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Sammanfattning/Abstract  

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur pedagoger identifierar särbegåvade elever 

och högpresterande elever. Jag var också intresserad av att undersöka pedagogers erfarenheter 

av och uppfattningar om möjligheter och hinder för att dessa elever ska lyckas i skolan.  

Mina informanter var sex verksamma lärare i grundskolan med olika erfarenheter av undervis-

ning. 

Jag har genomfört en kvalitativ studie med enskilda intervjuer som datainsamlingsmetod. In-

tervjuerna var halvstrukturerade med möjlighet att ställa följdfrågor. Det empiriska materialet 

har bearbetats genom tematisk analys. Jag redovisar mitt resultat utifrån följande teman: defi-

nitioner, relationer, förmågor, prestationer, struktur och organisation.   

Resultaten i studien visar att det råder viss osäkerhet hos pedagoger hur de kan identifierar 

särbegåvade elever. Vidare visar studien att det kring högpresterande elever fanns en kun-

skap som var i linje med aktuell forskning, nämligen att de bland annat är motiverade för att 

lära, har lätt för att lära, får ofta höga betyg och har hög närvaro i skolan. Resultatet visar 

också att planering och arbetssätt är viktigt för båda dessa elevgrupper. 
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Inledning, syfte och bakgrund 

Under min tid som pedagog i olika skolformer – grundskola, gymnasiesärskola och på IA (In-

dividuellt alternativ) i gymnasieskolan – har jag ofta träffat elever som har väckt mitt intresse 

och förundran över varför de ibland tappar all motivation under sin grundskoletid. Detta sker 

utan att ”någon” märker detta eftersom de bara ”försvinner” och saknar sedan betyg när de 

kommer till gymnasiet. Det finns ofta en mängd olika förklaringar till varför det blivit så, bland 

annat att de har varit så kallade hemmasittare, de kan ha haft ett störande beteende och/eller 

koncentrationssvårigheter.  

I mitt arbete har jag alltid varit noga med att få goda relationer till varje elev och det har gjort 

att jag ofta fått god kontakt med eleverna. Däremot har jag inte förstått att det ibland har handlat 

om särbegåvade elever. Innan jag kom i kontakt med begreppet trodde jag att högpresterande 

och särbegåvade var samma sak, men med olika benämning. Idag vet jag genom mina studier 

att det är två helt skilda saker. Och i min blivande yrkesroll som specialpedagog kommer jag 

att behöva ha kunskap om detta för att kunna handleda personal att få framgång med elever med 

alla typer av problematik. Vårt uppdrag i skolan är att möta alla elever på deras nivå, utifrån 

elevens individuella behov, förmågor och förutsättningar.    

I arbetet som undervisande pedagog, mentor, ämneslärare, speciallärare och specialpedagog 

möter vi ibland elever som har en särbegåvning. Dessa elever kan ibland vara svåra att identi-

fiera, eftersom de kan uppvisa ett normbrytande beteende i jämförelse med sina kamrater. Be-

teendet är ibland utmanande eller störande för andra elever och pedagoger (Persson, 2014). 

Detta beteende kan vara problematiskt och svårt att möta eftersom det kan ses som irrationellt 

och motsägelsefullt. Eleven kan exempelvis verka ointresserad av ämnet, slarvar, hoppar över 

uppgifter som verkar ganska enkla, vill inte jobba, avskyr repetitioner av uppgifter, vill bli ut-

manade i sitt arbete och kan vara ganska obstinata, genom att svara ohövligt eller ”näbbigt” 

(Kullander, 2013).  

I ämnet om särskilt begåvade elever (Kullander, 2013) eller särbegåvade elever (Persson, 1997) 

finns en del internationell forskning till exempel om kulturella skillnader, relationer, psyko-

social problematik (Colangelo & Wood, 2015; Ford, 2015; Kesner, 2005; Snyder m.fl, 2013; 

Subotnik, 2015) och nationell forskning, till exempel inom matematik (Pettersson, 2011; Szabo, 

2013) och naturvetenskap (Anderhag, 2014). Ämnet har på senare år uppmärksammats alltmer 

och Persson (2013) skriver i Specialpedagogisk tidskrift att svensk forskning har visat att kun-

skaper om begreppet särbegåvad ibland saknas hos delar av den svenska lärarkåren. Även inom 
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det specialpedagogiska området inom lärarutbildningar och specialpedagogiska utbildningar är 

begreppet inte uppmärksammat i någon större utsträckning.  

De särbegåvade eleverna har tidigare ansetts som besvärliga och utanför ramarna av normen 

och orsakat merarbete för pedagoger (Allodi, 2014). De har skickats till psykologer, läkare eller 

till någon annan form av utredning (Allodi, 2014; Kullander, 2014). I den nuvarande skollagen 

(2010:800) har det för första gången till exempel skrivits in att: 

3§ 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. 

(Skollagen, 2010:800) 

 

Det har uppmärksammats att denna elevgrupp har blivit åsidosatt i den svenska skolan och även 

att de behöver stöd i sina lärprocesser och utveckling (Allodi, 2014; Kullander, 2014; Persson, 

2014). Enligt skollagen (2010:800) är det huvudmannen som är ytterst ansvarig för att elever 

får det stöd de behöver för att utvecklas så långt det är möjligt. 

 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger identifierar särbegåvade och högpre-

sterande elever i grundskolan. Jag var också intresserad av att undersöka pedagogers erfaren-

heter av och uppfattningar om möjligheter och hinder för att dessa elever ska lyckas i skolan.  

Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar:    

1. Vad anser pedagoger vare specifikt med särbegåvade elever eller högpresterande ele-

ver?  

2. Vad är specifikt med att arbeta med högpresterande eller särbegåvade elever? 

 

Arbetets disposition 

Jag har redan i inledningen beskrivit bakgrunden till mitt val av ämne i min uppsats. Det var på 

grund av mina egna kunskapsbrister i ämnet runt särbegåvade elever och högpresterande elever 

som jag ville veta mer. Målsättningen är att jag som blivande specialpedagog vill kunna få 

verktyg till att handleda pedagoger som hamnat i dilemman runt denna elevgrupp.  
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Avsnittet efter handlar om definitioner av begreppen särbegåvning och högpresterande elever, 

eller ”high able” eller ”gifted child” som man använder inom internationell forskning.  Dessa 

begrepp är ett urval av tidigare svensk och internationell forskning runt särbegåvade barn/sär-

skilt begåvade barn. Där beskriver jag kort om hur skola och samhälle enligt forskningen har 

hanterat denna grupp människor. Därefter följer ett avsnitt med olika teoretiska utgångspunkter 

som kan kopplas till min studie, symbolisk interaktionism, relationell pedagogik och ett speci-

alpedagogiskt perspektiv/relationellt perspektiv. 

I metodavsnittet beskriver jag studiens metod, med urval, genomförande och analys av den 

empiri jag samlat. Där beskriver jag också etiska val, analys av data och metoddiskussion. Re-

sultat och resultatdiskussionen följer i direkt anknytning och där jag hänvisar till ytterligare 

litteratur eftersom jag vid en analys kom i kontakt med för mig, ett nytt pedagogiskt begrepp i 

en av mina informanters svar.  

I min avslutande diskussion har jag tagit upp egna reflektioner och knyter an till litteratur och 

tidigare forskning.  

 

Definitioner av begreppen särbegåvade och högpresterande elever 

Hur särbegåvade elever definieras varierar mellan olika forskare (Colangelo & Wood, 2015; 

Grybek, 2010; Kullander, 2013; Persson, 1997; Terri & Kuusisto, 2013; Winner, 1999) Första 

gången begreppet särbegåvning användes i Sverige var 1997 av Roland Persson (Persson, 1997 

& Persson, 2013). Det är en översättning av ”gifted children” som användes i USA 1971 av 

Marland Sydney P; 

Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla till ena-

stående prestationer, och som identifieras av yrkesskickliga och väl kvalificerade 

individer. De är barn som kräver differentierade och individuellt anpassade peda-

gogiska 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 i Persson, 1997, sid 45-46) 

 

  

Winner (1999) gjorde en definition som anger typiska tecken hos särbegåvade barn och använde 

begreppen brådmogenhet och menar att dessa barn börjar behärska ett specifikt område tidigare 

än normalbegåvade barn. Dessa barn lär sig snabbare och på ett kvalitativt annorlunda sätt och 

de lär sig och vill arbeta i sin egen takt som de ofta själva driver framåt. Särbegåvade elever 

motiverar sig själva för att förstå sitt område, de får ofta ett intensivt intresse för ämnet och blir 

mycket fokuserade och kan förlora kontakten med omgivningen (Winner, 1999).  
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Allodi (2014), Colangelo och Wood (2015), Mudrak och Zabrodska (2015), Persson (2013) och 

Wallström (2010) skriver också att i USA har forskare kommit fram till tre intellektuella och 

personliga drag som är gemensamma.  

1. Brådmogenhet – umgås gärna med vuxna och gör snabba framsteg inom olika områden. 

Vissa av eleverna är humoristiska och har höga förväntningar på sig själva. En del av 

de högt begåvade eleverna kan ha en känsla av utanförskap och ha en låg självkänsla. 

De kan också ha en känsla av att vara socialt isolerade beroende på hur de blivit bemötta 

i skolan. Deras höga energinivå kan ibland tolkas som hyperaktivitet. 

 

2. Arbeta i sin egen takt – barnen lär sig snabbare och på ett mer kvalitativt annorlunda 

sätt. De gör upptäckter och är kreativa genom att lösa problem på nya sätt. De tycker 

inte om att göra repetitiva uppgifter eller träning och traditionell undervisning kan upp-

levas omotiverande och mindre utmanande och stimulerande. De trivs ofta inte i tradit-

ionell skolmiljö. 

 

3. En rasande iver att behärska – de har ett intensivt intresse av olika områden och i kom-

bination med lätt att lära, implementera ny information och hantera stora mängder in-

formation leder det till goda prestationer. Särbegåvade elever kan få en hög stressnivå 

om de uppfattar att de gör misslyckanden, de vill göra allt perfekt. Det handlar inte bara 

om akademiska kunskaper utan kan också vara inom konst, musik eller idrott (Allodi, 

2014; Colangelo & Wood, 2015; Mudrak & Zabrodska, 2015; Persson, 2013; Wall-

ström, 2010). 

Wallström (2010) redovisar en amerikansk beskrivning av intellektuella elever/högpresterande 

elever och personlighetsdrag/särbegåvade elever som har identifierats hos särbegåvade och 

högpresterande elever i skolan. Hon visar nedan vad som skiljer högpresterande elever från 

särbegåvade elever. Enligt Wallström (2010) är det de högpresterande eleverna som utmärker 

sig, som gör det lätt att identifiera dem som begåvade. Högpresterande elever betraktas som 

positiva, de arbetar hårt, trivs ofta i skolan, lyssnar med intresse och har goda idéer. Särbegå-

vade elever utmärker sig inte alltid på ett positivt sätt och inte alls lika tydligt. Persson (2013) 

har gjort en beskrivning av skillnaderna: 
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Intellektuella drag/högpresterande elever Personlighetsdrag/särbegåvade elever 

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 

Tidigt 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 

Kopierar    Skapar nytt 

Är nöjd med sin inlärning   Är mycket självkritisk 

Har många jämnåriga kamrater   Föredrar vuxna 

Tycker om skolan   Tycker om att lära. 

 

(Wallström, 1999; Persson, 2013).  

För att identifiera särbegåvning används ofta generella modeller och sammanställningar som 

kan användas så länge vi förstår att det är en sammantagen bild av särbegåvningar, men att 

varje enskild individ inte har samtliga drag (Mudrak & Zabrodska, 2015; Wallström, 2010). 

De definitioner och kännetecken som är redovisade ovan gäller elever som blir identifierade 

som en särbegåvning eller högpresterande (Wallström, 2010).   

Winner (1999), Persson (2013) och Colangelo och Wood (2015) kommenterar de myter runt 

särbegåvning som kan vara vanliga inom skolan och i samhället. Myterna som kommenteras 

är:  

1. Alla är inte särbegåvade, endast ca 2 % kan vara särbegåvade.  

2. Särbegåvade är inte bra på allt, utan är bra på vissa områden.  

3. Särbegåvning betyder inte alltid att eleven har en hög intelligenskvot.  

4. Särbegåvning är beroende av social miljö och inlärning som samspelar på olika sätt i 

olika miljöer.  
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5. Särbegåvning ses med misstänksamhet av samhället och dessa barn upplever ofta sociala 

svårigheter.  

6. Det innebär inte att den särbegåvade eleven får möjlighet till framgång och lycka i sam-

hället, eleven måste bli accepterad och erkänd för att nå framgång.  

I Sverige används ibland begreppet ”Jantelagen”, det vill säga, ”du ska inte tro att du är något 

bara för att du kan något” och denna norm gör det svårt för denna grupp att bli accepterad. 

Enligt Persson (2013) har särbegåvade personer större möjligheter till acceptans i övriga Europa 

och USA, där det räcker med att bevisa att hen kan något. Enligt Mudrak och Zabrodska (2015) 

och Colangelo och Wood (2015) har den sociala situationen, motivation, föräldrars engage-

mang, bostadsområde och inkomstnivå, stor betydelse för hur eleven lyckas med studierna om 

hen fått benämningen ”gifted” eller ”high-abel”.  

Kullander (2013) använder benämningen särskilt begåvad för att inte blanda ihop begreppet 

med ord eller benämningar som används inom särskolan.  

Inom forskning används begreppet särskilt begåvad för att beskriva personer som har en särbe-

gåvning inom något eller några ämnen (Wallström, 2010). Kullanders definition (2014) är för-

delad på fyra kategorier, grundläggande särskilt begåvade (1 av 5 personer), måttlig särskilt 

begåvade (1 av 35), hög särskild begåvning (1 av 600) och extrem särskild begåvning (1 av 

500000) eller 1-2 % av hela befolkningen. Persson (2014) menar att de olika definitionerna som 

Kullander (2013) och han gör mellan särbegåvade elever bara är olika sätt att se på samma sak. 

De särbegåvade är högpresterande inom sitt område och om det finns tveksamheter om att en 

elev är särbegåvad är hen förmodligen inte det, enligt Persson (2014).  

Särbegåvade barn är de som genom sin extraordinära förmåga är kapabla till ena-

stående prestationer, och som identifieras av yrkesskickliga och väl kvalificerade 

individer. De är barn som kräver differentierade och individuellt anpassade peda-

gogiska 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. 

(Persson, 1997, sid 45-46) 

Det finns ingen medicinsk ”diagnos” för särbegåvade elever, även om det förekommer att ele-

ver utreds för dyslexi, ADHD eller inom autismspektrumstörning. Dessa elever kan också vara 

bland de så kallade hemmasittare som vägrar gå till skolan, menar Kullander (2013).  

Enligt Kullander (2013) har särbegåvning ibland använts likvärdigt med Aspergers syndrom, 

därför att dessa elever kan ha liknade beteenden. En elev med diagnosen Aspergers kan enligt 
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Kullander (2013) till exempel ha bristande förmåga till socialt samspel, möter inte blicken, är 

begränsad och kan ha ”udda” intressen. En särbegåvad elev kan däremot ha ovanliga intressen 

som gör det svårt med social interaktion mellan elever i samma ålder (Kullander, 2013).  

För att definiera elever med särbegåvning har Kullander (2014) bland annat gjort ett WISC-IV 

(Wechsler Intelligence Scale for Children), som är ett intelligenstest/begåvningstest. Definit-

ionen bör också bestå av en kvalitativ del till exempel kreativitet och en kvantitativ del som kan 

mätas vid till exempel tester, enligt Kullander (2014) och Colangelo och Wood (2015). Resul-

tatet har visat att särbegåvade barn visar på en större variation på IQ-test än andra grupper.   

Persson (2014) har identifierat fem egenskaper som tecken på särbegåvning och som behöver 

finnas i den kvalitativa delen av bedömningen.  

1. Barnet lär sig läsa vid ca 3-4 års ålder och läser böcker avsedda för äldre barn.  

2. Barn som tidigt ritar realistiskt och kan identifiera detaljer.  

3. Barnet lär sig tidigt sånger utantill och har lätt för att lära sig spela instrument.  

4. Barnet kan tidigt visa talanger inom dans eller idrott.  

5. Barnet kan lösa avancerade matematiska ekvationer.   

 Enligt Persson (2013) har man i andra länder haft vissa problem att skapa ett begrepp som 

ringar in denna grupp av barn och vuxna. I Tyskland heter det ”Hochbegabung” (högbegåv-

ning), i Frankrike ”superdoue”, i Spanien ”superdotado” (överutrustad), i Kina ”supernormal” 

i Norge ”evnerike born”, i England var det först ”highly able”, men det blev den amerikanska 

benämningen ”gifted children” som numer används även i England (Persson, 2013). Snyder 

med flera (2013) och Colangelo och Wood (2015) menar att båda benämningarna förekommer 

i England och USA.  

Begreppet gifted som också ofta används om dessa personer, hänvisar till mentala gåvor som 

en person har med sig och om personen får möjlighet och förutsättningar kan hen utvecklas till 

en högbegåvad, överbegåvad, eller särbegåvad person (Persson, 2014; Snyder m.fl, 2013). Hög-

presterande personer har inte samma mentala gåvor utan ger mer mätbara resultat i skolan till 

exempel höga betyg, särbegåvade kan vägra utföra prov eller andra mätbara resultat, vilket kan 

skilja grupperna åt (Allodi, 2014).  
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I gruppen begåvade elever är det högpresterande elever som har förutsättningar att nå toppbetyg 

(Wallström, 2010; Snyder m.fl, 2013). Särbegåvade elever har ofta behov att arbeta på annat 

sätt för att lyckas (Colangelo & Wood, 2015; Wallström, 2010,). Dessa elever behöver andra 

utmaningar och studieteknik för att inte bli uttråkade i skolan, vilket annars kan leda till miss-

lyckanden i högre studier (Colangelo & Wood, 2015; Snyder m.fl, 2013; Wallström, 2010). Det 

är inte ovanligt att dessa elever beter sig stökigt och rastlöst i klassrummet, som bland annat 

kan få sociala konsekvenser (Colangelo & Wood, 2015; Kullander, 2014; Persson, 2014). Detta 

kan även få pedagogiska konsekvenser för dessa individer enligt Persson (2014) och Colangelo 

och Wood (2015). Wallström (2010) och Colangelo och Wood (2015) skriver att ett antal fors-

kare har försökt hitta vad som är gemensamt för särbegåvade individer. Exempel på det är: 

 Allmän intellektuell förmåga 

 Specifik akademisk förmåga 

 Kreativt eller produktivt tänkande 

 Ledarskapsförmåga 

 Förmåga inom konst och musik 

 Psykomotorisk förmåga. (Colangelo & Wood, 2015; Persson, 2014; Wallström, 

2010, s. 23) 

De särbegåvade eleverna har stort fokus på sina intressen, lär sig snabbt för att nå sina mål, 

identifierar samband, tänker abstrakt och har en mycket god problemlösningsförmåga, enligt 

Persson (2013), Snyder m.fl.(2013) och Colangelo och Wood (2015). De kan använda sina 

kunskaper i nya situationer och sammanhang och har intressen för många olika ämnen. De har 

ett avancerat ordförråd, läser på en annan nivå än jämnåriga, har en hög inre motivation och är 

mycket självständiga. Person väljer att uttrycka sig på följande vis:  

Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga 

på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet. Någon är begåvad på ett särskilt 

sätt; ett sätt som avviker från det sätt som det stora flertalet är begåvade på (Persson, 2013, s 

6).  

Enligt Persson (2013) går denna beskrivning av särbegåvning att tillämpa på alla områden obe-

roende av teoretisk modell. Istället innehåller den olika perspektiv och är användbar för peda-

goger. Den är inte begränsad till skolan utan utgår från ett samhällsperspektiv, skriver (Persson, 

1997; Snyder m.fl, 2013). 
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En annan modell för att definiera särbegåvning är tre-ringsteorin som enligt Allodi (2014) an-

vänds internationellt. Även denna modell visar att det handlar om flera faktorer än att bara ha 

en hög intelligensnivå.  

 

 

 
 
1. Förmågor mycket över medel: Abstraktion, minne, inlärning, effektivitet, verbalitet, logik, sinne för siffror. 

2. En stark inre motivation och uthållighet: Intresse, beslutsamhet, nyfikenhet.  

3. En kreativ förmåga utöver det vanliga: Flöde, originalitet, problemlösande, flexibelt tänkande. 
 

 

Figur 1. Modellen visar att den särbegåvade eleven hamnar där ringarna överlappar varandra. (Allodi 2014). 
 

 

Varje ring beskriver faktorer som är identifierbara och den särbegåvade eleven hamnar i områ-

det där cirklarna överlappar varandra. Med denna definition har en särbegåvad elev både mate-

matisk förmåga, en inre motor och kreativitet. Elever med bara hög matematisk förmåga och 

hög intelligens är inte en särbegåvad elev om inte eleven bedöms som kreativ och med en inre 

stark motor. Är eleven kreativ men saknar höga matematiska kunskaper och motivation ses 

eleven inte som särbegåvad. För att definieras som särbegåvad ska alla tre faktorerna finns med 

(Allodi, 2014; Kullander, 2014). 

 

Sammanfattning och specifika drag hos särbegåvade och högpresterande elever. 

De mest specifika drag som kan läsas ut av texten hos särbegåvade elever är att de ställer frågor 

som ibland kan vara provocerande. Det är vanligt att eleven verkar rastlös och uttråkad av enkla 

uppgifter. Eleven kan också verka ”besatt” av en uppgift och ha svårt att gå vidare eftersom de 

3.                         
En kreativ 

förmåga utöver 
det vanliga

2.                      
En stark inre 
motivation

1.                      
Förmågor 

mycket över 
medel
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ofta är perfektionister. De kan också vara mycket ifrågasättande och har ofta en underfundig 

humor. De kan också hålla på med andra saker men klarar ändå att uppfatta vad som ska göras. 

Det är vanligt att de presterar under genomsnittet eftersom hen saknar motivation för vissa äm-

nen.  

De högpresterande eleverna är snabba och effektiva, de gör det de blir tillsagda och visar ofta 

en nöjdhet över sina skolarbeten och får oftast högsta betygen. 

 

Tidigare forskning 

Forskning om särbegåvning har under en längre tid pågått internationellt av bland annat Kesner 

(2005), Tirri och Kuusisto (2013), Grybek (2015), Subotnik (2015), Ford (2015) och Colangelo 

och Wood (2015). Forskningen har skett inom olika discipliner, till exempel inom medicin, 

pedagogik och psykiatri, men inte i så stor omfattning i Sverige (Persson, 2013). I USA startade 

forskningen redan på 1930-talet av amerikanen Lewis Terman i Persson (2013) (”Genetic stu-

dies of Genius”) som gjorde en studie på 1500 personer med hög IQ. Den studien anses vara 

starten för forskning om särbegåvning. Från mitten av 1970-talet blev den internationella be-

teckningen ”gifted” känd och används fortfarande bland annat av Persson (2013), Snyder 

(2013), Mudrak och Zabrodska (2015) och Colangelo och Wood (2015).  

I Sverige har forskningen ofta handlat om matematiska och naturvetenskapliga särbegåvningar 

(Anderhag, 2014; Pettersson, 2011; Szabo, 2013), men det finns även en del forskning runt 

musik och idrottsliga förmågor (Colangelo & Wood, 2015; Wallström, 2010). Detta förklaras 

med att det inom den svenska kulturen och skolan inte har talats om individers särskilda begåv-

ningar (Persson, 2013; Wallström, 2010). Det har inte ansetts möjligt att det skulle finnas en 

elit som utanför miljöns påverkan särskiljer sig utifrån arvets förutsättningar (Persson, 2013; 

Wallström, 2010). Att betrakta särbegåvade som gynnade är ett missförstånd och inom skolan 

behöver denna grupp ett stort och riktat stöd (Colangelo & Wood, 2015; Persson, 2013). Det 

kan, enligt Persson (2013), konstateras att Sverige i dagsläget inte lyckats med att tillvarata 

dessa begåvningar, vare sig i skolan eller i arbetslivet. Wallström (2010) och Colangelo och 

Wood (2015) skriver att en hög begåvning inte ger någon automatisk framgång i studier, i livet 

eller arbetslivet.   

I intervjuer och studier berättar vuxna särbegåvade om sitt upplevda utanförskap i skolan som 

ett misslyckande (Colangelo & Wood, 2015; Wallström, 2010). De särbegåvade eleverna som 
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kan ha hög IQ får ofta problem i skolan. De upplever utanförskap, tristess och passivitet ef-

tersom de inte får stimulans eller uppmuntran (Colangelo & Wood, 2015; Wallström, 2010). 

Det är vidare svårt att hitta gemensamma strategier för att uppmärksamma och bemöta särbe-

gåvade elever, eftersom skolan och den kulturella kontexten spelar en stor roll för hur skolan 

och samhället ser på barn och kunskap (Colangelo & Wood, 2015).  

 

Insatser 

Forskare världen över är överens om att kreativitet är ett av kriterierna för särbegåvning (Pers-

son, 2013; Colangelo & Wood, 2015). För många särbegåvade elever handlar det om möjlig-

heterna att omsätta sina förutsättningar till lärande (Colangelo & Wood, 2015; Snyder m. fl, 

2013; Wallström, 2010).  I bland annat Tyskland, Finland, Danmark, Kina, USA och Ryssland 

finns olika varianter, till exempel särskilda skolor, på hur dessa länder tidigt uppmärksammar 

särbegåvade barn för att tillgodose dessa barns behov finns särskilda skolor eller program 

(Colangelo & Wood, 2015; Persson, 2013). I England, Tjeckien, och Finland försöker pedago-

ger möta dessa barn inom ramen för det rådande skolsystemet, exempelvis genom att gå fortare 

fram i studierna eller med annan avancerad undervisning. (Allodi, 2014; Kullander, 2013; 

Mudrak & Zabrodska, 2015; Tirri & Kuusisto, 2013). 

Persson (2013) redovisar tre strategier för att stödja de särbegåvade eleverna: acceleration, be-

rikning och aktiviteter utanför skolan, som även används internationellt (Colangelo & Wood, 

2015) och som anses höja motivationen hos särbegåvade elever.  

Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt och inte hålls kvar på en lägre nivå 

för att vänta in övriga elever i klassen. Det kan också vara tidigare skolstart, att eleven flyttas 

upp en eller flera årskurser eller läser ämnen med elever på en annan nivå. 

 

Berikning innebär att eleven kan göra fördjupade studier i ett område för att öka sina kunskaper. 

Det kan också vara att få göra ett fördjupningsarbete inom ett intresseområde eller få arbeta 

med mer avancerade undervisningsmoment.  

Aktiviteter utanför skolan kan innebära att eleven får möjlighet att göra moment som inte ingår 

i läroplanen. Exempelvis kan eleven delta i spetsundervisning i ett specifikt ämne (Colangelo 

& Wood, 2015; Persson, 2013).  
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Att bli sedd för den man är, är ofta livsviktigt för människan och i synnerhet inom skolan och 

familjen. För att hitta jämlikar och stimulans utanför skolan och hemmet kan eleven söka 

medlemskap i föreningen Mensa, som har högbegåvade medlemmar från hela världen (Col-

lander, 2014; Wallström, 2010).  

Persson (2014) har gjort en sammanställning över det tvärvetenskapliga forskningsområdet in-

tellektuell särbegåvning. Han har efter att ha gått igenom omfattande internationell forskning 

(2014) i ämnet föreslagit ett teoretiskt begrepp för skandinaviskt område genom att kontextua-

lisera begreppet högbegåvade/särbegåvade individer, jämför sidan 7. Han menar att i en nor-

malbegåvad omgivning finns en stor förståelse för och vilja att inkludera de lågpresterande och 

svagare eleverna. Men gruppen högbegåvade eller särbegåvade elever blir ibland misstänklig-

gjorda eller exkluderade. 

Redan tidigt har föräldrar till särbegåvade barn lagt märke till att barnet är vaket, uppmärksamt, 

nyfiket och vill ha omväxling. Barnet lär sig snabbt och den fysiska utvecklingen sker tidigt 

(Wallström, 2010). Många särbegåvade barn tänker och uttrycker sig ibland annorlunda än sina 

jämnåriga kamrater, eftersom de använder ord som kamraterna inte förstår. Det är en av anled-

ningarna till att det ibland blir svårt för särbegåvade barn att hitta kamrater i förskolan och 

skolan. I en forskningsstudie ställdes frågan om kronologisk ålder eller mental ålder är viktigast 

vid vänskap. Resultatet visade att för särbegåvade barn är den mentala åldern viktigast. Särbe-

gåvade barn har ett mer avancerat ordförråd och får därför mer utbyte i diskussioner med vuxna 

än med jämnåriga kamrater. Detta kan få stor betydelse eftersom skolan är indelad efter krono-

logisk ålder (Wallström, 2010).  

Szabo (2013) skriver att även om vissa av de särbegåvade eleverna med en mycket hög prestat-

ionsförmåga hörde hemma i skilda ämnesområden – musik, matematik, tennis, simning, medi-

cin och inom bildhuggarkonst – så har man ändå kunnat identifiera några gemensamma fram-

gångsfaktorer. Oavsett vilket område experten tillhörde, så har inlärningsfasernas hantering, 

hemmiljöns positiva inverkan och det livslånga lärandet varit centrala komponenter i dess pro-

gression (Mudrak & Zabrodska, 2015; Szabo, 2013). Utan att kunna bestämma de olika fasernas 

längd, så avgränsades följande tre inlärningsfaser: de tidiga åren, mellanåren och de senare åren 

(Snyder m.fl, 2013; Szabo, 2013). Enligt Szabo (2013) lyfts en särskild förmåga fram, möjlig-

heten att utvecklas och att lyckas bra, som hjälpte begåvningarna att lyckas väl under de mödo-

samma mellanåren. Det intressanta i sammanhanget är att den elevgrupp där man hade svårast 

att identifiera och särskilja inlärningsfaserna bestod av matematiker. Problemet var att endast 
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en liten del av matematikernas förmågor kunde observeras; forskarlaget har ett flertal gånger 

vittnat om svårigheten i att observera problemlösande matematiker eftersom nästan all aktivitet 

pågick i deras hjärnor. Och framför allt i matematikernas fall noterades att mer av samma sak 

inte leder till expertis – det som är avgörande är kvalitén på det som individen lär sig och på 

instruktionerna som den får (Szabo, 2013).  

Det finns enligt tidigare forskning (Persson, 2013; Wallström, 2010) en grupp elever som un-

derpresterar, som döljer sin begåvning av olika skäl. Det är vanligt att särbegåvade barn klarar 

sig bra i skolan de första åren, men när kraven ökar, till exempel i gymnasiet, kan olika problem 

uppstå som påverkar resultatet och det uppstår ett gap mellan visade resultat och förmåga (Wall-

ström, 2010). Det finns också teorier varför begåvade barn döljer sin förmåga och underpreste-

rar. Det kan vara påverkan från uppväxtmiljön, otrygga hemförhållande, att de känner sig oöns-

kade och har dåligt självförtroende (Mudrak & Zabrodska, 2015; Snyder m.fl, 2013; Wallström, 

2010). För underpresterande elever är den viktigaste faktorn att de saknar motivation och kan 

då bli utåtagerande och störa undervisningen på olika sätt (Persson, 2013; Wallström, 2010).  

Dessa elever blir ofta utsatta för åtgärder från skolans eller samhällets sida som går ut på att 

förändra elevens beteende istället för att hitta möjligheter att höja motivationen, enligt Wall-

ström (2010) och Persson (2013).  

Elever med särbegåvning inom ett område kan ha inlärningssvårigheter inom ett annat område 

(Allodi, 2014; Wallström, 2010). Det kan handla om perceptuella svårigheter som kan leda till 

att eleven kastar om siffror, eller har svårigheter att skriva för hand, eller att de har syn eller 

hörselnedsättningar (Wallström, 2010). Dessa svårigheter kan leda till negativa självbilder som 

gör eleven omotiverad (Mudrak & Zabrodska, 2015).  

Särbegåvade elever kan vara duktiga på att dölja sina problem och enligt Mudrak & Zabrodska 

(2015) behöver de motivation för att prestera. Saknas motivationen hoppar eleven över uppgif-

terna. Det kan också vara svårt för pedagoger att skilja en uttråkad elev från en elev med inlär-

ningssvårigheter. Det är enligt Wallström (2010) av största vikt att hitta inlärningshindren så 

tidigt som möjligt och att ge adekvat stöd.  

 

Bemötande från skolan och samhället 

Forskning har visat att särbegåvade elever ofta haft problem inom alla utbildningsnivåer och 

särskilt i grundskolan eftersom pedagogerna saknat en grundläggande förståelse för begreppet 

begåvning (Persson, 2013; Wallström, 2010). Ett stort antal elever har vittnat om liten förståelse 
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från omgivningen i skolan, brist på stimulans och utmaningar, problem som i vissa fall har lett 

till självmord (Persson, 2013; Wallström, 2010).  

Kesner (2005) skriver i sin artikel att anknytning till viktiga personer, i första hand mamman 

och pappan men även pedagogerna, är mycket viktiga för särbegåvade elever. Eftersom skolan 

kan vara stressande för dessa elever behöver de kunna lita på att pedagogen ger den emotionella 

tryggheten. Forskning har gjorts i England, USA och Finland (Colangelo & Wood, 2015; Kes-

ner, 2005; Tirri & Kuusisto, 2013) för att beskriva hur pedagogerna arbetar inkluderande med 

särbegåvade elever. Resultaten visar att pedagogens roll är viktig för att eleverna ska lyckas. 

Undersökningarna gick ut på att se om arbetssätten skilde sig åt mellan särbegåvade elever och 

övriga elever. Arbetssätten att till exempel identifiera elever med snabb inlärningstakt eller att 

låta eleven få ett mer avancerat material, som enligt Kesner (2005), Kullander (2013), Mudrak 

och Zabrodska (2015) användes, var särskilt gynnsamma för särbegåvade elever men skulle 

kunna vara effektiva även för övriga elever.  

Pedagoger som tidigt identifierar elever med en snabb inlärningstakt, kan bli hjälpt av detta för 

att planera sina lektioner. Att låta eleven få ett mer avancerat material (Mudrak & Zabrodska, 

2015) i sitt specialämne kan motivera eleven till ett högre tänkande. Även att pedagogen har 

höga förväntningar och ger öppna problemlösningsuppgifter kan uppmuntra eleven till att 

komma med kreativa lösningar och ett mer självständigt lärande för att nå ännu högre kun-

skapsutveckling. Pedagogen kan också samarbeta med eleven för att lösa uppgifterna istället 

för att lära ut hur hen ska lösa dem. Detta kan ge pedagogen möjlighet att effektivisera sin 

undervisning tidigt som gynnar eleven. Vidare kan pedagogen lära sig av de särbegåvade ele-

verna för att därigenom hitta inspirerande material inom ett speciellt område. Pedagogen kan 

också ge tips och råd hur eleverna kan söka kunskaper utanför skolan (Kesner, 2005). Eleverna 

har behov av stimulans och ledning, tillgång till olika lärverktyg och har även behov av att lära 

sig en god studieteknik (Kullander, 2013). Kullander (2013) skriver att särbegåvade elever kan 

anses som elever med komplicerad inlärning.  

I sin artikel skriver Kesner (2005) att för att göra det möjligt för pedagogerna att utveckla ett 

positivt arbetssätt för särbegåvade elever måste det praktiska arbetet med eleverna ha stöd från 

skolledningen, eftersom det inte bara påverkar undervisningen utan hela organisationen. Särbe-

gåvade elever måste få utvecklas i sin egen takt för att få stimulans i skolarbetet, det leder till 

motivation, enligt Kesner (2005).  



15 
 

Ett av pedagogens dilemman är att bedöma och analysera kunskaperna mot kunskapsmålen, det 

kan vara en omöjlighet med särbegåvade elever eftersom många av dem vägrar utföra enkla 

och, enligt elevernas egna uppfattningar, ”meningslösa” (repetitiva) uppgifter, (Persson, 2013).  

I Sverige har det i vissa kommuner gjorts försök att föra in spetsutbildningar inom matematik, 

naturvetenskap och samhällskunskap för begåvade elever (Allodi, 2014; Skolverket, 2014). 

Dessa program har inte utvärderats eller följts upp vilket är viktigt för att få en kontinuerlig bild 

av lärandet för denna grupp elever (Allodi, 2014).  

Individualisering och inkludering i en stimulerande skolmiljö gör att alla elever blir mindre 

provokativa eller okoncentrerade (Persson, 2013). I Sverige utgår vi från inkludering av alla 

elever i sin ordinarie årkurstillhörighet, men det finns ingenting som hindrar pedagogen från att 

göra undantag vid specifika tillfällen, genom att öka takten, hoppa över någon årskurs i ämnen 

som eleven har speciellt lätt för (Persson, 2013).  

Pedagoger behöver alltid ha fokus på alla elevers behov och förutsättningar, enligt Skollagen 

(2010:800). I Sverige undervisas alla elever på ungefär samma sätt (Persson, 2013), enligt sko-

lans värdegrund. De viktigaste grunden för social delaktighet är tolerans och acceptans, ele-

verna måste få synas i sitt sociala sammanhang och inte bli ignorerade. Enligt styrdokumenten 

är detta en rättighet, men på grund av bristande kunskaper om denna elevgrupp har de enligt 

Persson (2013) och Subotnik (2015) blivit diskriminerade. Det är inte ovanligt att elever med 

särbegåvning blir utstötta, diskriminerade, utsatta för trakassering och mobbning (Kullander, 

2013; Colangelo & Wood, 2015). Skolans rektor eller den som utses av rektor (delegat), behö-

ver göra en kartläggning eller utredning av elevens kunskapsutveckling för att hitta rätt nivå 

och stimulans för dessa elever (Runström Nilsson, 2012).  

I samarbete med föräldrar har skolan en stor uppgift att lyssna på föräldrar som känner sina 

barn och kanske undrar vad som är ”fel” med barnet. Det har visat sig att elever har fått bland 

annat diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom, just på grund av den bristfälliga kunskapen 

hos skolpersonal och psykologer runt särbegåvning (Kullander, 2013). Många föräldrar är oro-

liga att skolan inte ger det stöd eleven behöver, att de håller på med för mycket repetitioner 

inom ett ämne och att skolan tror att eleven får stora kunskapsluckor om de går fram för fort 

(Kullander, 2013). Föräldrar kan, enligt Persson (2013) och Kullander (2013), stötta sina barn 

genom att hjälpa dem med att prova nya aktiviteter och att hjälpa dem att förstå vad som är 

rimligt både teoretisk och praktiskt eftersom många särbegåvade elever är perfektionister. Sär-

begåvade elever kan ibland behöva psykosocial träning då de har en stor personlig integritet 
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och stor känslomässigt kompetens och behöver råd av föräldrar och andra vuxna för att utveckla 

sina talanger utan att bli sårade (Persson, 2013; Subotnik, 2015).  

 

Studiens teoretiska utgångspunkter 

En av mina teoretiska utgångspunkter i arbetet är att utifrån ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv förstå pedagogers synsätt på särbegåvade elevers lärande. Symbolisk interaktionism 

är enligt Trost och Levin (2010) ett synsätt, ett perspektiv eller en utgångspunkt för analys av 

den sociala verkligheten. Vi kan få hjälp med att analysera eller få förståelse för det samhälle 

vi lever i eller forskar om genom att applicera teoretiska perspektiv. Det finns två sätt att se på 

symbolisk interaktionism, dels på ett allmänt teoretiskt synsätt av samhället och dess individer 

eller den specialiserade socialpsykologiska teorin om socialisationsprocessen. Jag har valt att 

se på eleverna utifrån det allmänteoretiska synsättet. 

För att studera det mänskliga grupplivet eller det mänskliga beteendet är symboliskt interakt-

ionism ett bra verktyg, enligt Trost och Levin (2010). Trost och Levin (2010) skriver att i det 

teoretiska perspektivet symbolisk interaktionism finns en grundläggande föreställning om verk-

ligheten, som hjälper oss att förstå den del av den sociala verkligheten som vi behöver förstå i 

förhållande till vår omgivning. 

I den symboliska interaktionism finns fem begrepp som är viktiga i ett mänskligt perspektiv. 

 Med ”definitionen av situationen”, menar Trost och Levin (2010) att det människor, till exem-

pel pedagoger, upplever i ett givet tillfälle blir bestämmande för vårt beteende till exempel att 

pedagogens upplever att eleverna är ”lata”. Definitionen kan uppfattas på många olika sätt be-

roende på våra erfarenheter eller hur vi ser på situationen till exempel om ett glas är halvfullt 

eller halvtomt.  

Ett sådant synsätt applicerat på pedagoger innebär att pedagogers upplevelser av en situation är 

så som pedagogen har upplevt situationen. ”Social interaktion” eller interaktion innebär att in-

teragera genom samtal, kroppsspråk, minrörelser och handrörelser. Allt vi gör tillsammans med 

andra människor är att interagera med varandra, även om vi inte gör något i stunden. Även när 

vi tänker interagerar vi med oss själva.  

Det tredje begreppet är ”symboler” där bland annat ord är en av de vanligaste symbolerna. Men 

orden måste ha samma betydelse för andra människor som vi kommunicerar med, först då blir 

orden symboler.  
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”Tonvikt på aktivitet”, är det fjärde begreppet som menas att vara aktiv och att vara en del i en 

process. Utifrån symbolisk interaktionism är inte förhållanden eller beteenden statiska utan för-

änderliga. Med andra ord, en människa är exempelvis inte Aspergers utan beter sig som en 

autistisk person. Att tänka och använda vårt språk är en aktivitet. Det finns flera variationer på 

språk, bland annat det talade eller kroppsspråket. För att vara aktiva krävs också att vi kan 

förutsäga hur vår omgivning beter sig i en viss situation. Vi vet också genom socialisationspro-

cessen hur vi inte ska bete oss.  

Det femte begreppet är ”nuet”, vi är aktiva och interagerar med våra symboler och definierar 

situationer i nuet. Ett passerat nu blir inte längre detsamma som tidigare även om situationen 

och personerna är identiska. Det innebär att vi människor förändrar oss hela tiden. Inom symbo-

lisk interaktionism finns, enligt Trost och Levin (2010), det glömda integrerat i våra nya värderingar, 

det är integrerat i vår omvärderingsprocess som pågår hela tiden. Alla våra upplevelser både 

nya och gamla inverkar på vårt beteende och påverkar nuet så att vi kan förutsäga vad som 

kommer att hända i nästa steg. Utifrån detta sätt att se på människors beteende i nuet, kan vi 

använda våra tidigare erfarenheter för att förstå vår nuvarande situation (Trost & Levin, 2010). 

Utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv bearbetas gamla erfarenheter och man an-

vänder sig av dem i nuet för att förstå nya kunskaper, till exempel för en pedagog när det gäller 

ämnet särbegåvade elever.  

Detta sätt att se på människor handlar om hur vi ser på interaktion med andra människor och 

det kan kopplas till relationell pedagogik och ett relationellt perspektiv på specialpedagogik. 

 

Relationell pedagogik 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som är relaterat till flera olika pedagogiska 

teorier, till exempel relationell pedagogik och relationellt perspektiv kopplat till specialpedago-

gik (Nilholm, 2007). Relationell pedagogik hör ihop med relationellt perspektiv (Nilholm, 

2007) och beskrivs som ett teoretiskt synsätt som sätter mänskliga relationer i centrum inom 

pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011). 

Begreppet relationell pedagogik, som ofta förekommer i internationella sammanhang, används 

sällan i Sverige och kan beskrivas som ett teoretiskt synsätt på utbildning där relationer mellan 

människor är det centrala (Aspelin & Persson, 2011).  

För att underlätta förståelsen av detta synsätt presenteras nedan några av den relationella peda-

gogikens grundtankar av Aspelin och Persson (2011): 
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 Antropologi (läran om människan som art i biologisk mening): Jaget uppstår i relat-

ioner till andra människor och utvecklas i relation till omvärlden. 

 

 Grundsyn på relationer i utbildningen: Relationer är dynamiska mellan personer 

som möts inom samhälleliga, sociala och intrapersonella förhållanden. 

 

 Utbildningens målsättning: Syftet med utbildningen är att ge förutsättningar för att 

utveckla barns och ungdomars utveckling till fria, ansvarstagande och kärleksfulla 

personer i relation till andra människor. 

 

 Den pedagogiska relationens betydelse för elevers utveckling: Relationer mellan pe-

dagog och elev kan inte bli jämställd, skillnaderna i positionerna kan få destruktiva 

eller konstruktiva konsekvenser. Förtroendet för pedagogen motiverar eleven att ta 

ansvar för sitt lärande och för sin personliga och sociala utveckling. 

 

 Kunskap: Kunskap är kunnandet om relationer och ett av målen med utbildningen 

är relationer. Människan kan ha kunskap om något men kunnandet ingår i ett relat-

ionsflöde, som utgår från begreppet relation och då ingår både subjektet och objek-

tet. 

 

 Pedagogens funktion och hållning: Pedagogen strävar efter att innehållet integreras 

med elevens person och blir delar av elevens handlingar. Inriktningen för pedagogen 

är att skapa möjligheter för eleven att bland annat utveckla kunskaper, färdigheter, 

värden, fakta och normer. Uppgiften för pedagogen är också att hjälpa eleven att 

förstå omvärlden och sig själv. För att förverkliga relationell pedagogik har pedago-

gens person stor betydelse genom sin personliga hållning och relationen till eleven. 

 

 Kommunikation och dialog: Pedagogen vill ha kommunikativa sammanhang som 

ger eleven möjlighet till interaktion och kunskapsutveckling. Det är vid äkta samtal 

om ett innehåll eller område som relationer uppstår och utvecklas och är den relat-

ionella pedagogikens signum enligt Aspelin och Persson (2011). 
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 Enligt Aspelin och Persson (2011) uppmärksammar den relationella pedagogiken de pedago-

giska relationsprocesserna inom utbildningsområdet. Det kopplas ihop med relationellt per-

spektiv där det som sker runt eleven är delar av problemet och att det inte är elevens egenskaper 

som är problemet. 

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Vi som arbetar inom skolan behöver arbeta med social inkludering för alla elever i en skola för 

alla (Nilholm, 2007), framför allt för elever i behov av särskilt stöd enligt skollagen (2010:800). 

Nilholm (2007) redovisar tre grundläggande perspektiv att se på specialpedagogisk verksamhet. 

Han menar att enligt ett kompensatoriskt perspektiv blir specialpedagogikens uppgift att kom-

pensera för brister hos eleverna, det vill säga problemet ligger hos eleven. I det kritiska per-

spektivet riktas (Nilholm, 2007) kritik mot det kompensatoriska perspektivet, utifrån ett synsätt 

att kompensation för brister är förtryckande och utpekande, nedvärderande och uteslutande av 

elever ur skolans gemenskap. Inom det kritiska perspektivet ses specialpedagogiken som över-

flödig och bör upphöra, enligt Nilholm (2007). Det kritiska perspektivet kan i sin tur kritiseras, 

eftersom det har ett synsätt som innebär att alla skolproblem skulle upphöra om hänsyn tas till 

olika processer och samhällets syn på skolan. Problemet anses ligga på skolan och svårigheter 

att hantera olikheter. Inom dilemmaperspektivet betonas denna motsägelsefullhet och komplex-

itet som utbildningssystemet utgör (Nilholm, 2007). 

Enligt skollagen (2010:800) ska alla elever få liknande erfarenheter och kunskaper oavsett för-

mågor, förutsättningar eller intresse. Det finns också förordningar (Skollagen 2010:800) och 

läroplaner (Lgr 11) som anger samhällets krav och ambitioner, men det finns inget som säger 

hur målen/kraven ska uppnås. Ett sätt att lösa detta har, enligt Persson (2007), varit att erbjuda 

specialundervisning genom att göra avsteg från läroplanen och göra en ”inofficiell” läroplan 

anpassad efter elevens behov, förmåga och intresse.  Anpassningar ska göras efter var och ens 

förutsättningar. Vissa elever är speciella och behöver därför en speciell pedagogik (Nilholm, 

2007). Enligt dilemmaperspektivet finns tankar och idéer om hur motsättningar om detta kan 

lösas i konkreta verksamheter (Nilholm, 2007). Dagens skola är mycket motsägelsefull med 

mycket individualisering inom sammanhållna klasser, vilket kräver att (special-) undervis-

ningen blir mer relationell, det vill säga i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet (Pers-

son, 2007). 



20 
 

Enligt Persson (2007) kan elevens förutsättningar ändras och hen förutsätts kunna påverka upp-

satta mål och krav efter sina förutsättningar om pedagogen arbetar efter den relationella peda-

gogiken (Aspelin & Persson, 2011). Den kritik som Nilholm (2007) och Persson (2007) beskri-

ver mot det kritiska perspektivet gör det relationella perspektivet kopplad till dilemmaperspek-

tivet inom det specialpedagogiska arbetsområdet (Nilholm, 2007; Persson, 2007). 

 Enligt Persson (2007) behöver pedagoger kompetens att möta alla elever. Vi är olika i flera 

avseenden, till exempel hårfärg, längd, förmåga att lära och så vidare och detta kan visas genom 

att använda en normalfördelningskurva för att beskriva variationerna. Det är enligt Persson 

(2007) lika normalt att vara i närheten av kurvans mitt som att vara i någon av kurvans ytter-

kanter. Skolan liksom samhället i övrigt verkar dock ha ett behov av att definiera en gräns för 

vad som anses vara normalt eller avvikande. Enligt Persson (2007) ingår det i pedagogers ut-

bildning och kompetens att planera arbetet så att hänsyn tas till elevers olika behov av tid, sti-

mulans och stöd. Han hävdar att: 

Den specialpedagogiska grundkompetens som lärare behöver oavsett i vilken pedagogisk 

verksamhet de arbetar, skulle alltså lika väl kunna beskrivas som en fördjupad pedagogisk 

kompetens att möta alla elever. (Persson 2007, sid 108).  

 

Specialpedagogiskt stöd ges enligt Persson (2007) främst till elever i inlärningsproblematik och 

elever i socioemotionella problem och de elever som stör undervisningen i klassrummet. Pers-

son (2007) hävdar att det specialpedagogiska stödet ges till elever där den klassrumsrelaterade 

interaktionen lärare-elev eller elev-elev avgör behovet, alltså elevers olikheter och pedagogers 

svårigheter att tillgodose behovet hos eleverna styr det specialpedagogiska stödet.  

Specialpedagogiskt stöd har två funktioner, enligt Persson (2007), dels att ge stöd åt vissa elever 

och dels att sortera och avskilja elever som har störande beteende.  

Specialpedagogisk kompetens är viktig i skolors arbetslag, eftersom det alltid kommer att finnas 

elever i behov av individuellt anpassad undervisning. Den är också viktig för att höja kvalitén 

på undervisnings- och i lärandemiljöer, enligt Persson (2007).    

Metod 

Val av metod 

I denna studie ville jag undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar begreppen särbegåvade 

och högpresterande elever. Utifrån min forskningsfråga har jag använt mig av en kvalitativ 
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metodansats. Den kvalitativa forskningen handlar om att forskaren beskriver verkligheten ge-

nom att producera en text utifrån data som samlats in och analyserats (Bryman, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2015). Enligt Fejes & Thornberg (2015) är den kvalitativa ansatsen både flexibel 

och anpassningsbar, då man vill undersöka människors upplevelser, resonemang och förståelse 

runt en frågeställning. I en kvalitativ studie med tematisk analys genomförs enligt, Fejes och 

Thornberg (2015) och Braun och Clarke (2006), insamling av data exempelvis genom intervjuer 

och analys av data i en kontinuerlig växlande process. Vid kvalitativ forskning läggs vikten vid 

hur individen tolkar och uppfattar sin sociala verklighet. I motsats till kvalitativ forskning finns 

den kvantitativa forskningen som grundar sig mer på att mäta och förklara olika företeelser 

genom olika statistiska metoder. Utifrån denna studies syfte och frågor valde jag kvalitativ me-

todansats med tematisk analys för att jag ville undersöka pedagogernas egna upplevelser och tankar 

kring hur de arbetar med högpresterande eller särbegåvade elever. 

 

Urval 

I min studie har jag valt att göra intervjuer med pedagoger som undervisar i grundskolan. Jag 

valde att rikta mig till grundskolan då jag är intresserad av att arbeta där i framtiden. 

 Jag började med att formulera ett missivbrev (bilaga 1). Efter att jag först hade haft telefon-

kontakt med nio rektorer i en större kommun där jag presenterade mig och min studie, skickade 

jag missivbrevet via mail till dessa rektorer. Mitt första utskick bestod av nio grundskolor, där 

det på några av skolorna finns spetsutbildningar inom matematikinriktning, naturinriktning eller 

samhällsinriktning.  Mitt val är ett bekvämlighetsval (Dalén, 2007) eftersom bekvämlighetsva-

let ger mig fler möjligheter att hitta pedagoger som mött särbegåvade elever i en skolmiljö. 

Valet av informanter blev pedagoger som ville och visade intresse för att delta i undersökningen 

om särbegåvade elever (Dalén, 2007). Mitt första utskick gav endast två informanter, vilket 

gjorde att jag fick utöka min sökning av pedagoger, även till andra kommuner och friskolor 

som var intresserade av att besvara mina frågor. Detta utskick gav ytterligare fyra informanter. 

Jag ville göra intervjuer med pedagoger om hur de identifierar särbegåvade och högpresterande 

elever och deras uppfattningar om möjligheter och hinder för att dessa elever ska lycka i skolan. 

 

Genomförande 

Jag har intervjuat sex pedagoger som arbetar med barn i grundskolan inom kommunal verk-

samhet och friskoleverksamhet med varierade bakgrunder inom yrket. Intervjuerna tog 35-40 

minuter och informanterna bestod av två män och fyra kvinnor. Jag valde att använda mig av 
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delvis strukturerade intervjuer (Dalen, 2007). Jag spelade in fem intervjuer via diktafon och 

genomförde en via telefon för att besvara studiens frågor. Vid fyra av intervjutillfällena träffade 

jag informanterna på deras arbetsplats, vid ett tillfälle träffades vi på min arbetsplats och en 

intervju gjordes via telefon. Vid fem av intervjuerna spelades samtalen in på en diktafon och 

jag antecknade även stora delar av intervjuerna. Mina anteckningar var ett komplement till de 

inspelade intervjuerna eftersom det har visat sig att diktafonen inte alltid är tillförlitlig och inte 

kan registrera minspel och kroppsspråk. Vid den intervju som skedde via telefon gjordes enbart 

anteckningar, då telefonen saknade inspelningsfunktion. Det resulterade i tre sidor som jag efter 

intervjun läste upp och korrigerade med hjälp av informanten. Efter varje intervju gjorde jag en 

analys av informationen och jag gick även igenom de skriftliga anteckningarna för att kontrol-

lera mot inspelningarna att jag uppfattat svaret på ett korrekt sätt för att transkriberingen och 

analysen skulle bli så korrekt som möjligt. Jag har efterhand transkriberat texterna, analyserat 

och tematiserat materialet.  

I min intervjuguide (bilaga 2) utgår jag från frågeställningarna i min studie, med följdfrågor 

och kompletterande frågor (Dalen, 2007). Jag valde att ha med frågor om hur länge informanten 

arbetat som pedagog och om hen arbetat på olika skolor, därför att undervisningserfarenheten 

tror jag kan ha viss betydelse för att kunna identifiera särbegåvade/högpresterande elever. Jag 

valde också att ge mina informanter en kopia av intervjuguiden och de fick också en stund på 

sig att fundera över svaren, vilket jag tror var en fördel eftersom alla svar inte ligger i närminnet. 

 

Analys av resultatet 

Jag har använt mig av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006; Bryman, 2011), som analysme-

tod. Det är enligt Ferges och Thornberg (2015) en användbar och flexibel metod, där jag utgår 

från mina data för att skapa teman. Tematisk analys riktar sig mot sociala händelser och inter-

aktioner och tematisk analys är ett användbart verktyg som kan ge en mängd data (Ferges & 

Thornberg, 2015). Tematisk analys och kategorisering (Dalén, 2007) är inte knuten till någon 

specifik metodansats, men har vissa likheter med grundad teori (Braun & Clarke, 2006). Därför 

kan den användas med stor frihet inom olika teoretiska ramverk beroende på frågeställningen.  

Vid min analys läste jag igenom mina intervjuer och gjorde anteckningar utifrån mina intervju-

frågor, (se bilaga 2). Jag har utgått från Braun och Clarke (2006) vid min tematiska analysgång. 

Nedan gör jag en kortfattad sammanfattning om hur jag använt den tematiska analysgången i 

analysprocessen av mitt material. 
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Vid transkriberingen av intervjuerna som jag noga lyssnade igenom för att de skulle helt över-

ensstämma med det som faktiskt sades och den telefonintervjun jag skrev ner började jag be-

kanta mig med mina data. Jag omvandlade vissa ord till skriftspråk för att göra det lättare vid 

förståelsen av texten. Jag lyssnade ett flertal gånger på de inspelade intervjuerna för att försöka 

uppfatta nyanser och påminna mig själv om nyanseringar vid vissa uttalanden (Braun & Clarke, 

2006).  

Upprepade genomläsningar av datamaterialet gav mig uppslag till olika koder (Braun & Clarke, 

2006) som jag markerade och antecknade. 

De gemensamma koder jag upptäckte markerade jag med färgmarkeringar, olika färg för olika 

likheter som jag kunde använda för att strukturera mitt underlag (Braun & Clarke 2006). 

Vid bearbetningen av koderna kunde jag identifiera mina tematiska begrepp och till slut hitta 

överensstämmande likheter som jag kunde harmonisera med mina frågeställningar och inter-

vjufrågor och som även stämde med den telefonintervju jag gjort (Braun & Clarke 2006). 

Vid bearbetning och analys av mina intervjuresultat har jag, på grund av hur olika personer 

uttrycker sig vid sitt ordval, identifierat följande teman: 

 Definitioner  

 Relationer  

 Förmågor  

 Prestationer  

 Struktur  

 Organisation  

Vid bedömning av forskningsresultat är validiteten och validitetskriterierna viktiga, alltså att 

det som undersökts gäller, vid just det tillfället, är bärande och hänger ihop. Resultatet ska vara 

trovärdigt och det ska gå att komma fram till liknande resultat vid upprepade undersökningar 

(Allwood & Eriksson, 2012; Bryman, 2011). Detta gäller endast om förhållandena är desamma 

vid undersökningstillfället. Genom att jag fick ett slumpvis urval av informanter med en viss 

spridning över södra Sverige och med varierande förhållanden på skolorna skulle resultatet 

kunna bli lika varierande vid ett annat undersökningstillfälle. Men eftersom mitt urval är väldigt 

litet går det inte att generalisera resultatet. 
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Etiska val 

I min studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska regler som gäller enligt Vetenskapsrå-

det (2010). Jag har uppfyllt informationskravet gällande uppgifter om vad undersökningen 

kommer att handla om och att deltagandet är frivilligt genom att skicka ut mitt missivbrev till 

olika skolor och rektorer (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

När det gäller samtyckeskravet har jag muntligt gett pedagogerna möjlighet att själva ge sitt 

samtycke och att avbryta sitt deltagande när som helst. Konfidentialitetskravet har uppfyllts 

genom att inte ange vid vilka skolor eller orter som undersökningen gjorts på för att minimera 

risken för identifikation eller uppgett deras namn. Till sist har jag tagit hänsyn till nyttjandekra-

vet på så sätt att det insamlade materialet bara kommer att användas till det ändamål jag angav, 

alltså denna studie (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

Metoddiskussion 

Mitt val av skolor visade sig vara en missbedömning. Av de nio skolor som jag först skickade 

missivbrevet till, svarade endast två pedagoger. Jag fick då börja om med att utöka min sökning 

av informanter, som skulle gälla elever i grundskolan. Vid det andra utskicket tog jag med 

friskolor i mitt urval. Det gav mig fyra informanter till.  

En svårighet med detta arbete var att bestämma tid och plats. Det var svårt att hitta gemensam 

ledig tid för att det inkräktade på informanternas planeringstid eller fritid. Fördelarna med att 

träffas vid intervjuer var att vid en personlig kontakt fanns utrymme att se den intervjuade per-

sonens kroppsspråk som kunde ge ytterligare följdfrågor. Det gavs också möjlighet att vid ut-

tryck eller ordval kunna få en mer ingående förklaring så att missförstånd kunde undvikas. Vid 

ett enkätutskick hade jag kanske fått ett större antal informanter, men inte några personliga 

reflektioner om jag inte valt öppna frågor. Däremot hade jag inte kunnat ställa följdfrågor till 

informanterna (Dalen, 2007). 

Frågeställningen runt särbegåvade elever gjorde att arbetet komplicerades. Många pedagoger 

har sagt sig vara osäkra på vad och hur detta visar sig och avböjde därför sitt deltagande, vilket 

är intressant. Detta motiverar mitt val av ämne, det vill säga att det tycks finnas en brist på 

kunskap i detta ämne.  
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Resultat 

Resultatet presenterar jag under olika rubriker i löpande text och genom citat från de transkri-

berade intervjuerna (Fejes & Thornberg 2015). Jag har identifierat följande kategorier i inter-

vjuerna: definitioner, relationer, förmågor, prestationer, struktur och organisation.   

Då flera delar av resultatet går in under flera rubriker, har jag valt den rubrik som jag anser vara 

mest representativ.  

De intervjuade pedagogerna arbetade i årskurs 2 till årskurs 9. De undervisade i svenska, 

svenska som andraspråk, historia, biologi, matematik, engelska, musik och SO-ämnen. Tre av 

pedagogerna hade arbetat på samma skola under hela sin lärargärning. Två av pedagogerna 

hade arbetat på fem skolor, både kommunala grundskolor och fristående grundskolor och gym-

nasier. En pedagog hade arbetat på tre skolor, både kommunala grundskolor och fristående 

grundskolor. Mina informanter har varit undervisande pedagoger mellan 16 till 37 år.  

Vid intervjun ombads informanterna att definiera särbegåvade elever och högpresterande ele-

ver. Det som framkom var nedanstående exempel av de två elevgrupperna. 

 

Informanternas definition av särbegåvade elever 

Av analysen framkom att samtliga informanter hade uppfattningen att särbegåvade elever hade 

någon form av funktionshinder och/eller diagnos eller att dessa elever skulle utredas inom en 

snar framtid. De diagnoser som nämndes var ADHD, Aspergers syndrom och koncentrations-

svårigheter. En informant sa att någon elev vägrat delta i en psykologutredning som syftade till 

att få diagnosen Aspergers syndrom. Två av pedagogerna menade att vissa av de särbegåvade 

eleverna valde att ha ”hög självskattning” när ämnet intresserar. En annan av informanterna 

hade en elev som vägrade skriva och någon hade en elev som visade frustration över sina kam-

rater när de inte förstod uppgiften eller vad som skulle göras. Tre av informanterna hade elever 

som vägrade läsa högt. En av informanterna svarade att eleven ifrågasatte varför saker skulle 

göras och hade en attityd att: ”jag gör som jag vill” och ville inte göra det läraren ville att hen 

skulle göra. En av informanterna sa: ”Särbegåvade elever ser inte nyttan med att göra repetit-

ioner och prov, det är meningslöst.” 

En av pedagogerna menade att dessa elever ibland tar över i grupparbeten och vill styra proces-

sen vid samarbetet. En annan menade att de särbegåvade eleverna var lata och visade ointres-

serade av att göra fördjupningar inom något område. När det gällde samarbete sa en informant: 
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Vi kräver ju nästan att man ska kunna samarbeta för att få högsta betyg och det går inte. Våra 

kunskapskrav i Lgr 11 är inte gjorda för de här eleverna. 

 

Ovanstående citat visar inte kriterier från kunskapsmålen i Läroplanen, Lgr 11, samarbetsför-

mågan finns bara omnämnd i den gemensamma delen. 

Ett kännetecken på särbegåvning som ett par av informanterna uppgav var att eleverna hade 

problem med koncentrationen. En annan av informanterna sa att någon elev kunde vara ”ganska 

elak” när de andra inte förstod vad uppgiften var, genom att sucka och säga nedlåtande kom-

mentarer. 

Av intervjuerna framkom vidare att det fanns elever som pratade rakt ut utan att räcka upp 

handen. Någon elev somnade, andra puttade på varandra och kunde ”uppträda udda” under lekt-

ionstid. En av informanterna uppgav också att det fanns så kallade hemmasittare i gruppen som 

vägrat gå till skolan utan att reflektera över varför och som hade svårt att hantera svagheter, 

både egna och andras.  

 

Informanternas definition av högpresterande elever 

Vid beskrivningen av högpresterande elever menade en av informanterna att en högpresterande 

elev är ”en elev som har lätt för att lära, gör sina läxor, är aktiv på lektionerna och är duktig”. 

En av pedagogerna sa: ”Högpresterande elever har alltid gått ut med högsta betyg”. En annan 

beskrev högpresterande elever som ”duktiga i skolan och som anpassat sig mycket snabbt efter 

normer och oskrivna regler som finns i skolan”. Och en informant menade att högpresterande 

elever försöker att läsa in vad pedagogen vill veta för att kunna svara rätt. Informanten sa också 

att de är tysta.  

 

Relationer till pedagoger/vuxna 

Alla informanter beskrev vikten av en god relation mellan pedagog och elev och att det var 

viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. De menade att de särbegåvade eleverna ofta 

föredrog att jobba med vuxna eller att diskutera med vuxna. De har ofta ett välutvecklat ordför-

råd. Flera av informanterna uppgav att på deras skola resulterade detta ofta i att det var en-till-

en undervisning med dessa elever. På en skola hade någon elev tidigare skolvägran, men kom 

nu varje dag då hen fick en-till-en undervisning. 
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Relationer till kamrater och skolan 

När det gäller relationer menar informanterna att de särbegåvade elevernas relationer med kam-

raterna ofta inte var så goda. De kan ibland vara accepterade i gruppen men är inte kompis med 

någon, varken i skolan eller på fritiden. En informant berättade att en elev inte ville vara en del 

av klassen eller delta i klassens arbete. En del av de elever de mött i skolan kan tidigare ha 

ansetts som ”problembarn”. Det kan ha varit elever som genom åren gjort egna val och har en 

”social förmåga om och när de vill, de gör val även runt kamrater”. En informant menar att det 

kan vara svårt för pedagoger att hjälpa dessa barn: 

Vi vuxna ska göra det möjligt för alla elever att utvecklas socialt och kunskapsmässigt, men 

vi kan aldrig påtvinga vem som ska vara vän med vem. 

 

Någon elev hade en vän i skolan som hen hade monologer för, och vännen bara lyssnade. På de 

skolor där informanterna arbetar behövde en vuxen vara med på rasterna för att erbjuda eleverna 

att delta i olika aktiviteter med sina klasskamrater. Att sakna kompisar kan döljas och varje elev 

har enligt informanten behov av att få bekräftelse varje dag. En informant menade att just sär-

begåvade elever kan ha svårigheter med detta: 

De kan uppträda lite udda och annorlunda och kan ha olika svårt i ett socialt sammanhang 

mest beroende på oförståelse från omgivningen. Ju äldre de blir, mer utanför blir de. 

De högpresterande eleverna ansågs ha lätt för att anpassa sig till gruppens normer och regler. 

De blev snabbt en del av gruppen med relationer till flera av de övriga i gruppen.  

 

Förmågor  

De särbegåvade elevernas förmågor beskrevs olika av informanterna. En informant uppgav att 

en elev hade svårt att ”hämta kunskap från sitt förråd” och eleven ”valde” också att inte ha 

självinsikt när det gällde förmågan om sitt eget arbete. En annan informant menade att eleven 

blev arg och vägrade göra vissa repetitiva moment till exempel i matematik och vid provsituat-

ioner.  

Kreativiteten i olika ämnen såg enligt de intervjuade pedagogerna olika hos dessa elever. En 

informant hade en elev som inte ville göra som läraren sa i ämnet bild, hen ville göra på sitt 

eget sätt och gav läraren i bild tips om hur uppgifterna skulle göras i stället. Ämnet idrott, som 

innebär praktiska moment, var speciellt jobbigt för de flesta av dessa elever och att förstå syftet 

med att kasta boll, att lära sig regler i olika sporter, duscha och att byta om var särskilt svårt för 
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dessa elever. Någon informant hade en elev som presterade på samma nivå i alla ämnen och 

var extra bra i ett specifikt ämne, matematik.  

Informanterna berättade att diskussionerna ofta fördes på en vuxens nivå av de särbegåvade 

eleverna. De använde mycket humor och skämtade med de vuxna. Någon informant tyckte att 

vissa av eleverna hade lätt för att lära. En annan menade att de ibland kunde föra ett resonemang 

på en avancerad nivå. De behövde exempelvis inte anstränga sig särskilt mycket för att lära. 

Och en informant sa: ”Har kunskaper som inte de andra har, har en förförståelse som de andra 

saknar”.  

En annan informant uttryckte däremot erfarenhet av att vissa av de särbegåvade eleverna hade 

svårt att koncentrera sig. Ofta saknade de motivation att utföra vissa uppgifter om ämnet inte 

intresserade dem. Informanten berättade att en elev arbetade långsamt men hade goda förmågor 

i matematik.  

Vidare menade någon informant att de högpresterande eleverna får ”kämpa hårt för att lära” 

och att de anses vara ”smarta” av informanterna. Samtliga informanter hade erfarenheter av att 

de högpresterande eleverna har hög skolnärvaro. 

Enligt samtliga informanter var de högpresterande eleverna motiverade, de satt tysta och lyss-

nade, de jobbade snabbt och ifrågasatte inte uppgifterna. Någon informant uttryckte att en elev 

gjorde åldersadekvata reflektioner utifrån nivån på uppgifterna.  

 

Prestationer 

Alla informanter beskrev de högpresterande eleverna som arbetsvilliga. De gjorde alltid vad de 

skulle på lektionerna och de ville synas och höras på ett positivt sätt. De beskrevs också som 

lättlärda och att de alltid gjorde sina läxor. De var alltid aktiva på lektionerna och hade ofta 

högsta betyg, det blev mer mätbar kunskap enligt kunskapskraven och resultaten blev av god 

kvalité enligt informanterna. De högpresterande eleverna funderade på vad läraren var ute efter 

så de kunde svara rätt. Enligt en informant: ”Det är viktigt att lyckas”.  

Informanterna beskrev de särbegåvade elevernas prestationer som mer ojämna jämfört med de 

högpresterande eleverna. Det var intresset som var avgörande för prestationen. Någon menade 

att även om förmågorna finns för höga prestationer uteblir ofta resultatet på grund av att de är 

”experter på sitt område och inte anstränger sig att göra sitt bästa”. Den särbegåvade gruppen 

sades enligt några informanter också ha förmågan att diskutera och att alltid komma in på ”sitt 
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ämne”.  Flera av informanterna upplevde att de särbegåvade eleverna ofta hade ett bra ordför-

råd.  

Vidare sa någon att en elev hade en god problemlösningsförmåga när det var ett ämne som 

intresserade hen. En av informanterna hade en elev som vägrade skriva för hand, men kunde 

skriva uppgifter på dator och ibland gjordes muntliga redovisningar.  

Vissa av de särbegåvade eleverna svarar och ställer frågor som de andra eleverna inte förstår 

och de är ofta understimulerade i dagens skola enligt en av informanterna och uttryckte:  

Särbegåvade elever har alltid funnits i historien och varit oerhört viktiga för samhället, till 

exempel Einstein, Mozart och så vidare. 

Citatet visar på att en uppfattning att särbegåvade elever har en viktig funktion i samhället men 

att de inte alltid blir erkända som begåvade av omvärlden förrän långt efter sin död. 

 

Struktur  

Tre av de som intervjuades gjorde ingen särskild planering för de särbegåvade eleverna, men 

sa att det är viktigt att planera för alla elever. Övriga informanter uttryckte att det är viktigt med 

en tydlig struktur och att alla elever mår bra av fasta rutiner. Någon informant påpekade att: 

Olika studieteknik efter ämne, eleverna behöver lära sig ställa sina egna frågor, göra inter-

vjuer, göra tankekartor, lära sig att sammanfatta och att återge, lära sig studera på ett effektivt 

sätt. 

Tre av informanterna tyckte dock att särskild planering behövdes med fördjupning för dessa 

elever:  

Det gäller att veta deras styrkor om jag ska lära dem att hantera sina svagheter. Måste lära 

känna dem som individer för att veta hur jag ska möta upp dem, behandla dem. Efter varje 

lektion planerar jag nästa lektion, på så sätt är det deras behov och utveckling som man tar 

hänsyn till.  

En av de intervjuade sa att tiden inte räckte att planera särskilt för denna elev: ”Jag skulle vilja 

ha tiden att tänka nytt för honom”, det vill säga hen menade att dessa elever kräver mer av pla-

neringstid för läraren än vad som annars skulle vara fallet. 

En annan av informanterna pekade på att man måste anpassa miljö och pedagogik för att nå 

varje individ. Hen säger: 

 Det är en brottning att planera, man behöver en arsenal av verktyg. Jag jobbar efter relationell 

pedagogik.  
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Denna pedagog menar att det krävs mycket arbete med planering och struktur för att få eleverna 

att nå framgång i sina studier 

 

Organisation 

Informanterna som intervjuades hade organiserat arbetet runt de särbegåvade eleverna olika. 

Någon träffade elever vid extra stödtid och då med en-till-en undervisning. En annan informant 

fanns vissa lektioner som extra stöd i klassrummet. På en skola mötte informanten elever i en 

mindre undervisningsgrupp, där den särbegåvade valde att gå. En annan informant talade om 

att de hade organiserat anpassad studiegång för de elever som tidigare varit så kallade hemma-

sittare och då skolvägrat. Det innebar att de gick i skolan, men bara på de lektioner som fanns 

som anpassad studiegång. 

 

Sammanfattning 

Resultatet visar att informanterna identifierade de särbegåvade eleverna med att de hade någon 

diagnos till exempel Aspergers syndrom och att de hade svårigheter i det sociala samspelet med 

sina jämnåriga kamrater. Det framkom att de ansågs vara lata, ointresserade och ville styra 

processer vid grupparbeten. Resultat som också kom upp var att de särbegåvade eleverna inte 

ville göra repetitiva uppgifter och någon vägrade skriva. Dessa resultat skulle kunna ses som 

hinder för att lyckas i skolan.   

De högpresterande eleverna identifierades som tysta, lyssnade in vad pedagogerna sa, gjorde 

sina uppgifter med högsta resultat. Detta gav de högpresterande eleverna goda möjligheter att 

lyckas i skolan.  

Det specifika med att arbeta med särbegåvade elever var enligt informanterna bland annat att 

de kunde vägra göra vissa uppgifter, att de hade ett bra ordförråd, ställde andra frågor och att 

de kunde ha en underfundig humor.  

Det specifika arbetet med högpresterande elever var att de var motiverade, arbetsvilliga, satt 

tysta och lyssnade och fick ofta ett högt resultat vid testsituationer.   

Resultatdiskussion 

Mitt syfte var att undersöka hur pedagoger identifierar särbegåvade elever och högpresterande 

elever i grundskolan. Jag var också intresserad av att undersöka pedagogers erfarenheter av och 
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uppfattningar om möjligheter och hinder för att dessa elever ska lyckas i skolan. Mina fråge-

ställningar var:  

1.  Vad anser pedagoger vare specifikt med särbegåvade elever eller högpresterande elever?  

2. Vad är specifikt med att arbeta med högpresterande eller särbegåvade elever?   

I det följande diskuteras studiens resultat med fokus på särbegåvade elever alternativt högpre-

sterande elever, relationer och arbetssätt. 

Genom att utgå från den symboliska interaktionismen (Trost & Levin 2010) kan vi få hjälp med 

hur vi kan förstå hur en elev upplever en specifik situation, genom att försöka förstå situationen 

på ett liknade sätt som eleven beskrivit. Vi är alla en del i olika aktiviteter som hjälper oss att 

utveckla hur vi ska interagera med varandra och hur vi ska använda och förstå våra nya kun-

skaper i vårt förhållande mot varandra. I symbolisk interaktionism brukar begreppet ”definit-

ionen av situationen”, användas. Det innebär enligt Trost och Levin (2010) att vad lärare upp-

lever i ett givet tillfälle blir bestämmande för deras beteende. Om till exempel de upplever att 

de särbegåvade eleverna är ”lata” så pratar och bemöter de eleverna utifrån sin upplevelse. De-

finierar de å andra sidan att högpresterande elever är motiverade och engagerade i skolarbetet 

så blir dessa elever bemötta utifrån det. 

 

Särbegåvade elever alternativt högpresterande elever 

Informanterna verkade ha uppfattningen att särbegåvade elever var detsamma som att ha en 

diagnos, såsom Aspergers syndrom, ADHD eller att ha koncentrationssvårigheter och att de 

därför inte har möjligheter att uppnå kunskapsmålen i vissa ämnen.  Denna uppfattning motsägs 

av Person, 2013, Kullander 2014 och Allodi 2014, de menar att en elev med någon av dessa 

diagnoser inte är särbegåvad. De menar vidare att en särbegåvad elev har förmåga till socialt 

samspel, möter blicken och kan ha udda och ovanliga intressen, vilket en elev med till exempel 

Aspergers syndrom har svårigheter med.  

Min studie visar att det finns möjligheter att man kan identifiera en elev som särbegåvad och 

på så sätt kunna stödja dessa elever. Skilt från detta finns elever som har Aspergers syndrom 

och kan då ha ett liknade beteende. Det jag bygger detta på är att en elev som är särbegåvad har 

goda förmågor i samtliga ämnen och även är kreativ, har humor och trivs bättre tillsammans i 

dialoger med vuxna (Allodi, 2014; Kullander, 2013; Persson, 2013).  

De definitioner som informanterna angav angående de högpresterande eleverna överensstäm-

mer med de definitioner Wallström (1999) och Persson (2013) anger, (se sammanställning på 



32 
 

sid. 5). Ett ökat intresse och fördjupade kunskaper för båda dessa områden är av största vikt för 

ett flertal av de som arbetar inom skolan. 

 

Relationer 

De intervjuade pedagogerna tyckte det var viktigt att skapa en bra relation till alla elever och 

det kan kopplas till Hattie (2013) och Aspelin & Persson (2010) som diskuterar relationernas 

betydelse. De menar att en god relation mellan pedagog och elev måste byggas upp och vara 

ömsesidig, för att elevers resultat ska öka. 

Det positiva som framkommit i mina intervjuer är att de särbegåvade eleverna och högpreste-

rande eleverna ansågs vara kreativa och talangfulla. De har ofta en underfundig humor och 

ställer andra frågor som upplevdes positivt och roligt i relationer mellan lärare och elev.    

 

Arbetssätt 

Några av informanterna uttryckte att de inte behövde göra någon extra planering eller arbeta 

på något annat sätt med dessa elever, medan någon tyckte att det var viktigt att göra komplet-

terande uppgifter. Någon pedagog sa att det var på grund av tidsbrist som hen inte gjorde nå-

gon särskild planering för dessa elever. Det kan också vara okunskap eller brister i kompeten-

sen enligt Persson (2007) som gör att pedagogerna inte gör en särskild planering. Utifrån ett 

relationellt perspektiv, dilemma perspektivet, (Nilholm 2007) är det viktigt att ta hänsyn till 

alla aspekter utifrån elevers behov, förutsättningar och förmågor. Det kan också vara viktigt 

att med ett specialpedagogiska synsätt ta sig an dessa elever och ge ett visst individuellt stöd 

för ökad måluppfyllelse och ökad motivation för eleven. 

Planering och arbetssätt är av stor vikt för alla elever enligt Kesner (2005), Persson 

(2013,2014, 2015), Allodi (2014) och Colangelo och Wood (2015). Det arbetssätt som har va-

rit framgångsrikt enligt forskningen har varit att låta eleverna accelerera, fördjupa sina kun-

skaper i ”sitt” ämne och att få hjälp med sociala relationer, även på fritiden. Arbetssättet behö-

ver ha en tydlig och planerad struktur och studieteknik (gäller alla elever), ett positivt bemö-

tande och pedagogen behöver vara en god lyssnare och ha höga förväntningar på eleven 

(Allodi, 2014: Colangelo & Wood, 2015; Kesner, 2005; Persson 2013, 2014 och 2015). Att 

låta elever accelerera eller fördjupa sina kunskaper har inte mina informanter använt sig av. 

Däremot har studieteknik varit viktigt för vissa, medan hjälp med sociala relationer och ett po-

sitivt bemötande har varit viktigt för alla. 



33 
 

Enligt resultaten i denna studie och enligt tidigare forskning behöver pedagoger lägga extra tid 

på struktur, planering och organisation för att kunna möta alla elevers behov, samt att ha en 

personlig hållning och kunna kommunicera med eleverna om ett ämne så att relationer uppstår 

(Aspelin & Persson, 2011).    

 

Pedagogiska implikationer 

För att kunna möta alla elever utifrån deras förutsättningar, behov och förmåga kan relationell 

pedagogik (Aspelin & Persson, 2010) vara en möjlig väg. I den relationella pedagogiken är 

relationer, kommunikation och mänskliga möten de viktigaste utgångspunkterna. I forskning 

som bedrivits om skolvärlden, samt enligt mina egna erfarenheter, har relationen till eleverna 

alltid haft en grundläggande och avgörande betydelse för elevernas framgångar.   

I mina resultat visade sig att elever ibland hade svårigheter med relationer särskilt till kamrater 

eftersom de ibland beter sig på ett annat sätt än gängse normer. Det är enligt informanterna en 

av lärarnas uppgifter att arbeta med relationer och försöka hjälpa dem att samarbeta med kam-

rater. Den relationella pedagogiken (Aspelin & Persson, 2011) bygger på att relationer är dy-

namiska och att den pedagogiska relationen har betydelse för elevens utveckling. Enligt peda-

gogerna var det viktigt att bygga upp ett ömsesidigt förtroende och goda relationer för att främja 

elevens utveckling. I det relationella perspektivet (Nilholm, 2007) är interaktionen viktig med 

övrig pedagogisk verksamhet för att anpassa undervisningen efter varje barns behov, men det 

kan enligt en pedagog vara svårt att hjälpa eleverna när de väljer att inte vara delaktiga med 

övriga gruppen. Genom att ”omvandla” sina egna erfarenheter och förstå/lyssna och förstå ele-

vernas erfarenheter kan mötet mellan pedagoger och elever bli mer gynnsamma för alla.  

Enligt Skollagen (2010:800) och Lgr 11 har alla elever rätt att få liknande erfarenheter och 

kunskaper oavsett förmåga, förutsättningar eller intresse. Detta kan lösas genom att ha ett spe-

cialpedagogiskt förhållningssätt och använda sig av det relationella perspektivet och den relat-

ionella pedagogiken med hjälp av anpassningar efter varje elevs behov. Det kan vara svårt för 

dessa elever att få den uppmärksamhet och förståelse om pedagogen saknar kunskaper om detta 

och i stället utgår från att alla elever har samma behov av kunskap, förståelse och förutsättningar 

(Nilholm, 2007; Persson, 2007). 

 

Avslutande reflektion   

Som jag tidigare nämnt identifierade mina informanter de särbegåvade eleverna med att de hade 

någon form av diagnos, till exempel Aspergers syndrom eller ADHD, och hade svårigheter att 
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göra bedömningar på dessa elever. Men då är de inte särbegåvade enligt Kullander (2014) även 

om det finns likheter. Skillnaderna är att en elev som är särbegåvad har förmåga till socialt 

samspel, möter blicken och kan ha udda och ovanliga intressen enligt Persson (2013), Kullander 

(2014) och Allodi (2014).  

Samtliga informanter var överens om vilka de högpresterande eleverna var. Det är de som är 

snabba, duktiga, tysta, de som alltid gör läxorna, de som får högsta betygen och de som har 

goda kamratrelationer. Denna identifikation av högpresterande elever överensstämmer bra med 

de definitioner som finns av till exempel Persson (2013).  

Jag håller med Persson om att varje pedagog måste ta hänsyn till varje barns behov, förmågor 

och förutsättningar och det är pedagogens ansvar att se till att deras skoltid blir så stimulerande 

som möjligt genom att ge att bra bemötande och att ha höga förväntningar på eleverna (Persson, 

2013, 2014). Detta kan göras genom att låta de särbegåvade eleverna gå snabbare fram genom 

att slippa göra repetitioner i till exempel matematik, läsa mer avancerad litteratur, låta eleverna 

göra fördjupande uppgifter i olika ämnen (Kesner, 2005; Kullander, 2013; Tirri & Kuusisto, 

2013). Skolan kan också hjälpa dessa elever med ökad måluppfyllelse, genom att låta dem på-

verka undervisningen, exempelvis låta eleverna välja redovisningsformer och examinationssätt 

(Mudrak & Zabrodska, 2015). Dessa åtgärder är mer lämpade när läraren har hunnit lära känna 

alla elever och hunnit se deras förmågor (Kesner, 2005). Detta är naturligtvis ett problem att 

hinna med i och med de stora barngrupperna i klasserna.  

Det kan behövas stöd för pedagoger att arbeta med dessa elever. Ett sätt kan vara att känna till 

det material som i slutet av maj 2015 gavs ut av Skolverket som ett stödmaterial om Särskilt 

begåvade elever i den svenska skolan. Detta material är koordinerat av Linda Mattsson och Eva 

Pettersson tillsammans med Skolverket. Linda Mattsson och Eva Pettersson är verksamma som 

lärare och forskare inom området särbegåvning vid Blekinge tekniska högskola. I stödmateri-

alet beskrivs området ”särskilt begåvade elever” och de bygger delvis på de artiklar och böcker 

som finns i denna uppsats av bland annat våra svenska forskare i ämnet. Stödmaterialet är upp-

delat i olika områden, dels en grundläggande beskrivning och dels en mer ämnesinriktad del 

där pedagoger kan få stöd inom sitt ämne.  

Enligt min uppfattning behöver det göras kompletterande insatser inom utbildningar för peda-

goger inom alla stadier och inom specialpedagogiska utbildningar för att även denna elevgrupp 

ska få möjligheter att utvecklas optimalt i en skola för alla. För att pedagoger ska få bättre 
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förutsättningar att möta högbegåvade eller särbegåvade elever finns i dag två kurser på avance-

rad nivå som fortbildning inom specialpedagogik och en del av masterprogrammet på Stock-

holms Universitet, (Allodi, 2014; Skolverket 2015).  

Det finns vidare ett antal bloggar, nätverk och organisationer med mål att utveckla till exempel 

matematisk begåvning respektive begåvning i allmänhet, där pedagoger kanske kan få mer in-

formation om vad som händer fortlöpande runt dessa elever i våra skolor. Dessa bloggar, nät-

verk och organisationer måste naturligtvis läsas med kritiska ögon eftersom det som skrivs där 

inte alltid är forskningsbaserat eller har vetenskaplig grund som referenser. 

Ytterligare ett forum är organisationen för särbegåvade, Mensa, den arbetar med ett program, 

GCP (Gifted Children Programme), som består av ett nätverk med ideellt arbetande medlem-

mar. GCP:s syfte är att sprida information om särbegåvning i samhället och att förbättra situat-

ionen för särbegåvade barn och ungdomar, så att de kan utvecklas och få bästa förutsättningarna 

för ett rikt liv både i skolan och i samhället (www.mensa.se). Det finns också en amerikansk 

organisation, NAGC (National Association for Gifted Children) (Allodi, 2014; Horn, 2015) 

som stödjer och bedriver forskning och utveckling, personalutveckling, opinionsbildning, kom-

munikation och samarbete med andra organisationer och myndigheter som strävar efter att för-

bättra kvaliteten på utbildningen för alla studenter (www.nagc.org).    

Jag har läst böcker, studerat aktuella forskningsartiklar för att öka mina kunskaper i ämnet sär-

begåvning. Efter att ha genomfört intervjuer med pedagoger har jag kunnat omvandla mina 

tidigare kunskaper om särbegåvade och högpresterande elever till att bli mer effektiva i hur jag 

kan identifiera dessa elever. Det är av stor betydelse att kartlägga elevens behov tidigt för att få 

en så god bild som möjligt av behoven och elevens förmåga att nå målen i kurserna. 

I min blivande profession vill jag hjälpa elever och pedagoger att hitta vägar till utvecklande 

och effektivare lärandestrategier. Det jag har uppmärksammat vid läsning av framför allt svensk 

forskning har varit att den mesta forskningen runt särbegåvade elever har varit inom matematik 

och naturvetenskap (Anderhag, 2014; Pettersson, 2011; Szabo, 2013). Men internationell forsk-

ning visar att särbegåvning finns inom alla områden (Colangelo & Wood, 2015; Kesner 2005; 

Mudrak & Zabrodska, 2015; Tirri & Kuusisto, 2013).  
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Framtida forskning 

I en framtida forskning skulle det vara intressant att följa upp hur pedagogers bemötande och 

identifierande av särbegåvade elever har förändrats, när pedagoger blir mer medvetna om hur 

dessa elever kan bemötas utifrån elevens behov och förmågor på bästa sätt.   
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Bilaga 1 

 

Linköpings Universitet  

Specialpedagogprogrammet     

Linköping 2015-03-29 

 

Intervju av lärare. 

Jag heter Anita Karlsson och studerar på specialpedagogprogrammet, sista terminen vid Lin-

köping universitet. Jag ska nu göra mitt examensarbete som är en 15-poängsuppsats inom ett 

forskningsbaserat ämnesområde. Jag arbetar också som lärare sedan 20 år tillbaka. 

Ämnet jag har valt handlar om elever i grundskolan som är särbegåvade och hur vi som peda-

goger kan möta dessa elever och deras behov. Jag önskar göra en intervju med Dig utifrån 

öppna frågor som handlar om hur Du identifierar dessa elever och vad det är som är specifikt 

att arbete med dessa elever. Tiden för intervjun beräknas vara ca ½- max 1 timma. Resultatet 

av intervjuerna kommer jag att använda i min uppsats, intervjuerna kommer att avidentifieras 

så att det inte kommer att kunna identifieras vem som är respondent. Det kommer inte heller 

att framgå från vilken ort eller skola uppgifterna är hämtade.  

Hoppas Du vill ställa upp i min undersökning! 

Om Du är intresserad av dessa frågor, maila XXXXXXXX@XXX eller ring xxxx-xxxxxx, 

snarast. 

Min handledare för examensarbetet är Ann-Marie Markström som också svarar på frågor runt 

arbetet. Anne-Marie nås på telefonnummer xxx-xx xx xx. 

 

 

 

 

 



  

Bilaga 2 

Linköpings universitet 

Specialpedagogprogrammet 

Intervjuguide; 

1. I vilken årskurs undervisar du? 

 

2.  Vilket eller vilka ämnen undervisar du i? 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Har du varit på olika skolor? 

 

4. Har du eller har du haft någon högpresterande eller särbegåvad elev i din undervis-

ning? 

 

5. Hur upptäckte du det? 

 

6. Vad betyder begreppen särbegåvad respektive högpresterande för dig? 

- Vad är skillnaden? 

 

7. Hur planerar du undervisningen för särbegåvade respektive högpresterande elever? 

- Beskriv? 

 

8. Utmärker sig dessa elever i undervisningssituationer? 

 

 

9. Har dessa elever samma förmågor i alla ämnen? 

- Arbetar ni med studieteknik med alla ämnen? 

 

10. Har dessa elever goda kamratrelationer? 

- Är de inkluderade i klassen? 


