfarenhet av att 
arbeta med särbegåvade elever?  

I två av skolorna, ”Jupiter” och ”Pluto” arbetar man med berikning och fördjupning i strukturerade 
fördjupningsgrupper i matematik där eleverna har särskilda planeringar och individuella 
utvecklingsplaner för just det ämnet. Skillnaden mellan skolorna är att i ”Jupiter” är grupperna 
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frivilliga och utanför skoltid och eleverna erbjuds detta utöver den ordinarie 
matematikundervisningen. I skolan ”Pluto” är däremot grupperna en del av undervisningen eftersom 
eleverna får en del av sin matematikundervisning i grupperna istället för i klassen. I båda skolorna har 
man kommit fram till att det är det bästa sättet att utmana dessa elever på. Detta beror på att deras 
behov inte har kunnat tillgodoses inom klassens ram, då det varit för stor skillnad mellan de 
särbegåvade elevernas kunskaper och de övriga klasskamraternas. En annan bidragande faktor är även 
att klasslärarens kompetens inom ämnet inte har räckt till för att kunna utmana eleverna. Grupperna 
har även bidragit till att eleverna upplevt en samhörighet med de andra eleverna i gruppen, vilket 
antagligen gynnat deras sociala samspel. Dessutom har de fått tillgång till fler lösningar på uppgifter 
vilket lett till att de utmanats ännu mer i sitt tänkande. När eleverna arbetar i klassen med ämnet, 
arbetat de enligt den plan som läraren i fördjupningsgrupperna utarbetat åt dem. 
 
I skolan ”Neptunus” utmanas de särbegåvade eleverna med både berikning och fördjupning i olika 
ämnen. Detta sker inom klassens ram genom att de får andra mer utmanade uppgifter än de övriga 
klasskamraterna. Däremot har eleverna oftast ingen likasinnad att diskutera uppgifterna med. De 
intervjuade önskar dock att de ska kunna starta fördjupningsgrupper i olika ämnen så att de 
särbegåvade eleverna kan utmanas. De anser att elever som lätt når målen borde få tillgång till stöd på 
samma sätt som de elever som har svårt att nå målen. 
 
När det gäller skolan ”Saturnus” så används framförallt arbetssättet accelerering inom matematik. De 
särbegåvade eleverna erbjuds att läsa ett ämne med högre årskurser. Om eleverna inte vill detta eller 
om det inte fungerar schemamässigt, erbjuds de andra uppgifter som de kan arbeta med inom klassens 
ram. Det kan vara ”kluringar” och problemlösningar. De erbjuds även att få arbeta i en matematikbok 
som är för högre årskurser. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de arbetssätt som mestadels används är berikning och 
fördjupning inom ett ämne men även accelerering förekommer i en skola. 
 

• Vad ställer dessa arbetssätt för krav på den undervisande läraren och på skolans 
organisation, enligt pedagoger med erfarenhet av att arbeta med särbegåvade elever? 

När det gäller de krav som ställs på den undervisande läraren så visar resultatet att klassläraren oftast 
inte innehar den kompetens som krävs för att bemöta och tillgodose de särbegåvade elevernas behov, 
iallafall inte inom ämnet matematik. Istället har lärare med speciell utbildning inom ett ämne 
alternativt en specialpedagog eller speciallärare fått undervisa eleverna. De krav som ställs på dem är, 
enligt de intervjuade pedagogerna: 
Att de måste ha en strukturerad plan för arbetet med de särbegåvade eleverna. 
Att de måste ha kommit på många lösningar på en uppgift så att de är förberedda på att bemöta olika 
förslag på lösningar. 
Att de måste ha behörighet för att undervisa i högre årskurser i matematik än de årskurser eleverna 
går i.  
Att de måste ha ett specialpedagogiskt förhållningssätt för att förstå hur eleverna tänker. 
Att de måste kunna hantera konstellationer och grupper av särbegåvade elever då eleverna ibland kan 
ha svårt med det sociala samspelet, vilket kan bli mer märkbart i en grupp av likasinnade elever. 
Att de måste vara förberedda på att de särbegåvade eleverna kommer att förvåna dem och att de 
kommer att ställa kluriga frågor, vilket läraren måste känna sig bekväm med och kunna hantera. 
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I alla de skolor, som deltagit i studien, har skolledningen varit positiv till att arbetet med de 
särbegåvade eleverna sker. I ”Jupiter” har skolan ett rykte om sig att ta tillvara på elevernas kunskaper 
oavsett vilken nivå de befinner sig på och man har höga förväntningar på eleverna. Dessutom har 
skolledningen avsatt tid för specialläraren att arbeta med fördjupningsgrupperna i matematik och gett 
starkt stöd för detta. En tolkning som kan göras av detta är att dessa organisatoriska faktorer bidrar till 
och har stor betydelse för att arbetet med de särbegåvade eleverna kan genomföras. 
När det gäller skolan ”Saturnus” har man upprättat en handlingsplan för att arbeta med de elever som 
lätt når målen. Skolledningen har genom detta, på ett tydligt sätt, markerat att dessa frågor är viktiga 
och att lärarna ska arbeta med dem. Det den intervjuade specialpedagogen upplevde som lite 
problematiskt med detta var att lärarna inte hann med att arbeta med de särbegåvade eleverna inom 
klassens ram, trots att skolan har handlingsplanen och även en policy kring inkludering av alla elever.  
 
Även i skolan ”Pluto” har den intervjuade läraren skolledningens fulla stöd då det avsatts tid i lärarens 
tjänst för att kunna ha fördjupningsgrupper och även enskild undervisning med särbegåvade elever. 
Lärarens arbete innebär även en viss avlastning för klasslärarna eftersom de upplever att de inte hinner 
med att utmana de särbegåvade eleverna. 
 
När det gäller skolan ”Neptunus”, upplever de intervjuade att skolledningen uppmuntrar dem och är 
väldigt öppen och tillmötesgående inför dessa arbetssätt. I denna skola är det två mycket erfarna 
pedagoger som tillsammans utarbetat strategier kring att undervisa särbegåvade elever. En tolkning 
kan vara att dessa pedagogers erfarenhet och deras engagemang har stor betydelse för att arbetet kring 
de särbegåvade eleverna kan fortgå. 
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6. Diskussion 
I denna del av uppsatsen diskuteras studiens begränsningar i avsnittet metoddiskussion. Därefter 
diskuteras resultaten gentemot bakgrunden och det ges även förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  
 
Syftet med denna uppsats har varit att genom fallstudier av fyra skolor beskriva pedagogiska 
erfarenheter, arbetssätt och organisatoriska lösningar för att utmana särbegåvade elever. Resultaten 
från intervjuerna bekräftar många av de faktorer som beskrivs i bakgrunden. De faktorer som framkom 
i resultatet har hög samstämmighet med den forskning som finns om de särbegåvade elevernas 
situation i skolan. Särskilt tydligt kommer detta fram när det gäller temat som i intervjuguiden kallats 
den enskilda eleven, då de intervjuade har fått berätta om någon eller några elever de undervisat som 
varit särbegåvade. Även när det gäller temat arbetet kring de särbegåvade eleverna finns det mycket 
som framkommer i intervjuerna som stämmer överens med den forskning om arbetssätt som beskrivs i 
bakgrunden. Det framkommer även erfarenheter som inte finns med i litteraturen, såsom att det på de 
flesta skolor finns ett visst ”motstånd” från övriga lärare angående denna form av undervisning.  

6.1 Metoddiskussion 
Studien ger en bild av olika arbetssätt som används i svenska grundskolor för att stimulera 
särbegåvade elever. Studiens fallbeskrivningar kan ses som exempel för pedagogiska praktiker som 
har utvecklats i det svenska skolsystemet, särskilt nu, när dessa frågor har aktualiserats i Skollagen. 
Studien har inte anspråket att, på ett heltäckande sätt, visa hur de svenska grundskolorna arbetar med 
detta. Dessa resultat kan således inte generaliseras till andra skolor. I stället skulle det kunna vara så att 
de pedagogiska erfarenheterna på dessa skolor skulle kunna vara mer avancerade än genomsnittet, just 
på grund av hur urvalet av skolorna har gått till.  
 
Fallbeskrivningarna grundas huvudsakligen på intervjuerna av pedagogerna, även om de kompletteras 
med andra tillgängliga uppgifter om skolorna. Det kan vara en begränsning att pedagogerna är de enda 
källorna i denna studie. En mer omfattande beskrivning av de pedagogiska erfarenheterna hade kunnat 
uppnås med observationer eller intervjuer med elever, föräldrar och andra lärare. Även när det gäller 
bedömningen av arbetssätten, är det främst informanternas uppfattningar och erfarenheter som 
presenteras i studien. En utvärdering av effekten av olika arbetssätt för eleverna skulle kräva en annan 
typ av studie. Denna studie kan dock bidra till kunskap om det specialpedagogiska området som 
handlar om att stimulera särbegåvade elever, genom en beskrivning av några aktuella pedagogiska 
erfarenheter och modeller som förekommer i svenska skolor; genom att relatera dessa till befintliga 
teorier, forskning och internationella erfarenheter; genom att identifiera några kritiska aspekter och 
problemområden. 
 
När det gäller skolorna som beskrivs i studien, kan man notera att alla fyra är skolor med en hög andel 
elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning. Dessa fallbeskrivningar visar därmed i 
synnerhet hur skolor som har en hög andel elever med välutbildade föräldrar arbetar med att stimulera 
särbegåvade elever. En studie av hur skolor arbetar med att utmana särbegåvade elever, när de har en 
låg andel elever som har föräldrar med eftergymnasial utbildning skulle kunna vara angeläget att 
genomföra. Detta skulle kunna utvidga bilden av dessa arbetssätt. Detta är något som jag kanske borde 
haft i åtanke när skolorna valdes ut. Dock var det ganska svårt att få tag på skolor som utger sig för att 
arbeta med särbegåvade elever. Mensa, Sverige (2013) kände enbart till skolor i de kommuner jag 
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valde. Hade jag haft mer tid hade jag aktivt kunnat söka och göra ett urval av skolor i ett större 
geografiskt område och som även haft en annan elevsammansättning. 
 
Eftersom jag hela tiden haft i åtanke att särbegåvade personer och deras anhöriga ska kunna läsa 
uppsatsen utan att några negativa konsekvenser ska kunna drabba dem, har en del information som 
framkommit i intervjuerna inte tagits med i resultatet. Det har bland annat handlat om personliga 
egenskaper och familjeförhållanden som framkommit om de elever som beskrivs i fallbeskrivningarna. 
Då studien framförallt fokuserar på olika arbetssätt, har jag inte heller ansett den information särskilt 
relevant för studiens syfte. 
 
Jag har även fått utesluta viss information för att inte avslöja identitet och kön på respondenter och de 
elever som respondenterna berättar om i fallbeskrivningarna. Även när det gäller vissa uppgifter om 
skolorna så har de inte kunnat återges eftersom det funnits risk för att området och kommunerna 
skolorna ligger i skulle kunna gå att härleda.  

6.2 Den enskilda eleven 
De definitioner av särbegåvning som presenteras i bakgrunden till studien har hög samstämmighet 
med vad de intervjuade berättar om elever som de uppmärksammat som särbegåvade. I Marlands 
(Persson, 1997) citat står att dessa barn kräver differentierade och individuellt anpassade pedagogiska 
program. Flera respondenter, i föreliggande studie, har berättat att eleverna ibland behövt utmaningar 
som inte gått att ge inom klassens ram. Den lärare jag intervjuade i skolan “Pluto” berättar om en 
matematikuppgift som planerats ta en timme för en elev att lösa och eleven hade svaret direkt efter att 
ha läst igenom uppgiften. Detta kan tolkas som att eleverna ibland behöver en annan undervisning som 
vanligen ligger bortom den som den ordinarie skolan kan erbjuda, vilket även står i Marlands (a.a) 
citat. Även Sternbergs och Davidsson begrepp om brådmoget beteende kan sättas i relation till 
resultaten, då flera av de intervjuade berättar att de särbegåvade eleverna kunnat sådant som man 
normalt inte brukar kunna i en viss ålder. Även Perssons uttryck om att eleverna kontinuerligt förvånar 
både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt, framkommer i resultaten.  
 
Enligt flerfaktormodellen (Mönks & Ypenberg, 2009) så är kreativitet ett personlighetsdrag de 
särbegåvade måste besitta för att kunna utveckla sin kognitiva förmåga. Läraren som intervjuades i 
skolan ”Pluto” berättade om en särbegåvad elev som skulle lägga ett pussel och som hittade en egen 
lösning. Även hemmiljöns positiva inverkan på de särbegåvade elevernas utveckling framkom i 
intervjun med samma lärare om samma elev. Hemma räknade eleven i en matematikbok som var för 
flera årskurser högre än den eleven gick i. Föräldrarna uppmuntrade elevens matematikintresse och har 
kanske eventuellt tidigare varit de som introducerat eleven i detta intresseområde. 
 
Det framkommer även i resultatet att flera av de särbegåvade eleverna utmärkt sig genom att störa 
undervisningen, vilket antagligen berott på att det varit understimulerade. Deras skolprestation har 
varit obefintlig ända tills de uppmärksammats och fått den utmaning de behövt. Detta stöds både av 
Persson (1997) och Winners (1999) forskning som visar på att lärarna inte har tillräckliga kunskaper 
för att skilja ett uttråkat barn från ett som är svagbegåvat. Enligt Freeman (1993) kan särbegåvade 
elever känna sig stressade av att få höra saker flera gånger. De som intervjuades i skolan ”Neptunus” 
berättade att den elev de arbetade med gillade när läraren pratade fort. Läraren arbetade heller inte med 
repetition på så sätt att läraren upprepade vad de gjort tidigare utan utgick alltid från en klurig fråga 
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som eleverna skulle lösa. Eleven kunde även ifrågasätta sådant som läraren sa. Läraren hade dock lärt 
sig bra strategier för att kunna hantera elevens frågor utan att avfärda dem. 
 
När det gäller identifiering av eleverna har det på alla skolor utom ”Jupiter” krävts diagnosticering av 
elevernas kunskaper för att det ska tillsättas extra resurser så att eleverna får utmaning inom ett ämne. 
På skolan ”Jupiter” behövs detta inte utan eleven ska ha ett behov av utmaning som inte inryms inom 
den ordinarie klassrumsundervisningen. Den intervjuade specialläraren uttrycker även att det 
egentligen inte behövs någon identifiering av eleverna utan att det handlar om att ge dem en sådan 
undervisning så att de blir utmanade. Detta stämmer med EU:s rekommendationer (Recommendation 
1248, se bilaga 1) där det står att identifieringen av de högt begåvade eleverna ska ske med diskretion 
då man bör undvika att ”peka ut” dem då det kan få oönskade konsekvenser. 

6.3 Utmaning i ämnet matematik 
Det är intressant att fallstudierna visar på att det är vanligast att utmaningar i smågrupper för de 
särbegåvade eleverna oftast sker i ämnet matematik. Enligt EU:s rekommendation (Recommendation 
1248, se bilaga 1) bör skolsystemet vara utformat på ett sådant sätt som möjliggör att elever med 
speciell begåvning kan få extra undervisning inom ett visst ämne inom det ordinarie skolsystemet. 
Genom att skolorna anordnat utmaning för de särbegåvade eleverna i matematik har de tillgodosett 
elevernas behov och även följt EU:s rekommendationer. Det är dock intressant att diskutera vad det 
beror på att denna utmaning endast skett i ämnet matematik. Är det så att matematikundervisningen i 
dessa skolor är organiserat på ett sätt som gör att elever inte kan komma vidare i sitt lärande eller beror 
det på att lärarna inte har tillräckliga kunskaper för att bemöta eleverna i sitt matematiska tänkande? 
En del av resultaten visar att det skulle kunna var en bidragande orsak. Dessutom nämns faktorer som 
att klasslärarna inte hinner med att utmana eleverna eftersom de måste lägga så mycket tid på de elever 
som har svårigheter. Är det då så att det generellt är fler elever som uppvisar svårigheter i matematik 
så att lärarna måste ägna mer tid i just det ämnet åt de eleverna? Eller är det så att de flesta 
särbegåvade eleverna har sin begåvning inom den logisk-matematiska domänen och att deras 
begåvning därför blir mer märkbar i ämnet matematik? Eller är det så att lärarna har lättast att 
upptäcka elevernas särbegåvning i matematik eftersom det är ett ”statusämne”. Kan det vara så att 
eleverna även borde utmärka sig inom ämnet naturvetenskap, men att detta inte märks lika tydligt? En 
slutsats skulle kunna vara att det är en kombination av alla dessa faktorer. 

6.4 Lärarens roll 
Resultatet visar att det finns lärare som uppmärksammat särbegåvade elever och som utarbetat 
arbetssätt för att kunna bemöta och utmana dessa elever. Respondenterna i studien har alla behövt göra 
egna utredningsarbeten för att komma fram till användbara arbetssätt i arbetet med särbegåvade elever. 
Detta har gjorts trots att det saknas nationella riktlinjer och strategier kring detta. En tolkning av detta 
är att det är de undervisande pedagogerna som själva drivits till att lära sig mer om ämnet. 
 
Resultatet visar även vilken viktig roll läraren har för att eleverna ska få sin utmaning. Robinson & 
Campbells (2010) fallstudier i olika brittiska skolor visar vilken avgörande betydelse läraren har i 
arbetet med de särbegåvade eleverna. Det finns här en samstämmighet mellan fallstudierna i denna 
studie och de som är gjorda i Storbritannien. Det handlar om vikten av att tidigt identifiera de 
särbegåvade eleverna och att hela tiden ta hänsyn till dem när lektionsplaneringar görs. Läraren 
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behöver även ha höga förväntningar på eleverna och vara förberedd på att de behöver ett mer 
avancerat material för det ämne de har speciell fallenhet i. Läraren behöver även ha en bra relation till 
den särbegåvade eleven vilket fallstudierna i denna studie från skola ”Neptunus” även visar på. I det 
fallet var lärarens roll helt avgörande för elevens skolprestation. Även resultatet från de andra skolorna 
visar att läraren måste inneha många kompetenser för att kunna bemöta de särbegåvade eleverna. Även 
om eleverna är utredda för särbegåvning och lärarna är medvetna om det så händer det kontinuerligt 
att eleverna förvånar dem. Om man väljer att utmana eleverna måste man ha utbildning i ämnet för 
högre årskurser än för den årskursen man undervisar i. Dessutom måste man ha tänkt ut många 
lösningar på uppgifter, vilket i studien gällde i ämnet matematik. Arbetet måste hela tiden följas upp 
och återkopplas till eleverna och klasslärarna. Lärarna måste även vara förberedda på att eleverna 
ibland är smartare än de själva är och kunna hantera det. Sammantaget kan konstateras att det ställer 
mycket höga krav på lärare som ska arbeta med dessa elever. En anledning till att så många elever inte 
får tillräcklig utmaning, vilket Skolinspektionen (2013) även påpekat i flera rapporter, kanske är för att 
lärarna inte alltid har den höga kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna bemöta och utmana 
särbegåvade elever. 
 
Studien visar att i alla fyra skolor så har även de övriga lärarna fått en slags kompetensutveckling 
angående hur man kan arbeta med särbegåvade elever. De pedagoger som undervisar de särbegåvade 
eleverna har, efter att skolorna infört dessa arbetssätt, fått handleda lärare i hur de kan utmana dessa 
elever inom klassens ram. Studien visar därmed att det är möjligt att utveckla kompetensen bland 
personal på skolor i detta ämne. 

6.5 Arbetssätt och organisation 
Mayer (2005), skriver att de särbegåvade elevernas förmåga måste kompletteras med erfarenheter för 
att kunna utvecklas. Detta innebär både socialt stöd men även en lärande omgivning. Detta 
framkommer i resultaten då det visar att de särbegåvade eleverna ofta har svårigheter i det sociala 
samspelet och att de behöver mycket stöd och vägledning för att kunna samarbeta med andra elever. 
Den lärare som intervjuades i skolan “Pluto”, berättade att det krävs mycket tid för att kunna göra bra 
gruppkonstellationer av eleverna som deltar i fördjupningsgrupperna då många har svårt att anpassa 
sig till varandra. 
 
Det framkommer även att de intervjuade inte har haft någon strategi för hur de ska kunna utmana de 
särbegåvade eleverna. Det går att tolka resultaten som att de provat sig fram till vilka olika arbetssätt 
som kan vara användbara i arbetat med dessa elever. Här blir det extra tydligt att Sverige saknar 
riktlinjer och strategier för hur elever kan utmanas i olika ämnen. Storbritannien har utarbetat en plan 
för varje ämne som är ett stödmaterial för lärare som undervisar särbegåvade elever. I Robinson & 
Campbells (2010) fallstudier i brittiska skolor har lärarna haft hjälp av den vägledning stödmaterialet 
gett kring hur undervisningen kan organiseras för de särbegåvade eleverna. En sådan plan skulle även 
behöva utarbetas i Sverige och då utifrån skollag och läroplan. Det verkar även behövas något slags 
nätverk som skolorna kan ansluta sig till där pedagoger kan dela erfarenheter kring detta arbete. Detta 
stöds även av Skolverkets rapport (Skolverket, 2012) som visar att många elever i svensk skola inte får 
den ledning och stimulans de har rätt till och behöver. Det finns, enligt rapporten, flera studier som 
visar på problem i svensk skola när det gäller att främja höga prestationer. Även Rosander och 
Bäckströms (2012) forskning visar att det svenska skolsystemet inte gynnar de nyfikna eleverna. Så 
inom detta område finns det en hel del förbättringar som skulle kunna göras. 
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Även de arbetssätt, såsom acceleration och berikning som beskrivs i bakgrunden till studien har hög 
samstämmighet med vad som framkommer i resultatet. I bakgrunden beskrivs att acceleration ibland 
kan bli svårt, vilket stämde överens med vad den intervjuade specialpedagogen i skolan ”Saturnus” 
berättade. Anledningen till att några särbegåvade elever inte ville läsa ett ämne med högre årskurser 
var, enligt specialpedagogen, för att de inte var socialt mogna vilket även bekräftas av Perssons (1997) 
forskning. Istället för acceleration kan eleverna erbjudas mer avancerade uppgifter inom klassens ram. 
Även detta förekom i alla skolor som deltog i studien. När det gäller berikning menar Mönks & 
Ypenberg (2009) att det krävs att läraren har kunskaper i det ämne som eleven ska utmanas i. Detta 
bekräftas även av studien då klasslärarna i alla skolor upplevde att de inte hade tillräckliga 
ämneskunskaper och inte heller tid för att utmana eleverna i ämnet matematik. Det krävdes då att de 
fick hjälp av någon annan lärare. Även Montgomery (2009) har i sina studier sett att de uppgifter 
eleverna ges måste var anpassade efter elevernas tänkande så att de kan tänka effektivt men sedan kan 
få uttrycka sin tankar kortfattat. De respondenter som deltar i denna studie uttrycker alla att det har 
varit svårt att hitta tillräckligt utmanade uppgifter och att de ibland behövt ta hjälp av andra 
ämneslärare. 
 
Forskningen kring arbetssätt för särbegåvade elever visar dels på att man kan arbeta differentierat med 
eleverna i en liten grupp men även att man kan arbeta med eleverna inkluderat i klassen. Detta 
stämmer väl överens med denna studie som visar på att differetierade grupper förekom i två av 
skolorna och att man i den tredje skolan arbetade inkluderat men önskade komplettera detta arbetssätt 
med en differentierad grupp. I den skola där detta inte erbjöds fanns i stället en stark inkluderingstanke 
och eleverna erbjöds istället acceleration med högre årskurser och berikning inom klassen. Enligt 
Rimm (2002), så stärker en differentierad grupp elevernas användande av deras resurser, vilket 
uppmuntrar dem till att använda hela deras kapacitet. Rimm (a.a) påpekar även att en särbegåvad elev 
som även har en funktionsnedsättning kan ha svårigheter att delta i en sådan grupp. Även detta 
bekräftades av studien eftersom den specialpedagog som intervjuades på skolan ”Saturnus” berättade 
om en elev som både var särbegåvad och hade en funktionsnedsättning och som på grund av den inte 
kunde delta i de utmaningar skolan erbjöd. Grupperna har även i skolan “Jupiter” bidragit till att de 
elever som ingår i dem fått nya kamrater med liknande intresse.  

6.6 Föräldrarna 
Även de särbegåvade elevernas föräldrar verkar spela en stor roll för hur eleverna utvecklar sina 
förmågor. I alla skolor som deltog i studien, är det en hög andel av föräldrarna som har eftergymnasial 
utbildning. I två av skolorna har föräldrarna varit pådrivande och krävt enskilda möten med lärarna om 
hur deras barn ska utmanas i ett ämne. Detta har antagligen påverkat skolans arbete för att hitta 
användbara arbetssätt för eleverna.  

6.7 Dokumentation 
Något som framkommit i resultatet i studien, är att det inte finns så mycket dokumentation angående 
de insatser som görs för de särbegåvade eleverna i de skolor som deltagit i studien. På de flesta 
skolorna skrivs detta enbart in i elevernas IUP. Det var ingen av skolorna som skrev några ÅP för de 
åtgärder som genomfördes. Åtgärderna följdes upp i alla skolor men detta skedde utan skriftlig 
dokumentation kring åtgärderna. Det kan vara så att ÅP endast skrivs för de åtgärder som gäller elever 
som riskerar att inte nå målen och att de särbegåvade eleverna inte innefattas eftersom de, i de ämnen 
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de får utmaning i, överträffar målen. Eftersom Skolinspektionen riktat kritik mot skolor som inte 
stimulerar elever till att nå ännu längre i sin kunskapsutveckling, vore det kanske bra med någon form 
skriftlig dokumentation kring det arbete som faktiskt görs på dessa skolor. 

6.8 Vidare forskning 
Det är intressant att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv reflektera vidare kring hur 
specialpedagoger i sin yrkesroll kan ha användning av resultaten i denna studie. Som specialpedagog 
träffar man elever som, av olika anledningar, är i behov av stöd. Man handleder ofta lärare som 
upplever svårigheter kring att bemöta olika elever. Att känna till hur elever med särbegåvning kan 
utmärka sig har man stor användning av i sitt yrke som specialpedagog för att eleverna ska kunna få 
det stöd och den utmaning de behöver och har rätt till enligt skollagen. Även lärarna och skolans 
organisation behöver stöttning i hur man kan utveckla arbetssätt för dessa elever då det saknas 
riktlinjer för detta i Sverige. Skolorna ska även ha en likabehandlingsplan som tillgodoser att alla 
elever blir bemötta utifrån sina individuella förutsättningar. Sedan kan man diskutera om särbegåvade 
elever egentligen är elever i behov av särskilt stöd så att de behöver stöd av en specialpedagog. Det 
kanske istället är lärarna som behöver öka sin kunskap om dessa elever och hur de kan bemöta dem 
utifrån ett specialpedagogiskt förhållningssätt. Detta skulle kunna ske genom handledning av en 
specialpedagog eller av andra pedagoger som har erfarenhet av att arbeta med särbegåvade elever. 
 
Förhoppningsvis leder denna studie fram till nya frågeställningar som rör både skolans organisation 
men även hur man medvetet kan arbeta med strategier och anpassningar av undervisningen för 
särbegåvadade elever. Det finns en hel del som skulle kunna utforskas inom området. Nedan ges 
förslag på några områden för vidare forskning. 
 
Alla medverkande skolor i studien har en hög andel föräldrar som har eftergymnasial utbildning, det 
varierar mellan 61-77%. Det skulle därför vara intressant att göra liknande fallstudier i skolor där det 
inte är lika stor andel föräldrar som har eftergymnasial utbildning. Det skulle kunna jämföras med 
denna studies resultat för att se om och i så fall hur föräldrarnas utbildning påverkar hur skolorna 
arbetar med särbegåvade elever. 
 
Något annat intressant är att beskriva hur man kan hjälpa de särbegåvade eleverna med deras sociala 
svårigheter. Hur kan man göra i skolan för att de ska kunna samarbeta med varandra? De särbegåvade 
eleverna behöver kunna fungera socialt, dels i skolan men även inom arbetslivet när de blir äldre. Det 
skulle vara intressant att ta reda på vilka aktiviteter som skulle kunna ha värde för att elevernas 
samarbetsförmåga ska utvecklas. Detta skulle kunna vara till hjälp för lärare som arbetar med dessa 
elever i skolan. 
 
Även lärarnas erfarenheter har, i studien, spelat en stor roll för att kunna utmana och bemöta de 
särbegåvade eleverna. Det verkar krävas både lång erfarenhet och ämneskompetens. Det skulle vara 
intressant att studera hur lärarna, som har den här erfarenheten, har kommit fram till hur de ska arbeta 
med eleverna. Utifrån detta skulle någon slags översikt kunna göras om vilka arbetssätt som är 
användbara i specifika ämnen. Denna översikt skulle kunna vara användbar för andra lärare som vill 
fördjupa sig i ämnet kring hur man kan utmana särbegåvade elever. 
 
 



42 
 

7. Referenslista 
 
Bailey R, Pearce G, Winstanley C, Sutherland M, Smith C, Stack N, Dickenson M (2008) A systematic review of 

interventions aimed at improving the educational achievement of pupils identified as gifted and talented. 
Technical report. In: Research Evidence in Education Library. London: EPPI-Centre, Social Science Research 
Unit, Institute of Education, University of London. 
http://eppi.ioe.ac.uk/cms/LinkClick.aspx?fileticket=9e5l5LRWx3c%3D&tabid=2402&mid=4458 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
Bloom, B., & Sosniak, L. A. (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine Books. 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.). Malmö: Liber. 
Coleman, L. J. & Cross, T. L. (2000). Social-emotional development and the personal experience of giftedness. I 

K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg & R. F. Subotnik (Red.), International handbook of giftedness and 
talent (2nd ed.). Sid 203-212. Oxford: Pergamon. 

Csikszentmihalyi, M., & Robinson, R. E. (1986). Culture, time and the development of Talent. In R. J. Sternberg 
& J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (2nd ed.). Sid 264-284. New York: Cambridge University 
Press. 

Csikszentmihalyi, M., Rathunde, K., Whalen, S. (1993). Talented teenagers. The roots of success & failure. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Feldhusen, J. F. (2005). Giftedness, talent, expertise, and creative achievement. I R. J. Sternberg & J. E. 
Davidson (Red.), Conceptions of giftedness (2nd ed.). Sid 64-79. New York: Cambridge University Press. 

Freeman, J. (1993). Parents and families in nurturing giftedness and talent. I: Heller, Monks och Passow (Red.), 
International handbook of research and development of giftedness and talent. Sid. 669 – 684. Pergamon Press: 
Oxford. 

Freeman, J. (2005). Permission to be gifted: How conceptions of giftedness can change lives. I R. J. Sternberg & 
J. E. Davidson (Red.), Conceptions of giftedness (2nd ed). Sid. 80-97. New York: Cambridge University Press. 

Gross, M. U. M. (1998). The “me” behind the mask: Intellectually gifted students and the search for identity. 
Roeper. Review. 20:3. www.sengifted.org  

Haensly et al. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict and commitment. In R. J. Sternberg & J. E. 
Davidson (Red.), Conceptions of giftedness. Sid. 128-148. New York: Cambridge University Press. 

Kvale, S., Brinkmann. S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Mayer, R. E. (2005). The scientific study of giftedness. I R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Red.), Conceptions of 

giftedness. New York: Cambridge University Press.  
Mensa Sverige: (2013). Föreningens webbplats. www.mensa.se 
Montgomery, D. (2009). Effective Teaching and Learning to Combat Underachievement. I D. Montgomery 

(Red.), Able, gifted and Talented Underachievers (2nd ed.). Sid. 111-154. West Sussex: john Wiley& Sons 
Ltd. 

Mönks, Franz J. & Ypenburg, Irene H., (2009). Att se och möta begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur. 
Persson, Roland S. (1997). Annorlunda land – särbegåvningens psykologi. Stockholm: Liber/Almqvist & 

Wiksell. 
Persson, R. S. (2007). The myth of the anti-social genius: A survey study of the socio-emotional aspects of high-

IQ individuals. Gifted and Talented International, Vol. 22 No 2. Sid. 19-34. 
Persson, Roland S. (2010). Experiences of Intellectually Gifted Students in an Egalitarian and Inclusive 

Educational System: A Survey Study. Williamsburg: Journal for the Education of the Gifted, Vol. 33, No. 4. 
Sid. 536-569. 

Prop. 2009/10:165 den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: Skolverket. 
Recommendation 1248 (1994) on education for gifted children. 

http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta94/erec1248.htm. 
 



43 
 

Rimm, S. (2002). Peer pressures and social acceptance of gifted students. I M. Neihart, S. M. Reis, N. M. 
Robinson, S. M. Moon (Red), The social and emotional development of gifted children. What do we know? 
Sid. 13-18. Waco: Prufrock Press, Inc. 

Robinson, N. M. (2005). In defense of a psychometric approach to the definition of academic giftedness. I R. J. 
Sternberg & J. E. Davidson (Red.), Conceptions of giftedness (2nd ed.). Sid. 280-294. New York: Cambridge 
University Press. 

Robinson, W., & Campbell, J. (2010). Effective teaching in gifted education using a whole school approach. 
New York: Routledge. 

Rosander, P., & Bäckström, M. (2012). The unique contribution of learning approaches to academic 
performance, after controlling for IQ and personality: Are there gender differences? Learning and Individual 
Differences, 22, 820–826. 

Ryen. A. (2004). Kvalitativ intervju – från vetenskapsteori till fältstudier. Malmö: Liber. 
Silverman, L. K. (2002). Asynchronous development. I: M. Neihart, S. M. Reis, N. M. Robinson, S. M. Moon. 

(Red). The social and emotional development of gifted children. What do we know? (sid 31-37). Waco: 
Prufrock Press, Inc. 

SIRIS (2013) kvalitet och resultat i skolan. Skolverket. http://siris.skolverket.se/apex/f?p=Siris:1:0::::: 
Skolinspektionen, (2013). Skolan måste ta en mer aktiv roll för att lyfta resultaten. 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Skolan-maste-ta-en-mer-aktiv-roll-for-att-
lyfta-resultaten/ 

Skolverket, (2012) Rapport 379, Högpresterande elever, höga prestationer och undervisningen. Stockholm: 
Skolverket och Fritzes. 

Stålnacke, J. (2007). Att se mönster i prickar - en föga användbar förmåga? Intervju- och enkätstudier om 
logisk-analytisk särbegåvning i Sverige. Stockholms universitet. 

Stalnacke, J., & Smedler, A. (2011). Psychosocial experiences and adjustment among adult Swedes with 
superior general mental ability. Journal for the Education of the Gifted, 34(6), 900-916. 

Streznewski, M. K. (1999). Gifted grown-ups. The mixed blessings of extraordinary potential. New York: John 
Wiley & Sons. 

Stukát, S. (2009). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
Tolan S. (1985) Stuck in another dimension: The exceptionally gifted child in 
school. Gifted Child Today (41), 22-26. 
Utbildningsdepartementet (2009). Den nya skollagen: för kunskap, valfrihet och trygghet. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 
Utbildningsdepartementet. (2011). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet: Lpo 11. Stockholm: Skolverket och Fritzes. 
Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer i humanistisk – samhällsvetenskapligforskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 
Wallace, B. (2008) Raising the Achievement of Able, gifted and talented pupils with an inclusive school 

framework. NACE/London: David Fulton. 
Wallström, Camilla, (2010). Se mig som jag är: Om särbegåvade barn i skolan. Varberg: Argument förlag. 
Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer i humanistisk – samhällsvetenskapligforskning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 
Winner, E. (1999). Begåvade barn. Jönköping; Brain Books AB. 
Ziegler, Albert, (2010). Högt begåvade barn. Finland: Norstedts. 

 
 



44 
 

Bilagor 
1. Recommendation 1248 (1994) on education for gifted children. 
http://assembly.coe.int/mainf.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta94/erec1248.htm. Hämtad 130120. 
 
i. legislation should recognise and respect individual differences. Highly gifted children, as with other 
categories, need adequate educational opportunities to develop their full potential; 
ii. basic research in the fields of "giftedness" and "talent" and applied research, for instance to improve 
identification procedures, should be developed in parallel. Research on the "mechanisms of success" could 
help to tackle school failure; 
iii. meanwhile, in-service teacher training programmes have to include strategies for identifying children of 
high ability or special talent. Information on gifted children should be made available to all those who deal 
with children (teachers, parents, doctors, social workers, ministries of education, etc.); 
iv. provision for specially gifted children in a given subject area should preferably be arranged within the 
ordinary school system, from pre-school education onwards. Flexible curricula, more chances of mobility, 
enriching supplementary material, audiovisual aids and project-oriented teaching styles are ways and 
techniques to foster the development of all children, whether highly gifted or not, and enable the 
identificatin of special needs at the earliest possible time; 
v. the ordinary school system should be made flexible enough to enable the needs of high performers or 
talented students to be met; 
vi. any special provision for highly gifted or talented students should be administered with discretion, to 
avoid the innate danger of labelling, with all its undesired consequences to society. 
vii. There is a need to clarify the notion of "giftedness" by an operational definition that is accepted and 
understandable in different languages. Therefore, the Assembly further recommends that the Committee of 
Ministers consider the setting-up of an ad hoc committee for this purpose including psychologists, 
sociologists, and educationalists of all relevant specialisations. 
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2. Intervjuguide    Lovisa Lind 
 
Skolans organisation 

Kan du berätta allmänt om skolan? 

Vad är din bakgrund och vilka är dina arbetsuppgifter på skolan? 

Hur är undervisningen på skolan organiserad?  

Vilka arbetssätt används? 

Hur använder sig skolan av IKT i undervisningen? 

Hur är specialpedagogiken organiserad på skolan? Vilken roll har specialpedagogerna? 

 

Den enskilda eleven 

Berätta om en /några elever som du har / eller du har haft erfarenhet av och som kan betraktas som 

*särbegåvade.  

Vad karakteriserade denna elev/dessa elever? Hur uttryckte sig elevens/elevernas särbegåvning? 

Hur har du/ni arbetat med denna elev/dessa elever? 

Vilka sociala och emotionella behov hade eleven/eleverna? 

Vilka övriga elevhälsofrämjande åtgärder har/hade eleven/eleverna behov av? 

Berätta om en intressant situation kring denna elev där du/ni tyckte att det blev särskilt bra? 

Berätta om en intressant situation som blev problematisk /svår att lösa kring denna elev? 

 

Arbetet kring de särbegåvade eleverna 

Hur identifieras de särbegåvade eleverna? Har ni några bestämda kriterier? 

Hur är undervisningen kring dessa elever organiserad? 

Vilka resurser krävs/används för detta? 

Vilken kompetens har/behöver de som arbetar med dessa elever? 

Har personalen fått/behövt särskild kompetensutveckling för att kunna utmana och bemöta de 

särbegåvade eleverna?  

Vilka arbetssätt används i undervisningen av de särbegåvade eleverna? 

Hur planerar ni och utvärderar dessa arbetssätt och insatser? (åtgärdsprogram, osv) 

Vilka konsekvenser anser du att dessa arbetssätt har bidragit till för skolan, lärare och elever?  

Vilka argument emot insatser för dessa elever har eventuellt förekommit? Från vilka?  

Vilka möjligheter och hinder ser ni i förhållande till läroplanens mål när det gäller undervisningen av 

särbegåvade elever? 

På vilket sätt kan IKT användas i undervisningen av dessa elever? 

Hur ser kommunikationen ut med de särbegåvade elevernas föräldrar? 
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* Med särbegåvad elev menar jag följande: 

  ”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 en mänsklig prestation, aktivitet eller funktion”. 

    (Persson, 1997, sid 50) 

 

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

   (Marland citat i Persson, 1997, sid 45-46) 

 

”ett barn utvecklar vid en tidig ålder en förmåga som vanligen inte utvecklas förrän senare, om den 
utvecklas över huvud taget”. 

 (Sternberg & Davidsson citat i Persson, 1997, sid 49) 
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