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Abstract 

The aim of the study is to highlight and discuss how teachers and parents of gifted students, 

with or without diagnosis, experience the cooperation between the school and the home of the 

students. To perform the study a qualitative interview method was used. Three parents and 

three teachers to gifted students with our without a diagnosis were interviewed. The theoreti-

cal perspective from which the study is based is Erikson's (2004) four typologies that describe 

the collaboration between home and school and Hargreaves (2001) social-cultural distances to 

analyze collaboration at a person level. In conclusion, the result of the study shows that the 

interaction between home and school is not completely without problems when the student is 

gifted with or without diagnosis. All Hargreave's distances are represented and it is for both 

parents and teachers that these were noticed. All principles except the user principle could be 

linked to the respondents. The factors that the study shows are favorable for collaboration be-

tween teachers and parents is knowledge from the school's side regarding NPD, and specific-

ity, as well as individual's commitment for the student. Factors that can be seen as less favora-

ble for collaboration are lack of time and money in school. 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att belysa och diskutera hur undervisande lärare och föräldrar till särbegå-

vade elever med eller utan diagnos upplever samarbetet mellan skolan och hemmet. För att ta 

reda på hur det förhåller sig används en kvalitativ intervjumetod, tre föräldrar till särbegåvade 

elever med eller utan diagnos och tre lärare intervjuades. Det teoretiska perspektiv som stu-

dien utgår ifrån är Eriksons (2004) fyra typologier som beskriver samverkan mellan hem och 

skola, samt Hargreaves (2001) socialkulturella distanser för att analysera samverkan på per-

sonnivå. Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att samverkan mellan hem och skola 

inte är helt problemfritt då eleven är särbegåvad med eller utan diagnos. Samtliga Hargreaves 

distanser finns representerade och det är både föräldrar såväl som lärare som dessa uppmärk-

sammades hos. Alla principer utom brukarprincipen gick att koppla till respondenterna. De 

faktorer som studien visar är gynnsamma för samverkan är kunskap från skolans sida angå-

ende NPF och särbegåvning samt enskilda personers engagemang för eleven. Faktorer som 

kan ses som mindre gynnsamma för samverkan är brist på tid och pengar i skolan. 

Nyckelord 
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En inledning- den särbegåvade eleven 

Det här är en undersökning som handlar om att ta reda på hur föräldrar och lärare till särbegå-

vade elever med eller utan diagnos uppfattar samverkan mellan skolan och hemmet. För att 

läsaren ska få en första inblick i hur situationen möjligen kan se ut kring ett barn med särbe-

gåvning så har två olika berättelser skapats kring pojken Arvid nio år. I den första delen av be-

rättelsen beskriver föräldrarna hur de upplever sonen som person och hans skolsituation, och i 

den andra delen beskriver Arvids mentor hur hon upplever Arvid som person och hans skolsi-

tuation. 

Arvid är en kille full av energi, berättar mamma Klara. Han älskar att lära sig ny fakta, speci-

ellt om olika båtmodeller, som är hans största intresse, fortsätter Klara. Har han en gång lärt 

sig något så sitter det där. När Arvid kommer hem från skolan kan han sitta i timtal och bygga 

på sina båtmodeller. Han jobbar koncentrerat och det är först när jag gör honom uppmärksam 

på att det är dags att äta som han bryter byggandet, berättar Klara. Arvid kan snabbt se nya 

samband mellan fakta och ställer ofta komplicerade frågor som kan vara svåra att besvara, 

fortsätter Klara. Arvid har en storebror som för två år sedan genomgick en utredning hos barn 

och ungdomspsykiatrin för att han enligt omgivningen visade tecken på adhd. Utredningen ut-

mynnade inte i någon diagnos men på det WISC (Wechler Intelligence Scale for Children) test 

som genomfördes så fick brodern höga siffror, som tydde på att han var särbegåvad. Både Ar-

vid och hans storebror lärde sig läsa tidigt och de gick redan utan stöd vid åtta månaders ålder. 

Släkt och vänner som träffar våra pojkar förvånas ofta över barnens förmågor, berättar Klara. 

Båda pojkarna är mycket verbala och de kan resonera kring abstrakta problem långt över sin 

kronologiska ålder. Jag som förälder ser att lillebror Arvid uppvisar samma tecken på särbe-

gåvning som sin storebror, berättar Klara. När Arvid började årskurs tre i höstas så fick han en 

ny mentor. Den nya mentorn är trevlig och jag uppfattar det som om vi har en bra relation, 

fortsätter Klara. Veckorna innan jullovet började Arvid nämna att han tyckte att skolan var trå-

kig, att han inte fick lära sig något nytt. Jag kontaktade då mentorn och denna lugnande mig 

med att alla barn är trötta i skolan innan jul och att det blir bättre efter lovet. Arvid har här 

hemma pratat om att han skulle vilja lära sig sudoku, och jag skickade ett mail till mentorn 

där jag föreslog att Arvid kunde sitta med sudoku i slutet på matematiklektionen. Klara berät-

tar att hon läser mycket om särbegåvning, både vetenskapliga såsom populärvetenskapliga ar-

tiklar. Ibland hittar jag något som jag tänker att Arvids mentor skulle ha nytta av att läsa, och 

skickar då ett mail till henne med en länk till artikeln. Sist var det en artikel om differentierad 

undervisning, som har visat sig vara ett bra sätt för att anpassa undervisningen för särbegå-

vade men även för samtliga elever. Oftast får jag inte någon mer respons än ett kort ”tack” av 

mentorn. De senaste veckorna har Arvid vägrat gå till skolan berättar Klara. Arvid kommer 

kanske iväg två av fem dagar. När jag frågar honom varför han vägrar gå till skolan så svarar 

Arvid att han finner skolan meningslös, och att han lika gärna kan stanna hemma och lära sig 

det som behövs via datorn, avslutar Klara. 

I Arvids klass går 28 elever. Av dessa 28 elever är det åtta som har någon form av diagnos. 

Stina som jobbar som mentor i klassen har fullt upp med att göra de extra anpassningar som 

krävs för dessa elever. Det ska göras individuella scheman, instruktioner ska anpassas och 
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olika material ska letas fram, berättar hon. Arvid är en kille som både hörs och syns i klass-

rummet, fortsätter Stina. Han sitter oftast inte still på sin stol utan vandrar runt i klassrummet 

och stör de andra eleverna med sitt pratande. När jag ställer en fråga till klassen så ropar Ar-

vid oftast rakt ut, och det brukar inte vara det rätta svaret utan en motfråga. När jag i höstas 

träffade Arvids föräldrar så berättade de att Arvid var särbegåvad. Eftersom jag inte visste så 

mycket om särbegåvning så försökte jag läsa på om det, berättar Stina. Jag hittade bland annat 

en definition på särbegåvning där det beskrivs att den särbegåvade är någon som kontinuerligt 

förvånar sin omgivning med sin kunskap. När det kommer till Arvid så förvånar han mig inte 

särskilt. Han presterar som en medelmåttlig elev i klassen. Den Arvid jag ser är en pojke med 

typiska drag av adhd. Det är dock inget jag vågar prata med Arvids föräldrar om, då jag är 

rädd för att de ska bli sårade om jag nämner det. Särbegåvning låter ju mycket finare än adhd 

fortsätter Stina. Innan jullovet så kom jag och Arvids mamma överens om att Arvid skulle få 

sitta och lösa sudoku i slutet på matematiklektionerna, berättar Stina. Jag hittade fram en bok 

med sudoku och tog med den till skolan. I slutet av lektionen gav jag boken till Arvid, sedan 

hjälpte jag några andra elever med några räkneuppgifter. När jag efter lektionen tittade i su-

dokuboken hade Arvid inte löst en enda uppgift. När jag frågade honom varför, så berättade 

han att han inte visste hur man gjorde. Jag hade just då ingen tid att visa Arvid, och vid samta-

let med mamman så uppfattade jag att Arvid kunde lösa sudoku på egen hand, berättar Stina. 

Det är ofta som Arvid blir sittande med uppgifter utan att komma igång, fortsätter Stina. Det 

tycker jag också motsäger att Arvid är särbegåvad, det jag har läst om särbegåvade är att de är 

drivna personer och har lätt för att förstå hur något ska göras, förklarar Stina. Ibland så får jag 

mail ifrån Arvids mamma, fortsätter Stina. Det kan exempelvis vara ett mail där hon skickar 

en länk till en artikel om hur särbegåvade elever bör undervisas. Jag brukar inte alltid läsa ar-

tiklarna, men försöker ändå alltid skicka någon kort respons så hon vet att jag fått mailet. 

Ibland känner jag mig provocerad och ifrågasatt i min lärarroll av Klara när hon skickar dessa 

mail. I klassen finns möjligen en särbegåvad elev och när jag lägger upp undervisningen så 

måste jag utgå ifrån vad som passar den stora massan av elever, berättar Stina. När jag pratar 

med andra föräldrar i klassen så är de nöjda med undervisningen och min chef har inte heller 

något att invända, berättar Stina. Dessutom så har ju Arvid inte varit i skolan så mycket den 

senaste tiden. Varför ska jag då anpassa undervisningen till särbegåvade elever om jag inte ens 

har någon sådan elev i klassen, avslutar Stina. 

Sammanfattningsvis så är det alltså flera olika situationer som kan uppstå då en elev är särbe-

gåvad. Läggs det sedan till en eventuell diagnos så blir det ytterligare en faktor att förhålla sig 

till. Det är inte oproblematiskt och det påverkar uppenbart samverkan mellan hem och skola. 

För att ringa in problematiken ytterligare så ges nedan en problembeskrivning där det kort 

bland annat anges vad som skrivs i skollagen angående elevers rätt att utmanas samt hur fors-

karna inom särbegåvning sammanfattar läget. Slutligen så utmynnar kapitlet i ett syfte och ett 

par frågeställningar som ska besvaras i studien. 

Problembeskrivning 

Mellan parterna skola och föräldrar tycks det finnas ett problem i kommunikationen. Det är 

inte alltid som de två parterna förstår varandra. Nedan följer ett uttalande jag nyligen fick höra 

ifrån en förälder, vars barn bedömts som särbegåvat. Uttalandet är tyvärr vad jag erfarit inte 

unikt i sitt slag och det väcker en nyfikenhet att vilja försöka förstå mer om ämnet. Centralt i 
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uttalandet finns en problematik kring ett barn som bedömts som särbegåvat och runt det bar-

net står två parter, en skola och en frustrerad förälder. 

Skolan har överlag ingen kunskap om särbegåvning. Vi höll ut i flera år med 

vårt barns skola. Satt i otaliga meningslösa möten som aldrig ledde någon-

stans. Sen tröttnade vi och bytte skola. Nu går vi aldrig på massa onödiga 

möten mer eftersom den nya skolan kan särbegåvning och gör sitt jobb. 

För att få en klarare bild av problematiken räcker det inte med att endast höra vad ena parten, 

den frustrerade föräldern, har att säga utan det krävs även att få höra vad den andra parten, 

skolan, har att berätta. 

Förälderns antagande om att skolan saknar kompetens överlag kan sannolikt vara rimligt då 

det inom de 30 tal lärarutbildningar som existerar idag, endast är fem eller färre som har nå-

gon obligatorisk kurslitteratur eller föreläsning om särbegåvning (Riksförbundet för särskild 

begåvning, 2018). 

För att stärka skolornas nuvarande kompetens kring särbegåvade elever tog SKL (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016) år 2014 fram en nationell handlingsplan. Handlingsplanens 

syfte är ”att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade barn och elever samt att aktivt 

arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalité”. Att 

ta fram en handlingsplan är en god start men för att den ska ge resultat så måste den imple-

menteras i skolan. 

Särbegåvade elever har jämfört med andra elever generellt en högre begåvning vilket gör att 

dessa lär sig snabbare och mer på djupet (Liljedahl, 2017). Det har länge funnits en utbredd 

missuppfattning om att särbegåvade är en grupp elever som klarar sig själva i skolan, och att 

uppmärksamma deras behov skulle leda till att elitism bejakas. Enligt Persson (2014) bygger 

denna missuppfattning på det faktum att vi lever under Jantelagen samt att vi som människor 

har lättare att acceptera individer som anses svaga eller ligga inom normen medan de särbegå-

vade snarare kan ses som ett omedvetet hot. 

Särbegåvning är ingen diagnos och kan därför inte enskild utgöra en grund för en psykologut-

redning (Kullander, 2014). Det är även så att det inte krävs någon diagnos för att få en anpas-

sad undervisning i skolan (Skolverket, 2018a). 

2010 ändrades skollagen, 3 kap. 3 §, och följande sats infördes ”Elever som lätt når de kun-

skapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans 

för att nå längre i sin kunskapsutveckling” (SFS 2010:800). Många särbegåvade elever som 

får rätt förutsättningar uppnår utan större problem de uppsatta kunskapskraven (Riksförbundet 

för särskild begåvning, 2018). 

En elev som inte uppnår kunskapskraven har enligt skollagen rätt till särskilt stöd och att det i 

ett åtgärdsprogram nedtecknas hur stödet ska utformas (Skolverket, 2018a). Om åtgärdspro-

gram ska upprättas eller om extra anpassningar är tillräckliga beslutas av rektor. Ett åtgärds-

program kan överklagas till skolväsendets överklagandenämnd av föräldrarna om de på något 

sätt inte tycker att det utformats korrekt (Skolverket, 2018a). 
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En elev som uppnår kunskapskraven men som inte ges ledning eller stimulans för att nå 

längre i sin kunskapsutveckling har ingen laglig rätt till särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Riksförbundet för särskild begåvning, 2018). Riksförbundet för särskild begåvning menar vi-

dare att när det inte finns regler inom skolan hur det säkerställs att särbegåvade elever får sin 

lagliga rätt till stimulans, så blir det ett lotteri för den enskilda eleven och dess föräldrar om 

skolan kommer kunna leva upp till sitt uppdrag eller inte. Persson (1997) en av Sveriges 

främsta forskare inom särbegåvning menar att det i slutändan är en demokratisk fråga om alla 

elevers rättighet till fullvärdig utbildning. 

Särbegåvade elever som inte får den stimulans de är i behov av, har forskarna kommit fram 

till att de bland annat inte sällan utvecklar ett störande beteende, som påminner mycket om 

det beteende som elever med adhd uppvisar (Mattsson & Pettersson, 2018). Mattsson och Pet-

tersson (2018) beskriver att de särbegåvade eleverna ofta inte känner sig accepterade, att de 

drar sig undan och blir således ofrivilligt ensamma eller så finner de skolan så meningslös att 

de inte vill gå dit. 

När föräldern nämner att denna suttit i meningslösa och onödiga möten med skolan så väcker 

det frågor om vilken form av samarbete vill föräldrar till särbegåvade barn ha med skolan och 

vice versa vilken form av samarbete vill skolan ha med dessa föräldrar. Är det endast föräl-

dern som upplever dessa möten meningslösa eller gör båda parter det och vad är det i sådana 

fall som gör att det upplevs meningslösa? 

Att skolan ska samarbete med hemmet står inskrivet både i Lgr 11 och skollagen. 

I Lgr 11, kap 2.4, står ”Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare 

så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet” (Skolverket, 2011, s.14 

). Vidare står i Skollagen, 4. kap. 12 §, att vårdnadshavare ska erbjudas möjlighet till infly-

tande över utbildningen (SFS 2010:800). 

Det är inte formulerat exakt hur samarbetet mellan vårdnadshavare och skola ska utformas el-

ler vad det ska innehålla och inte heller vad ett inflytande över utbildningen i realitet innebär 

för en förälder. Så det är öppet för tolkning från både föräldrarna och skolans sida. 

Föräldern nämner att de efter en tid beslutar sig för att byta skola för sitt barn. Utifrån vilka 

premisser väljer föräldrar skola till sitt särbegåvade barn? 

Slutligen uttrycker föräldern att den nya skolan ”gör sitt jobb”. Här blir det intressant att för-

söka ta reda på vilka faktorer föräldrar och skola anser vara framgångsfaktorer för att skolti-

den ska bli så bra som möjligt för en särbegåvad elev. 

Syfte och problemställning 

Denna studie har som syfte att belysa och diskutera hur undervisande lärare och vårdnadsha-

vare till särbegåvade elever, med eller utan diagnos, upplever samarbetet mellan skolan och 

hemmet. Min utgångspunkt är inte att förklara varför något är som det är, utan snarare att för-

söka förklara hur det ser ut. 

Frågeställningar 

Följande frågor bearbetas:  
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Hur kan samverkan mellan hem och skola beskrivas då eleven är särbegåvad och eventuellt 

har en diagnos? 

Hur kan samverkan mellan föräldrar och lärare beskrivas då eleven är särbegåvad och eventu-

ellt har en diagnos? 

Vilka faktorer kan ses som gynnande respektive hindrande för samverkan?  

 

  



 

6 

 

Forsknings- och litteraturöversikt 

För att få förståelse för särbegåvade så är det nödvändigt att veta något om vad begåvning in-

nebär och hur den definieras. De föräldrar jag kom att intervjua har barn som är särbegåvade 

och vissa har även diagnos vilket gör det viktigt att även ta upp vad dubbelriktad begåvnings-

problematik innebär. Elevgruppen, särbegåvad med eller utan diagnos, är inte en homogen 

grupp. Det finns en problematik kring hur de upptäcks i skolan, hur de bör undervisas och ris-

ker kopplade till att de inte identifieras. I samarbetet mellan skola och föräldrar är det just 

dessa punkter som framkommer och därför är det viktigt att som läsare få ta del av vad fors-

kare men även andra sakkunniga inom området har för kunskaper och erfarenheter i ämnet. 

Det finns forskning om särbegåvning och det finns forskning om generella modeller för sam-

verkan mellan hem och skola men det saknas forskning just om samverkan mellan hem och 

skola då eleven är särbegåvad.  

Sammanfattningsvis kommer jag i kapitlet ta upp följande delar angående särbegåvning: 

- Vad definieras som begåvning 

- Vad definieras som dubbelriktad begåvningsproblematik 

- Hur särbegåvning upptäcks 

- Hur särbegåvade elever bör undervisas 

- Risker som finns kopplade till att inte identifiera särbegåvade elever 

Dessa fem delkapitel kan ses som en bakgrund för att läsaren ska få en förståelse för särbe-

gåvning. 

I slutet av kapitlet tas de två teoretiska ramverk upp som används i denna studie: 

- Eriksons (2004) fyra typologier för samverkan mellan hem och skola 

- Hargreaves (2001) sociokulturella distanser för personsamverkan mellan hem och 

skola 

I de fem delkapitel som särbegåvning tas upp, så är de två första delkapitlen (definitionerna på 

särbegåvning och dubbelriktadbegåvningsproblematik) en redogörelse utifrån hur forskningen 

ser på dessa definitioner. I de tre delkapitel som kommer därefter (hur särbegåvade elever 

upptäcks, hur de bör undervisas och risker med att inte identifiera dem) så är dessa inte renod-

lat kopplade till forskning utan det finns även inslag ifrån den allmänna debatten ute i sam-

hället. För att läsaren ska förstå när det är förankrat i forskningen (när det är en forskare som 

det refereras till) så bör läsaren lägga följande tre namn på minnet: Mellroth (2016), Persson 

(1997) och Silvermann (2013), som samtliga är aktiva inom forskningen kring särbegåvning, 

och som kommer benämnas i dessa tre delkapitel.  

Vad är begåvning? 

Både inom och utanför forskningsvärlden råder den en stor förvirring över vad som egentligen 

menas med begåvning (Persson, 2014). Det finns även flera olika ord såsom begåvning, sär-
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begåvad, särskilt begåvad, talang, högpresterande, eminent, genial, innovativ, kreativ eller ex-

cellent med flera som enligt Persson kan beteckna ungefär samma sak. Inom de akademiska 

disciplinera återfinns ofta orden särbegåvning och särskilt begåvad (Persson, 2014). I engelsk 

språklig text så kan dessa personer bland annat kallas ”gifted”, ”most able learners”, ”except-

ional” eller ”supernormal” (Liljedahl, 2017). Inom litteraturen används ofta orden särskild be-

gåvning och särbegåvning synonymt med varandra (Liljedahl, 2017). I mitt arbete kommer 

jag konsekvent endast använda ordet särbegåvning. 

Det var först år 1997 som begreppet särbegåvad kom att införas i Sverige (Persson, 2015). En 

av anledningarna till att begreppet infördes var att det inom skolväsendet saknade ett begrepp 

för att kunna beskriva skillnader mellan de grupper av elever där inlärningssvårigheter var en 

problematik medan det hos den andra gruppen snarare fanns ett problem i att de inte fick lära 

sig tillräckligt mycket i ett tillräckligt högt tempo. Perssons definition på särbegåvad är:  

Den särbegåvade som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och till-

lämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteen-

den. Ett beteende i detta sammanhang förstås som en mänsklig prestation, 

aktivitet eller funktion. (Persson, 1997, s.25) 

Persson (2015) menar att det tyvärr är djupt förankrat i vår svenska natur att nedvärdera aka-

demiska kunskaper. Han gör en jämförelse att ingen skulle komma på att kalla en hårt trä-

nande idrottstalang för ”plugghäst” men då en hängiven akademiker kallas för samma sak är 

det ingen som reagerar nämnvärt. Persson (2014) anser att personligheten hos en person kan 

vara en avgörande faktor vid identifikation och definition av särbegåvade. Särbegåvade perso-

ner är mer kognitivt avancerade än andra personer och uppvisar ofta skillnader i kreativitet 

och affektion jämfört med normalpopulationen (Persson, 2014). 

Flera forskare har under årens lopp försökt definiera vad begåvning eller intelligens innefattar. 

Under många år så fanns uppfattning att det endast existerade en form av intelligens och att 

denna var mätbar med ett s.k. IQ test. År 1983 kom forskaren Garder med den banbrytande 

idén att intelligens omfattade sju olika områden (som år 1999 kom att utökades till nio). Gar-

ders uppfattning är att intelligens bygger på olika färdigheter som hjälper människor att lösa 

problem och skapar möjligheter för produkter eller service som är värdefulla för samhället 

(Mohn, 2017). 

En annan mycket internationellt välkänd modell för att förklara begreppet särbegåvning är 

Renzullis (2005) ”three ring conception of giftedness”. Renzulli menar att det finns tre be-

grepp som utgör en persons möjlighet till ett begåvat beteende. Dessa tre begrepp är att ha en 

förmåga mycket över medel då det gäller abstraktion, inlärning, effektivitet, logik, sinne för 

siffror, verbalitet och minne. Den andra är att personen drivs av en inre motivation och uthål-

lighet. Den sista är att personen har en kreativ förmåga utöver det vanliga. I skärningspunkten 

mellan dessa tre ringar finns det begåvade beteendet (Renzulli, 2005). 

Gagné (2005) har också tagit fram en definition på särbegåvning som han valt att kalla ”The 

differentiated Model of Giftedness and Talent” (DMGT). Gagné förutspår att 10 % av en po-

pulation föds med någon form av särbegåvning. Om en individ som har en medfödd särbegåv-

ning utsätts för fördelaktiga katalysatorer så kan individen utvecklas till en talang. Katalysato-
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rerna kan exempelvis vara interna såsom hälsa (fysisk som mental), mognad och motivat-

ion/vilja eller så kan katalysatorerna vara externa såsom miljö eller personer (lärare, föräldrar, 

vänner m.fl.). 

Utsätts individen för mindre fördelaktiga katalysatorer kan individen misslyckas med att ut-

vecklas till en talang. Med talang menar Gagné att individen är bland de 10 % som presterar 

bäst inom sin domän. De domäner som Gagné delar upp särbegåvning i är: Intellektuell, krea-

tiv, socioaffektiv och sensomotorisk särbegåvning (Gagné, 2005). 

Habilitering & Hälsa (2008) beskriver att IQ kanske inte anses vara den enda sanna parame-

tern för att mäta intelligens men att IQ test ändå är den vanligaste formen för att mäta en per-

sons intelligens. De svenska IQ testen är uppbyggda av ett antal deltester som bygger på 

Wechlerskalorna. Ett WISC (Wechler Intelligence Scale for Children) test består av tretton 

olika delar. Det är ett barns sammanlagda resultat på de olika delarna samt barnets ålder som 

utgör barnets intelligens eller IQ. Varje deltest utgör en begåvningsprofil. Vid exempelvis aut-

ism så kan begåvningsprofilen vara ojämn (men den behöver nödvändigtvis inte vara det). 95 

% av alla som gör ett intelligenstest hamnar på ett IQ mellan 70-130. Ett IQ på 100 är genom-

snittet och ett IQ under 70 betecknar en person med utvecklingsstörning (Habilitering & 

Hälsa, 2008). 

Kullander (2014) som arbetat som psykolog inom skolan i tjugo år (specifikt med särbegå-

vade elever), skriver i socialmedicinsk tidskrift att det finns vissa risker med att IQ testa sär-

begåvade barn. Särbegåvade barn är oftast inte prestationsinriktade och behöver tydligt innan 

testgenomförandet ges logiska förklaringar och hållbara argument före testets genomförande 

annars finns stor risk att barnet underpresterar. Det spelar även en stor roll hur testledaren age-

rar. En förutsättning för att testsituationen ska bli optimal är att testledaren har kunskaper om 

särbegåvade barn. 

Nivåerna i IQ mätt för särbegåvning är omtvistat men för måttligt särbegåvade är nivån nå-

gonstans mellan 115-120, för högeligen särbegåvade över 130 och 140 och däröver anses vara 

exceptionellt eller genial särbegåvade (Liljedahl, 2017). I en population så antas enligt nor-

malfördelningskurvan 15-20% av individerna vara måttligt särbegåvade (dessa benämns van-

ligen högpresterande), 2-4% högeligen särbegåvade, 0,003 % exceptionellt särbegåvade och 

färre än 0,00002 % genial särbegåvade (Persson, 2014). 

Den största skillnaden, enligt Persson (1997), när det kommer till särbegåvade och högpreste-

rande elever är att de särbegåvade eleverna drivs av den inre kraften medan de högpresterande 

styrs av sin prestation. En särbegåvad person kan mycket väl vara även högpresterande medan 

en högpresterande inte kan betecknas som särbegåvad. En annan stor skillnad mellan högpre-

sterande elever och särbegåvade är att de högpresterande eleverna accepteras i större grad ut i 

samhället medan de särbegåvade sticker ut mer och därmed riskerar social utfrysning. En in-

divid som är högpresterande har lättare för att tolererar bristande logik, motsägelser och lång-

samhet och underordna sig, än en person som är särbegåvad (Persson, 2014). 

Silverman (2013) har gjort en undersökning med 148 stycken särbegåvade syskonpar och 

kommit fram till att 73 % av syskonen hade ett IQ som låg tretton enheter eller närmare 

varandra. Det är ofta som yngre syskon kommer i skuggan av sina äldre syskon och föräld-

rarna tror inte det yngre syskonet är särbegåvat. Silverman (2013) har också kommit fram till 
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att högt IQ är ett släktdrag. Föräldrar och deras barn har oftast ett IQ som ligger inom tio en-

heter. Enligt Silverman (2013) är det så att många särbegåvade föräldrar till särbegåvade barn 

inte uppfattar att deras barn är särbegåvade, då de själva inte är medvetna om sin begåvning 

och tror deras begåvning anses ligga inom normalspannet. 

Alla barn är väl begåvade? 

Utgångspunkten för behaviorismen är att vi föds som ”oskrivna blad” och att alla kan lära sig 

allt men att det kan ta längre eller kortare tid beroende på en individs inlärningshastighet (Im-

sen & Retzlaff, 2006). Forskare som tar sitt teoretiska perspektiv utifrån behaviorismen anser 

att det går att skapa begåvade individer (Persson, 2016). Forskaren Persson vänder sig mot 

detta resonemang att alla människor kan anses vara begåvade och att begåvning kan uppnås 

för alla genom träning i rätt miljö. Skulle allt bero på miljön så skulle alla elever lyckas i sko-

lan om skolmiljön var nog attraktiv menar Persson. Persson anser att människor måste accep-

tera de skillnader som finns i genetisk potential snarare än att ignorera dem i förhoppningen 

att allt är möjligt med god didaktik och positiva lärmiljöer. Alla barn och elever har samma 

rättigheter och värde men det ska inte blandas ihop med en betraktelse om att alla barn är be-

gåvade. Begåvning såsom Persson betraktar begreppet så är det något som involverar en män-

niskas förmåga. Persson menar vidare att förekomsten och potentialen av mänskliga förmågor 

är ovillkorligen normalfördelade i samhället medan utfallet såsom resultat och produktion inte 

behöver vara det (Persson, 2016). 

Dubbelriktad begåvningsproblematik 

En person kan vara särbegåvad och även ha någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder 

(NPF). Utomlands benämns dessa personer ”twice-exceptional”, förkortat ”2e” och i Sverige 

sägs dessa personer ha en dubbelriktad begåvningsproblematik (Liljedahl, 2017). För en per-

son med denna problematik så blir diskrepansen mellan funktionsnivå och begåvning ofta hög 

(Thorén, 2014). Med funktionsnivå menas bland annat en persons kognitiva förmåga, förmåga 

att relatera och ta kontakt med andra eller förmågan att sätta upp realistiska mål (Natur & 

Kulturs Psykologilexikon, u.å.). Det blir alltså ett för stort glapp mellan vad eleven faktiskt 

kan och vad den förmår prestera som kan leda till stor frustration med påföljande skoltrötthet 

(Liljedahl, 2017). Ett exempel på en 2e elevs beteende skulle kunna vara att hen ena stunden 

för logiska resonemang på en nivå flera år över sin kronologiska ålder för att i nästa sekund 

lägga sig ner och gallskrika på golvet som ett litet barn över ett misslyckat försök att stava ett 

svårt ord. 

Enligt forskaren Flint (2001) så är elever som går igenom skolan med en oupptäckt dubbelrik-

tad begåvningsproblematik oftast inte omtyckta av sina lärare. Eleven uppvisar inte sällan ett 

dåligt beteende som får läraren att totalt bortse från begåvningen. Föräldrarna tycker ofta att 

de är jobbiga att hantera och klasskompisarna anser eleven avvikande och undviker att umgås 

med denna. Eleven själv brukar tack vare sin höga begåvning vara smärtsamt medveten om 

hur illa ansedd hen är men har inte själv förmågan att ändra sitt beteende på egen hand på 

grund av funktionshindret (Flint, 2001). För att hjälpa eleven är det enligt Liljedahl (2017) 

viktigt att denna utreds och får en korrekt diagnos. Med rätt diagnos så kan en elev delvis be-

frias från sin självkritiska bild (Liljedahl, 2017) 
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Det är inte ovanligt att särbegåvade personer misstas för att ha någon diagnos, som till exem-

pel adhd (Liljedahl, 2017). Vissa beteenden kan vara snarlika mellan särbegåvade och perso-

ner med adhd (Flint, 2001). En särbegåvad elev kan enligt Dabrowski ( refererad till i Men-

daglio & Tillier, 2006) inneha olika ”overexitabilities”. På svenska skulle ”overexitabilites” 

kunna översättas till ”högkänslighet”, att en person blir mer mottaglig för intryck (Liljedahl, 

2017). Dabrowski har klassat in fem olika typer av ”overexitabilities”. En av dessa är 

”psychomotor overexitabilites” (refererad till i Mendaglio & Tillier, 2006). En person som 

klassas som ”psychomotor overexitabilites” är en person som älskar att ständigt vara i rörelse, 

prata fort och tycks inneha mer energi än andra. Detta är enligt Flint (2001) mycket lätt att 

förväxla med en person som har diagnosen adhd som också uppvisar tecken på att ständigt 

vilja vara i rörelse. En signifikant skillnad är dock att personen med adhd inte kan sluta röra 

sig medan den särbegåvade snarare endast älskar att röra på sig (Flint, 2001). 

Persson (2015) förtydligar ytterligare en skillnad mellan en elev som endast är särbegåvad och 

en elev som endast har diagnosen adhd – om den pedagogiska miljön förändras till det bättre, 

så kommer eleven som är särbegåvad att upphöra att uppvisa tecken på koncentrationssvårig-

heter på grund av att understimulansen som den tidigare upplevt försvinner, men eleven som 

endast har adhd kommer fortfarande lida av koncentrationssvårigheter. 

Hur upptäcks särbegåvade elever? 

Journalisten Wiberg (2013) hänvisar till forskaren Attila Szabo i nättidningen Pedagog Stock-

holm, att det bästa sättet att ta reda på om en elev är särbegåvad är att dels göra ett IQ test, 

men också komplettera detta med lärarens bedömning, samt elevens prestation i skola och i 

hemmet. Det är först efter att läraren lyckats identifierat särbegåvningen som det går att an-

passa undervisningen (Wiberg, 2013). 

I en rapport från en forskningscirkel för lärare om särbegåvning i matematik skriver Mellroth 

m.fl. (2016) med stöd av flera forskare att en av de viktigaste metoderna för att upptäcka sär-

begåvade elever (främst de med akademisk begåvning) är lärarobservationer. Observationerna 

ska helst pågå över tid.  

Sue Mordecai (refererad till i Liljedahl, 2017) vill att åtgärder först sätts in och sedan kan lä-

raren i sin undervisning identifiera de särbegåvade eleverna. Istället för att först försöka finna 

de särbegåvade och sedan sätta in åtgärder. Enligt Freeman (refererad till i Liljedahl, 2017) så 

är det viktigaste för en lärare som ska hitta särbegåvade elever i ett klassrum att använda sig 

av nyckelordet ”opportunity” (fritt översatt ”möjlighet” och ”tillfälle”). Elever måste få möj-

lighet och tillfälle att visa sin begåvning i klassrummet. Skolpsykologen Kullander (refererad 

till i Liljedahl, 2017) är inne på samma spår då hon på frågan från lärarna ”varför visar inte 

eleven att den är så smart?” svarar att ”det är för att omgivningen tydligt visat att barnets kun-

nande inte är välkommet”. Det måste alltså finnas en tillåtande miljö för att de särbegåvade 

ska våga och vilja ta plats.  

Ett komplement till lärarobservationerna som kan ge en mer uttömmande bild av barnet kan 

vara att ge föräldrarna en checklista att fylla i om sitt barns utveckling. Om ett barn är tidigt 

med att gå och läsa så kan det vara ett tecken på hög intellektuell förmåga. Oftast är det för-

äldrarna som känner till sitt barns positiva och negativa sidor bäst, speciellt de under barnets 

första fem år då skolan inte var med i bilden. GERRIC (the Gifted Education Research and 
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Resource Centre) som är en del av UNSW Sydney (the University of New South Wales) har 

tagit fram en checklista för föräldrar. (MacLeod, 2004) 

Enligt Liljedahl (2017) kan läraren höja svårigheten på undervisningen och observera vad 

som då händer i klassrummet. Hennes erfarenhet är att de särbegåvade eleverna vaknar till liv 

då komplexiteten ökar och kan således då identifieras. Ett annat tips Liljedahl (2017) har är att 

låta klassen tänka högt tillsammans. Det är en bra träning för samtliga elever och synliggör de 

särbegåvade eleverna som oftare har en mycket god resonemangsförmåga. 

Lärare har ofta en föreställning om att det är den fogliga eleven som är särbegåvad (Persson, 

1997). Men enligt Persson så finns det många särbegåvade elever som döljer sin begåvning på 

grund av att de inte känner sig socialt accepterade i klassrummet. De särbegåvade kan i brist 

på motivation och stimulans bli utåtagerande eller börja underprestera. 

Hur bör särbegåvade elever undervisas? 

Enligt skolverkets stödmaterial (Mattsson & Pettersson, 2018) för hur läraren bör undervisa 

särbegåvade elever, så finns det två sätt att organisera utbildningen, dels genom pedagogisk 

differentiering, och dels genom organisatorisk differentiering. Den organisatoriska differentie-

ringen kan vara att de särbegåvade eleverna bildar en egen klass eller grupp. Det kan även 

vara inom en skola att de särbegåvade eleverna bildar grupper och har gemensam undervis-

ning visa dagar i veckan. En mentor eller coach kan också vara en typ av organisatorisk diffe-

rentiering (Mattsson & Pettersson, 2018). Liljedahl (2017) beskriver en coach som någon som 

nödvändigtvis inte behöver vara mera kunnig eller intelligent än eleven men att denna bör 

vara någon som är nyfiken, öppen och prestigelös. Enligt föreningen Riksförbundet för sär-

skild begåvning (2018) så är pull-out-school ett vanligt fenomen utomlands men än så länge 

inte så vanligt i Sverige. Med pull-out-school menas att de särbegåvade eleverna lämnar sko-

lan en eller flera gånger i veckan för att träffa likasinnade i en behovsoptimerad undervis-

ningsgrupp (Riksförbundet för särskild begåvning, 2018). Persson (1997) skriver i sin bok An-

norlunda land att det är mycket viktigt att särbegåvade måste få umgås med likasinnade indi-

vider som befinner sig i samma situation men han lämnar det öppet i vilken omfattning det 

bör ske. 

En skola kan också organisera undervisningen för särbegåvade elever genom pedagogisk dif-

ferentiering. Acceleration och berikning är två begrepp som används för detta (Mattsson & 

Pettersson, 2018). 

Acceleration 

Några av de vanligaste sätten för acceleration i undervisningen är att eleven får hoppa över 

moment som den redan behärskar, tidigarelägga skolstart, läroplanskomprimering, flytta upp 

en årskurs eller flera helt eller partiellt (Liljedahl, 2017; Mattsson & Pettersson, 2018; Pers-

son, 1997). Enligt Persson kan acceleration ses som ett sätt att tillgodose särbegåvade elevers 

behov av ett högre tempo (Persson, 1997). 
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Läroplanskomprimering är enligt Persson (1997) något som inte är så vanligt i Sverige men 

används en del utomlands. Komprimeringen innebär att läraren plockar bort vissa delar ur lä-

roplanen som exempelvis introduktioner och repetitiva moment, så att eleven snabbare kan 

avklara en kurs. 

En elev kan helt eller delvis flyttas upp en eller flera årskurser. Flyttar en elev upp endast i 

vissa ämnen så betecknas det som partiell uppflyttning. Enligt skolförordningen, 4 kap. 7§, är 

det rektor som beslutar om uppflytning på grunderna att eleven ”bedöms ha goda förutsätt-

ningar för att delta i utbildningen” (2011:185). För elever som passerat gymnasiet kunskaps-

mässigt och skulle behöva utmaning på högskolenivå finns det också hinder i form av att ele-

ven måste ha godkända betyg i flertalet ämnet från gymnasiet för att få en grundläggande be-

hörighet att söka in till en högre utbildning (Riksförbundet för särskild begåvning, 2018). I 

USA så har vissa universitet tagit bort att elever måste visa upp giltigt gymnasiebetyg utan det 

räcker att dessa elever klarar av inträdesprovet för att bli antagna till universitetet (Persson, 

1997). 

Berikning 

Med berikning menas att en elev får gå mer på djupet och bredden inom ämnes – och kurspla-

nerna (Mattsson & Pettersson, 2018). Med djupet avses att en elev får lära sig mer inom om-

rådet än sina klasskompisar i ämnet och med bredden så får eleven fler möjligheter att till-

lämpa sina färdigheter och kunskaper. Enligt Persson (1997) kan berikning ses som ett sätt att 

tillgodose särbegåvade elevers behov av stimulans. 

För att få in både acceleration och berikning i klassrummet så kan undervisningen enligt 

MacLeod (2004) differentieras. En av grundidéerna när det kommer till differentierad under-

visning är att en klass består av flera unika individer och en lärostil eller en viss hastighet inte 

passar alla elever utan det krävs flera varianter. Så det är inte enbart särbegåvade elever som 

gynnas av differentierad undervisning utan samtliga elever anser MacLeod (2004). Läraren 

modifierar innehåll, process och produkt baserat på elevernas beredskap, intressen och läro-

stil. Material och aktiviteter varieras i svårighetsgrad för att utmana samtliga elever, läraren 

utgår ifrån elevernas intressen samt så får eleverna använda den lärostil de föredrar 

(MacLeod, 2004). Differentierad undervisning ska enligt MacLeod (2004) inte förväxlas med 

individuell undervisning då den förstnämnda utgår ifrån två till fyra olika alternativ medan 

den sistnämna skräddarsyr ett alternativ till varje elev. Att undervisa differentierat kan enligt 

MacLeod (2004) undanröja den frustration med påföljande icke önskvärt beteende som annars 

kan uppstå då eleven upplever att undervisningen är för lätt eller för svår. 

Nivågruppering har enligt Persson (1997) visat sig att vara en effektiv lösning för att tillgo-

dose särbegåvades behov av stimulans. Klassen delas in i grupper efter hur starka eller svaga 

de bedöms i ett ämne. I de starkas grupp har enligt Persson (1997) positiva resultat setts, me-

dan i de övriga grupperna så har det liten eller ingen effekt alls att bli nivågrupperad. En an-

ledning att gruppera in en klass i nivåer kan vara att en lärare ser flera vinster i att placera en 

starkare elev i den svaga gruppen. Den starka eleven får möjlighet att visa sina kunskaper, de 

svaga eleverna blir hjälpta och läraren får avlastning. Persson (1997) erfar dock att den starka 

eleven många gånger inte alls uppskattar denna lösning. Hen mår dåligt av den ofta upplevda 

långsamma takten och känner sig utnyttjad. Persson (1997) anser att blandade grupper kan 
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vara bra i det avseendet att den särbegåvade får känna socialt ansvar men han ställer sig kri-

tisk till de lärare som systematiskt placerar den särbegåvade i den svaga gruppen för att själva 

bli avlastade. 

Enligt Kullander (refererad till i Liljedahl, 2017) finns det en tendens bland personal på skolor 

att se acceleration och berikning som en slags belöning som eleven först ska förtjäna om de 

uppför sig väl. Detta är ett helt felaktigt synsätt enligt Kullander då hon hävdar att alla elever 

enligt skollagen har rätt att stimuleras utifrån sina förutsättningar. Ett annat vanligt misstag 

som Liljedahl (2017) beskriver är att elever antas kunna accelerera och berika sig på egen 

hand utan handledning. Ur en elevs synvinkel kan detta snarare ses som ett straff som kan or-

saka frustration och vägran. Eleven upplever sin begåvning som en belastning och inte en till-

gång (Liljedahl, 2017). Även Persson (1997) tar upp detta och menar på att elever som lämnas 

utan någon pedagogisk handledning ofta hamnar i psykiskt dåligmående. 

Risker med att inte identifiera elev som är särbegåvad 

Via studier har det setts att särbegåvade och svagbegåvade elever får exakt likadana skolbete-

enden. Motivationsbrist, underprestationer, koncentrationssvårigheter, betygsvarningar, 

grupparbetssvårigheter, sociala svårigheter, psykiskt dåligmående samt skolk och hemmasit-

tande (Liljedahl, 2017). 

Underprestation 

Från skolans perspektiv så kan de elever som vägrar göra tilldelade uppgifter kallas underpre-

sterare (Silverman, 2013). Föräldrar och lärare kan ha vitt skilda åsikter om vad som egentli-

gen bör tolkas som en underpresterande elev och det är lätt att de hamnar i en ond cirkel och 

skuldbelägger varandra. Eleven anklagas för att vara lat, föräldrarna för att vara dysfunktion-

ella och läraren anses vara oengagerad som inte lyckas motivera eleven. Enligt Silverman 

(2013) är det mycket viktigt att ta reda på varför en elev underpresterar. Till exempel. bör det 

enligt henne kontrolleras om det finns någon inlärningssvårighet som exempelvis dyslexi som 

ligger bakom. Det är viktigt att ett mönster av underprestation upptäcks så tidigt som möjligt 

eftersom det ofta är mycket svårt att bryta desto längre tiden går. För att bryta ett mönster av 

underprestation så är nyckeln till framgång enligt Silverman (2013) att ha en lärare som bryr 

sig om eleven, som samtalar med eleven som en jämbördig, engagerar eleven i inlärningen 

och som hjälper eleven att se det relevanta och utgår ifrån elevens intressen. 

Enligt Liljedahl (2017) är det inte ovanligt att särbegåvade elever underpresterar i testsituat-

ioner. Anledningen brukar vara att de vill göra uppgiften perfekt och de analyserar problemet 

ur alla möjliga vinklar innan den kan avge ett svar. Många gånger hinner inte eleven klart 

uppgiften eller så fastnar eleven då den överanalyserar uppgiften i ett försök att förstå vad per-

sonen som satt samman provet egentligen vill veta. Vid studier har det visat sig att förlänga 

provtiden sällan ger bättre resultat hos den normalbegåvade eleven men att särbegåvade ofta 

höjer sitt resultat (Liljedahl, 2017). 

Skolfrånvaro 

2016 gjorde Skolinspektionen (2016) en kartläggning om skolfrånvaro och den visar att cirka 

20 000 elever har någon form av ogiltig frånvaro och av dessa är det cirka 1700 elever som 
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har en sammanhängande frånvaro på en månad eller mer. Kartläggningen visar att skolorna 

ofta gör insatser för att få tillbaks eleverna till skolan igen men att de ofta kommer försent och 

är av fel typ. De stödinsatser som många gånger sätts in utgår ifrån att eleven har inlärnings-

svårigheter i skolan och leder till ytterligare frånvaro. Samverkan saknas ofta mellan skola, 

kommun, elevhälsa och andra verksamheter och professioner. Skolinspektionen ser vidare i 

sin kartläggning att de vårdnadshavare de mött har haft ett stort engagemang som varit avgö-

rande för samordningen av arbetet. De hyser en oro för de elever som inte har vårdnadshavare 

som orkar eller förmår engagera sig i sitt barns skolgång. Skolinspektionen anser att skolor 

behöver utveckla sitt arbete med att tillgodose elever dess lagstadgade rätt till utbildning, så 

att eleverna i sin tur uppfyller skolplikten (Skolinspektionen, 2016). 

Enligt tv-programmet Kalla fakta (avsnitt: De osynliga barnen-säsong 39) som sändes den 

tredje december 2018, så finns det troligen 5500 eller fler barn som är hemmasittare i Sverige 

(Ögren, 2018). Alltså betydligt fler än de 1700 som Skolinspektionen kommit fram till. De har 

slumpmässigt valt ut 500 grundskolor och frågat dessa hur många elever de har som varit 

hemma fyra veckor eller mer i ett streck under höstterminen 2017. I programmet så deltar nat-

ionalekonomen Ingvar Nilsson som forskat på vilka kostnader det blir för samhället i framti-

den då barn inte går i skolan. När han räknar på siffran 5500 barn så hamnar slutnotan på 20-

30 miljarder kronor. Nilsson menar liksom Skolinspektionen att det tyvärr sällan sätts in tidiga 

insatser för barn i skolan. Han ger ett exempel på en rektor som inser vikten av tidiga insatser 

och således lägger ner 100-200 tusen kronor på en elev i låg/mellanstadiet. Denna rektor kom-

mer få röda siffror i sin budget och skäll av sina överordnade. Några år senare kommer rek-

torns ”investering” visa sig hos socialtjänsten i samma kommun, som en vinst då barnet inte 

behöver socialtjänstens tjänster. Denna vinst hamnar alltså inte på skolan utan på en annan in-

stans, och det gör att benägenheten att vilja lösa problemet ständigt kommer förskjutas. Pro-

blemet ligger i att de samhällssystem vi lever i belönar kortsiktighet och stuprörsagerande, an-

ser Nilsson. Det är inte brist på pengar utan problemet ligger i hur vi använder pengarna, fort-

sätter han. Hans slutliga kommentar är att vi i samhället får barn som far illa och föräldrar 

som far illa på grund av dålig resurshushållning, men att det finns lösningar som inte behöver 

vara särskilt komplicerade (Ögren, 2018). 

Psykiskt dåligmående 

Liljedahl (2017) beskriver att den uttråkning och understimulans som särbegåvade elever kan 

uppleva i skolan leder till att dessa elever dräneras på energi och att det även skapas ned-

stämdhet, ilska och frustration hos dem. Liljedahl har kommit fram till två huvudstrategier 

som särbegåvade elever gör för att uthärda svår mental understimulans: 

1. Släcka ner och försvinna i sig själv, drömma sig bort, dra sig undan. (vilket kan på-

minna om aspergers, autism, ADD). 

2. agera ut, spela pajas, ifrågasätta, skapa konflikter, bli arg, få utbrott. (vilket kan på-

minna om adhd). 

Liljedahl (2017) påpekar att det inte är så att alla elever som är särbegåvade mår dåligt i sko-

lan. Alla är individer och påverkas olika av miljö, läggning och andra omständigheter. Enligt 

forskningen som Liljedahl tagit del av, så har det också framkommit att en hög intelligens är 

en skydd mot psykiskt dåligmående. 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att beskriva samverkan mellan hem och skola så har två olika teoretiska ramverk använts. 

När det gäller samverkan mellan hem och skola så har Lars Eriksons (2004) typologier an-

vänds. De fyra typologierna benämner Erikson (2004) ; partnerskaps-, brukar-, valfrihets- och 

isärhållandets princip. 

När det gäller samverkan på personnivå så har Andy Hargreaves (2001) sociokulturella di-

stanser används. De fem distanserna benämner Hargreaves (2001) : moralisk-, professionell-, 

fysisk- och politisk distans. 

Samverkan utifrån Eriksons fyra typologier 

Nedan kommer en kort presentation av Eriksons (2004) fyra typologier. 

Partnerskapsprincipen 

Principen tar sin början under 1950-talet och grundidén är att skolan ska vara jämlik för samt-

liga elever oavsett familjens sociala eller ekonomiska status (Erikson, 2004). Alla elever ska 

ha samma möjlighet till att få studera. Under 1980-talet så sker en förskjutning ifrån jämlikhet 

till effektivitet. Med effektivitetstanken så växer idén fram att föräldrar kan vara med och bi-

dra till sitt barns lärande och framgång i skolan. I partnerskapsprincipen ses två arenor, hem-

met och skolan, och att det finns ett gap mellan dessa två institutioner som bör täppas till för 

att komma till rätta med de olikheter dem emellan som kan uppfattas som problematiska. En 

anledning till detta gap mellan hemmet och skolan är att relationen mellan de två inte är jäm-

lik. Det är skolan som dikterar villkoren hur samarbetet ska utformas och synsättet är att för-

äldrarna är några personer som det ska nås ut till. Detta gör föräldrarna mer till supporters i 

skolan än samarbetspartners (Erikson, 2004). I Lgr 11, kap 2.1, står det att läsa i riktlinjerna 

under normer och värden att:  

”Läraren ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och samarbetet” (Skolverket, 2011, s.11). Det är alltså på sko-

lans villkor samarbetet om elevernas fostran utformas. 

Valfrihetsprincipen 

I och med friskolereformens införande 1992 och det fria skolvalet så anser Erikson (2004) att 

valfrihetsprincipen fick ett djupare fäste i Sverige. Innan införandet så anvisades varje elev till 

en skola inom dennes närområde. Med det fria skolvalet så läggs ansvaret över på föräldrarna 

att välja skola och de anses vara de som vet sitt barns bästa. Föräldrar och elever ses som kon-

sumenter av skolan vilket sätter denna i en konkurrensutsatt situation. Anser inte föräldrarna 

att skolan lever upp till deras förväntningar står det dem fritt att byta skola för sitt barn. Med 

valfrihetsprincipen så flyttas fokus ifrån det kollektiva intresset till egenintresset (Erikson, 

2004). 

För att skapa en rättvis situation för samtliga skolor så infördes skolpengen samtidigt som 

friskolereformen. Skolpengen är ett begrepp som används för att beteckna den ersättning som 

en skola får från kommunen för att ombesörja en elevs fullständiga kostnad i skolan. Skol-
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pengen kan variera en del mellan olika skolor/kommuner och en orsak kan vara att olika kom-

muner har olika resursfördelningsmodeller (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017).  Den 

genomsnittliga kostnaden för en elev i fristående skola år 2017 låg på 99200 kr och för kom-

munala skolan 109500 kr (Skolverket, 2018b). 

Anna Ambrose har i sin forskning kommit fram till att det inte bara är en valfrihet för föräld-

rarna att välja skola för sitt barn utan att det förekommer trots lagar och regler att skolor fak-

tiskt väljer sina elever. Anledningen enligt Ambrose till att skolorna vill välja bort vissa elever 

är att de ser att eleven är i behov av extra pedagogiskt stöd vilket ger skolan en ökad ekono-

misk kostnad (Ambrose, 2016). 

Brukarprincipen 

Brukarprincipen öppnar enligt Erikson (2004) upp för vårdnadshavare att få vara med och ta 

beslut om hur skolans verksamhet ska bedrivas. Vårdnadshavare väljs in som ledamöter i en 

styrelse eller samverkansorgan för en enskild skola. Det behöver inte endast vara på en en-

skild skolas nivå utan kan lyftas till att gälla flera skolor eller till och med på nationell nivå. 

En fördel för vårdnadshavarna är att de får en större insyn i skolan men det kan även uppstå 

problem då vårdnadshavares egenintresse kan påverka det allmänna intresset (Erikson, 2004). 

Isärhållandeprincipen 

Tvärtemot partnerskapsprincipen så syftar isärhållandeprincipen enligt Erikson (2004) till att 

hålla isär de två institutionerna hem och skola. Att hålla isär dem kan uppfylla en funktion och 

olikheter behöver inte uppfattas som problematiska. I isärhållandeprincipen ligger intresset i 

att se de åtskiljande dragen mellan hem och skola. En lärare har universella intressen då denna 

ser till hela klassen samt till elevernas prestation. En förälder däremot ser endast till sitt eget 

barn i klassen och prioriterar barnets behov före prestation. Föräldern har alltså partikulära in-

tressen vilket då skiljer sig från lärarens universella intresse. 

Outtalade förväntningar på varandra kan enligt Erikson (2004) upprätthålla isärhållande prin-

cipen. Lärare i skolan välkomnar föräldrars inflytande men de har en egen odelad agenda över 

vad de anser vara innebörden av ett inflytande. Även föräldrar har många gånger en syn på 

vad läraren bör åstadkomma som inte kommuniceras. 

Jämlikhet som tidigare var en grundpelare för att upprätthålla partnerpricipen har sedan 1990-

talet blivit ett argument för isärhållandeprincipen istället anser Erikson (2004). När trycket 

ökar på att föräldrar ska involveras i skolan så finns en tendens att endast de resursstarka för-

äldrarnas röst kommer till tals. Föräldrar utan akademisk bakgrund känner sig utestängda från 

skolans värld. Detta skapar en ojämlikhet som gör att skolan får svårare att leva upp till sitt 

demokratiska uppdrag (Erikson, 2004). 

Personsamverkan utifrån Hargreaves fyra olika distanser 

Det är inte bara mellan institutionerna hem och skola som det finns ett gap utan även mellan 

föräldrar och lärare. Forskaren Andy Hargreaves kallar dessa sociokulturella gap och delar in 

dem i fem olika distanser (Hargreaves, 2001). 
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Med moralisk distans menar Hargreaves (2001) att det finns en distans mellan lärare och för-

äldrar när det kommer till att föräldrarna inte har samma grundläggande värderingar angående 

skälen för undervisningen eller dess grunder som läraren har. 

Professionell distans menar Hargreaves (2001) är ett arv från den tiden då läraren ansågs vara 

en enväldig expert inom sitt område. Kommunikationen mellan lärare och föräldrar blir sällan 

dubbelriktad utan endast lärarens ord kommuniceras. Fysisk distans handlar om att lärarna 

och föräldrarna saknar tillfällen att träffas ansikte mot ansikte. Den sista distansen, politisk di-

stans, menar Hargreaves (2001) är det faktum att med elever följer föräldrar till dessa. Föräld-

rarna är andrahands konsumenter i skolan men har oftast mer makt än eleven som kan ses som 

en förstahandskonsument. 

För att övervinna dessa distanser, att överbrygga gapet, så anser Hargreaves (2001) att föräld-

rarna måste ställas mer i centrum för lärararbetet. Det betyder inte nödvändigtvis att föräld-

rarna ska fysiskt komma närmare lärarna eller att de ska få mer inflytande utan att läraren ska 

bli mer öppen mot föräldrarna och våga närma sig. 
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Metod 

För att få empiri till min studie valdes kvalitativa intervjuer som metod. Enligt Kvale, Brink-

man och Torhell (2009) är det ett lämpligt sätt för att få människor att på djupet berätta om 

sina upplevelser kring ämnet. 

Urvalsprocessen 

Då studien handlar om att ta reda på skolans respektive vårdnadshavarnas syn på deras samar-

bete kring en särbegåvad elev så fann det sig naturligt att välja att intervjua vårdnadshavare 

till elever som är särbegåvade och lärare som har erfarenhet att undervisa särbegåvade elever. 

Jag valde att intervjua föräldrar och lärare som inte hade någon koppling till varandra då jag 

ansåg att risken var för stor för att inte kunna uppfylla konfidentialitetskravet om de kände till 

varandra. För att finna föräldrar att intervjua så lade jag ut en förfrågan i ett socialt slutet fo-

rum för föräldrar med särbegåvade barn om det fanns några som kunde tänkas ställa upp på 

intervju. Enligt Kvale, Brinkmann och Torhell (2009) kan denna form av urval kallas bekväm-

lighetsurval då respondera väljs utifrån tillgängligheten inom området. För att finna lämpliga 

lärare att intervjua, så skickade jag ut missivbrev per epost till nio stycken närbelägna mellan 

och högstadieskolors rektorer, där jag beskrev mitt ärende och att jag önskade att mitt mail 

fick spridas nedåt i organisationen. 

När jag lade ut förfrågan i det sociala forumet för att eftersöka föräldrar att intervjua så 

glömde jag bort att efterfråga ålder på barnen. De som kom att ställa upp på intervju hade 

barn i de lägre åldersgrupperna och som blivande lärare för åk 4-9 så hade det varit intressant 

att även få med barn över tolv års ålder. Det var även bara kvinnor bland föräldrarna som kom 

att intervjuas så det finns ingen manlig aspekt på hur samarbetet fungerar mellan hem och 

skola. De föräldrar som intervjuades var samtliga mycket engagerade i sina barns skolgång 

och var pålästa inom särbegåvning. De kan inte ses som representativa för hela gruppen av 

föräldrar till särbegåvade, då det rimligen också finns föräldrar i denna grupp, som inte är lika 

engagerade eller pålästa. 

Intervjuguide 

Inför intervjuerna sammanställdes en så kallad intervjuguide där tre tematiska områden fick 

stå i fokus. Områdena var särbegåvning, samarbete och inflytande gällande vårdnadshavare 

och skola samt skolans möteskultur (se bilaga intervjuguider).  Under varje område fanns mer 

specifika frågor om området. Under intervjuns gång så kontrollerade jag efterhand att samt-

liga teman behandlats. Ordningen på temana var för samtliga intervjuer att först ta upp särbe-

gåvningen där jag ombad lärarna att berätta om de särbegåvade elever de mött eller när det 

gäller föräldrarna att berätta vad som kännetecknar sina särbegåvade barn. Genom att öppna 

intervjun med en fråga av öppen och neutral karaktär så fick inledningen av intervjun en posi-

tiv start då särbegåvning som ämne inte är laddat att prata om. Senare gled ämnet mer över på 

de svårigheter som kan finnas förknippade med särbegåvning och respondenterna hade då bli-

vit varma i kläderna och berättade om sina erfarenheter. Ibland kom respondenterna in på ett 

tema under att vi höll på med ett annat tema men för att få flyt i intervjun så lätt jag respon-

denten styra ordningen. Efter ungefär en timme märktes det på respondenterna att de flesta 

tappat lite i koncentrationen och jag kontrollerade över intervjuguiden om vi täckt av samtliga 
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övergripande tre teman. För samtliga respondenter avslutade jag intervjun med frågan om det 

var något som vi missat under intervjun att prata om som de ville ta upp. De allra flesta hade 

något de funderat över som var intressant att slutligen ta med i arbetet. Innan vi skiljdes åt frå-

gade jag samtliga respondenter om de var villiga att vara behjälpliga i efterhand om jag be-

hövde ett förtydligande eller liknande. 

Pilotintervju 

Bryman (2011) beskriver att det kan vara en god idé att utföra en så kallad pilotintervju innan 

för att utprova sin metod. Under pilotintervjun så upptäcktes att mina övergripande frågor 

räckte och att de underfrågor som planerats in oftast inte behövde ställas. Men i och med att 

den som intervjuades var en vän, och denna kanske anade vad jag ville veta så lät jag ändå de 

flesta underfrågor finnas kvar till de ordinarie intervjuerna. Under pilotintervjun fick jag även 

möjlighet att utprova den tekniska utrustningen såsom att spela in intervjun. Jag transkribe-

rade ett litet stickprov av intervjun för att kontrollera om det gick att uppfatta vad vi sa. Ljudet 

var lite dåligt då den som intervjuades satt en bit ifrån mikrofonen så inför de skarpa intervju-

erna kom jag att placera utrustningen närmare den som intervjuades. 

Genomförandet 

Med samtliga lärare gjordes det upp per epost innan själva intervjun var och när vi skulle träf-

fas. Två av lärarna föreslog att ses på sina respektive skolor. Den ena av dessa lärare föreslog 

att vi kunde ses utanför skolans matsal och äta lunch innan själva genomförandet. Att ses lite 

innan gjorde att vi kunde bekanta oss innan själva intervjun och enligt Kvale, Brinkmann, & 

Torhell (2009) så är det en viktig del att respondenten känner sig lugn och avslappnad inför 

intervjun. Båda lärarna hade ordnat så vi kunde sitta ostört i grupprum. Med den tredje läraren 

gjordes det upp att ses i dennes hem under kvällstid. Även där satt vi ostört i ett stängt rum. 

Enligt Trost & Hultåker (2016) så är det viktigt att respondenten känner sig trygg och att plat-

sen för intervjun är en ostörd plats. 

Under intervjuerna så använde jag mig av prompts teknik, en teknik som ska få respondenten 

att fortsätta prata. Tystnad och att repetera respondentens sista ord var två sätt för att använda 

prompts teknik. Även Probes, att be respondenten om förtydligande och checks för att kon-

trollera om jag uppfattat respondenten korrekt var två andra tekniker jag använde mig av 

(Oates, 2005). 

Med samtliga föräldrar så skedde intervjuerna via videosamtal (Messenger). Det gjordes även 

upp via Messenger chatt vilken tid intervjuerna skulle ske. Det skedde några små tekniska av-

brott i Messenger under intervjuerna men vi tappade endast bort bild och ljudet kvarstod så 

inget material försvann. 

För både lärarintervjuerna och föräldraintervjuerna användes gratisverktyget Cok Free MP3 

Recorder (Softonic, 2018) för att spela in ljudet. Intervjuerna varade mellan cirka en timme 

och en och en halv timme. Samtliga intervjuer transkriberades efter att de spelats in. Enligt 

Kvale, Brinkmann och Torhell (2009) så underlättar transkribering arbetet med att analysera 

intervjuernas innehåll. Kvale, Brinkmann och Torhell förespråkar att frågorna ska vara korta 

och svaret desto längre och vid transkribering är det enkelt att se hur det förhåller sig (2009). 
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Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades så fort det var möjligt efter intervjutillfället. Anledningen 

till det var att undanröja problemet, att det är lätt att glömma bort och misstolka olika syft-

ningar i efterhand. Efter att alla intervjuer transkriberats skrevs varsin sammanfattning över 

samtliga sex intervjuer. För lärarnas respektive föräldrarnas sammanfattningar gjordes två 

minneskartor där övergripande teman plockades ut. I sista steget kategoriserades uttalanden 

ifrån respondenterna utifrån Eriksons fyra typologier samt Hargreaves olika distanser. 

Validitet och reliabilitet 

Vid en kvalitativ intervju så kan jag som intervjuare omedvetet färga respondenten med de 

åsikter som jag hyser inom ämnet vilket kan orsaka att tillförlitligheten sjunker. När det kom-

mer till att analysera intervjuerna så kan även mina personliga åsikter göra att jag tolkar in-

formationen på ett sätt medan en annan person av annan åsikt skulle tolka på annat sätt. Ge-

nom att så detaljerat som möjligt beskriva urvalet av respondenter och genomförandet av in-

tervjuerna samt bifoga intervjuguiden så ökar möjligheten att kunna reproducera arbetet och 

att få en hög tillförlitlighet. 

För att stärka validiteten i arbetet så gäller det att den intervjuguide som upprättas svarar mot 

den forskningsfrågor som ställs i arbetets inledning. Att endast intervjua sex respondenter kan 

möjligen ses som en aning för få, att jag inte får ut så många möjliga svar som borde kunna 

finnas. Efter de första inledande intervjuerna så tyckte jag ändå kunna se ett mönster i att vissa 

tankar återkom och att en viss mättnad uppstod. Enligt Kvale, Brinkmann och Torhell (2009) 

uppstår efterhand en viss mättnad, saturation, i berättelserna från respondenterna vilket sna-

rare ska styra antalet respondenter än ett på förhand bestämt antal. 

När det kommer till intervjuerna med lärarna så uppstod flera gånger situationen att respon-

denten blev osäker på, om eleven den höll på att berätta om, verkligen definierades som särbe-

gåvad eller inte. Enligt forskaren Persson (2014) så råder det en stor förvirring om vad som 

egentligen menas med begåvning så det är inte konstigt i sig. Dock kan det påverka validite-

ten på detta arbete då avsikten var att lärarna skulle berätta om samverkan med föräldrar till 

särbegåvade elever, men när de tolkat särbegåvning så kan de ha berättat om andra slags för-

äldrar. 

Forskningsetiska överväganden 

Innan intervjuerna utfördes så informerades samtliga respondenter om de forskningsetiska 

principerna som finns. I det missivbrev som skickades ut per epost till lärarna så togs tre av 

dessa principer upp och innan själva intervjun som försäkrade jag mig även muntligt om att de 

var medvetna om dessa. När föräldrarna tackat ja till att delta så bad jag om deras mailadress 

och skickade även ut missivbrevet till dessa respondenter. De principer som tas hänsyn till 

inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning från vetenskapsrådet (2011) är: 

Informationskravet innebär att respondenten ska upplysas om undersökningens syfte samt om 

att deltagandet är frivilligt. 
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Samtyckeskravet innebär att det är respondenten själv som avgör om den vill delta och kan av-

bryta sitt deltagande närsomhelst utan vidare motivering. 

Konfidentialitetskravet innebär att respondentens deltagande är anonymt och inget material 

kommer att kunna kopplas till denna person. Materialet ska ej heller kunna nås av obehöriga 

under arbetes gång. 

Nyttjandekravet innebär att det material som samlas in kommer endast att användas i forsk-

ningssyfte. 

Nyttjandekravet skrevs inte uttryckligen ut i missivbrevet men samtliga respondenterna infor-

merades som sagt även innan intervjuerna om att jag följer de forskningsetiska regler som 

finns.  

Presentation av respondenterna 

Tre lärare och tre föräldrar har intervjuats för att få in data till studien. Både lärarna och för-

äldrarna har fått fiktiva namn så deras identitet ska förbli anonym. 

Nedan följer en kort presentation av de tre lärarna och sedan de tre föräldrarna: 

Maria är mellan 50-55 år och har jobbat som lärare i cirka 27 år. Hon har jobbat på nuvarande 

skola i cirka 21 år och hon undervisar i samtliga ämnen utan hemkunskap och slöjd i åk 4-6. 

Bengt är mellan 40-45 år och har jobbat som lärare i cirka 10 år. Han har jobbat på nuvarande 

skolan i cirka 1,5 år och han undervisar i ämnena matematik, fysik och biologi i åk 7-9. 

Sara är mellan 50-55 år och har jobbat som lärare i cirka 20 år. Hon har jobbat på nuvarande 

skola i cirka 20 år och hon undervisar i matematik, teknik och naturorienterande ämnena i åk 

4-6. 

Kim är mellan 25-30 år och har tillsammans med sin man två barn i skolålder (även 5,5-årig 

lillasyster). Flicka 8 år som bedömts som särbegåvad. Pojke 8 år som bedömts som särbegå-

vad och som även har diagnos. Kims högsta utbildningsnivå är kandidatexamen. Kim bor med 

familj i södra Sverige. 

Miranda är mellan 35-40 år och har tillsammans med sin man två barn i skolålder. Flicka 9 år 

och pojke 12 år. Båda barnen har bedömts som särbegåvade och båda har även diagnos. Mi-

randas högsta utbildningsnivå är gymnasium. Miranda bor med familj i östra Sverige. 

Malin är mellan 30-35 år och har tillsammans med sin man ett barn i skolålder (även 6-årig 

lillasyster). Flicka 11 år som bedömts särbegåvad och som även har diagnos. Malins högsta 

utbildningsnivå är 2 års högskolestudier. Malin bor med familj i västra Sverige. 
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Resultat och analys 

I följande avsnitt så analyseras de utförda intervjuerna utifrån Eriksons (2004) fyra principer 

som samverkan kan ske mellan hem och skola. I de utförda intervjuerna så kunde inte brukar-

principen sammankopplas med någon av respondenterna varvid denna princip utelämnas i 

detta avsnitt. En orsak till att brukarprincipen inte kunde kopplas till någon förälder var det 

faktum att föräldrarna inte ansåg sig ha tid för att engagera sig i skolan i stort utan all energi 

gick till att försöka tillgodose behoven till det egna barnet. Intervjuerna analyseras även på 

personnivå (förälder, enskild personal i skolan) utifrån Hargreaves (2001) olika sociokultu-

rella distanser. 

Samverkan utifrån Eriksons typologier 

Nedan beskrivs kort hur samverkan sker mellan hem och skola med avseende på Eriksons 

(2004) typologier för respondenterna. 

Samverkan ur ett partnerskapsperspektiv 

Partnerskapsprincipen handlar om att försöka överlappa det gap som finns mellan hem och 

skola. Den ena, andra eller båda parter sträcker ut sin hand för att överbrygga de problem som 

kan uppstå (Erikson, 2004). 

Läraren Maria berättar att när en elev har jättelätt för ett visst ämne så händer det att hon vid 

utvecklingssamtalet kan be föräldrarna om att utmana eleven mer och föra diskussioner om 

ämnet i hemmet. Hon tipsar även föräldrarna om att det finns mycket i ämnet att läsa om på 

nätet och att de gärna får visa sitt barn dessa sidor för att barnet ska komma vidare i sin ut-

veckling. Maria berättar att de inte har tiden i skolan att hjälpa barnet vidare i utvecklingen 

men att hon personligen vill kunna hjälpa barnet så långt det går. 

Föräldern Malin berättar att 11 åriga dottern missat en del av matematikundervisningen på 

förra skolan och att de nu vid skolbyte ska försöka jobba ifatt det missade. På den nya skolan 

frågade de om det var okej att Malins dotter tog hem en del material och jobbade hemma med 

det. Eftersom dottern är mycket kvällspigg och lär sig fort då hon får möjlighet att sitta i lugn 

och ro förklarar Malin så fungerar det bra att jobba hemma efter skolan. Malin och dottern sit-

ter tillsammans och laborerar lite med materialet och testar så dottern förstår principen. Det 

handlar inte om att dottern ska lösa 14 tal som sedan ska tillbaks och redovisas utan det kan 

till exempel vara att dottern ska lära sig principen för liggande stolen. 

Föräldern Malin berättar att de hoppade över årskurs fem och satte dottern direkt i årskurs sex 

på nya skolan på inrådan ifrån rektor, skolpsykolog, kurator och lärare. Malin beskriver hur 

hon upplever första tiden med nya skolan: 

Det har funkat hur mycket bättre som helst! Dels så hade dom ett helt lärar-

team. När vi var där innan skolstart så trodde vi att vi skulle få träffa mentor 

och kanske nån lärare men vi fick träffa ALLA! Alla lärare som kommer ha 

vår dotter under skoltiden inklusive slöjdlärare. Så vi fick lägga fram hur 

hon fungerar med styrkor och svagheter. Vad hon behöver för anpassningar 

och så. Såna saker till alla lärare samtidigt och bara det var ju otroligt bra! 
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Så att det inte behöver vandra flera led för då försvinner ju alltid saker o 

ting och sen när vi haft dialog med lärare allt eftersom så har de varit otro-

ligt lyhörda på ändringar. 

Malin berättar vidare att i och med det gedigna första mötet så har behovet av möten under 

terminen inte alls varit lika nödvändigt som hon ansåg på förra skolan. Det har uppstått en del 

mindre saker kring dottern men det mesta har kunnat lösas via mail med berörd personal. På 

förra skolan berättar Malin att det verkade som om lärarna inte arbetade i något team utan alla 

lärare förväntades köra sitt eget race. 

Läraren Sara jobbar på en skola där det finns relativt många elever med invandrarbakgrund. 

Sara berättar att många av dessa föräldrar kanske inte har någon egen skolgång bakom sig och 

att de således är oerhört tacksamma över den svenska skolan. På utvecklingssamtalet så är det 

inte ovanligt att dessa föräldrar uttrycker att deras barn som har lätt att lära borde ha mer 

läxor. Sara som har en mångårig erfarenhet av att samarbeta med föräldrar med invandrarbak-

grund har insett att det finns en stor osäkerhet hos dessa föräldrar över hur de visar att de har 

ett intresse för sitt barns skolgång. Dessa föräldrar tror, att jag som lärare tycker att det är att 

visa intresse för sitt barns skolgång om de efterfrågar mer läxor, berättar Sara. 

När läraren Bengt haft möte med föräldrar vars barn behövt någon särskild anpassning i 

undervisningen så ser han det som mycket viktigt att saker de kommit överens om på mötet 

verkligen uppfattats lika av båda parter. Bengt brukar efter mötet skicka ut ett mail till föräld-

rarna med en sammanfattning på det som han uppfattat de kommit överens om. Föräldrarna 

ombeds att läsa igenom och inkomma med synpunkter om något inte stämmer. Bengt revide-

rar sammanfattningen tills båda parter accepterar den. 

Samverkan ur ett valfrihetsperspektiv 

Med samverkan ur ett valfrihetsperspektiv avses det att föräldrarna har en valfrihet att välja 

den skola som de anser passar deras barn bäst (Erikson, 2004). 

Läraren Sara berättar att hon ofta får höra från föräldrar att de hotar att byta skola för sitt barn 

om de varit med om något ofördelaktigt. Det kan till exempel vara att föräldern upplever att 

barnet inte fått sitt behov att särskilt stöd uppfyllt. Hotet brukar inte vara så allvarligt menat 

och fullföljas oftast inte. Sara tror inte att föräldrarna är medvetna om hur det ekonomiskt sätt 

påverkar en skola om en elev byter skola. Sara berättar att hennes skola är en skola som får en 

högre skolpeng för varje elev då den anses vara en skola där eleverna är i behov av större 

stöd. Sara berättar att ungefär tio elever som flyttar från skolan motsvarar en tjänst. 

Föräldern Kim och hennes man har precis bestämt sig för att byta skola för sina båda barn då 

de inte tycker att samarbetet fungerar med den nuvarande skolan. Skolan barnen går i har inte 

kunnat anpassa undervisningen för barnen varken med avseende på särbegåvning eller för so-

nens diagnos i kombination med särbegåvning. Hon förklarar vad det är som gör att de väljer 

den andra skolan: 

De kanske inte har alla svaren men dom .. dom vill verkligen .. dom läser på 

.. dom skickas på utbildningar .. dom försöker och rektorn är väldigt påläst 

och insatt själv  har en tydligt bild av att man får inte misslyckas med de här 

barnen. Bara den viljan att känna när vi kommer dit att vi kan ha en ärlig 
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öppen dialog och att vi vill samma sak. Att det inte känns som om vi är de 

jobbiga föräldrarna utan att det faktiskt är ett samarbete. Det var avgörande 

för oss att byta. 

Kim berättar vidare att hon och hennes man också har tittat på de skolrankningar som görs 

varje år och den skolan de har valt till barnen ligger bland de bästa i landet medan den nuva-

rande skolan ligger i den nedre skalan. Speciellt viktigt anser Kim och hennes man är att den 

valda skolan har en hög siffra på antalet resurser per elev. Behöver de sätta in mer resurser så 

tycks de inte tveka att göra det säger Kim. Familjen bor avståndsmässigt lika långt ifrån båda 

skolorna och har i nuläget skolskjuts. Då de valt en skola som ligger över kommungränsen så 

blir familjen av med rätten till skolskjuts och föräldrarna kommer få skjutsa sina barn själva 

till skolan framöver. 

Samverkan ur ett isärhållandeperspektiv 

Med samverkan ur ett isärhållandeperspektiv avses det att se att det finns åtskiljande drag 

mellan hem och skola. Hemmet och skolan ses som två olika arenor som det kan vara proble-

matiskt att se förenande drag mellan (Erikson, 2004). 

Båda lärarna Sara och Maria har varit med om att föräldrar vägrar att gå med på att barnet ge-

nomgår en utredning igångsatt av skolan. En utredning som eventuellt kan utföras av utomstå-

ende instans såsom BUP (Barn och Ungdomspsykiatrin) och som möjligen kan leda till en di-

agnos. Föräldrarna vägrar med motiveringen att de inte ser något problem med sitt barn och 

att ser skolan något problem så beror det på att skolan gjort fel. Både Sara och Maria berättar 

att de brukar försöka förklara för föräldrarna att miljön hemma och i skolan är väldigt olika 

och att nivån på krav vanligen blir högre i skolan än hemma. 

Sara och Maria har också båda varit med om föräldrar som tackat nej till stöd. I Saras fall var 

det en förälder som inte tidigare vetat om sitt barn alla anpassningar som Sara gjort för eleven 

i klassrummet. När föräldern fick se listan över alla anpassningar som gjordes för sonen blev 

denne vansinnig och utropade ”varför har han så många anpassningar, det är som om han vore 

ett särskolebarn!”. Sara fick gå igenom listan med föräldern och förklara att det fanns skäl för 

varje punkt. 

I Marias fall har det varit föräldrar som tackat nej till stöd då de inte ville att deras barn ska 

exempelvis sitta med ett annat barn. Det kan vara det barnets beteende eller att föräldrarna 

inte gillar det barnets föräldrar. Vi har då erbjudit hjälp berättar Maria och accepterar inte för-

äldrarna den så kan vi gå vidare med att anmäla föräldrarna till det sociala. Då skickar vi in en 

orosanmälan om att föräldrarna inte förstår sitt barns bästa. Maria berättar vidare att det oftast 

inte brukar leda någonvart men att det är så rutinerna ser ut. 

Erikson (2004) beskriver att när skola och hem har outtalade förväntningar på varandra kan 

detta upprätthålla isärhållandeprincipen. Ärlighet skulle kunna vara en outtalad förväntan som 

både skola och föräldrar har på varandra. Föräldern Kim har några situationer som hon upple-

ver att skolan inte varit ärlig mot henne. 

När Kim och hennes man tidigare under hösten varit på möte på skolan har de fått höra att 

”det fungerar så bra”. Men ändå hände det saker på skolan med sonen som Kim inte tyckte 

tydde på att det faktiskt fungerade så bra. Så Kims frågar sig: 
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Om man inte vågar erkänna när det inte går så himla bra.. hur ska vi då 

kunna förbättra det? Om man bara blundar för problemen så blir det ju inte 

bättre! 

På mötet så beslutades även att sonen skulle få lyssna på musik när han jobbade då föräld-

rarna påpekat att det ökar hans förmåga att koncentrera sig. Kim berättar att skolan sedan inte 

anskaffade fram någon musik. ”Det känns ju lite som att de säger grejer för att vi ska vara 

tysta o nöjda. Men sen fyller dom inte upp på det.. o gör inte det”. 

Även läraren Maria har erfarenhet av att hon inte lever upp till föräldrarnas förväntningar. 

Hon berättar att i hennes klassrum så är det oftast lugnt och tyst. Eleverna sitter på sina platser 

och ser ut att koncentrera sig. Hon beskriver det såhär:  

Kommer man in i klassrummet så är det tyst o lugnt. Alla sitter och ser ut att 

koncentrera sig. Men jag vet att det här inte är rätt. Jag kan få föräldrarna att 

tycka att det vi gör nu det är för barnens bästa. Men jag vet att det inte är 

rätt. Det är otäckt! 

Maria har i sitt klassrum ett par elever som hon beskriver egentligen skulle behöva enskilt 

stöd. Maria har inför lektionen noga förberett dessa elever med nästintill färdig ifyllda stenci-

ler och varsin Ipad. Hon låter dessa elever ägna sig åt annat än undervisning på ipaden sedan 

de avklarat stencilerna för att lugnet ska behållas i klassrummet. Maria skäms för att hon utåt 

sett inte är ärlig men försvar det hela med att ”har man inte lugnt i klassrummet då kan ju 

ingen jobba”. 

Maria tycker även att det är jobbigt när det kommer till att skriftligen behöva förklara för för-

äldrarna varför deras barn inte kan få enskilt stöd. Maria uttrycker det såhär:  

Det jag är förbaskat på är det här att man skriver om så det låter bra, men 

det är inte så. Jag tycker man ska vara ärlig. Så här ser situationen ut. Vi 

skulle önska att ditt barn fick enskilt stöd. Det skulle vi vilja. Det är det 

bästa. Men det vi kan erbjuda är de här varianterna och vi kan erbjuda det 

här. 

Maria berättar att det är hennes rektor som vill att det ska formuleras på ett visst sätt. 

Det finns olikheter i vad personalen vill kommunicera ifrån skolan till föräldrarna och vad 

föräldrarna faktiskt vill veta. Föräldern Kim upplever att det enda som på regelbunden basis 

kommuniceras ifrån skolan är när sonen varit med i någon form av incident. Då får hon ett 

kort sms där det beskrivs vad sonen gjort. Kim önskar istället att skolan kunde höra av sig en 

gång i veckan och muntligen berätta en sammanfattning över båda bra och dåliga saker som 

skett. 

Läraren Maria har gjort en överenskommelse med de elever som har tendens att hamna i pro-

blem. Om problemen går att lösa i skolan så behöver inte läraren ringa och berätta för föräl-

dern. Vill eleven sen berätta hemma så är det upp till eleven själv att göra det. Maria ser alltså 

att hem och skola är skilda arenor och att särhållandet kan fylla en funktion. 
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Maria anser att hennes uppgift är att ta hand om barnen när de är i skolan och att hon inte har 

någon självklar rättighet att lägga sig i hur situationen är för barnet i hemmet. Hon uttrycker 

det såhär: 

Jag upplever många gånger att kolleger som jag haft och har vill gärna tala 

om för föräldrar vad som är rätt och fel och jag upplever att många kolleger 

har åsikter om vad föräldrar gör med sina barn.  Det kan man aldrig ha som 

lärare. Det är inte min sak. Det är inte min uppgift. Med det finns de som 

kör man fast på och tänker såhär. ”Det är sådär för att det är så hemma”. Då 

blir det inte så bra tror jag. 

Läraren Maria uttrycker att det finns en orättvisa i om den särbegåvade eleven kommer ifrån 

ett socioekonomiskt starkt eller svagt område. På Marias skola finns det en relativt stor andel 

elever som är nyanlända samt många ensamstående föräldrar. Skolan bedöms ha ett upptag-

ningsområde med föräldrar som ses socioekonomiskt svaga och den får så kallade viktade 

pengar (en högre skolpeng för varje elev). Maria beskriver det såhär: 

Därför blir det inte rättvist mellan olika områden. Där många kan få hjälp 

och stöd hemma då är det ju mycket mycket lättare. Då vet man det är okej 

om vi inte hinner med det här och det här. Så fixar dom det hemma. Det har 

dom tid och ork med. Men om man har ett område som man inte har det? 

Då är det mycket svårare. Då måste allt ske på skolan. Allt.  

Enligt isärhållande principen så finns det just en risk att det inte blir jämlikt för elever då re-

surssvaga föräldrar inte har samma möjlighet att hjälpa sina barn hemma som de resursstarka 

(Erikson, 2004). 

Vid intervjuer med både lärare och föräldrar kom medicinering på tal när det kom till barn 

med både särbegåvning och diagnoser. Läraren Bengt berättar när jag frågar om dessa elever 

är svåra att ha i klassrummet, att det oftast går ganska bra på förmiddagen men sen på efter-

middagen när medicinen slutat verka eller de glömt ta sin lunchdos så ”är det ett helvete”. 

Även läraren Sara har erfarenhet att en elev med adhd som inte medicinerade. Hon berättar att 

föräldrarna inte ville att barnet skulle medicinera och att hon som lärare så klart fick acceptera 

föräldrarnas beslut. Nu har eleven lämnat mellanstadiet och de rapporter Sara har fått i efter-

hand tycker hon tyder på att det nog hade varit värt att prova medicinering på mellanstadiet 

men hon påpekar noga att det är föräldrarnas val. 

Föräldern Kim fick åka från sin hemkommun till Stockholm för att göra utredningen som se-

dan kom att utmynna i att sonen fick en adhd diagnos. Kim beskriver att de som föräldrar 

noga övervägde de för och nackdelar de såg med att ge medicin till sonen innan de ställde sig 

i en ny kö för att få träffa en läkare i hemkommunen för att få möjlighet att utprova någon me-

dicin. Kön i Kims kommun för att få träffa läkare är närmare ett halvår lång och under denna 

tid har skolan kontaktat Kim ett par gånger och frågat när barnet kommer starta medicine-

ringen. Kim uttrycker en viss irritation över skolans hets att vilja starta medicinering. I nulä-

get har de som vårdnadshavare ingen som helst möjlighet att påverka det kösystem som finns. 

Hennes känsla är att skolan hoppas på att medicineringen ska lösa de problem som finns kring 

sonen och att de då ska slippa utföra några anpassningar. 
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Enligt isärhållandeprincipen så upprätthålls den av att lärare har universella intressen och ser 

till klassen som helhet hur den fungerar medan föräldern endast har partiella intressen och ser 

till sitt eget barns bästa. För en lärare så kan en fungerande adhd medicinering för en elev bi-

dra till att den eleven får ett hanterbart beteende i gruppen. För föräldern som inte ser sitt barn 

som en elev i klassen utan endast som en individ i familjen så väger barnets välmående högre. 

Om föräldern ser ett välfungerande barn i hemmiljön så kanske denna inte är benägen att vilja 

medicinera då de inte vill utsätta sitt barn för de eventuella biverkningar en adhd medicin kan 

ge. 

Personsamverkan utifrån Hargreaves distanser 

Nedan beskrivs kort hur samverkan sker mellan föräldrar och skolpersonal med avseende på 

Hargreaves fyra distanser för respondenterna. 

Personsamverkan med moralisk distans 

Ibland så har föräldern och personalen på skolan så skilda uppfattningar om vilka värderingar 

som bör råda så att det bildas en moralisk distans mellan de två parterna (Hargreave, 2001). 

Samtliga föräldrar har upplevt någon form av moraliskt distans med en lärare. 

Föräldern Kim berättar om en situation då hon varit oense med en lärare hur denna borde ha 

bemöt sonen i ett problembeteende. Kims erfarenhet är att det inte hjälper att skälla och ifrå-

gasätta sonen. Hon berättar vidare att sonen vill göra rätt, men finns inte förutsättningarna för 

att kunna göra rätt i situationen så är risken stor att han misslyckas. Med ständiga misslyckan-

den så skadar vi hans självkänsla fortsätter Kim. Kim resonerar att: ”Jag tänker såhär att oftast 

är det någon grundinställning som inte stämmer överens med den vi har liksom” 

Kim och läraren har alltså helt skilda värderingar i det här fallet om hur ett problembeteende 

bör bemötas. 

Malins 11-åriga dotter fick i årskurs 4:a en ny lärare i matematik och naturorienterande äm-

nena. Den nya läraren hade ingen förståelse för dotterns särbegåvning i kombination med 

adhd och dyslexi. Dottern kunde förstå matematik väldigt bra men hon skrev siffrorna bak och 

fram samt kunde tänka rätt svar men skrev ner något annat. Varje tal blev en ny uppgift och 

hon tappande lätt fokus däremellan. Det gick så långt att skolpsykologen tillslut ringde Malin 

och sa: 

Att nu ger vi upp. Den andra läraren som fungerar bra har fått en ny tjänst 

och slutar och den lärare som är kvar kan inte jag som är skolpsykolog ens 

få att förstå att er dotter måste ha anpassad undervisning i matte. Så nu byter 

vi klass på henne. 

Nästkommande termin började dottern på en ny skola och hon flyttades även upp en årskurs 

på inrådan av skolpsykolog, rektor, kurator och berörda lärare. Malin berättar att det nu blivit 

betydligt bättre. 

Föräldern Miranda hittar en nätbaserad kurs om twice-exceptional och skickar ett mail med en 

länk till kursen till sonens lärare. I sitt mail skriver hon ”att det här är precis som min son är, 

jag tror att det kan hjälpa er att förstå honom lite mer”. Mirandas mail möts endast av tystnad. 
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Orsaken till tystnaden får aldrig något svar vilket gör att Miranda inte vet hur hon ska tolka 

den. Miranda upplever att det kan vara svårt att tipsa vissa lärare då det är en balansgång att 

inte gå över en gräns och riskera att uppfattas som en jobbig förälder. 

Ibland så uppstår lägen mellan föräldrar och lärare där situationen blir mycket låst på grund av 

att de har så skilda åsikter om en specifik sak. 

Lärarna Maria och Bengt har två olika sätt att bemöta en sådan situation. 

Maria berättar: ”Jag tror att om man pratar om det utan att tro att en har fel och en har rätt så 

går det så otroligt mycket lättare *skratt* ”. 

Bengt berättar: 

Nä, ibland löser du det inte. Jag har inget som helst behov till att lyssna vad 

dom ska säga att jag ska göra. Jag anser mig vara bättre på dom än vad dom 

gör det. I vilket fall .. jag har en ackrediterad utbildning och där är vi. 

Personsamverkan med professionell distans 

Med personsamverkan med professionell distans så ses det som ett arv ifrån den tiden då lära-

ren var den enväldiga experten. Endast lärarens ord kommuniceras (Hargreave, 2001). 

Föräldern Miranda har varit med om flera situationer då hon upplevt en professionell distans 

mellan sig och berörd personal. 

Mirandas 8-åriga son lyckades överlista läraren att han kunde läsa genom att gömma sig un-

der en filt och ”läsa” böcker med mycket bilder. Han kunde återge boken så pass bra genom 

att endast titta på bilderna så att läraren trodde att pojken kunde läsa. Miranda avslöjade sonen 

hemma och efterfrågade om inte skolan kunde göra en utredning för dyslexi på sonen. Läraren 

som inte hade sett några problem med sonens läsning tyckte att de skulle avvakta. Miranda 

stod på sig och hävdade att det var mycket märkligt att sonen som lärt sig allt annat så snabbt 

ännu inte greppat läsningen. Miranda fick tillslut igenom en utredning som mycket riktigt 

skulle vissa att sonen hade dyslexi. 

Miranda uttrycker även att det finns så mycket okunskap från lärare gällande elever inom 

twice-exceptional som hon måste bemöta som förälder. Hon säger att det är mycket tröttsamt 

att för varje gång det kommer en ny lärare för något av barnen, så måste hon börja bearbeta 

denna. Miranda uttrycker det såhär: 

Lärare är bäst på att få ihop en grupp o få det att fungera i klassrummet, det 

är inte det som jag är ute efter. Mitt barn behöver någonting annat än att 

vara likadan som alla andra och det är väl där det blir liksom. Man önskar 

att lärare ska lyssna på föräldrar inte bemötas av du vet inte vad du pratar 

om för det vet jag för jag är utbildad lärare. 

Miranda har under årens lopp dock kommit på att det är en snabbare väg att gå direkt till rek-

torn om det är något hon vill ha framfört. Sedan får rektorn i sin tur se till att informationen 

kommer ner till berörd personal i organisationen. Relationen mellan Miranda och rektorn var 

ifrån början präglad av en professionell distans, och Mirandas framförda förslag avfärdades 
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med ord såsom ”så ser livet ut – barn måste kunna anpassa sig till skolan”. Förändringen kom 

då hela kommunen gick en NPF utbildning. Efter det upplevde Miranda att hon och rektorn 

plötsligt kunde börja prata med varandra och att rektorn äntligen fått förståelse för att alla 

barn inte är lika. Ibland när jag kommer till skolan och ska hämta sonen så brukar rektorn 

komma förbi och fråga om jag har en stund över. Det brukar sluta med att jag blir sittande på 

hennes kontor i en halvtimme pratandes om särbegåvning eller något inom NPF skrattar Mi-

randa. 

Föräldern Kim berättar om när hennes barn fick en ny lärare i årskurs ett så började denna 

med att säga ”Jag har aldrig träffat en särbegåvad elev”. Kim som läst på i ämnet förklarar att 

cirka 5 % i befolkning kan enligt en viss definition räknas in som särbegåvade och att hon 

som lärare definitivt träffat på en särbegåvad elev tidigare men att kanske inte tänkt på de som 

särbegåvade. Läraren gör klart för Kim att samtalsämnet är avslutat med att säga: ”jag har inte 

ens hört uttrycket särbegåvad”. 

Läraren Sara berättar att föräldrar ibland kan komma med önskemål angående pedagogiska 

anpassningar eller särskilt stöd och att hon anser det viktigt att lyssna in föräldrarnas önske-

mål. Ibland kan hon rätta sig efter förälderns önskemål men inte alltid. I egenskap av lärare så 

säger Sara ”jag har ju ändå sista ordet när det gäller den pedagogiska biten”, vilket kan skapa 

en professionell distans till föräldern. 

Läraren Bengt berättar att det ibland uppstår tillfällen då en förälder kan komma att vilja ha 

ett slags inflytande över hans undervisning. Det kan vara en förälder med barn som har exem-

pelvis har en diagnos som läst någonstans att läraren borde göra på det ena eller andra sättet. 

Bengt uttrycker det såhär:  

Jag har jobbat med fler personer som har adhd än vad de har. De har en per-

son. Jag har tio! Vem är mer expert då!? Men det anser jag att jag är då. 

Personsamverkan med fysisk distans 

Med personsamverkan med fysisk distans avses det faktum att lärare och föräldrar tidsmässigt 

inte har möjlighet att träffas ansikte mot ansikte (Hargreave, 2001).  

Föräldern Malin berättar att på den förra skolan som dottern gick så hade de fysiska möten re-

lativt regelbundet. Ett problem som uppstod med att ha fysiska möten så pass ofta var att in-

bjudna personer såsom specialpedagog och skolpsykolog inte alltid dök upp. Malin ansåg det 

många gånger viktigt att ha med dessa personer då de satt inne på mycket värdefull informat-

ion om dotterns skolgång. Orsaken som Malin fick höra om varför de uteblivit var ofta att de 

var upptagna på annat håll och Malin tolkade då det som om de nedprioriterat deras möte.  

Även föräldern Kim har erfarenhet av möten där personer som hon och hennes man efterfrå-

gat på mötet inte dyker upp. De som föräldrar anser att någon personal från fritids borde delta 

på mötet eftersom barnet tillbringar så mycket tid där och därmed borde samtliga få en bättre 

helhetsbild över barnets situation om personal därifrån deltar. När det är skolan som kallar till 

möten så bestämmer de i slutändan vilka personer som ska vara med på mötet. 
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Personsamverkan med politisk distans 

Den sista distansen, politisk distans, menar Hargreaves (2001) är det faktum att med elever 

följer föräldrar till dessa. Relationen mellan lärare och föräldrar kan ses som en maktkamp. 

Föräldern har oftast mer makt än eleven fastän det är den sistnämnda som kan ses som en 

förstahandskonsument i skolan. 

Föräldern Kim berättar att de hade med dåvarande skolan svårt att få till möten. Det mötet 

som kom att bli det sista på skolan förhalades tidsmässigt flera gånger. När väl mötet äntligen 

blev av så hade Kim och hennes man sedan flera veckor beslutat att byta skola nästkommande 

termin för båda barnen. På mötet så berättar Kim och hennes man att de tagit beslutet att byta 

skola och ett av barnens mentor utbrister ”Åh, men va bra då behöver jag inte göra någonting 

mer!”. Kim berättar att det uttalandet gjorde henne och mannen än mer säkra på att de verkli-

gen tagit rätt beslut att byta skola. Kim ifrågasätter, att det inte är de som föräldrar som de 

skenbart ska göra nöjda, utan det är barnen de ska sätta främst och anpassa skolsituationen för. 

Resultatsammanfattning 

I intervjuerna framkom att det fanns omständigheter som båda var försvårande och gynnande 

för samverkan. Nedan ges en sammanfattning över dessa: 

Faktorer som försvårar samverkan 

Det finns främst två faktorer som tycks försvåra samverkan och dessa är tid och pengar. Det är 

främst lärarna som framhåller att det kan vara svårt att få tid till möte med föräldrarna när de-

ras tidschema är pressat. Det är även brist i tid som gör att lärarna inte hinner att anpassa och 

utmana särbegåvade elever med eller utan diagnos i den utsträckning som de eller föräldrarna 

önskar. Både lärarna Maria och Sara som jobbat länge på sina respektive skolor berättar att 

ekonomin är en begränsande faktor. Det finns inte pengar för att ge det allra bästa stödet till 

elever som är i behov av det. Föräldrar till särbegåvade elever med eller utan diagnos kan ha 

önskemål om resursperson eller ett visst undervisningsmaterial men då de ekonomiska medlen 

inte finns så får föräldrarna nöja sig med de alternativ skolan har råd med. 

Faktorer som gynnar samverkan 

Samtliga föräldrar ger uttryck för att kunskap inom NPF och särbegåvning från skolans sida 

är faktorer som gynnar samverkan. De föräldrar jag kom att intervjua var alla mycket pålästa 

inom NPF och särbegåvning. När föräldrarna förstått att barnet varit särbegåvade eller fått en 

diagnos så väcktes en nyfikenhet hos de att vilja ta reda på så mycket som möjligt i ämnet för 

att försöka förstå sitt barn bättre. När personalen inom skolan visar sig ha kunskap i ämnet så 

blir det lättare att samverka då båda parter har förståelse för den problematik som kan uppstå 

kring en elev med särbegåvning med eller utan diagnos. 

Föräldrarna lyfter också fram att enskilda personers engagemang varit en bidragande orsak till 

att samverkan med skolan fungerat bra. Den enskilda personen har varit lärare, resursperson, 

skolpsykolog, rektor eller tom. bibliotekarie. 
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Slutligen ger både lärare och föräldrar uttryck för att en gynnande faktor för en god samver-

kan är ett korrekt bemötande av varandra. När bemötandet genomsyras av ödmjukhet och re-

spekt för varandra så ökar chanserna för att fokus för båda parterna läggs på att göra det som 

är bäst för eleven. 

Eftersom studien omfattar endast sex stycken intervjuer så går det inte att dra några generella 

slutsatser kring hur samverkan fungerar mellan särbegåvade elevers föräldrar och skola. 

Men om resultaten stämmer, att föräldrarna upplever att skolans kunskap om NPF och särbe-

gåvning är en gynnande faktor för samarbetet, så är det olyckligt att det finns så få lärarutbild-

ningar med obligatoriska inslag om just särbegåvning (Riksförbundet för särskild begåvning, 

2018). 

Det är svårt att förklara vad exakt det är som gör att vissa enskilda personer kan spela en så-

dan stor roll för att samverkan med skolan ska fungera bra enligt föräldrarna. Här skulle det 

kunna gå att utveckla studien och mer specifikt gå in på vad dessa personer gör för att främja 

samverkan.  
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Diskussion 

För att få mer empiri till studien hade det varit önskvärt att intervjua fler än de sex personer 

som intervjuades. Med mer empiri så hade det kunnat gå att se om någon av Eriksons (2004) 

typologier eller Hargreaves (2001) distanser var mer eller mindre representerade och kanske 

kunna dra några slutsatser av det. För att kunna genomföra fler intervjuer så krävs det mer re-

surser, antingen mer tid eller fler personer. Hade vi varit två personer som samarbetat, så hade 

med största sannolikhet fler intervjuer kunnat utföras och samtidigt hade analysarbetet av in-

tervjuerna blivit mer tillförlitliga då vi kunnat resonera med varandra. Att använda en annan 

metod såsom enkät, ser jag som svårt då studiens syfte var att diskutera och belysa männi-

skors upplevelse och intervjuer är den metod som då rekommenderas av exempelvis Kvale, 

Brinkman och Torhell (2009). 

Enligt Hargreaves så uppstår olika former av sociokulturella gap då lärarna inte vågar närma 

sig faran, alltså föräldrarna (Hargreaves, 2001). Ifrån intervjuerna med både föräldrarna och 

lärare fick jag ut att samtliga distanser var representerade. Att det bildas ett gap eller distans 

mellan lärare och föräldrar är egentligen inget konstigt men enligt Hargreaves så borde alltså 

dessa täppas till. Men kanske har dessa distanser också en positiv funktion? Tänk situationen 

då någon i ens närhet bär på ett smittsamt luftburet virus, då fyller distansen en funktion ge-

nom att risken att bli smittad minskar desto längre distansen är till den sjuka. Kan det vara så 

att distanserna till föräldrarna på sätt och viss är nödvändig för att den enskilda läraren inte 

ska bränna ut sig i en skola där stress och ett ökat tryck från föräldrarna blivit vardag? De två 

erfarna lärarna som varit i yrket i över tjugo år, framhöll båda två att det just krävs självdi-

stans och skinn på näsan för att orka med jobbet som lärare. Kanske är skinn på näsan just ett 

uttryck för att läraren lyckas hålla en lagom distans till föräldrarna? 

Nordström (2016) har gjort en studie där han ser på hur föräldrar och professionella ser på 

samverkan när det upprättas en samordnad individuell plan (SIP) för en elev. Dessa elever är 

uttryckligen inte särbegåvade och han har ett specifikt område (SIP), men de faktorer för sam-

verkan mellan föräldrar och professionella som ses som gynnande respektive hindrade är 

snarlika de jag också kommer fram till. Nordström har sett ytterligare två gynnande faktorer 

för samverkan, vilka jag inte uppmärksammande, att intresse för samverkan finns samt att for-

men för samverkan är tydlig. 

Enligt McLeod (2004) så tar det tid att genomföra en förändring till att undervisa differentie-

rat. Lärarna måste få tid att kollegialt dra upp riktlinjer för hur en differentierad undervisning 

ska implementeras på skolan. Det krävs även att skolans ledning är stötande, tillskjuter nöd-

vändiga resurser, för att förändringsarbetet ska lyckas. MacLeod (2004) menar alltså att det är 

ett förändringsarbete som tar tid, och att det måste få ta tid, då det handlar om ett iterativt ar-

bete. De lärare som jag intervjuade kommenterade samtliga att tid var en bristvara, och att det 

inte fanns utrymme till att anpassa undervisningen såsom de önskade. Det var ingen av lärarna 

som exakt nämnde ordet differentierad undervisning, men den önskvärda förändringen de be-

skrev tolkade jag låg nära denna typ av undervisning. Min egen reflektion är att ett föränd-

ringsarbete till differentierad undervisning är ett omfattande arbete och för den enskilda lära-

ren blir det initialt en stor arbetsinsats i tid, tid som läraren i dagsläget inte ser sig ha. För att 

frigöra tid så behövs det sannolikt organisatoriska förändringar på en högre nivå inom skolan, 

vilket ligger utanför den enskilda lärarens makt att enkelt påverka. När det kommer till det att 
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lärarna beskriver att det saknas pengar inom skolan, så skulle jag vilja gå tillbaks till kapitlet 

om skolfrånvaro där nationalekonom Nilsson uttalar sig i tv-programmet Kalla fakta (Ögren, 

2018). Nilsson menar där att det faktiskt finns pengar för att minska skolfrånvaron, men att de 

samhällssystem vi lever i belönar kortsiktighet och stuprörsagerande. Min egen fundering är 

att kan det även gälla ett beslut angående en skolas val av undervisningsmetod? Ser skolans 

ledning att det initialt är en kostnad att byta strategi för undervisningen och att det blir ett hin-

der för att exempelvis implementera differentierad undervisning?  

Vidare forskning 

För framtida studier så ser jag en möjlighet att ändra urvalet av föräldrar, till att gälla föräldrar 

till särbegåvade elever som till exempel går på en spetsutbildning. Hur påverkar det samver-

kan mellan hem och skola då förhoppningsvis elevens krav på stimulans uppfylls? Under in-

tervjuerna framkom att barn och ungdomspsykiatrin många gånger hade en betydande roll i 

samarbetet, både sett ifrån föräldrarnas sida men även hos lärarna. För att få en komplett bild 

av samarbetet mellan alla tre parter skulle även någon från barn och ungdomspsykiatrin inter-

vjuas. 

Jag hade i början av arbetet tänkt att intervjua föräldrar till särbegåvade elever som valt alter-

nativet att hemundervisa men upptäckte efterhand att det inte rymdes tidsmässigt. I Sverige är 

hemundervisning ett mycket sällsynt fenomen men i exempelvis USA hemundervisas enligt 

U.S. Departement of Education närmare fyra procent, och en stor del av dessa elever är just 

särbegåvade (McQuiggan, Megra, & Grady, 2017). Enligt en engelsk studie utförd på Univer-

sity of Durham så ska de hemskolade eleverna ha utklassat eleverna från kommunal skolan i 

både läsning, skrivning och matematik (Rothermel, 2004). Intressant vore att försöka ta reda 

på hur svenska särbegåvade hemskolade elevers föräldrar resonerar kring valet att hemskola 

samt om dessa elever också kunskapsmässigt likt de i den engelska studien ligger över snittet.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Mitt namn är Åsa Fredriksson och jag läser lärarprogrammet åk 4-9 Ma/No vid Karlstad uni-

versitet. Nu är gör jag min sista termin och har påbörjat arbetet med att skriva ett examensar-

bete på avancerad nivå om 15 hp. 

Ämnet jag valt att skriva om är särskilt begåvade elevers vårdnadshavare och samverkan med 

skolan. Vilka utmaningar och möjligheter finns? 

Min ambition är att intervjua både vårdnadshavare och lärare för att få fram en bild av hur 

samverkan fungerar. Jag söker därför lärare som har någon erfarenhet av att undervisa särskilt 

begåvade elever. 

Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter. 

I mitt examensarbete kommer samtliga informanter att avidentifieras så ditt deltagande blir 

helt anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Jag hoppas du tycker att ämnet verkar intressant och att du vill bidra med din kompetens! 

Återkom gärna med svar inom den närmsta veckan så att vi tillsammans kan bestämma ett 

passande datum för intervju. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Åsa Fredriksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide för vårdnadshavare 

Frågor till vårdnadshavare 

Man/kvinna 

Ålderspann  

Geografisk plats 

Högsta utbildningsnivå 

Antal barn, ålder på barnen 

Antal barn med särbegåvning 

Finns det någon diagnos på barnet/barnen? 

Område särbegåvning 

Skulle du kunna beskriva ditt/dina barn? 

Vad kännetecknar särbegåvningen hos de? 

När, hur och vem upptäckte särbegåvningen? 

Särbegåvning och diagnos (2e) 

Vilka är dina kunskaper om särbegåvning och 2e? 

Hur har du införskaffat kunskap om särbegåvning/2e? 

Hur ger skolan barnet/barnen ledning och stimulans? 

Hur anpassar skolan undervisningen? 

Området samarbete och inflytande 

Vad är din upplevelse av skolan? 

Vad innebär det för dig som vårdnadshavare att samarbeta med skolan? 

Vad fungerar bra respektive mindre bra i samarbetet? 

Vad vill du som vårdnadshavare ha inflytande över i ditt barns utbildning? 

Området möteskultur 

Beskriv hur ett enskilt möte kring ert barn på skolan brukar vara utformat! 

Hur är det organiserat? (finns det en agenda, mötesledare och sekreterare?) 

Skrivs det protokoll som alla får ta del av? 

Hur fattas beslut? 

Vilket klimat råder under mötet? (öppet/hotsamt mm) 

Finns det något mer du vill berätta? 

Är det okej med uppföljningsfrågor? 



 

 

 

Bilaga 3 – intervjuguide för skolan 

Frågor till lärare 

Man/kvinna 

Ålderspann 

Geografisk plats 

År i yrket 

År på denna arbetsplats 

Ämnen och årskurs 

Område särbegåvning 

Skulle du kunna beskriva en särbegåvad elev? Vilka kännetecken finns? 

Vilka kunskaper har du om särbegåvning? Hur har du införskaffat dessa? 

Att identifiera särbegåvade elever 

Att ge särbegåvade elever ledning och stimulans 

Att anpassa undervisningen för särbegåvade elever 

Särbegåvning och diagnos (2e) 

Kunskapskartlägga särbegåvade elever 

Område samarbete och inflytande 

Vad innebär det för dig som lärare att samarbeta med vårdnadshavarna? 

Vad fungerar bra respektive mindre bra i samarbetet? 

Vilka önskemål brukar vårdnadshavare ha? 

Området möteskultur 

Beskriv hur ett möte kring en enskild elev brukar vara utformat! 

Hur är det organiserat? (finns det en agenda, mötesledare och sekreterare?) 

Skrivs det protokoll som alla får ta del av? 

Hur fattas beslut? 

Vilket klimat råder under mötet? (öppet/hotsamt mm) 

Finns det något mer du vill berätta? 

Är det okej med uppföljningsfrågor? 


