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Förord 

Ett stort tack till alla er som medverkade och delade med sig i arbetet med denna studie. 
Förestående arbete hade inte varit möjligt utan er. Ett särskilt tack till min handledare Malin 
Wass för din kunskap och ditt engagemang som skapat ordning i stunder av oreda. Ett tack 
också till min man, mitt ständiga bollplank.  
  



  

Sammanfattning 

Tidigare utförd forskning visar att särskilt begåvade elever inte alltid upptäcks och prioriteras i 
skolan så som den svenska skollagen kräver. Syftet med föreliggande studie är att undersöka 
lärarnas upplevda förutsättningar att bemöta och utmana de särskilt begåvade eleverna i skolan. 
Studien bygger på nio stycken kvalitativa intervjuer med lärare från Norrbotten vilka har 
analyserats med hjälp av tematisk analys. I den aktuella studien framgår det att skolans fokus 
ligger på de elever som har svårigheter att nå godkänt betyg. Studien vittnar dock om en stark 
önskan hos respondenterna att svara upp gentemot de särskilt begåvade elevernas behov trots 
att det är förbundet med ett flertal svårigheter. De huvudsakliga utmaningar som framkommer 
är bristen på resurser i form av kunskap, stöd och tid. Även om lärarna i den aktuella studien 
kan identifiera särskild begåvning finns en osäkerhet kring vem som egentligen är särskilt 
begåvad. Vidare tror lärarna i den aktuella studien att skolan varken ser eller utmanar de särskilt 
begåvade eleverna i tillräckligt hög grad och många efterlyser därför mer utbildning och 
kunskap, men också bättre kartläggning. 
 
Nyckelord: särskilt begåvade elever, särbegåvade elever, lärarnas upplevelser. 
  



  

Abstract 

Previous research indicates that gifted pupils don’t always get identified or prioritized in the 
Swedish school system in the way that the education act requires. The purpose of the present 
study is to investigate the self-perceived prerequisites among Swedish elementary teachers to 
train and challenge the gifted pupils. To answer this question nine semi-structured interviews 
with teachers from Norrbotten were carried out. The collected data was then processed by 
thematic analysis. The present study shows that the main focus in school on the pupils that has 
difficulty passing the school’s curriculum. Nevertheless, the study shows that the respondents 
feel strongly about and have an understanding of the educational needs of gifted pupils. This is 
regardless of the challenges they face in terms of lack of resources. Primarily the teachers 
experience a lack of knowledge, support and time. Although the respondents in this study 
seem able to identify giftedness they express incertitude about who is gifted and who is not. 
Respondents believe that gifted pupils are not recognized and challenged enough in school and 
teachers therefore ask for more, knowledge and increased resources to meet the needs of gifted 
pupils.    
 
 
Keywords: Gifted students, giftedness, teacher´s experience. 
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Alla människor kan sägas vara begåvade men begreppet särskilt begåvad syftar dock till 
människor som har en begåvning utöver det vanliga, oftast förknippad med hög akademisk 
intelligens, språklig och logisk-analytisk förmåga (Persson, 1997; Winner, 2000 ). Vanligtvis 
anses tre till fem procent av alla barn vara särskilt begåvade. Detta innebär statistiskt att det i det 
svenska skolsystemet finns ca 1-2 elever per klass som kan anses vara särskilt begåvade inom ett 
eller flera områden (Persson, 1998; Skolverket, 2019; Mayer, 2005). Lärarnas pedagogiska 
arbete och skolsystemets uppbyggnad har i forskning pekats ut som avgörande för dessa barns 
utveckling och psykologiska välmående, för oavsett vilken potential vi föds med behöver vi 
stöd och uppmuntran för att utvecklas (Worrell, Subotnik, Olszewski- Kubilius & Dixson, 
2019; Subotnik, Olszewski- Kubilius & Worrell, 2011).  
 
Flera forskare (t.ex. Persson, 1997; Winner, 2000) belyser vikten av social acceptans, stöd och 
uppmuntran av lärare, andra elever, men också hemifrån för att dessa barn skall kunna utvecklas 
och må bra. Vid avsaknad av dessa faktorer riskerar de särskilt begåvade barnen att tappa 
motivationen, underprestera samt hamna i socialt utanförskap (Winner, 2000). Tidigare utförd 
forskning, både svensk och internationell, visar dock att särskilt begåvade elever inte alltid 
upptäcks och prioriteras i skolan samt att det i många fall finns både missuppfattningar och 
negativa attityder gentemot dessa elever. En av de vanligaste missuppfattningarna bland lärare är 
att dessa elever inte behöver samma stöd som de andra och att de i högre utsträckning klarar sig 
själva (Gross, 1999; Laine, 2010; Persson, 1997, 1998, 2010; Stålnacke & Smedler, 2011). Då 
tidigare forskning nästan uteslutande är utförd på vuxna särskilt begåvade eller för mer än två 
decennier sedan är det inte säkert att den speglar dagens situation.  

Teoretisk förförståelse 

I denna del kommer tidigare forskning att redovisas och vilka avgränsningar som gjorts. 
Tyngdpunkt kommer att ligga på att ge en översikt över teorier kring begåvning och vilket 
stöd och anpassningar särskilt begåvade elever, enligt forskning, behöver för att utvecklas och 
må bra.  

Särskild begåvning och hur den kännetecknas 

Begreppet särbegåvad infördes i det svenska språket, för att kunna beskriva skillnaderna mellan 
den grupp av elever som har olika typer av inlärningssvårigheter och den grupp av elever som 
har ett behov av utveckling i högre tempo än sina normalbegåvade klasskamrater (Persson, 
1997). I Sverige förespråkar Skolverket begreppet särskilt begåvad, vilket är en allmän 
definition för praktisk tillämpning av begreppet särbegåvade barn. Skolverkets definition lyder;  
“Den är särskilt begåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga förmåga, 
på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet” (Persson, 2015; Skolverket, 2019). 
Denna studie kommer att använda just begreppet särskilt begåvad, då detta är den term som 
övervägande används och accepteras inom vetenskapen, i den svenska forskningen och 
samhället (Persson, 2015; Skolverket, 2019).  
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Elever med särskild begåvning beskrivs ha en hög inlärningsförmåga och en förmåga till djupt 
abstrakt tänkande samt tidig utveckling (Persson, 2015). I tillägg anser man också att de 
generellt har en stark inre motivation och att de löser problem inte enbart snabbt, utan på ett 
anmärkningsvärt annorlunda sätt jämfört med sina jämnåriga kamrater (Winner, 2000).  
 
Bland särskilt begåvade barn finns en stor variation, både vad gäller begåvningsprofil och 
karaktäristiska egenskaper. Vissa barn är exceptionellt begåvade inom många ämnen och 
områden medan andra har en tydlig styrka inom enstaka områden, exempelvis matematik, 
språk eller musik (Persson, 2010; Winner, 2000). Man kan därför inte enligt Persson (1997) 
med lätthet säga att särskilt begåvade barn är på ett visst sätt eller bra på vissa saker.  
 
Något som ofta missuppfattas är att särskilt begåvade barn har en genomgående hög prestation 
och höga resultat. Enligt Persson (1998) stämmer inte detta. I skolsammanhang är det dock 
dessa barn, de högpresterande som ofta pekas ut som särskilt begåvade. Det vill säga de som 
presterar på topp, inte ifrågasätter, är snälla och hjälpsamma (Persson, 1998; Gross, 1999). 
Persson (1997, 2015) menar att man bör göra skillnad mellan de högpresterande och de särskilt 
begåvade och beskriver de särskilt begåvade som mer extrema, individuella, intensiva, kreativa, 
reflekterande, perfektionistiska och med ett betydligt större behov av logik. De högpresterande 
barnen är enligt Persson (1998) måttligt begåvade elever med en hög motivation. 
 
I engelskan benämns begreppet särskilt begåvad ofta som gifted, talented, giftedness, 
exceptional abilities etc (Worrell et al., 2019; Persson, 1997). Den exakta definitionen av 
begreppet och dess avgränsning är dock omtvistad, detta trots att nästan 100 år har passerat 
sedan forskare började undersöka, förklara och mäta begåvning, intelligens samt intelligenskvot 
(IK) och variationer inom detta (Feldman, 2011; Subotnik, Olszewski- Kubilius & Worrell, 
2011). Konsensus finns dock om att begåvning innebär att vara duktig på något, att uppvisa 
extraordinära prestationer eller färdigheter. Begåvning är dock något som måste utvecklas och 
när det handlar om barn handlar det istället om potential att bli framstående. För att bli 
framstående inom ett område behövs inte enbart medfödd potential utan också möjligheter, 
träning, stöd och en lärande omgivning (Mayer, 2005; Worrell et al., 2019).  
 
Persson (1997), Mayer (2005) och Winner (2000) menar att begåvning oftare återfinns 
domänspecifikt än det gör generellt. Med detta menar de att man i de fall man utmärker sig, 
gör man det i ett specifikt ämnesområde snarare än inom flera olika domäner. Dessa domäner 
är enligt Winner (2000) språklig eller logisk-analytiskt, men kan enligt Perssons (1997) 
domänspecifika taxonomi även inbegripa områdena idrottslig, kommunikativ, akademisk, 
språklig, konstnärlig, samt teknisk.   
 
Som tillägg bör nämnas att det vid sidan om de särskilt begåvade finns en till grupp, de särskilt 
begåvade med funktionsnedsättningar (eng. twice-exceptional). I denna grupp finner man 
särskilt begåvade barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som hörsel- eller 
synproblem, rörelsehinder, emotionella störningar eller inlärningssvårigheter. Gemensamt för 
dessa är att de på grund av sina fysiska, psykiska eller sociala handikapp är mycket svåra att 
identifiera och att de har särskilda behov kopplat till sin funktionsnedsättning (Persson, 1997).  
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Intelligens och begåvning 

Enligt Persson (1997) så är det få begrepp som blivit så sammanflätade med den mänskliga 
förmågan och begåvningen som just intelligensen. Det är heller inte så konstigt då den enligt 
Kolb, Whishaw och Campbell Teskey (2016) har en avgörande roll för människans mentala 
förmåga och starkt korrelerar med akademisk framgång (Sternberg, Grigorenko & Bundy, 
2001). Intelligensen är lätt att identifiera hos människor, ändå är den inte lätt att definiera (Kolb 
et al., 2016). En generell definition är dock att intelligens är människans förmåga att förstå sin 
omvärld, tänka rationellt och använda sina resurser väl vid utmaningar och problem (Feldman, 
2011).  
 
Charles Spearman menar med sin teori från 1920, att det finns en underliggande, generell 
intelligens, den så kallade g-faktorn (Kolb et al., 2016). Detta, menade han, är vår totala 
mentala förmåga. Det är just denna g-faktor som man fortfarande försöker mäta med 
intelligenstester (Kolb et al., 2016). Trots att man under mycket lång tid har forskat på 
intelligens så är man ännu inte helt överens om vad det egentligen innebär och i vilken grad 
arv och miljö påverkar (Worrell et al., 2019).  
 
Enligt Hebbs teori från 1930-talet, bör man se intelligensen på två sätt, dels A, den medfödda 
intelligensen och dels B, den intelligens som är påverkad av utbildning, stöd, sjukdomar, 
erfarenheter och epigenetiska förändringar. Det Hebbs förmedlar genom sin teori är att 
människan föds med en intelligens som kan vara både hög och låg (A) men som påverkas av 
den miljö och de erfarenheter individen utsätts för (B). Detta innebär att en person som har en 
hög genetisk intelligens, eller g-faktor, även behöver ha en god miljö för att denna skall kunna 
utvecklas optimalt (Kolb et al., 2016). Nyare forskning styrker detta och visar att intelligensen 
är dynamisk och inte statisk som man tidigare ansett. Även om det finns genetiska faktorer, arv, 
som styr vår intelligens så är den i allra högsta grad påverkad av faktorer i vår miljö, så som 
socioekonomiska faktorer, utbildning och stöd. Alla dessa påverkar vår intelligenskvot (Nisbett, 
Aronson, Blair, Dickens, Flynn, Halpern & Turkheimer, 2012). 
 
Det finns också andra synsätt på intelligens och dess utryck, som exempelvis Howard Gardners 
teori rörande multipla intelligenser, som menar att det istället för den generella intelligensen 
finns nio stycken olika intelligenser. Dessa var enligt Gardner lingvistisk, musikalisk, 
visuell/spatial, kroppslig/kinestetisk, social, självkännedom, logisk-matematisk, naturintelligens 
samt existentiell intelligens (Kolb et al., 2016). Kritik mot denna teori är dock att den saknar 
empiriskt stöd i vetenskapen och således inte kan styrkas (Waterhouse, 2006). Andra menar att 
de intelligenser som Gardner beskriver inte är intelligenser utan olika kognitiva stilar, värdefulla 
för visso, men inte intelligens (Persson, 1997).   
 
Även om intelligens är ett omtvistat område, så finns det omfattande empiriska bevis för att en 
högre generell intelligens (g) har samband med ökad livstillfredsställelse, akademiska framgångar 
(Sternberg, Grigorenko & Bundy, 2001; Deary, Strand, Smith & Fernandes, 2007) samt hälsa 
och livslängd (Gottfredson & Deary, 2004). Utifrån dessa premisser blir ofta barn med en 
intelligenskvot i de översta fem procenten klassade som gifted eller särskilt begåvade. Detta är 
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en globalt accepterad gräns som utrycker sig i just en hög generell akademisk förmåga och 
något som passande ligger nära den svenska definitionen för särskild begåvning. Denna grupp 
utgör ca fem procent av befolkningen och de visar sig ofta framstående i ett eller flertalet av de 
akademiska ämnena (Mayer, 2005; Persson, 1997; Winner, 2000).   
 
Det finns dock delade meningar om var man skall dra gränsen för särskild begåvning och vilka 
som kan sägas vara det. Oftast är definitionen just de översta fem procenten av populationen. 
Men det finns även de som menar att gränsen skall dras vid en till tre procent och de som vill 
att man skall inkludera dem upp till 15 eller 20 procent av en grupp (Mayer, 2005; Persson, 
2015). Person (2010; 2015) menar att man kan inkludera den 80:e percentilen och därefter dela 
in de särskilt begåvade i undergrupper varav 80-85:e percentilen måttligt begåvade individer 
eller högpresterande, 95-98:e percentilen särskilt begåvade, 99,997 percentilen exceptionellt 
begåvade och 99,99998 percentilen genialt begåvade. Oavsett vart man väljer att dra gränsen är 
forskningen enligt Worrell et al., (2019) och Mayer (2005) överens om att det finns en stor 
andel elever som behöver en mer utmanande undervisning.  

Identifiering 

Om man ska identifiera de särskilt begåvade barnen så måste man enligt Mayer (2005) först 
fråga sig varför de skall identifieras. Mayer (2005) menar vidare att identifiering inte är ett 
självändamål, utan ibland en nödvändighet för att ge eleverna särskilda anpassningar. För att 
identifiering och anpassningar skall få så stor nytta som möjligt behöver dessa göras så tidigt 
som möjligt (Winner, 2000).   
 
Ett av de vanligaste sätten att identifiera särskild begåvning är genom att observera 
karaktärsdrag i form av beteenden och kognitiva attribut hos eleverna. Även om Persson 
(2015) samt Winner (2000) lyfter vikten av att inte generalisera beteenden och egenskaper hos 
särskilt begåvade barn så menar andra forskare, som Silverman (2014) att vissa av de 
gemensamma karaktärsdragen är så pass tydliga att de kan användas för identifiering. Dessa 
menar Silverman (2014) är: snabb inlärning, stort ordförråd, hög minneskapacitet, stort 
uppmärksamhetsspann, drag av perfektionism, föredrar att umgås med äldre personer, 
sofistikerat sinne för humor, mognad samt nyfikenhet. Persson (1998) och Freeman (2005) 
menar dock att man för att kunna identifiera särskilt begåvade barn på detta sätt behöver god 
kunskap om särskild begåvning och hur den uttrycks, något som Persson (1998) och Freeman 
(2005) menar att lärarna saknar. I tillägg bör man enligt Persson (1998) vara fria från 
förutfattade meningar och attityder gentemot eleverna, något som annars riskerar att påverka 
vilka elever man identifierar.  
 
En annan metod för identifiering, om än mer omtvistad, är att mäta barnens begåvningsgrad 
genom IK. Intelligenstester på barn är dock kontroversiellt och har inte fått något större 
genomslag (Mayer, 2005). I Sverige utförs psykologiska utredningar med intelligenstester 
endast på beställning av skolan och utifrån Socialstyrelsens riktlinjer (2013). Dessa utförs på 
barn som har svårigheter i skolan med misstänkt underbegåvning alternativt 
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koncentrationssvårigheter eller sociala svårigheter. Intelligenstester utanför psykologiska 
utredningar är i Sverige ytterst ovanligt.  
 
Ett tredje sätt är att titta på barnens prestationer i skolan. Detta är enligt Mayer (2005) ett 
objektivt och operationellt sätt för lärarna att förenklat identifiera barnen och fånga upp dem 
som presterar bland de översta fem procenten. Problemet med detta är att alla särskilt begåvade 
inte alltid presterar högt på prov och annan examination (Stålnacke & Smedler, 2011). 

Stöd och bemötande i skolan 

Det är, enligt Winner (2000) viktigt att låta barnens behov styra vilka anpassningar som skall 
göras. Anpassningar minskar risken att eleverna upplever utanförskap, tappar motivationen och 
underpresterar. En stimulerande utbildning och inlärning för särskilt begåvade elever är, som 
för de flesta barn, en matchning av barnets inlärningsmognad och det material som skall lära in 
(Mayer, 2005). Även om flera olika sätt finns för att bemöta särskild begåvning så understryker 
Winner (2000) vikten av acceleration som främsta medel.  
 
Med acceleration menas att barnen får avancera efter sin egen förmåga och undervisningen 
anpassas efter deras inlärningshastighet. Detta kan ske ämnesvis genom att eleven tillåts avancera 
i snabbare takt än sina studiekamrater eller generellt genom att man helt hoppar över klasser. 
Just acceleration har ett starkt stöd i forskning och har visat sig gynna särskilt begåvade elevers 
akademiska utveckling (Steenbergen-Hu, Makel & Olszewski-Kubilius, 2016; Steenbergen- 
Hu & Moon, 2011; Lubinski & Benbow, 2006). Det har dessutom visat sig i klasser där man 
infört en studieplan för särskilt begåvade, att alla elever i klassen gynnats av detta och att 
klassens topp 20 % hållit jämna steg med de särskilt begåvade eleverna (Mayer, 2005). Det finns 
dock enligt Skolverket (2019) en svårighet med detta. Acceleration kräver ett ökat samarbete 
mellan lärare i olika årskurser, stadier och skolformer. Kanske även mellan gymnasium och 
högskola. Acceleration stöds dock i skollagen 7 kap 14§ där det står ”om eleven uppnår de 
kunskapskrav som minst ska uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör 
skolplikten” (SFS 2010:800). Det kan innebära att man, som Winner (2000) menar tar sig an 
läromedel tillhörande senare årskurser eller att man helt hoppar över årskurser eller påbörjar 
skolan tidigare.  
 
Med berikning menar man att eleverna ska få möjlighet att göra djupdykningar i ämnen eller 
ämnesområden som de själva finner intressanta eller angripa ett ämne från sin egen synvinkel 
(Mayer, 2005). Berikning kan vara ett specialarbete, ett projektarbete eller liknande. Något 
som ger barnen utmaningar utifrån deras egen förmåga och intresse. Berikning på detta sätt har 
i forskning visat ge svaga med positiva effekter på elevernas akademiska prestationer, men även 
positiva effekter vad gäller socioemotionell utveckling, främst för barn i låg- och mellanstadiet 
(Kim, 2016). 
 
Även pedagogisk differentiering och nivågruppering har visat sig ge god effekt för de särskilt 
begåvade elevernas utveckling. Genom att sammanföra elever som är jämlika intellektuellt och 
kunskapsmässigt ökar möjligheten för läraren att arbeta med både acceleration och berikning 
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samtidigt som eleverna sporrar, stöttar och använder varandra i sin utveckling när de får sitta 
tillsammans med elever på samma nivå (Steenbergen-Hu, et al, 2016). Detta ställer också krav 
på läraren, att denne ser eleverna individuellt och anpassar både accelerationen och berikningen 
så att alla kan vara med på sina villkor (Mayer, 2005; Tourón & Freeman, 2017; Feldman, 
2011). Nivågruppering är dock en av de mer omdiskuterade anpassningarna där kritiker menar 
att det bidrar till prestationsklyftor som i sin tur ger låg självkänsla hos elever som presterar lågt 
(Steenbergen-Hu, et al, 2016). Skolverkets stödmaterial för bemötande av särskilt begåvade 
elever går i linje med forskningen och säger att skolan skall säkerställa att eleven utmanas 
intellektuellt och kunskapsmässigt. Men också ges möjlighet till meningsfulla diskussioner med 
andra som förstår deras komplexa resonemang. Skolverket belyser även i sitt stödmaterial att 
många särskilt begåvade elever också behöver få samarbeta med andra särskilt begåvade elever 
för att få känna sig normala åtminstone i delar av undervisningen (Skolverket, 2019).  
 
Diskussioner har länge förts internationellt kring behovet av specialskolor för de särskilt 
begåvade eleverna. Motivet är att säkra en bra utbildningsmiljö. Dessa skolor finns idag i bland 
annat i USA, Kanada och Storbritannien. Resultat från forskning rättfärdigar dock inte denna 
typ av skolor då de insatser och anpassningar som bevisats fungera bäst är ett individanpassat 
lärande inom ramen för den vanliga klassrumsundervisning (Tourón & Freeman, 2017; Laine, 
2010; Skolverket, 2019).  

Svenska förhållanden 

De särskilt begåvade barnen behöver undervisning och stöd precis som alla andra, även om 
lärandet ofta kan ske snabbare än normalt. Studieplanerna och den planerade undervisningen 
samt genomförandet är dock enligt Persson (1997) oftast anpassade efter förväntningarna på en 
genomsnittlig elev. För elever som avviker från läroplanens och undervisningens förväntade 
inlärningstakt och nivå skapas det, enligt Persson (1997), en diskrepans som skolan behöver 
hantera. I retrospektiva studier på svenska särskilt begåvade i olika kohorter har det visat sig att 
majoriteten av dessa upplevde att den svenska skolan inte gav dem den intellektuella stimulans, 
förståelse och stöd som de var i behov av (Persson, 2010; Stålnacke & Smedler, 2011). En 
majoritet av dem upplevde också ett ifrågasättande av lärarna, perioder av mobbning och 
utanförskap (Persson, 2010). Att skolan har svårigheter att i tillräckligt stor utsträckning utmana 
eleverna framgår också av Skolinspektionens rapport från 2016 där det framgår att många elever 
vill ha och behöver mer utmaningar i undervisningen. Detta grundar sig på svar från 42 000 
elever i grundskolans årskurs 9 där runt 14 400 av dem anger att skolarbetet inte alls, eller bara 
till viss del, stimulerar dem till att lära sig mer. En tredjedel, av niondeklassarna svarade också 
att de upplever att de får för lite utmanande uppgifter i skolan (Skolinspektionen, 2016). 
 
Tidigare forskning har hos svenska lärare identifierat bristande kunskap om och negativa 
attityder gentemot särskilt begåvade elever. De negativa attityderna yttrar sig genom en åsikt 
om att dessa barn inte behöver stöd i skolan, utan istället skall assistera läraren i utbildningen 
och hjälpa de elever som är i behov av mer stöd. Man har också sett att lärare ofta har problem 
att identifiera särskilt begåvade elever kopplat till den missuppfattning som finns bland lärare att 
dessa elever är mönsterelever, högpresterande med en hög grad av motivation (Persson, 1998). 
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I en översiktlig europeisk studie där tio svenska lärare deltog utförd av Tourón och Freeman 
(2017) framgår att svenska lärare inte upplever sig ha kunskap om, resurser till eller riktlinjer 
hur man hanterar de särskilt begåvade eleverna i skolan. Studien visar även att lärarna upplever 
ett lågt stöd från skolans ledning i denna fråga. En utmaning för skolorna anses vara att skapa 
bra förutsättningar för alla särskilt begåvade barn.  
 
Sammanfattningsvis så finns begränsat med forskning på och kring särskilt begåvade elever i 
Sverige och ännu mindre kring lärarnas upplevda förutsättningar att bemöta denna. Stor del av 
den forskning som finns är heller inte uppdaterad sedan den nya skollagen trädde i kraft 2010. 
Denna lag har ändrat kraven och riktlinjerna för lärarnas arbete med dessa elever. Lagen 
kompletterades 2016 vilket har medfört att det numer finns ett brett underlag och stödmaterial 
från Skolverket tillgängligt för bemötande av särskilt begåvade elever (Skolverket, 2019; SFS 
2010:800).  
 
Enligt gällande skollag ska ”alla barn och elever ges den ledning och stimulans de behöver för 
att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt i enlighet med utbildningens 
mål. Vidare så ska alla elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de 
kravnivåer som gäller, ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling” (SFS 2010:800). Frågan kvarstår dock hur lärarna upplever sina 
möjligheter att bemöta, utmana och anpassa undervisningen efter dessa elevers behov. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna upplever sina förutsättningar att bemöta de 
särskilt begåvade elevernas behov i skolan.  

Frågeställningar 

● Hur ser lärarna på begreppet särskild begåvning?  
● Hur identifieras särskilt begåvade elever i skolan? 
● Vilka möjligheter har lärarna att bemöta och utmana de särskilt begåvade eleverna?  

Metod  

Föreliggande studie bygger på kvalitativa intervjuer med nio stycken grundskolelärare från 
olika skolor i Norrbottens län. För att besvara syftet och frågeställningen användes en 
semistrukturerad intervjumetod, då den erbjöd ett mer flexibelt och fritt tillvägagångssätt vilket 
lämnade utrymme att ställa fördjupande och relevanta följdfrågor. Detta i syfte att explorativt 
undersöka ämnesområdet, generera nya frågor och skapa ett djupare samt mer omfattande 
material.  
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Intervjuguide 

Inför studien utarbetades en intervjuguide, vilken till viss del skapades utifrån existerande teori 
och förförståelse inom området. En pilotstudie genomfördes i syfte att pröva intervjuguiden 
varpå den reviderades. Pilotstudien har inte tagits med i resultatet utan endast fungerat för att 
pröva intervjuguiden. Revideringen innebar att vissa frågor förtydligades och ordningsföljden 
på frågorna justerades. Under intervjun var förhållningen till intervjuguiden öppen, så att även 
andra ämnen framkom och behandlades. Intervjuguiden finns att se i bilaga. 

Urval och rekrytering 

För studien gjordes ett strategiskt urval av respondenter. Målsättningen var att de medverkande 
skulle vara legitimerade lärare med minst fem års erfarenhet i sin yrkesroll, för att genom detta 
öka sannolikheten att respondenterna i sin yrkesroll mött och arbetat med dessa elever.  
 
Inledningsvis kontaktades lärare på tio stycken mellan- och högstadiestadieskolor i Norrbotten. 
Sju respondenter svarade på denna inbjudan, ytterligare fyra respondenter kontaktades och 
rekryterades genom dessa sju. Urvalet bör därför ses som ett snöbollsurval baserat på 
bekvämlighet och är därför inte nödvändigtvis, representativ för den grupp studien avser att 
undersöka. Två av respondenterna önskade att besvara intervjufrågorna skriftligt då de inte 
hade möjlighet att genomföra intervjun. Eftersom detta inte passade studiens tillvägagångssätt 
utelämnades de från studien.  

Deltagare  

Rekryteringen av deltagare resulterade i elva anmälningar. Det slutgiltiga antalet respondenter 
blev nio stycken, övervägande kvinnor i åldern 40-58 år med mellan 16-30 års erfarenhet av 
yrkesrollen. Ingen av deltagarna kände intervjuledaren sedan tidigare. Deltagarna har i studien 
tilldelats varsin bokstav, dessa presenteras i Tabell 1.  
 
Tabell 1. Deltagarförteckning 

Deltagare   Antal år som lärare       Ämnesbehörighet  Nivå 

 
A   16 år                  Svenska    Högstadium 
B    16 år        Matematik/NO   Högstadium 
C    30 år   Alla ämnen   Mellanstadium 
D   20 år   Svenska/ engelska  Högstadium 
E   12 år   Historia/SO   Högstadium 
F    20 år   Matematik/NO/teknik  Högstadium 
G    14 år   Matematik/NO   Högstadium 
H   19 år   Alla ämnen   Mellanstadium 
I     22 år   Alla ämnen   Mellanstadium 
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Genomförande 

Intervjutillfällena anpassades efter respondenternas förutsättningar att medverka i studien, varför 
sju av intervjuerna genomfördes dagtid på intervjudeltagarnas arbetsplatser i en avskild miljö. 
Två av deltagarna hade på grund av tidsmässiga och geografiska orsaker inte möjlighet att 
träffas, i enlighet med Howitt´s (2013) rekommendationer genomfördes därför 
telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes under perioden, 4 april till och med den 29 april, 
2019. Intervjuerna varade i ca 30- 45 minuter och spelades in via mobiltelefon efter att 
respondenten gett sitt medgivande. Detta för att kunna fokusera helt på samtalet med 
intervjudeltagaren samt underlätta transkriberingen och genom detta stärka kvalitén på studien 
(Howitt, 2013). Kortare anteckningar fördes även löpande under samtalets gång. Data från 
intervjun har sedan transkriberats, analyserats och sammanställts. 

Bearbetning och analys av data 

Analysprocessen inleddes med att transkribera insamlat material från ljudfil till textformat. Detta 
utfördes i nära anslutning till intervjun. Materialet har transkriberats ortografiskt. Denna metod 
valdes då studien syftar till att beskriva vad som sägs i samtalet och ej hur det sägs (Howitt, 
2013). Nästa steg var att sortera bort det som ej var relevant för denna studie. Vissa delar, såsom 
de allmänna inledande frågorna samt de frågor och verbala förstärkningar som intervjuledaren 
ställde och gjorde i den inspelade intervjun, valdes bort vid transkriberingen. Dessa bedömdes 
inte relevanta för studien. Pauser har markerats i transkriptionerna enbart vid de tillfällen då 
deltagaren tog en längre paus i samtalet.  
 
För att analysera det insamlade materialet har en kombination av teoristyrd tematisk analys samt 
en induktiv tematisk analys använts (Braun & Clark, 2006). Detta då en viss förförståelse har 
varit oundviklig och frågornas utformning till viss del kan härledas till teori och tidigare 
forskning inom området. Teman uppkom i analysen av det insamlade materialet, 
utgångspunkten har varit intervjuerna och inte intervjuguiden. Målet har varit att förhålla sig 
öppen inför intervjun, det insamlade materialet samt de teman som framkommit.  
  
Det andra steget i analysprocessen var att få en förståelse och en helhetsbild av det insamlade 
materialet. För att göra sig familjär med materialet lästes det igenom flera gånger. Därefter 
genomsöktes materialet efter betydelsefulla och primära koder i form av citat och nyckelord 
med anknytning till studiens frågeställningar. Detta gjordes först vertikalt i varje enskild intervju 
sedan horisontellt mellan de olika intervjuerna och teman bildades vilka övergripande 
relaterade till frågeställningen. De teman som framkommit har sedan bearbetats och slagits 
samman där det varit passande innan de definierats. I samband med detta har 
transkriptmaterialet genomlästs på nytt för att säkerställa att all relevant data har 
uppmärksammats och att innebörden av materialet är densamma.  
 
Vid tematisk analys eftersträvas att teman ska vara skilda från varandra (Howitt, 2013) detta 
uppnåddes inte i denna analys, då de teman som framkom till viss del överlappar varandra. De 
teman som framkom presenteras i resultatdelen.  
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Etiska överväganden 

Respondenterna fick innan intervjun, via mail, samt vid tiden för intervjun muntligen 
information om studiens syfte, bakgrund, metod samt dennes rätt att avbryta sin medverkan. 
Den information som deltagaren lämnade har avidentifierats för att skydda dennes identitet.  
 
Informanterna blev innan intervjun tillfrågade om inspelning, dessa gav då sitt medgivande. 
Vidare så har alla uppgifter behandlats konfidentiellt, inspelningar och anteckningar har endast 
använts som underlag för denna studie, och de insamlade materialet kommer efter studiens 
färdigställande att förstöras, detta i linje med Vetenskapsrådets (2002) fastställda etiska principer 
för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning.   

Resultat 

Resultatet presenteras enligt de teman som framkom i analysen. Då respondenterna är olika 
individer med olika erfarenheter och upplevelser är vissa teman ovidkommande för en del men 
desto mer betydelsefulla för andra. Detta innebär att alla respondenter inte kan känna igen sig i 
alla framkomna teman. Resultatet kan efter en tematisk analys framstå som mer strukturerat är 
vad det egentligen är då de i verkligheten är sammankopplade och påverkade av varandra. Den 
Tematiska analysen ger dock en bild av de förutsättningar lärare upplever för att bemöta 
särskild begåvade elever i skolan. Analysen resulterade i följande tre huvudteman: lätt att lära, 
fokus på godkänt och svårt att göra anpassningar. Under analysen framkom ytterligare ett tema, 
motivation. Även om temat inte direkt svarar mot frågeställningen bedöms det som viktigt för 
att förstå lärarnas upplevda förutsättningar och redovisas därför som ett extra fristående tema. 
Samtliga teman redovisas i Tabell 2 tillsammans med underteman beskrivande innehållet i 
materialet vilka presenteras löpande i texten med tillhörande citat. 
 
Tabell 2. Teman 

Framkomna teman och underteman 

Lätt att lära 
-Medfött 
-Varierande 

  
Fokus på godkänt   

 - Växande elevgrupp med svårigheter 
 - Inte prioriterat i ledningen 
 - Kunskapen saknas 
 

Svårt att göra anpassningar 
 - Olika nivåer 
 - Bristande ämneskunskap 
 - Ingen samsyn 
 - Skolan som hinder 
 

Motivation 
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Lätt att lära 

Att vara särskilt begåvad är för de flesta lärare (7) förknippat med teoretisk alternativt akademisk 
begåvning. Två av lärarna nämner även andra former av begåvning, så som musikalisk eller 
sportslig. Samtliga respondenter uppger att de undervisat en eller flera särskilt, vad de tror är,  
begåvade elever under sin tid som lärare och beskriver dessa elever som avvikande ifrån 
normen beträffande intelligens och förmågan att ta till sig ny kunskap. Att alla barn har en 
förmåga, eller en begåvning är dock centralt för lärarna i denna studie. Denna förmåga beskrivs 
i termer som exempelvis ”alla kan, bara man vill”. Utifrån denna synvinkel betecknas särskild 
begåvning som att ha det lättare än andra, att man inte behöver anstränga sig lika mycket för att 
förstå sammanhang, memorera saker eller tillämpa kunskap, något som enligt vissa kan visa sig 
väldigt tidigt, ofta redan på lågstadiet. Detta benämns som en sorts fallenhet, förmåga eller 
talang som vissa har mer, och vissa mindre av. ”Du har lättare för dig, att man har lätt att lära, 
att inhämta kunskap och lätt att förstå skolämnen i sitt sammanhang i omvärlden”.  

Alla har någon slags begåvning, men jag tänker mer teoretiskt, lätt att ta åt sig 
kunskap, snabbtänkta, de löser problem snabbt och kommer på oväntade och bra 
svar fort. 

Det lärarna också tycker skiljer särskilt begåvade från andra elever är de kognitiva förmågorna, 
som hos särskilt begåvade elever bedöms ligga på en högre nivå, utanför normen. Detta visar 
sig enligt de flesta (7) som förmågan att se sammanhang och mönster, vara kreativa samt logiska 
och något lärarna alltså anser skiljer dem från sina normalbegåvade klasskamrater. 

Innovativa och kreativa. Mycket kreativa, hittar tankebanor som jag inte sett. De 
resonerar på en mycket hög nivå. Högre än sina klasskamrater. Man ser det i 
texterna de skriver. 

Att du har lite lättare för dig, att ta till dig saker. Och då menar jag teoretisk, att 
man har lätt för att förstå saker, att lära sig läsa, skriva och ta till sig saker. Lära sig 
matten, läsa svårare texter. Inte att skruva i en bilmotor. 

Lärare har delvis olika uppfattningar om hur särskild begåvning framkommer i klassrummet, 
dessa uppfattningar stämmer dock till stor del överens med varandra. Fyra av lärarna tycker att 
det främst syns vid inlämningar av enskilda uppgifter. Ytterligare fyra tycker att de skriver 
avancerade texter och resonerar på en hög nivå. Två av lärarna menar också att de siktar in sig 
på de mer utmanande A-frågorna vid provtillfällen och ytterligare två upplever att dessa elever 
även, mer än andra, efterfrågar djupare diskussioner och fördjupningar inom det aktuella 
ämnesområdet. 

Jag tänker att särskilt begåvande är väldigt, är väldigt högt uppe. Jag har nog haft 
en eller ett par elever som varit väldigt högt uppe och haft ett väldigt bra språk.  

De hittar många olika nya vägar, jag brukar sitta och diskutera matte med eleven, 
det är sällan de kan förklara hur de tänker när de löser uppgifter. De tycker att det 
är enkelt, du tänker ju bara så här och så här, tar den där divisionen där. 
Innovativa och kreativa. [….]..mycket kreativa, de hittar tankebanor som jag inte 
sett.  
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Medfött men beroende av miljö 

Samtliga respondenter uttrycker att begåvning har en ärftlig grund och är något man föds med. 
Vi har olika förutsättningar men att dessa är beroende av övning, utmaningar och stöd för att 
utvecklas. För även om samtliga lärare i studien menar att ”alla kan” så menar de också i tillägg, 
direkt eller indirekt, att alla inte kan bli bäst. Det finns enligt lärarna, en begränsning för varje 
elevs potential. Men hur högt man når är i praktiken mer kopplat till varje individs intresse och 
motivation i kombination med övning, utmaningar och stöd. 

Alla kan ju om man anstränger sig, men så kan man ha en fallenhet…[….]…Och 
där så kan kanske inte alla nå upp till samma nivå, oavsett hur mycket man tränar 
så kan inte alla bli briljanta. 

Varierande 

Den särskilda begåvningen beskrivs som varierande, och hög särskild begåvning som sällsynt 
men förekommande. Att särskilt begåvning inte hör till det normala är tydligt. 

Det finns ju dem, när vi nu pratar om begåvning, de som har mer av den varan, 
och de som har mindre av den. Och så finns det de som sticker ut lite grand, och 
så finns det extremt sällan, i min värld i alla fall, de som sticker ut väldigt mycket. 

Det är ju nånstans när man, man hamnar över någon, vad ska jag säga, osynlig 
normalitetsgräns eller nått sånt där. Nästan lite så där om man tänker särskild 
begåvning, det där som jag menar är det nästan lite onormalt. Extremt, nästan 
som att något har blivit fel. 

Begåvning, menar lärarna, återfinns inte alltid i alla ämnen. De menar istället att många av de 
särskilt begåvade eleverna oftast utmärker sig inom vissa ämnen eller ämnesområden, inte sällan 
språk och matematik. 

Fokus på godkänt 

Ett tydligt tema som identifierades i analysen var ett fokus på godkänt. Något som tycks 
genomsyra verksamheten och styra de prioriteringar som görs. För att lättare kunna illustrera 
temats komplexitet har underteman använts.  

Växande elevgrupp med svårigheter 

Lärarna menar att det är deras uppgift att skapa möjligheter för alla barn att utvecklas. Att 
elever skall få utvecklas utifrån sin egen förmåga. Lärarna i denna studie upplever dock brister i 
detta då fokus i skolan till stor del ”bara försöker få alla att få godkänt. Så är det ju”. Detta 
kopplas till begränsade resurser i skolan och en prioritering de tvingas göra i verksamheten för 
de elever som har svårigheter och det stöd dessa behöver för att nå kunskapsmålen. 

Vi har ju som mål att alla skall få utvecklas i skolan. Vi skall ju se alla elever, men 
vi slarvar ju där. Vi är ju inriktade på de här, vi är ju målinriktade, hela 
verksamheten. Och ju äldre de blir desto viktigare blir det, från alla håll och 
kanter, att de skall få betyg i alla ämnena.  
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Förutsättningarna för lärarna i skolan har förändrats med tiden. Lärarna i studien har 
sammantaget en förhållandevis lång erfarenhet från yrket och menar att skolan upplevdes 
lugnare förut och att man som lärare hade mer tid med eleverna. Både andelen elever med 
svårigheter att nå kunskapsmålen och elever med särskilda behov ökar dessutom menar några 
av lärarna, och med detta kraven på dem som lärare. En lärare uppger att i hennes klass om 20 
elever har hälften av dem speciella anpassningar. ”Så var det inte förut”, menar hon. Detta är 
något som mer än hälften (5) av lärarna direkt eller indirekt lyfter under intervjuerna. I tillägg 
till detta tror två av lärarna att det beror på att det generellt sker en överdiagnostisering och att 
eleverna egentligen inte har diagnoser.  

Man fokuserar på de med svårigheter. Den här gruppen som har det jobbigt har 
dessutom blivit större under de här 20 åren. Definitivt. Men den här gruppen 
som är begåvade har inte blivit mindre, det är mellanskiktet som flyttat neråt.  

Elever med särskilda behov, de ökar. Jag tror att man sätter en diagnos ganska fort 
på elever idag. Det har förändrats, definitivt. Lite så där att det blivit en sak som 
man kan, jo men jag har, så man kan busa runt. Det fanns inte förut, klasserna var 
lugnare förut. Så är det bara. Hemskt att säga så, men det är så. Usch. Man får 
nästan inte säga så.  

Anpassningarna för elever med särskilda behov tar således mycket av lärarnas tid i anspråk, både 
under lektionstid och i administration rörande handlingsplaner och åtgärder. En lärare 
uppskattar att 95 % av hans tid i klassen upptas av de elever som behöver särskild undervisning 
eller har problem att hinna med studieplanen. En av lärarna menar att i vissa klasser uppgår 
barnen med särskilda behov till 50 % av klassen och en annan anger att över 30 % av eleverna i 
hennes klass har särskilda behov och anpassningar. I tillägg upplever två av lärarna att den 
ökade andel elever med särskilda behov gör att nivån på undervisningen sjunker, något som 
enligt dem, direkt går ut över de barn som önskar mer utmaningar i undervisningen, däribland 
de särskilt begåvade.  

En skola för alla blir ju en skola för dem med svårigheter….Fokus tappas från 
dem som klarar sig. Vi tappar nog en del elever för att vi inte ser dem och 
utmanar dem, läraren är upptagen med dem 8-9 stycken i en klass som behöver 
extra hjälp. 

Känslan att inte finnas där för alla elever är genomgående i studien och vissa (3) av lärarna ger 
utryck för en frustration kopplat till detta. Det är en självklarhet att elever som har det svårt 
skall få den hjälp och det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen, men bristen på resurser gör 
att man tvingas prioritera vilka barn som skall få stöd i skolan. Alla lärare i studien menar, 
direkt eller indirekt, att då särskilt begåvade elever når upp till målen ligger de utanför skolans 
nuvarande fokus. ”Vi fokuserar på att alla skall nå målen och det krävs så mycket för att alla 
skall nå målen idag, de här når ju målen, så….eh, de finns inte”. Detta innebär att man varken 
talar om, eller anpassar undervisningen i någon större utsträckning för dem som når över 
kunskapsmålen.  

Det är inget vi pratar om, jag menar de klarar ju sig.  Jag vet ju hur det blir. 
Varför skall vi ägna tid åt att prata om tillexempel Stina, som har det bra? Vi 
måste lägga fokus på annat håll. På dem som inte når målen. 
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Inte prioriterat i ledningen 

Brist på stöd och engagemang från ledningen framträder som ett hinder i lärarnas arbete. 
Ledningen har, enligt lärarna i studien, enbart fokus på de elever som behöver extra stöd och 
har endast i förbifarten uppmärksammat de barn som är i behov av mer utmaningar och gett 
direktivet att inte försumma dem: ”Rektorn har väl lyft frågan, sagt att detta är något som vi 
ska tänka på, typ glöm inte bort dessa elever. Tror det var 2016. Inget mer”. Lärarna efterlyser 
dock mer dialog kring de särskilt begåvade barnen och en ledning som driver frågan. Ett par av 
lärarna beskriver detta som att de känner sig utlämnade och att det är uteslutande upp till dem 
att själva driva frågan, söka kunskap och göra anpassningar, något som beskrivs som 
frustrerande, och ett hinder för att göra ett bra arbete: ”Ledningen behöver också bli mer 
involverad i frågan, det saknas idag. Vi behöver stöd därifrån. Uppmärksammar man inte dessa 
frågor från högsta nivå så blir det svårt för oss”.  
 
Att just lyfta frågan och skapa dialog kring och för dessa elever är något som några (4) av 
lärarna lyfter som extra viktigt. De upplever inte att det är svårt att tala om de särskilt begåvade 
eleverna och deras behov i arbetsgruppen, men de gör det inte.  

Det har ju lyfts lite, att de här barnen OCKSÅ, men vi hamnar ju alltid i de här 
barnen som behöver extra stöd. Kanske inte känsligt, men vi pratar inte om dem, 
nej. Man kommer liksom på att just det, men de blir som en liten bisats där.  

Kunskapen saknas 

Ingen av lärarna i denna studie upplever att de har tillräckligt med kunskap kring särskild 
begåvning, något de i stor utsträckning efterfrågar: ”Jag känner att jag behöver mer kunskap 
och framför allt bli mer upplyst och så. Samt hela skolan, hela systemet behöver kunskap”. 
Respondenterna beskriver däremot att de har goda kunskaper om elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  men ingen har fått utbildning om särskild begåvning eller hur de skall 
bemöta dessa elever, även om en av dem tror att vissa av hennes kollegor varit på en 
föreläsning vid ett tillfälle om särskilt begåvande barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Ingen förutom en av respondenterna har självständigt sökt kunskap i 
ämnet.  

För tre år sedan var det svårt, då fanns det inte. Men i och med eleven som jag 
arbetade med för tre år sedan så fick jag skaffa mig kunskap. Jag har fortbildat mig 
själv, läst på…[….]…Men nej, ingen specifik utbildning på arbetsplatsen.  

Tiden och engagemanget behövs på annat håll i skolan. De insikter lärarna har härleds således 
till observationer och reflektioner från och i deras egen undervisning.  
 
Den upplevda bristen på kunskap visar sig som en osäkerhet kring huruvida man lyckas 
identifiera alla särskilt begåvade elever och svårigheten att veta vem som egentligen är särskilt 
begåvad. Denna osäkerhet gör att lärarna i stor utsträckning efterlyser kartläggningar för att 
bemöta särskild begåvning. Något som inte görs i dagsläget. 
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Det är en utmaning för oss i skolan. Vi kanske inte ens vet. Det är svårt att dra en 
gräns, vad som är vad. Vad som är särskild begåvning och vem som är det. Vi har 
inte fått tillräckligt med utbildning. Man skulle behöva kartlägga, inte bara dem 
som är längst ner. 

En av lärarna menar dock att hon, på mellanstadiet, försöker att just kartlägga de elever som 
hon identifierat eller misstänkt har en särskild begåvning för att se deras kunskapsnivå och 
behov av utmaningar. Detta är något hon gör självmant och genom att låta eleverna göra 
nationella prov på högre nivå, ibland ändå upp på gymnasienivå. Ofta menar hon har dessa 
elever inte har några problem att klara dessa prov.  

Svårt att göra anpassningar 

Ett tydligt tema som framkom i analysen var svårigheten att göra anpassningar. För att lättare 
presentera och skapa en överblick av dessa svårigheter presenteras de som underteman. 

Olika nivåer 

Ett utmaning som framkommer i hälften av intervjuerna är att eleverna ligger på väldigt olika 
nivåer kunskapsmässigt. Att ha en ”klass för alla”, där alla elever oavsett förutsättningar skall ha 
samma studietakt upplevs inte som oproblematiskt då man som ensam lärare inte mäktar med 
att anpassa undervisningen för alla elever efter deras olika behov. 

Det är komplext, idag ska undervisningen vara inkluderande, alla elever oavsett 
behov av stöd ska inkluderas i undervisningen. Samtidigt så ska dessa elever 
motiveras, det funkar inte idag. Mycket av resurserna går till de elever som inte 
hänger med i undervisningen, klassrumsundervisningen anpassas efter deras nivå.  

Merparten av lärarna (6) önskar ett mer individanpassat lärande utifrån varje enskild elev men 
uppger att de försök de gjort för att anpassa undervisningen genom acceleration, 
fördjupningsuppgifter och enskilda uppgifter oftast faller då det inte finns nog med tid. Några 
(3) av lärarna upplever att det finns elever som gärna diskuterar, och söker djupare diskussioner 
men lärarna upplever samtidigt att det inte finns möjlighet att fördjupa sig så som dessa vill och 
behöver i undervisningen. ”Vi hinner inte, det är jättesynd. Vi skulle behöva ge mer 
utmaningar. Men vi hinner inte, fokus ligger på de svagare eleverna, att de ska få godkänt, 
synd, men sant”.  

Om vi har en klass på 20 elever och 10 elever har anpassningar. Så nej, man 
hinner inte, fast man försöker hitta lösningar, med extra häften och så, så hinner 
man inte, det finns inte ens möjligheter. Jag vill och försöker föra en bra 
diskussion med de elever som vill ha mer utmaningar. Men när man har försökt 
så faller det ganska fort, det går inte att synka. Tyvärr. 

Vidare så uppger tre av lärarna att det förekommer extrauppgifter i undervisningen, uppgifter 
som enligt dem kanske inte syftar till att fördjupa eller stimulera utan snarare uppehålla tills de 
övriga kommit i kapp. 
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Det är ju de där extrabladen, de är ju kanske inte är så jättestimulerande, jag har 
ju fått den kommentaren av flera i klassen då jag haft elever som behöver mer 
utmaningar, att – å nej, inte blad åt henne igen 

Flera av respondenterna undervisar i matematik och även ett par av de övriga respondenterna 
uppger att elever som utmärker sig i matematik ges möjlighet att accelerera, fortsätta i sin egen 
takt, ibland ända upp på gymnasienivå. Detta oberoende av vart de övriga eleverna i klassen 
befinner sig i sin utveckling. Lärarna i matematik upplever att de har bättre möjligheter att låta 
eleverna accelerera och jobba fritt utifrån sina egna förutsättningar då man i matematik, i högre 
grad arbetar med individuella uppgifter och lärarna har lättare att hitta stimulerande 
extramaterial och utmaningar än i andra ämnen. Utmaningar och stimulans i ämnen som ex 
naturkunskap, svenska, teknik och historia bygger i större utsträckning på diskussioner, 
reflektioner och fördjupningar. Aktiviteter som blir svåra med tanke på den tid och de resurser 
läraren har till sitt förfogande.  

Det är begränsat med tid, men jag har försökt att hitta alternativa sätt, vi har 
matteboken som hjälpmedel samt material på nätet. Jag tycker att materialet har 
blivit bättre, mer utmaningar, det har blivit bättre de senaste åren kan man 
säga…[….]…Och framför allt inte, som jag får kritik för, att inte bromsa. Att låta 
dem jobba i sin takt, inte fort, men kan man så får man fortsätta. Har de räknat 
färdigt grundskolans matte så får de fortsätta. Men de gör ju det mer eller mindre 
själv. 

Två av lärarna menar att de skilda nivåerna i klassen var lättare att hantera förut då de var två 
lärare per klass, då kunde man arbeta utifrån olika nivåer. Idag, menar två av respondenterna, 
har man på deras skola tillsatt lärarassistenter istället. Problemet med dessa upplever de, är att de 
sällan är lärare, att de oftast saknar ämneskunskap och inte bidrar i ”lärandet”.  Istället för att 
avlasta läraren hjälper de en, eller ett fåtal elever med att lösa uppgifter, hitta till klassrummet 
och hålla koll på schemat. 

Jag hade velat se ett två lärarsystem igen, då kanske man också skulle kunna bygga 
bort assistenterna och satsa mer på själva lärandet. För alla elever liksom. 
Undervisningen blir inte av samma kvalité, så är det ju.   

Bristande ämneskunskap 

Något som kan begränsa möjligheterna att göra anpassningar är då de särskilt begåvade eleverna 
kan mer och har mer ämneskunskaper än läraren själv: ”Det kan vara utmanande för dig som 
lärare, du känner att du inte kan erbjuda dem de utmaningar de behöver. Jag menar…[….].. 
oftast kan dessa elever mer än du själv, det är svårt”. Detta upplevs enligt två av lärarna jobbigt 
och skapar en känsla av otillräcklighet när de blir ifrågasatta och inte kan utmana eleverna. Det 
upplevs samtidigt tidskrävande och utmanande att leta samt konstruera material för att utmana 
dessa elever.  

De kan oftast mer än dig, det kan kännas som att de vill sätta dit dig som lärare, 
Du måste tänka att de är barn, och barn har inte utvecklats färdigt så de kan vara 
otrevliga. Säga saker rätt ut utan att tänka på konsekvenserna.  
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Sen har jag funderat på det där med att vi på mellanstadiet enbart skrapar på ytan, 
de vill ha mer. Vi har liksom inte ämneskunskaperna för att bemöta dem på deras 
nivå. Det är tråkigt. Och det blir tråkigt för dem. 

Något som upplevs bidra till bristande ämneskunskap hos lärarkåren är lärartätheten i skolorna 
som enligt tre av lärarna sjunkit drastiskt. Två av lärarna menar att på deras skola är endast ca 50 
procent av lärarna i dagsläget är behöriga. Obehöriga lärare saknar i högre utsträckning både 
ämneskunskap och pedagogisk utbildning, vilket dessa två lärare upplever påverkar deras 
förutsättningar att utmana eleverna: ”Obehöriga är ju inte så engagerade, de är ju inte lärare, 
det har visat sig i forskning att engagerade lärare får motiverade elever. Det hade behövt 
förändras, vi har så många obehöriga lärare idag”. Lärarna efterlyser därför fler behöriga lärare 
och lyfter den kollektiva kunskapen som en nyckel för att kunna höja nivån på undervisningen 
då kunskapsnivån bland lärarna idag är allt för spridd och allt för låg: ”Det vi behöver är fler 
behöriga lärare, för att höja kvalitén på undervisningen, det saknas idag” 

Ingen samsyn 

Det råder bland lärarna i studien en positiv attityd gentemot de särskilt begåvade eleverna. 
Lärarna är måna om att dessa elever skall trivas i skolan och utvecklas, något som visar sig i en 
frustration över att inte alltid kunna bemöta eleverna på det sätt de önskar. Samtidigt 
framkommer det att denna attityd inte delas av alla. Fem av respondenterna beskriver att 
okunskapen om och kring dessa elever kollegialt gör att andra lärare inte erkänner dessa barns 
existens eller inte anser att det är berättigat att göra några särskilda anpassningar för dem:” Vi är 
väl lite olika. Vissa lärare vill ju inte. Ja de vill ju inte gå vidare förrän alla är där. Alla skall vara 
på ett visst ställe ett visst datum” 

Eftersom det inte går att mäta, så är det inte heller så vedertaget att det existerar 
eller finns. Och den kunskap som finns kollegialt kan vara väldigt olika, vissa 
tycker inte att det finns. Så många vet inte vad det handlar om, de saknar kunskap  

En annan uppger i tillägg att försök att anpassa undervisningen är något man kan bli ifrågasatt 
för av sina kollegor: ”Det är något som jag brukar få kritik för av andra, när jag låter dem som 
kan och vill att gå vidare. Men alla kollegor vill ju inte det” 

Skolan som hinder 

Något som tre av lärarna beskriver är en syn på skolan som hämmande, icke flexibel och ett 
hinder för att bemöta de särskilt begåvade eleverna: ”Skolan behöver bli bättre och inte bromsa 
dessa elever. Jag tror att vi gör det. Du måste gå nio år i grundskolan, du får inte göra det 
fortare. Men skolsystemet bromsar ju. Systemet är inte tillåtande”. Detta gäller främst det 
motstånd lärarna upplever gentemot ämnesvis acceleration och i synnerhet acceleration över 
årskurserna. ”Det är som ett tak idag, det stoppar ju undervisningen, utan jag vill se att 
undervisningen utvecklas, att man kan utvecklas individuellt”. Ingen av lärarna kan redogöra 
för någon elev som fått byta årskurs uppåt på grund av hög kunskapsnivå.  
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Motivation  

Lärarna beskriver att elever som inte utmanas i skolan tappar motivationen, sin vilja och lust att 
komma framåt och då lätt uppfattas som lata eller att de sitter och dagdrömmer. Motivationen 
kan, enligt två av respondenterna försvinna tidigt, ibland redan i mellanstadiet och när den väl 
är förlorad, upplever lärarna att det är svårt att återfå den. 

”De har en glöd i ettan tvåan och trean och sen försvinner den. Men man talar 
aldrig om understimulans och särskilt begåvade elever. Vi behöver tala mer om 
detta. Det är så lätt att säga att elever som tappar motivationen och fokus har 
ADD eller liknande. Kanske det handlar om andra saker, brist på utmaningar och 
motivation, ex att man blir uttråkad”.  

Om man inte utmanas i tillräckligt stor utsträckning genom uppgifter och undervisning blir 
skolan meningslös och monoton. I dessa fall tror lärarna att elever söker stimulans på annat håll, 
utanför skolan. I värsta fall, tror två av lärarna, att de blir hemmasittare och syftar då till den 
grupp elever som blir sittande hemma istället för att gå till skolan. De två lärarna upplever att 
denna grupp elever ökar i antal och att ökningen kan ha en koppling till särskild begåvning och 
understimulans: ”Detta är för lätt, för tråkigt. Dessa attityder har jag hört många gånger och det 
har varit de vi kallar för hemmasittare som sagt så, varför ska jag gå till skolan?”.  

Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lärarna upplever sina förutsättningar att bemöta 
särskilt begåvade elevers behov i skolan. Frågeställningen som presenterades var hur lärarna ser 
på särskild begåvning, om och hur särskild begåvning identifieras samt vilka förutsättningar 
lärarna har att bemöta och utmana de särskilt begåvade eleverna. 
 
Sammantaget visar resultatet i studien att lärarna har arbetat med särskilt begåvade elever och 
kan identifiera dem i undervisningen. Men trots detta finns en osäkerhet kring vad särskild 
begåvning är och vilka som egentligen är det.  
 
Lärarna upplever svårigheter med att bemöta särskilt begåvade elever, främst då de tycker att de 
saknar resurser i form av kunskap, tid och stöd. Andelen elever med särskilda behov upplevs 
öka. För att säkerställa att dessa elever når kunskapskraven i skolan tvingas lärarna prioritera 
undervisning och stöd för dessa, något som innebär att de elever som har behov av mer 
utmaningar i undersvingen får stå tillbaka. Lärarna beskriver också svårigheter med att anpassa 
undervisningen då eleverna befinner sig på olika nivåer, kunskapsmässigt. Lärarna efterlyser ett 
mer individanpassat lärande men också mer kunskap om särskilt begåvade elever och ökade 
resurser i form av behöriga lärare till undervisningen. 
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Resultatdiskussion 

Syn på särskild begåvning 

Tidigare forskning visar att de särskilt begåvade eleverna inte upptäcks i den svenska 
undervisningen (Persson, 1998; Persson, 2015). I denna studie framgår dock att respondenterna 
tycks ha god kännedom om de särskilt begåvade eleverna, deras behov av stöd samt deras 
karaktärsdrag trots att de saknar formell utbildning om ämnet. Detta visar sig genom att lärarna 
i studien kan beskriva kognitiva attribut vilka de också använder för identifiering av särskild 
begåvning. Detta är i linje med de attribut som Silverman (2014) menar kännetecknar särskilt 
begåvade elever, till exempel att de är lättlärda, har lätt för sig, högt intellekt, djupa 
resonemang, kreativa samt logiska. I tidigare studier (Persson,1998; Laine, 2010) är lärare ofta 
benägna att identifiera särskild begåvning genom höga prestationer och föredömligt beteende, 
något som denna studie motsäger. Detta då lärarna i den aktuella studien inte ser höga 
provresultat, prestationer och gott uppförande som likställt med särskild begåvning. En hög 
prestation menar de istället, kommer ur motivation och drivkraft.  
 
Lärarnas kunskap och tankar kring begåvning grundar sig generellt på egna reflektioner och 
observationer från den egna undervisningen. Den djupare kunskapen saknas, vilket också 
återfinns i tidigare forskning (Persson,1998). Trots att lärarna själva tycks kunna identifiera 
särskild begåvning och vara medvetna om elevernas behov av utmaningar efterlyser lärarna i 
stor utsträckning mer kunskap och kartläggningar. Endast en av lärarna uppger att hon 
självständigt uppsökt kunskap och gör kartläggningar på egen hand. Varför inte fler av lärarna 
själva söker mer kunskap och förståelse för särskilt begåvade elevers behov och anpassningar är 
oklart, men en anledning kan vara att det inte är ett prioriterat område i skolan och att lärarna 
därför inte sett det som nödvändigt. Att efterlysa kartläggningar kan ses som ett sätt att kunna 
rättfärdiga att tid och resurser avsätts för särskilt begåvade elever då det i stor grad är elever i 
behov av extra stöd som idag får uppmärksamhet i skolan. Men att efterlysa mer kartläggning 
och påpeka sin egen kunskapsbrist kan också indikera en stor osäkerhet kring vad som förväntas 
av dem som lärare och att de på så sätt efterlyser konkreta handlingsplaner eller individuella 
studieplaner liknande dem de har för elever med inlärningsproblematik och behov av utökat 
stöd. Individuella studieplaner är något som stöds av Worrell et. al. (2019) vilka menar att 
särskild begåvning precis som särskilda behov kräver en individuell studieplan. 

Fokus på godkänt 

Synen på särskilt begåvade elever i denna studie var att de var en utmaning för lärarna och att 
lärarna upplevde frustration kring sin oförmåga att bemöta eleverna på ett tillfredställande sätt. 
Lärarna upplevde vidare en rädsla att särskilt begåvade elever skulle bli omotiverade ifall de inte 
utmanades tillräckligt i skolan. De största utmaningarna respondenterna upplevde var brist på 
resurser i form av stöd, tid och kunskap. Lärarnas bild i den aktuella studien delas av de svenska 
lärare som i Tourón och Freemans (2017) europeiska kartläggning upplevde brist på kunskap 
kring bemötande av särskilt begåvade elever samt avsaknad av stöd från ledningen och brist på 
resurser. De ansåg inte heller att en ensam lärare kan utmana särskilt begåvade elever tillräckligt 
i en klass med andra elever då det inte finns tillräckligt med tid eller resurser. 
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Som en del i problematiken kring de begränsade resurserna upplever ett par av lärarna, i likhet 
med lärarna i Persons studie (1998), att det finns en stor och ökande mängd elever med 
svårigheter att nå kunskapskraven för godkänt. Något som enligt lärarna tar sig uttryck i ett 
fokus i skolan, på att alla elever skall nå ett godkänt resultat. Detta kan tolkas som att det 
huvudsakliga målet och det som prioriteras är att få så många som möjligt över tröskeln och 
inte om att maximera varje enskild elevs lärande. De elever som har svårigheter att nå 
kunskapskraven kan ta upp emot 95 % av den lärarledda undervisningen i anspråk. Lärarna ser, 
utifrån skolans begränsade resurser, därför inte möjlighet att utmana de elever som behöver mer 
utmaning i den utsträckning lärarna önskar, något som tillsammans med skolans och ledningens 
prioriteringar gör att dessa elever hamnar i periferin. 
 
De uteblivna anpassningarna är troligtvis inte ett personligt ställningstagande utan istället en 
yrkesmässig nödvändighet i brist på resurser. Detta skiljer sig från Perssons (1998) studie där 
lärarna, i den studien, inte ansåg de särskilt begåvade eleverna som elever i behov av 
utmaningar eller det som nödvändigt att stötta och utmana dem. Det fokus som lärarna 
beskriver är egendomligt med hänsyn till rådande skollag som uttryckligen säger att varje elevs 
utveckling ska ske utifrån elevens egna förutsättningar och att de ska utvecklas så långt som 
möjligt i enligt med utbildningens mål (SFS 2010:800).  
 
Som en följd av en den ökade mängden elever med svårigheter, de begränsade resurserna och 
det målinriktade fokus skolan och lärarna tvingas till upplever ett par av lärarna att nivån på 
undervisningen sänks. Eleverna som når upp till och över kunskapskraven för godkänt betyg 
hamnar i periferin och blir en bisats i undervisningen som det inte samtalas särskilt mycket om, 
eller anpassas för i någon större utsträckning. Lärarna tror att eleverna upplever undervisningen 
omotiverade i brist på utmaningar, något som stämmer väl överens med skolinspektionens 
rapport (2016) där 30 % av eleverna i klass nio önskade mer utmaningar i skolan. Två av 
lärarna tror att det ibland kan gå så långt att elever helt tappar lusten att komma till skolan, och 
därför stannar hemma. Lärarnas uppfattning skulle kunna vara en del av det tidigare studier 
visar, närmare bestämt att om man inte anpassar undervisningen även för de elever som ligger i 
framkant kunskapsmässigt så riskerar de att tappa motivationen, underprestera och känna sig 
socialt isolerade (Winner, 2000; Mayer, 2005).  

Svårt att göra anpassningar 

Även svårigheten att göra anpassningar stammar i hög grad från de bristande resurserna. 
Utmaningar och stimulans i ämnen som ex naturkunskap, svenska och historia bygger i stor 
utsträckning på diskussioner, reflektioner och fördjupningar. Några av lärarna uppger att de gör 
försök till detta men att det inte fungerar då de har för lite tid att förbereda och för lite tid att 
diskutera och fördjupa sig i ämnet tillsammans med de elever som vill nå längre i sin kunskap 
och förståelse. Två av respondenterna lyfter också problematiken som uppstår då eleven kan 
mer än läraren. Ifall läraren har bristande ämneskunskaper tar det än mer tid i anspråk för att 
anpassa material och stötta eleven, ifall det ens är möjligt. Om man som skollagen (SFS 
2010:800) och Skolverket (2019) anser, skall utmana elever kunskapsmässigt är alternativet 
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samordning och samverkan med andra stadier i grundskolan eller gymnasieskolor för att ordna 
mentorer och handledare som har mer ämneskunskap och bättre möjligheter att utmana 
eleven.   
 
Att det finns svårigheter att göra anpassningar är genomgående i respondenternas svar, förutom 
i ämnet matematik där lärarna beskriver att de, tack vare nytt och bättre stödmaterial, faktiskt 
kan låta eleverna accelerera och jobba i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Det 
finns inom forskningen ett starkt stöd för att på detta sätt, med acceleration som metod bemöta 
och utmana elever som kan dra nytta av större utmaningar och en snabbare studietakt 
(Steenbergen-Hu, et al, 2016; Mayer, 2005; Worrell., et al, 2019). Att en av lärarna då 
beskriver sig ifrågasatt av medarbetare på grund av sin inställning och försök till acceleration är 
kanske ett kvitto på den kollegial brist på kunskap och samsyn som några av lärarna upplever. 
Även om lärarna i den aktuella studien själva försöker anpassa och accelerera vittnar de om att 
det inte görs generellt. Bemötandet av de elever som behöver mer utmaningar kan således bli 
beroende av vilken lärare de har. 

Metoddiskussion  

Då forskningen inom det valda området är begränsat samt i få fall utförd under svenska 
förhållanden så valdes en bred forskningsansats i form av kvalitativa intervjuer, detta för att 
skapa en förståelse för ämnesområdet. Kvalitativa enkäter övervägdes som alternativt 
angreppssätt, men valdes bort till förmån för de kvalitativa intervjuerna där 
undersökningsledaren tillåts ställa följdfrågor och därigenom erhålla en djupare kunskap. 
  
Resultatet i studien kan ifrågasättas utifrån tillförlitlighet, detta då intervjuer som metod skapar 
utrymme för subjektivitet i både urval samt tolkning av data. Då arbetet har utförts av en 
ensam författare föreligger ökad risk för att urval och tolkningar är påverkade av dennes 
förförståelse. Det går således inte att utesluta att en annan intervjuledare, med en annan 
förförståelse, hade tolkat materialet annorlunda och gjort andra slutsatser.  
 
Då denna studie endast förmedlar nio respondenters upplevelser så går det ej att utesluta att de 
material och de teman som framkommit sett annorlunda ut om intervjun hade utförts med fler 
respondenter. Något som kan ha påverkat resultatet i studien är det faktum att två av 
intervjuerna utfördes per telefon istället för som de andra, ansikte mot ansikte. 
Tillvägagångssättet valdes på grund av tidsmässiga och geografiska orsaker och i enlighet med 
Howitt´s (2013) rekommendationer. Om, och i så fall hur, detta påverkat resultatet är okänt 
men sannolikheten bedöms som liten.  
 
Då resultaten, till viss del, baseras på vad som kan ses som ett bekvämlighetsurval och då 
respondenterna innan studien fick ta del av studiens syfte kan det heller inte uteslutas att de till 
viss del har en förförståelse och ett intresse för ämnet, som skiljer sig från lärare i allmänhet. För 
att stärka kvaliteten har några av respondenterna kontaktats i samband med transkribering då 
oklarheter samt följdfrågor uppkommit, vilket gett dem en möjlighet att förtydliga sin utsaga. 
De begränsningar som finns i denna studie bör hållas i åtanke när tolkningar görs.  
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Slutsatser 

Även om gruppen särskilt begåvade elever är och förefaller liten är deras upplevelser och 
utmaningar inte mindre värda än andras. Skolinspektionens rapport från 2016 understryker att 
förväntningarna på undervisningen är högre än vad den svenska skolan uppnår i dagsläget då 
över 30 % av eleverna i årskurs nio önskar mer utmaningar i skolan. Värdet i att ge lärarna 
tillräckligt med resurser och stöd för att anpassa undervisningen i skolan för dessa elever bör 
därför ses som högt.  
 
Lärarna i den aktuella studien har en god kunskapsnivå kring särskild begåvning. De kan 
identifiera särskilt begåvade elever, de är medvetna om vilka behov dessa elever har men också 
vilka anpassningar som fungerar bäst. Det lärarna saknar är resurser och stöd. De saknar också 
en för skolan gemensam plan för hur man skall angripa denna fråga. Fokus idag och de 
diskussioner som förs upplevs till största del handla om elever med svårigheter att nå 
kunskapsmålen och inte det individanpassade lärandet som lärarna i stort önskar. 
 
Det finns en osäkerhet hos lärarna kring vem som egentligen skall räknas som särskilt begåvad. 
Särskilt begåvade elevers behov och förutsättningar ser mycket olika ut och kan inte med 
enkelhet avgränsas. Om för stor uppmärksamhet läggas i och på definitionen av särskild 
begåvning och vem som skall räknas till denna grupp finns kanske en risk att man förbiser 
andra elever som också är i behov av mer utmaningar. Ett rimligt förhållningssätt är kanske, 
som det Mayer (2005) förespråkar, att inte fokusera på att identifiera och kartlägga särskild 
begåvning, utan de behov av utmaningar som finns hos alla elever. 

Vidare forskning 

Även om denna studie är begränsad i sitt utförande ger den en del intressanta insikter. Det vore 
därför intressant att i vidare studier undersöka ifall resultatet i denna studie också återfinns i en 
liknande studie med bredare urval och ett mer omfattande geografiskt område. Detta då denna 
studie uteslutande berört lärare verksamma i Norrbotten. Ansvaret för undervisningen ligger på 
kommunerna och förutsättningarna för skolorna i olika kommuner och olika delar av landet 
bör rimligtvis variera. Vidare forskning skulle också kunna utvärdera kvalitativa enkäter som 
angreppsätt för ett bredare urval.  
 
Då lärarna i denna studie har i genomsnitt 19 års erfarenhet av yrkesrollen vore det även 
intressant att se ifall lärare med mer begränsad erfarenhet och färskare utbildning upplever 
samma förutsättningar och utmaningar som lärarna i den aktuella studien. 
 
Några av lärarna i studien nämner en grupp elever de kallar ”hemmasittare” och menar då den 
grupp elever som inte närvarar i skolundervisningen. Lärarna antyder att dessa elever gett 
uttryck för en känsla av meningslöshet och ett ifrågasättande av skolundervisningen. Det vore 
därför intressant att i vidare forskning försöka undersöka ifall det finns en koppling mellan 
utebliven närvaro och särskild begåvning.  
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Intervjuguide 

Inledande frågor 
1. Bakgrund: Utbildning, antal år i tjänsten samt antal år på arbetsplatsen.  

 
Begåvning 

2. Vad innebär begåvning för dig?  
a. Tror du att begåvning är något man föds med eller något man utvecklar? Varför 

tror du det? Kan du utveckla?  
3. Vad är dina tankar om särskild begåvning? 

a) Hur tror/tycker du att de särskilt begåvade eleverna utmärker sig?  
4. Kan du komma ihåg om du arbetat med någon särskilt begåvad elev?  

a. Arbetar du med någon idag?  
b. Hur upplevde/upplever du det?  
c. Hur har det framkommit att de är särskilt begåvade?  

Resurser  
1. Vilka metoder används i undervisningen med de särskilt begåvade eleverna? 

a) Finns det något kring de särskilt begåvade elevernas undervisning som du känner 
fungerar bra/mindre bra?  

2. Ser du några utmaningar i undervisningen gällande dessa elever?  
3. Vad upplever du är dessa elevers största utmaning i skolan?  
4. Vilka möjligheter och resurser har du för att stötta dessa elever?  
5. Vad önskar du hade utvecklats vad gäller arbetet med och kring de särskilt begåvade 

eleverna?  
6.  Har du fått någon utbildning/kompetensutveckling vad gäller bemötandet av dessa 

elever? 
a) Vilken information har du fått om de riktlinjer och styrdokument som 

finns? 
           Finns det något du vill tillägga?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


