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1 INLEDNING 

Tankarna till mitt examensarbete började för några år sedan. Jag var i en skola och 

praktiserade. Jag hade en klass där en elev ansågs vara ganska stökig. Han var inte 

så stökig att man behövde vidta speciella åtgärder och han skrev i stort sett alltid bra 

på skrivningarna, men han störde den allmänna ordningen i klassen. 

Denna speciella dag hade jag besök från Linköping och skulle ha en lektion i 

matematik. Den omtalade eleven satt och gjorde ingenting och när min lärare från 

Linköping frågade honom hur han tänkte svarade han: ”Det fattar väl alla att det blir 

så här!” Han svarade korrekt på hennes fråga om matematikuppgiften. 

Detta var startskottet till mitt examensarbete. Han har följt mig i tankarna under hela 

min utbildningstid. Jag började fundera över hur många elever som är under-

stimulerade i våra svenska skolor. Vad gör skolan och lärare för dessa elever? 

När man pratar om barn med särskilda behov menar man ofta de som har det 

svårt i skolan på olika sätt. De elever som har svårt att klara godkänt gränsen eller 

inte alls når dit. Jag anser att barn som är över genomsnittet också är barn med 

särskilda behov. Dessa elever får ofta bli hjälplärare åt läraren eller får en annan bok 

att arbeta i där de ska köra på i gamla hjulspår. Jag tror att motivationen och nyfiken-

heten att lära sig mer försvinner. 

När jag började prata om ämnet till mitt examensarbete fick jag många blandade 

reaktioner. En del anser att detta är ett ”lyxproblem” som man inte behöver ägna 

någon större tid eftersom dessa elever alltid klarar sig i alla fall. Det finns så mycket 

annat i skolans värld som är mer akut. 

Jag menar inte att man ska ta resurser från elever som inte når upp till godkänd 

nivå eller har andra problem de behöver hjälp med, utan man behöver 

uppmärksamma begåvade elever också. I dagens skola ska undervisningen vara 

individanpassad och jag anser att de begåvade eleverna hamnar i skymundan. Hur 

många Einstein har den svenska skolan missat att stimulera under årens lopp? 

Precis som Gunilla O. Wahlström1 påpekar bör vi satsa på dessa elever även rent 

nationalekonomiskt. Jag tror att vi i det långa loppet förlorar enorma summor pengar 

och resurser om vi inte satsar på dessa barn och ungdomar. 

 

                                                
1 Wahlström, 1995 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är tvåfaldigt. Dels vill jag få kunskap om vad som avses med 

”begåvade barn” dels undersöka vad lärare anser om begåvade barn i skolan. Det 

innebär att jag avser att göra en litteraturstudie och därefter en empirisk studie i form 

av intervjuer. Följande frågor kommer att styra litteraturgenomgången: 

• Hur kan begåvade barn definieras? 

• Hur är forskningsläget när det gäller begåvade barn? 

I den empiriska delen kommer jag att söka svar på följande frågor: 

• Vad anser några lärare att begåvning är? 

• Vilka erfarenheter har dessa lärare av begåvade barn i skolan? 

• Hur ser begåvade barns hemsituation ut? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

I det här kapitlet har jag för avsikt att med hjälp av litteratur besvara följande frågor: 

• Hur kan begåvade barn definieras? 

• Hur är forskningsläget när det gäller begåvade barn? 

Jag kommer främst att presentera forskning som behandlar definitionen av vad som 

avses med begåvade barn, deras sociala situation och skolsituation. Dessutom 

kommer jag att ge en bild av några välkända genier som man kan anta en gång i 

tiden varit begåvade barn i skolan. 

 

 

2.1 Vad menas med begåvning? 

I National Encyklopedin står det att begåvning är: 

 

 Begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader i 

individers förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter.2 

 

National Encyklopedin utvecklar begreppet vidare och menar att begåvning kan avse 

en speciell inriktning, till exempel kreativ, konstnärlig, musikalisk och social. 

Värderingarna i samhället påverkar vad som betraktas som en begåvning. Både 

arvs- och miljöfaktorer anses ha betydelse för uppkomsten av begåvningsskillnader. 

Intelligens som kommer av latinets intellego som betyder förstå, fatta, varsebli 

betyder i dagligt tal detsamma som förstånd, begåvning eller tankeförmåga3. 

Ellen Winner använder ordet särbegåvning då hon syftar på personer med 

begåvningar som är klart över normalbegåvning. Hon använder ordet särbegåvning 

för att hänvisa till barn med tre atypiska karakteristika4: 

 

1) Brådmogenhet. De särbegåvade barnen lär sig behärska en disciplin i en 

tidigare ålder och fortare än genomsnittsbarnet. Disciplinen är ett organiserat 

kunskapsområde, det vill säga en disciplin där framgångar är mätbara. Det 

kan till exempel vara språk, matematik, musik, konst, schack, bridge, balett, 

                                                
2 National Encyklopedin,1990, band 2 sid. 372 
3 National Encyklopedin, 1990 
4 Winner, 1996 
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gymnastik, tennis eller skridskoåkning. Framstegen går snabbare därför att de 

har lätt för lärandet inom disciplinen. 

2) Envisas med att gå i sin egen takt. De särbegåvade barnen utvecklas i egen 

takt och hittar på nya egna lösningar på problem för att komma vidare. De 

undervisar sig själva en stor del av tiden och blir ofta kreativa i sitt sätt att lösa 

uppgifter. De tycker det är spännande med nya upptäckter de gör inom 

disciplinen vilket för dem vidare. 

3) En rasande iver att behärska. De särbegåvade barnen fokuserar starkt på sitt 

specialområde och förlorar kontakten med yttervärlden. De har ett besatt 

intresse för sin speciella disciplin. De är oerhört motiverade och fokuserade på 

disciplinen. Denna besatthet och att de har så lätt för att lära leder många 

gånger till starka prestationer. 

 

Hon menar vidare att andra barn som är nyfikna, klipska och arbetar hårt är 

normalbegåvade, men för att vara ett särbegåvat barn behöver man uppfylla 

föregående särdrag. Ett underbarn eller ett exceptionellt särbegåvat barn är ett barn 

som har förmågan att prestera på vuxennivå inom sin speciella disciplin. 

Särbegåvade barn kan hittas inom sådana discipliner där ramar och regler är hårt 

styrda, menar Ellen Winner5, som till exempel matematik, musik, språk och bildkonst. 

Inom andra discipliner, där ramar och regler inte är så strikta eller blir otydliga, är det 

svårt att hitta särbegåvade barn eftersom det är svårt att veta vad man letar efter. 

Hur vet man att man har ett särbegåvat barn när det gäller empati, sociala kontakter 

och så vidare? 

Gunilla O. Wahlström menar6 att man kan vara begåvad inom många olika 

områden. Det gäller inte bara de områden de flesta menar att man kan vara begåvad 

i, till exempel matematik, språk, konst, musik. Hon anser att man även kan vara 

begåvad inom områden som empati, medmänsklighet. Gunilla O. Wahlström anser 

också att en begåvning är de som kan tillgodogöra sig högre utbildning och lyckas 

väl när de väljer yrke. Byter de yrke lyckas de väl även då. 

                                                
5 Winner, 1996 
6 Wahlström, 1995 
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Benjamin Bloom skriver7 att i stort sett alla människor kan lära med de rätta 

förutsättningarna. Med begåvning menar han en ovanligt hög nivå av påvisad 

förmåga, prestation eller färdighet inom ett speciellt område. 

Enligt Roland S. Persson8 är alla människor begåvade, mer eller mindre. En 

obegåvad person, ur en strikt beteendevetenskaplig synvinkel, är i total avsaknad av 

kortikal verksamhet. Det är i stort sett samma sak som att vara hjärndöd. Alla 

begåvade människor har förmågan att tillgodogöra sig och lära av erfarenheter och 

på så vis anpassa sig till nya situationer. Han tycker därför att ordet begåvning är 

otillfredsställande och använder ordet särbegåvning istället. 

Enligt honom är särbegåvade personer individer som är exceptionella till sin 

anpassnings- eller prestationsförmåga. I dagsläget finns ingen heltäckande och 

allmänt accepterad beteendevetenskaplig definition av vad särbegåvning är och hur 

den kan definieras. 

Roland S. Persson9 tar upp vad olika forskare menar att begåvning är. Vissa 

definierar särbegåvning som något statiskt, som är mer eller mindre stabilt och ett 

medfött personlighetsdrag. Andra menar att särbegåvning är något dynamiskt och 

föränderligt. Han menar att förutom att individen bevisar sig genom ett visst 

beteende som inom området är överlägset alla andra kommer också åldersaspekten 

in. Ett barn som utvecklar en förmåga som vanligtvis inte kommer förrän senare, om 

än alls, kan betraktas som särbegåvat. Även en social dynamik styr och värderar 

vem vi kallar geni. Roland S. Persson föreslår en tolkning av särbegåvning som 

följande: 

 

”Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt 

och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera 

beteenden. Ett beteende i detta sammanhang förstås som en mänsklig 

prestation, aktivitet eller funktion.”10 

 

Roland S. Persson11 ger förslag på särbegåvningsdomäner. I dessa domäner har 

samhället behov och intressen av att finna särskilt begåvade personer. Han påpekar 

också att taxonomin inte är fullständig eller absolut utan att den är föränderlig då 

                                                
7 Bloom, 1985 
8 Persson, 1997 
9 Ibid 
10 Ibid sid. 50 
11 Persson, 1997 
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samhället är föränderligt. Domängrupperna delas in i sex olika kategorier. Det är för 

det första den idrottsliga domänen som har motorik och kroppskoordination som 

gemensamma nämnare. Det kan till exempel röra sig om simmare, fotbollsspelare 

och golfare. Den andra domänen är den kommunikativa som speglar socialt 

samspel samt kvalitativt syfte. Det kan röra sig om pedagoger, socionomer och 

sjukvårdspersonal. Akademisk verksamhet är den tredje domänen. Där är 

kunskapssökande, vetande och kunskapsgenererande gemensamma nämnare. I 

denna domän finner man forskare, fysiker, historiker och matematiker. I den 

språkliga domänen ingår språklig medvetenhet. Här finner vi författare, journalister, 

poeter samt tolkar. Den femte domänen är den konstnärliga vars gemensamma 

nämnare är estetiskt uttryck. Denna domän består av kompositörer, skådespelare, 

dansare och regissörer. Den sista domänen är den tekniska. Praktisk tillämpning, 

underhåll och reparation är gemensamma drag för denna domän. Snickare, 

ingenjörer samt kontorister finns här. 

 

 ”Att vara ”begåvad”, eller med en bättre term: särbegåvad, är till en viss 

utsträckning en social konstruktion, vilket har tvingat ett flertal forskare 

att skilja mellan å ena sidan särbegåvning som en objektiv och medfödd 

kapacitet och å andra sidan särbegåvning som en mer eller mindre 

förvärvad talang. Talang och särbegåvning är alltså inte nödvändigtvis 

samma sak”12. 

 

Joan Freeman13 definierar de väldigt begåvade som de som antingen visar en 

exceptionell hög prestationsnivå, antingen över flera olika områden eller i ett 

begränsat fält, eller de vars potential för framstående egenskaper inte än har blivit 

uppmärksammade, vare sig i tester eller av experter. 

Det finns en distinktion mellan de uppmärksammade begåvningarna hos barn samt 

ungdomar och vuxna. Barn jämförs ofta med andra barn i samma ålder och vuxna i 

deras produktion, baserat på många års hängivenhet till den valda domänen. 

Hon menar också att, till viss utsträckning, hur man definierar ett väldigt begåvat 

barn, beror på vad man letar efter. Det kan röra sig om en akademiskt framstående 

                                                
12 Persson, 1997, sid. 19 
13 Freeman, 1998 
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egenskap för formell utbildning, innovatör i affärer eller en som löser olika uppgifter 

för en IQ-klubb. Dunn med flera definierar14 begåvning som: 

 

”…en förmåga till kreativa prestationer under en oavbruten tidsperiod (år, 

kanske till och med årtionden) inom ett antal olika möjliga områden.”15  

 

Med förmåga till kreativa prestationer menar de något mer än bara bra betyg och 

höga poäng på skrivningar. Det är vad man kan göra med den kunskap som 

införskaffats och hur den kan förvandlas till en originell prestation. När de talar om en 

oavbruten tidsperiod menar de framgångar man får för sina ansträngningar under 

många år. De menar att en individ utvecklar en begåvning, det är inget man bara har. 

 

 

2.2 Hur är forskningsläget idag beträffande begåvade barn? 

Jag kommer inte att gå in på hur forskningsläget är i olika länder världen över. Jag 

tar endast upp det som Roland S. Persson noterat i sin bok16. I övrigt kommer jag att 

beskriva hur forskningsläget är med betoning på västvärlden. Det som gör det svårt 

att beskriva vad begåvning är, är att det inte finns någon exakt definition att luta sig 

mot. I olika länder värderas begåvning på olika sätt. 

Forskningen om särbegåvning i skolan är ganska ung internationellt sett. I USA 

fick kalla kriget den amerikanska staten att sätta fart. När Sovjetunionen skickade 

upp sin första rymdsatellit, blev amerikanarna tagna på sängen. De skyllde på den 

amerikanska skolan och utbildningssystemet för att man inte fått fram kvalificerat 

folk. Det gav resultat. Fram till 1993 har ungefär 43 % av alla Nobelpris hamnat i 

USA. I slutet av 1970-talet hade tre fjärdedelar av alla amerikanska stater en 

definition av ”begåvning” inskrivet i sina skollagar. Intresset för särbegåvade elever 

har gått upp och ned på grund av vissa motsättningar, men fick ånyo fart på 1970-

talet. 1987-1988 kom kongressbeslut om att man skulle satsa stora summor pengar 

till att inrätta ett federalt kontor som ansvarar enbart för frågor som gäller 

särbegåvning, samt att man också skulle inrätta ett nationellt forskningscentrum för 

dessa frågor. 

                                                
14 Dunn m.fl., 1992 
15 Dunn m.fl., 1992, sid. 11 f.f. 
16 Persson, 1997 



 9 

I Canada fanns redan 1914 i Ontarios skoladministration en definition på vad 

som menas med särskild begåvning samt vilka specialpedagogiska behov dessa 

elever har. I den kanadensiska skolpolitiken talar man om exceptionella barn och det 

inbegriper både inlärningsstarka och inlärningssvaga elever. Hur man sedan går till 

väga i denna specialpedagogik är lite olika Canada runt. I två provinser finns ingen 

lagstiftning, tre har lagstiftat och övriga provinser har utfärdat allmänna riktlinjer för 

skolorna att följa. 1975 kom en lag (i USA) som gav alla handikappade barn rättighet 

till utbildning. I Canada betraktas en särbegåvad elev utan tillgång till särskild tillsyn 

och undervisning som mer eller mindre handikappad och med de demokratiska 

rättigheter det innebär. 

I Storbritannien har ett antal privatskolor producerat många begåvningar. 

Privatskolorna har, i alla fall tidigare, endast varit öppna för de från det högre socio-

ekonomiska skiktet och ofta enbart för pojkar. I vissa fall har man lyckats visa att 

denna typ av hårt drivna privatskolor kan hämma barns emotionella utveckling. 

Tidigare var det allmänna motståndet mot att erkänna begåvningar i den engelska 

grundskolan varit stort. Engelsk forskning har visat att de särbegåvade också har 

behov och motståndet har lättat lite. Intresset för detta har de senaste åren vuxit. 

Forskare, föräldrar och lärare har startat ideella föreningar för att sprida information 

och kunskap. Det har lett till att en officiell skolpolicy existerar som innebär att 

inlärningssvaga och inlärningsstarka elever skall få pedagogisk berikning. Frågan är 

dock inte lagstiftad. Roland S. Persson påpekar också att de månghundraåriga 

engelska elitskolorna inte har något eller mycket lite att göra med denna satsning på 

särbegåvade elever. 

I det forna Östtyskland sökte man medvetet efter särskilt begåvade bland barn 

och ungdomar. Det har visat sig att syftet med detta inte tjänade barnen och 

ungdomarna utan ville visa på den östtyska politiska modellens förträfflighet. 

Samtidigt pågick en debatt i Västtyskland om det var demokratiskt försvarbart att ge 

särskilda resurser åt de särbegåvade. Man antog felaktigt att en satsning på de 

särbegåvade i samhället nödvändigtvis skulle ske på bekostnad av de 

handikappade. Opinionen har dock svängt dramatiskt de senaste åren och 1985 

sade den dåvarande utbildningsministern att man inte längre kan ignorera de 

särbegåvade elevernas behov utan att de behöver få ett större erkännande och ett 

ökat stöd. Nu ser man de särbegåvade, mer eller mindre som en investering för 

framtiden. Det påpekas att denna satsning ska vara frivillig och måste utveckla både 
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akademiska och sociala förmågor. Man ska försöka identifiera begåvningarna så 

tidigt som möjligt för att rätta insatser ska kunna sättas in så tidigt som möjligt. 

Föräldrarna ska vara delaktiga och det får inte bli en socioekonomisk sak. 

Nigeria är ett av världens fattigaste länder. Specialpedagogiken kom relativt sent 

till Nigeria men direkt inkluderade man både inlärningssvaga och inlärningsstarka i 

begreppet. Lärarna erkänner de särbegåvade men de står utan resurser och 

kunskap för hur det ska hanteras. Myndigheterna står inför problemet att försöka 

jämka samman de södra och de norra delarna av landet. I norr har islam ett stort 

inflytande och i söder är västvärldens missionärsinflytande starkt. Trots dessa 

svårigheter, är en av de grundläggande riktlinjerna i nigeriansk skola att ge 

handikappade och särbegåvade särskilt stöd. 

Även om de afrikanska länderna har knappa resurser står ändå utbildning högt i 

kurs på den politiska dagordningen. Så är inte fallet i Latinamerika. Utbildningsfrågor 

är inte oviktiga men med en inflation som galopperar iväg, enorma statskulder och 

en fattigdom som bara växer och växer prioriteras inte utbildningsfrågor. Lärarbrist 

och otillräckliga finansieringar gör att skolan faller sönder. Även med dessa problem 

existerar en vilja att främja elever med särskilda behov. Brasilien är förmodligen det 

land, av de latinamerikanska länderna, som har kommit längst i sitt 

specialpedagogiska tänkande. Brasilien tog hjälp av amerikansk expertis för att få till 

stånd en användbar definition på ”särkilt begåvad” samt att få ett center för 

specialpedagogiska frågor. Centret grundades 1973. Argentina och Chile har inte 

visat mycket intresse för denna specialpedagogik. I Mexiko har man kommit lite 

längre. I Mexico City finns ett statligt kontor för specialpedagogiska frågor. Man har 

inte lagstiftat något än men har för avsikt att ge ett förslag på åtgärdsprogram som 

riktar sig till barn och ungdomar med särskilda förmågor. Det är stora skillnader 

mellan länderna i Sydamerika med hur man handskas med frågorna kring särskilda 

begåvningar. De flesta länder har någon aktivitet som innefattar dessa barn och 

ungdomar. I vissa fall ligger initiativet mer eller mindre helt i händerna på privata och 

oftast helt ideella insatser. 
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2.3 Begåvade barn – gemensamma drag och uppväxtvillkor 

Hur vet man då att en person är begåvad? Många författare och forskare har försökt 

sammanfatta vissa gemensamma drag och nedan presenteras några av dem. Peter 

Young och Colin Tyre17 har gjort följande sammanfattning. Begåvade personer har 

förmågan att hantera nya situationer. De kan se sammanhang, även de som är 

abstrakta och invecklade. De har förmågan att lära nytt och sedan tillämpa denna 

nya kunskap på nya områden. De har förmågan att kontrollera sitt beteende så att de 

inte handlar rent instinktivt utan med hjälp av tidigare erfarenheter kan de hantera 

situationen och fungerar socialt på ett fördelaktigt sätt. De har förmågan att ta emot 

komplicerad information och reagera snabbt på den. Många av deras mentala 

processer fungerar väl, så som perception, association, minne, logiskt resonemang 

och fantasi. 

D.A. Sisk har gjort en annan lista18: Begåvade personer har en hög matematisk 

kompetens. De är pigga, nyfikna och har många olika intressen. De tänker originellt, 

kreativt och fantasifullt. De är oberoende i sitt handlande och lär sig snabbt genom 

erfarenhet. På så vis kan de generalisera och se sammanhang mellan kunskaper 

och idéer som är till synes orelaterade. De är intresserade av att lära, vilket också 

syns i skolan. De kan lösa problem förutsättningslöst och är fyndiga. Att ta till sig och 

använda information, gärna bilder, och idéer går med lätthet. Ett tydligt kroppsspråk 

och en mogen humor är också särdrag hos begåvade personer. 

I en studie av Benjamin Bloom19 studerades atleter (olympiska simmare och 

tennisspelare i världsklass), esteter (konsert pianister och skulptörer), kognitiva eller 

det intellektuella fältet (forskande matematiker och forskande neurologer). Han tänkte 

även studera ett fjärde fält, området som betonar interpersonella relationer, men 

hittade inga kriterier eller metoder som kunde garantera att personerna inom detta 

område var de som hade nått högst i sin begåvning inom området. 

Hos konsertpianister påverkades de tidigare årens inlärning bland annat av att de 

hade fått en identitet som pianister och kände sig väl med den i ganska tidig ålder. 

De utvecklade rutiner kring sitt spelande. Övning och lektioner blev en naturlig del av 

deras liv. 

                                                
17 Young, Tyre, 1992 
18 Wahlström, 1995 
19 Bloom, 1985 
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Föräldrarna var ivriga och uppmuntrande. Både föräldrar och barn kunde lätt få 

förnyad energi till ökat arbete utan problem eftersom de visste att de hade så många 

år framför dem och så få som gått till spillo, på grund av barnens ringa ålder. 

Föräldrarna gjorde fler uppoffringar än att bara finnas till hands hemma. De kunde 

köra sina barn långa sträckor för att barnen skulle få de bästa lärarna. Några flyttade 

för barnens skull. Många hem var barncentrerade, det vill säga att barnen kom i 

första hand. 

Hos skulptörerna var det ingen som kunde förutsäga att barnen skulle bli så 

framgångsrika som de blev. Varken de själva, föräldrar eller lärare såg det. Som barn 

tecknade och målade de. De byggde med klossar, ritade och ritade av. Föräldrarna 

uppskattade deras teckningar och många av barnen såg någon i hemmet rita eller 

måla, många gånger som ett rent nöje. Föräldrarna sparade barnens alster och vissa 

ramades in. Föräldrarna tryckte inte på för att barnen skulle utveckla sina 

konstnärliga talanger. De började inte utveckla sina talanger förrän i tonårsåldern. 

Hos simmarna upptog simningen mer och mer tid, det var roligt att simma i ett 

lag. Skolarbete, nöjen och vänner (som inte simmade) försvann mer och mer i 

bakgrunden även om de fortfarande var viktiga. Hemmen var väldigt barnorienterade 

och hade väldigt hög arbetsmoral. Från början var simningen ett tidsfördriv och inte 

ett arbete mot ett mål. Ingen av föräldrarna kunde förutsäga barnens enorma 

framgångar. När barnen blev lite äldre och föräldrarna såg att det fanns potential hos 

barnen blev de involverade i simningen. De hjälpte till på tävlingar, de körde barnen 

och lagkamrater till träningar och tävlingar. Det blev till slut en familjeangelägenhet. 

Föräldrarna lade ner mycket tid och pengar på barnen. 

I cirka 80 % av tennisspelarnas familjer spelade minst en förälder tennis. Man 

använde tennisspel som rekreation och nöje i familjen. Familjen var viktig och man 

gjorde mycket saker tillsammans. Föräldrarna tillbringade mycket tid med barnen och 

en hög arbetsmoral fanns i de flest familjer. Mottot ”ska man göra något, ska man 

göra det ordentligt” gällde för många. För många var ”göra ordentligt” lika med att 

vinna. De första tränarna de hade uppmuntrade barnen och fick dem nyfikna och 

intresserade. Tennisspelarna hatade att förlora vilket gjorde att de övade mycket hårt 

för att förfina sin stil. Föräldrarna lade ner mycket tid och pengar på barnens 

tennisspel. När barnen blev äldre började familjeaktiviteterna kretsa helt kring 

barnets tennisspelande. Mycket tid och kraft gick också åt till att hitta bra tränare. 

Semestern kretsade kring tennis. 
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Hos matematikerna var de flesta föräldrarna välutbildade. Utbildning och prestation, 

speciellt intellektuell prestation var föräldrarnas motto. 

Även om föräldrarna inte pressade eller styrde sina barn till medvetna val influerades 

barnen ändå av föräldrarnas värderingar, uppfattningar och förväntningar. 

Många av föräldrarna ansåg att undervisning sker i skolan och undervisade därför 

inte själva sina barn. Föräldrarna läste mycket för sina barn och de tog barnens 

frågor på allvar. Kunde inte föräldrarna svara på frågorna lärde de sina barn var och 

hur de skulle hitta svaren. Barnen arbetade gärna ensamma. När barnen blev äldre 

och den matematiska begåvningen blev mer tydlig, uppmuntrade och stöttade 

föräldrarna sina barn genom diskussioner, införskaffande av böcker och annat 

material som de behövde för sina projekt. 

Neurologerna kom från typiskt aktiva och akademiskt orienterade familjer. Nästan 

alla neurologer utvecklade ett intresse för det vetenskapliga ganska tidigt. På fritiden 

lekte många med lådor (typ ”lilla kemisten” förf. anm.), eller vetenskapliga projekt. 

Föräldrarna stöttade dessa aktiviteter. De flesta utvecklade grundläggande 

färdigheter genom att manipulera saker och genom att tänka igenom problem eller 

projekt. De följde ritningar och instruktioner. De lärde sig att ta skolan på allvar 

eftersom det lönar sig i slutänden. De utvecklade en säkerhet i att lyckas. De visste 

att problem var till för att lösas och så småningom övervinnas. De utvecklade också 

ett flexibelt arbetssätt och kunde ha många järn i elden samtidigt. 

Undersökningen av Benjamin Bloom20 visar följande gemensamma nämnare 

bland simmarna, pianisterna och matematikerna: De har en villighet att lägga ner en 

stor arbetsinsats när det gäller övning, tid och ansträngning för att bli så duktiga som 

möjligt. De är tävlingsinriktade på sitt område och fast beslutna att göra sitt yttersta 

till vilket pris som helst. De har en förmåga att snabbt lära sig nya tekniker, idéer eller 

processer inom sitt område. 

För att nå världsklass var stöd och entusiasm från familjen en nödvändig förut-

sättning. 

En särbegåvad personlighet är ofta beredd att ta risker och villig att konfrontera 

motstånd. De är öppna för nya intryck, uthålliga och har en tendens att söka nya 

erfarenheter. De har god självdisciplin, är nyfikna och hängivna. De drivs många 

gånger av ett inre motiv vilket gör att de kan betraktas som idealister snarare än 

                                                
20 Bloom, 1985 
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karriärister. Många av dessa kreativa särbegåvningar är organiserade och 

självständiga. Dessa individer kan tyckas försjunkna i egna tankar, tillbakadragna, 

eftertänksamma, men de har också en karisma som lämnar få oberörda. De är ofta 

färgstarka, intensiva och fascinerande. De särbegåvade individerna är överlag hårt 

arbetande personer. De har en kapacitet att arbeta effektivare än de flesta andra 

och blir skickliga där av.21 

Bland andra Benjamin Bloom22 hävdar att alla kan bli begåvade i något med de 

rätta förutsättningarna medan andra hävdar att arv och miljö påverkar och inte kan 

bortses. För att bli en särbegåvad individ krävs mycket inlärning och övning enligt 

Roland S. Persson. Men man kan inte ta ett barn, vilket som helst, och med en viss 

uppfostran åstadkomma vad som helst.23 

Joan Freeman presenterar24 en lista över hur de begåvade eleverna kan vara. De 

har ett ypperligt minne och användande av information. De vet hur de lär sig bäst och 

kan övervaka inlärningen. De kan ta mer tid på sig att planera men når beslut 

snabbare. I information ser de vad som är irrelevant och kommer snabbare fram till 

själva kärnan. Även om deras tänkande är mer organiserat än andra barns, kan de ta 

till sig alternativa lösningar till inlärning och problemlösning. De har en förmåga att 

göra spel och uppgifter mer komplexa för att öka intresset. De har en enastående 

förmåga att koncentrera sig länge och när de vill, från tidig ålder. 

Särbegåvade individer har ett osedvanligt bra minne och kan använda sina 

kunskaper bättre än andra. De tycks vara mer medvetna om hur det egna psyket 

fungerar. De tenderar att utmärka sig genom att kunna använda metakognitiva 

strategier, vilket ofta syns i tidig ålder. (Metakognition: en process där man är 

medveten om sitt eget tänkande.) 

Särbegåvade individer är de som inte bara kan lösa betydande problem utan de kan 

finna och formulera viktiga problemställningar. De är med andra ord nyfikna och har 

ett behov av att lära och upptäcka25. 

Enligt Deborah Eyre26 verkar det finnas tre separata komponenter som 

tillsammans leder till enastående prestationer. Dessa komponenter är en medfödd 

förmåga, möjlighet/stöd och motivering/hårt arbete. Det verkar inte som om det är en 
                                                
21 Persson, 1997 
22 Bloom, 1985 
23 Persson, 1997 
24 Freeman, 1998 
25 Persson, 1997 
26 Eyre, 1997 
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jämn fördelning mellan dessa komponenter för att lyckas. Barn som har förmågan 

och en hel del motivation, men få möjligheter och väldigt lite stöd lyckas ibland mot 

alla odds. Barn med starkt stöd hemifrån och goda möjligheter kan lyckas utan en 

enastående förmåga eller motivation. Barn med förmågan, stödet och möjligheterna 

kan ibland misslyckas på grund av dålig inre motivation. 

 

 

2.4 Begåvade barns sociala situation 

Man har upptäckt att vissa barn utvecklar en härdighet. De brukar ibland beskrivas 

som ”maskrosbarn”, de är sårbara men oövervinneliga. Man har upptäckt att familjen 

är av betydande vikt när det gäller att kunna utveckla en härdighet, men ibland 

händer det att barn lyckas utveckla detta trots svåra hemförhållanden. Att upptäckas 

och bli uppskattad för sin särbegåvning i klassrummet och hemma är inte en 

nödvändig förutsättning. Ett fåtal lyckas utvecklas ändå. Roland S. Persson menar27 

att det stora flertalet särbegåvade barn inte skulle utvecklas i enlighet med sin 

potential i en oförstående och stimulansfattig miljö.  

Lewis Terman, en psykolog på Stanford, började med ett projekt 1921 om 

begåvade barn28. Han ville ta reda på vad barn med högt IQ hade för egenskaper. 

Studien omfattade drygt femtonhundra barn födda mellan 1903 och 1917. Dessa 

barn följdes hela livet. Sjätte bandet av Termans studier kom ut 1995. Barnen i 

försöksgruppen visade sig vara överraskande välanpassade. I annan litteratur finns 

att läsa att många mycket begåvade barn blir socialt utanför, då de enbart ägnar sig 

åt sitt speciella intresse. Det ska dock tilläggas att i Termans undersökning var 

många av barnen från välutbildade medelklassfamiljer. Denna klass utgjorde en 

mycket liten del av den amerikanska befolkningen under den här tiden. 

Ellen Winner säger29 att de särbegåvade barnen ofta är isolerade från 

kamratskap och olyckliga, om de inte haft turen att stöta på likasinnade. Precis som 

Gunilla O. Wahlström30 påpekar Ellen Winner att vi bör ta tillvara på de särbegåvade 

elevernas begåvningar som en investering inför framtiden. 

                                                
27 Persson, 1997 
28 Winner, 1996 
29 Winner, 1996 
30 Wahlström, 1995 
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Begåvade barns sociala fostran är mycket viktigt31. Det är viktigt att barnen växer upp 

till hela individer med kontakt med sina känslor samt tillgång till empati. Många 

begåvade barn blir socialt utanför då de ägnar all sin tid och energi till sitt 

specialområde. Vuxna behöver uppmärksamma detta så att man tidigt kan hjälpa 

dessa barn in i den sociala gemenskapen. 

Har man som vuxen en positiv förväntan på barnen och ställer rimliga krav, kommer 

barnen att höja sin prestationsnivå. Det blir en positiv självuppfyllande profetia. 

Att särbegåvade barn blir framstående som vuxna menar Ellen Winner32 är en 

myt. Kulturella attityder och familjeattityder har en stor effekt på prestationerna. Om 

familjen uppmuntrar och tror på individen ökar chanserna för att lyckas33. De 

begåvade barnen har precis samma behov som alla andra barn. De har behov av att 

tillhöra en grupp där de kan känna sig trygga och omtyckta av andra barn och 

vuxna.34 

Det finns inga vetenskapliga bevis för att begåvade personer skulle ha mer 

emotionella problem än andra. Istället menar Joan Freeman pekar en israelisk studie 

på att begåvade barn skulle vara emotionellt starkare än andra. Höga förväntningar 

från lärare och föräldrar kan dock sätta press på eleven, vilket kan göra att de mår 

dåligt35. Det har visat sig att barn med högt IQ har goda sociala relationer. Det finns 

också andra undersökningar som visar att begåvade ungdomar under press, vid till 

exempel skrivningar, kan bli deprimerade och ibland självmordsbenägna. 

Ett problem som begåvade elever i en klass kan ha, är hur de ska lösa den sociala 

situationen med de klasskamrater som inte är lika begåvade36. 

 

 

2.5 Handlar det om IQ? 

Ellen Winner noterar37 att högt IQ och särbegåvning inom konst och musik inte hör 

ihop. Roland S. Persson menar att IQ-test förmodligen är det mest tillförlitliga sättet 

                                                
31 Ibid 
32 Winner, 1996 
33 Freeman, 1998 
34 Wahlström, 1995 
35 Freeman, 1998 
36 Freeman, 1998 
37 Winner, 1996 
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att säga om en person har ett akademiskt särbegåvat beteende. Men ett högt IQ är 

ingen garanti för ett produktivt och framgångsrikt liv38. 

Joan Freeman menar att väldigt hög intelligens, som mäts med IQ test är det klart 

överlägsna sättet att definiera väldigt begåvade barn. IQ test är dock mycket 

ifrågasatta. Ett problem som kan nämnas är att IQ testet är starkt influerat av ett 

system som inkluderar sociala och moraliska värderingar. Det börjar komma nya 

tester som har för avsikt att urskilja de många komponenter av intelligens. Det finns 

också standardiserade test för specifika områden, så som fallenhet för musik och 

vetenskap. Joan Freeman påpekar också att Howard Gardner och hans idéer om de 

sju intelligenserna börjar slå igenom. 

De vanliga IQ testen kan inte identifiera inlärningsprocessen eller tänkandet, inte 

heller förutsäga kreativitet. Det har visat sig att motivation och energi ökar chansen 

för succé i livet mer än ett högt IQ som barn. IQ test är ett användbart och tillförlitligt 

instrument för att identifiera akademiska kvalitéer i skolan39. 

Rita Dunn med flera40 menar att IQ tester ger ett bra mått på kortidsminnet, 

ordförrådet och spatial resonemangsförmåga. Däremot säger IQ test inget om kreativ 

fantasi, ledarskapsförmåga, social sensibilitet, kommunikationsförmåga, konstnärlig 

eller musikalisk förmåga, anlag för teknik och mekanik samt praktiska förmågor. 

 

 

2.6 Begåvade barns skolsituation 

Wahlström menar41 att barn med avvikande kompetens i klassen (åt vilket håll det än 

är) inte bör arbeta för mycket ensamma. Detta kan leda till att de betraktar all 

inlärning som ensamarbete och inte något roligt tillsammans med andra. Det kan 

också leda till att de blir ensamma och utanför i gruppen. 

Eftersom många elever har många olika slags talanger eller begåvningar talar det 

också för mindre klasser, så att man som lärare har tid och möjlighet att plocka fram 

dessa egenskaper hos eleverna. Många gånger kanske det faktiskt är så att eleven 

själv inte vet om sin egen begåvning, men med hjälp av duktiga pedagoger får man 

                                                
38 Persson, 1997 
39 Freeman, 1998 
40 Dunn m.fl., 1992 
41 Wahlström, 1995 
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fram detta42. De barn som har speciella begåvningarna kan också vara kamouflerade 

och visa sig först senare i livet. 

Roland S. Persson, Högskolan i Jönköping, säger43 att lärarkåren i Sverige 

uppskattar antalet särbegåvade barn till 9 % av elevpopulationen. Han och Ellen 

Winner använder ordet särbegåvning istället för begåvning för att betona speciell 

begåvning. Senare forskning verkar visa att ojämnhet hos särbegåvade barn är mer 

regel än undantag. Många begåvade barn är mycket skickliga inom ett visst område 

medan andra områden inte fungerar bra eller väldigt dåligt. Ellen Winner skriver44 att 

ca 10% av skolbarnen i USA med högt IQ ligger minst två år efter årskursens läsnivå. 

Roland S. Persson menar 45att elitism har slagit hårt mot den svenska skolan. Det 

är inte ”fint” att ge de elever, som presterar över den norm som läroplanen anser 

utgör normalprestation, uppmärksamhet. Det svenska skolväsendet är konstruerat så 

att tonvikten ligger på klassiskt liberala grundvalar, det vill säga en social jämlikhet 

som innebär att alla elever har rätt till val och utbildningsmöjligheter. Men detta 

innebär också att det till viss del också sätter gränser för hur ”duktig” en elev får vara 

i skolan. I Sverige och Skandinavien börjar man dock uppmärksamma andra behov 

än bara inlärningssvårigheter, framförallt inom forskningen. 

Om en elev inte kan sitta stilla men läraren kräver det, vem har då problem, 

läraren eller eleven? Läraren har också speciella behov han eller hon vill 

tillfredsställa. Kanske vill man ha lugn och ro och en trevlig arbetsmiljö. 

Professionella pedagoger behöver kunna skilja på sin yrkesroll och sin personlighet. 

Wahlström menar att för att bli en bra lärare behöver man bry sig om eleverna. Med 

det menar hon inte att man måste tycka om alla eleverna, men bry sig om alla bör 

man göra. Som lärare behövs också ett öppet sinne och räkna med att bli förvånad. 

När läraren förväntar sig att kunna bli förvånad törs eleverna öppna upp och bli 

kreativa. På så vis kan en slumrande genialitet blossa upp. Slutligen behöver läraren 

vara flexibel. Läraren har inte alltid rätt och ibland kommer eleverna med lösningar 

som läraren inte tänkt på.  

Vissa funderingar som läraren har, kan få de begåvade eleverna att komma 

vidare. Det kan till exempel vara att se över om uppgifterna är tillräckligt utmanande 

för eleven. Bygger arbetet vidare på det som övriga i klassen gör? Kan eleven ta 

                                                
42 Ibid 
43 Winner, 1996 
44 Ibid 
45 Persson, 1997 
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hjälp av andra i skolan, till exempel slöjdlärare, bibliotekarien med flera? Utmanar 

lärarens uppgifter eleven så långt det är möjligt eller endast så långt som lärarens 

kunskaper räcker46? 

I Lpo 94 står det att läsa att läraren skall planera och genomföra sin undervisning 

så att den är anpassad till varje elevs förutsättningar och behov och att hänsyn till 

dessa skall tas. Skolans uppgift är också att: 

 
 ”… stimulera varje elev att bilda sig och att växa med sina uppgifter. I 

skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och 

estetiska aspekterna uppmärksammas.”47  

 

Wahlström tycker48 att elever som arbetar snabbt kan läsa andra kurser som normalt 

inte ingår i den årskursen. För många begåvade barn är fördjupning i ämnet att 

föredra. På så vis arbetar de med samma sak som övriga i klassen och den 

begåvade eleven hamnar inte utanför. Att arbeta med ett eget projekt då och då är 

inget konstigt för eleverna. 

En akademiskt särbegåvad elev som anpassat sig till skolsystemet upptäcks 

naturligtvis lätt. Man upptäcker med vilken lätthet denne besvarar lärarens frågor 

och förvånas över svaren och kommentarerna. Roland S. Persson menar att den 

särbegåvade eleven fungerar väl i klassen och känner trygghet.49 

En israelisk utbildningsforskare50 menar att de kreativa och praktiska 

särbegåvade barnen inte upptäcks av föräldrar och lärare därför att man är helt 

inställd på att de ska inordna sig under ett akademiskt prestationstänkande. 

För att upptäcka en särbegåvad elev behöver läraren, enligt särbegåv-

ningsforskaren Nava Butler-Por51, vara uppmärksam på vilket sätt eleven gör sina 

hemläxor, läxförhör och skrivningar och hur eleven annars formulerar frågor och 

antaganden. Läraren behöver lägga märke till om eleven har ett väldigt intresse för 

något som eleven kan ha läst om hemma men saknar kunskap om det som 

läxläsningen handlar om. Har eleven ett engagemang i något utanför skolan men 

saknar det i skolarbetet? Kontakten med föräldrar och andra lärare är mycket viktig. 

                                                
46 Wahlström, 1995 
47 Lpo 94, 1994, sid.8 
48 Ibid 
49 Persson, 1997 
50 Ibid 
51 Ibid 
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Hur ska man undervisa en särbegåvad elev? Det finns inga givna svar men Roland 

S. Persson menar att den särbegåvade eleven måste få veta och uppleva att deras 

talang är acceptabel och värdefull. De behöver uppmuntras och ges tillfälle att 

använda och även utveckla den speciella talangen. 

Roland S. Persson säger att begåvade barn inte ska grupparbeta hur som helst. 

Man ska medvetet låta dem hjälpa till och placera dem i grupperna bland övriga 

klasskamrater för att skapa och fostra en känsla av socialt ansvar. Men man ska inte 

som lärare göra det för att avlasta sig själv. 

Särbegåvningsforskarna Karen B. Rogers (USA) och Pieter Span (Holland)52 

säger att särbegåvade elever bör tillbringa större delen av sin skoldag bland andra 

särbegåvade. Om det inte är möjligt bör lärare bilda en grupp bestående av de 

särskilt kapabla och avsätta tid att arbeta med den gruppen. En annan möjlighet är 

att det på skolan bildas en grupp av särbegåvade, oavsett ålder, som arbetar ihop. 

Fokus ska ligga på accelererande individuella eller kollektiva uppgifter. De menar att 

grupparbete, med både särbegåvade och icke särbegåvade, i klassen bör undvikas, 

utom då syftet är att utveckla social kompetens. 

Hur upptäcker man de väldigt begåvade individerna? Joan Freeman53 presenterar 

fyra av de mest använda metoderna för att hitta dessa barn. Det är IQ test, 

rekommendation från lärare, rekommendation från föräldrar och nominering från 

jämnåriga. 

Hon menar också att IQ test kan finna de individer som är lämpade för skolan, men 

det kan inte identifiera någon som är utomordentligt duktig i till exempel sport. 

Eftersom man inte vet hur framtiden ser ut behöver det finnas olika system för att 

identifiera olika typer av begåvningar som kommer samhället till gagn. 

I vanliga klasser bör läraren undervisa så att eleverna följer samma tema men på 

olika djup. På så vis slipper de begåvade vänta in sina klasskamrater och spar 

mycket tid (individualisering). 

Deborah Eyre54 tycker att det är av största vikt att skolorna identifierar de mest 

begåvade eleverna. Att tro att begåvade elever alltid gör bra ifrån sig och inte 

behöver någon särskild uppmärksamhet är misskrediterande. Brist på effektiva och 

planerade åtgärder leder till uttråkning och underprestering. Det leder till ett 
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utbildningssystem där eleverna lyckas endast om de inte bara har förmågan utan 

också en önskan att anpassa sig och göra bra ifrån sig, eftersom de endast får lite 

stöd och uppmuntran från lärarna. Det leder också till ett orättvist system. De barn 

vars föräldrar som påkallar skolans uppmärksamhet på barnets förmågor kanske kan 

bli hörda. Andra barn som inte är lika lyckligt lottade får det inte. Om skolor inte är 

systematiska och aktiva i att finna de begåvade eleverna och tillhandahåller med 

adekvat stöd kommer elever med ogynnsamma bakgrunder att straffas och vita 

medelklassföräldrar att dra sig tillbaka från den statliga sektorn. Hon tycker att 

uppmärksamma begåvade elever inte är något extra val utan en avgörande aspekt 

för att ge en bra och mångsidig utbildning. 

 

 

2.7 Underpresterande begåvade barn 

Det finns elever som är underpresterande, det vill säga de presterar under sin 

förmåga. Det visar sig att pojkar är en starkt dominerande grupp. De har annars inte 

så mycket gemensamt, men vissa likheter har man funnit55: många kommer från 

problematiska hemförhållanden, där uppfostran är inkonsekvent eller ”dålig”. Många 

har dålig hälsa och dålig hörsel eller syn som ingen har upptäckt. De arbetar utan 

mål och upplevs av lärare och sig själva som lata. Deras studieteknik är 

genomgående dålig. Många har flyttat ofta och bytt skolor och många har 

koncentrationssvårigheter. De är självgoda och fungerar dåligt socialt. 

 

Roland S. Persson56 säger att en lärare inte behöver upptäcka den särbegåvade 

eleven i klassen. Det kan vara den elev som bråkar och stör mest som är den 

särbegåvade men otillfredsställd och uttråkad. Han ställer också frågan om duktiga 

elever också är de särbegåvade. Han säger att den överväldigande delen av tidigare 

fallbeskrivningar beskriver de särbegåvade eleverna som mer eller mindre 

missanpassade i skolan och som uppfattas som hopplösa irritationsmoment av sina 

lärare. Eleven sätter press på läraren med sitt ifrågasättande, sin iver att lära och sin 

studieenergi. Han eller hon kan också medvetet välja att resignera och göra mycket 

dåligt ifrån sig för att bli mer lik klasskamraterna. Eleven kan också bli stökig och 

                                                
55 Wahlström, 1995 
56 Persson, 1997 
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ställa till bråk för att få uppmärksamhet. De kan bli omhändertagna av 

skolvårdspersonal och skulle knappast av läraren beskrivas som särbegåvningar. 

Barn som döljer sin begåvning är barn som ofta, men inte alltid, känner sig 

oönskade, förkastade eller kommer från skilsmässohem där föräldrarna inte tänker 

på att barnen behöver vuxna förebilder. Barn som är väldigt kreativa och praktiskt 

lagda är barn som ibland döljer sin kapacitet. 

Barn som kommer från hem där de inte får uppmuntran och uppmärksamhet för 

sin speciella begåvning kan ofta vara barn som inte märks i skolan. Det kan många 

gånger vara svårt att som lärare hitta dessa barn57. 

I ”Teaching bright pupils” 58 har man tagit upp några särdrag för hur man kan 

identifiera underpresterande begåvningar. De kan vara negativa mot skolan och 

uppenbart uttråkad, rastlösa och ouppmärksamma. De kan vara känslomässigt 

instabila, utåt sett självgoda och absorberade av sin egen inre värld. De kan skriva 

dåligt men vara duktiga på att tala. Relationerna till lärare och kamrater fungerar 

dåligt och de kan vara kränkande och otåliga mot långsammare kamrater. De har 

ofta äldre kompisar och är självkritiska. Men de kan också vara kreativa och uthålliga 

när de är motiverade och lär sig snabbt. De har förmågan att lösa problem och tänka 

abstrakt. De kan många gånger vara provocerande i sina frågor och uppfinningsrika 

när det gäller att hitta svar på öppna frågor. 

Susan Leyden sammanfattar59 underpresterade begåvningar som att de är 

rastlösa, ouppmärksamma, dagdrömmande, tystlåtna och delar inte gärna med sig 

av sina kunskaper. De har ibland en låtsad okunnighet. De följer inte gärna 

instruktioner från lärare utan vill göra saker på sitt eget sätt. De kan vara tillbaka-

dragna och vill inte delta i grupparbeten utan arbetar hellre ensamma. De är 

vanligtvis välartikulerade men klarar inte av att skriva snyggt och bra. Generellt är de 

likgiltiga för skolarbetet och verkar buttra, apatiska och icke samarbetsvilliga. De är 

hyperkritiska och ifrågasätter ständigt skälen som anges och är snabba på att 

påpeka om information eller logik är fel. De är obehagligt rättframma i sin bedömning 

av situationer och påpekanden om skillnader mellan vad människor säger och vad de 

gör. 

                                                
57 Wahlström, 1995 
58 Ibid 
59 Leyden, 1985 
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Begåvade elever som inte blir utmanade kan bli uttråkade. Detta kan göra att de 

flyr in i dagdrömmeri eller blir stökiga. Om de alltid får utmaningar som är för lätta för 

dem, kan de börja testa reglerna. De kan också börja göra misstag antingen för att 

de inte är tillräckligt uppmärksamma eller bara för att bli av med långtråkigheten. Ett 

problem för de som inte får tillräckliga utmaningar är att de inte lär sig någon 

studieteknik, vilket kan straffa sig när uppgifterna senare blir mer avancerade60. 

Begåvade elever kan dölja sina begåvningar i en vanlig klass för att få vänner och 

för att passa in. Underpresterande begåvningar kan ha emotionella problem med 

dåligt självförtroende. De har mycket svårt att själva förändra sitt beteende utan 

hjälp. Kännetecken hos underpresterande begåvade barn kan vara att de är 

uttråkade och rastlösa. De har ett flytande tal men skriver dåligt. De är vänliga mot 

äldre barn och vuxna men fientliga mot auktoriteter. De kan vara omåttligt 

självkritiska, oroliga och känna sig utstötta av familjen. De är snabba i tanken men 

vet inte hur man lär sig akademiskt. Deras strävan är för låg för begåvningen och de 

sätter inga egna mål utan förlitar sig på lärarens beslut. De tänker inte framåt men de 

har ett abstrakt tänkande. De skriver dåligt på skrivningar men ställer kreativa, 

sökande frågor. De tycker om att leka med språket. Det högt presterande arbetet har 

med tiden urartat.61 

 

 

2.8 De sju intelligenserna 

Man kan förhålla sig kritisk till Howard Gardner och hans teorier om de sju 

intelligenserna. Det finns men är ingen ”sanning”. Begåvning är något som kan hittas 

inom olika domäner hos olika individer. Med Gardners teorier anser jag att man kan 

finna begåvningar inom fler områden än de traditionella. Det vill säga inte bara i 

domäner som till exempel de akademiska domänerna, i sport sammanhang, konst 

och musik. Enligt Howard Gardner62 är mänsklig intellektuell kompetens: 

 

”…en uppsättning av problemlösningsverktyg som gör att individer kan 

lösa reella problem och tackla verkliga svårigheter. Dessa verktyg ska 

kunna hjälpa individen att skapa fungerande produkter när de behövs, 

                                                
60 Freeman, 1998 
61 Freeman, 1998 
62 Gardner, 1983 
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och de måste även ge honom/henne möjlighet att upptäcka eller 

generera nya problem, vilket i sin tur leder till ny kunskap.”63  

 

Hans definition centreras kring sådan intellektuell förmåga som har betydelse för 

individens kulturella miljö. Man ska komma ihåg att kulturidealen varierar kraftigt på 

olika platser i världen. 

 

De sju intelligenserna är 

• Lingvistisk. Lingvistisk intelligens har med språket att göra. 

• Musikalisk. Musikalisk intelligens är förmågan att värdera musik och toner. 

• Logisk – matematisk. Logisk – matematisk intelligens har med matematik och 

siffror att göra. Det är förmågan att föra ett logiskt resonemang. 

• Spatial. Spatial intelligens är förmågan att uppfatta omvärlden med precision. 

• Kroppslig - kinestetisk. Kroppslig - kinestetisk intelligens är förmågan att 

kontrollera sin kropp eller att uttrycka sig kroppsligt. 

• De personliga intelligenserna är interpersonell intelligens och intrapersonell 

intelligens. Interpersonell intelligens är förmågan att fungera socialt med andra 

människor. Intrapersonell intelligens är förmågan till självkännedom. 

 

Enligt Howard Gardner har de flesta människor alla dessa intelligenser men någon 

eller ibland några är mer dominerande. Gunilla O. Wahlström pekar i sin bok64 ut 

olika arbetssätt för de olika intelligenserna. Har en person en lingvistisk intelligens 

som dominerar är arbetsformer så som föreläsningar, diskussioner, ordlekar, 

historieberättande, körläsning, journalskrivning att föredra. En person som är logisk – 

matematisk föredrar förmodligen tankenötter, problemlösning, vetenskapliga 

experiment, huvudräkning, räknelekar, kritiskt tänkande. Visuella presentationer, 

fantasilekar, ”mindmapping”, bildspråk, visualiseringar passar en person med en 

dominerande spatial begåvning. Kinestetiska begåvningar föredrar praktiskt 

arbetssätt, drama, dans, sport, att använda sina sinnen, avslappningsövningar. 

Musikalisk intelligens hörsammar rim och ramsor, poesi, rytm, haiku dikter och musik 

i alla former. Grupparbeten, att lära av andra elever eller lära andra elever, 

samarbete, rollspel gynnar personer med interpersonell begåvning. Individuell 

                                                
63 Gardner, 1983, sid. 54 
64 Wahlström, 1995 
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undervisning, självstudier, övningar som ökar självkännedomen, valmöjlighet 

gällande svårighetsgrad samt kvantitet i arbetsuppgifter gynnar personer med en 

dominerande intrapersonell intelligens. 

 

 

2.9 Några kända, begåvade personer 

Hur var genierna som till exempel Gauss, Mozart, Newton, Einstein och Hawking i 

skolan? Gauss och Mozart visade tidigt stor begåvning. Gauss rättade sin fars 

räknefel när han var två år gammal65! För Newton gick det trögare och Einstein var 

rent av usel i skolan. Vad säger detta oss om begåvade barn i skolan? 

Stephen Hawking är född 1942 och är brittisk teoretisk fysiker verksam vid 

Cambridge. Han ägnade inte läxläsning speciellt mycket tid men fick ändå alla rätt på 

skrivningarna. En klasskamrat kommenterade detta så här: ”Medan jag funderade ut 

en komplicerad matematisk lösning på ett problem, så bara visste han svaret – han 

behövde inte grubbla på det”66.Han sitter sedan 1979 på den lärostol ”Lucasian 

Professor of Mathematics” som Isaac Newton innehade på sin tid. Hawking är en av 

samtidens mest framstående forskare inom relativitetsteori och kosmologi67. 

En pojke vid namn Joannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus föddes den 

27:de januari 1756 och blev mera känd som Wolfgang Amadeus Mozart. Han var 

österrikisk tonsättare och fick tidigt skolning i piano- och violinspel av sin far. Han 

lanserades som ett underbarn vid sex års ålder och han hade en enastående 

musikalisk begåvning68. När han var fem år gammal började han komponera 

menuetter och andra stycken. Vintern 1763-64 publicerade han sitt första verk, fyra 

violinsonater. Han var då åtta år gammal69. 

 

 

 

 

 

                                                
65 Persson, 1997 
66 Persson, 1997 
67 National Encyklopedin, 1992 
68 National Encyklopedin, 1994 
69 Encyclopedia Britannica, 1974 
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Albert Einstein var en tysk-schweizisk-amerikansk fysiker som mottog nobelpriset 

1921 (priset delades ut först 1922). Han fick priset: 

 

”… för hans förtjänster om den teoretiska fysiken särskilt för hans upptäckt av lagen för 

den fotoelektriska effekten”.70. 

 

Einstein gick i en skola i München. Skolan var disciplinärt rigid och Einstein visade 

inte på någon skolförmåga. Han influerades istället av sina farbröder. Farbror Jack 

bidrog med intresset för matematik och farbror Cäsar Koch intresserade honom för 

naturvetenskapen. När Einstein var 12 år bestämde han sig för att han skulle lösa 

gåtan med ”den stora världen”. Tre år senare lämnade han skolan med dåliga betyg i 

historia, geografi och språk och utan slutbetyg71. 1896 kom han in på en teknisk 

högskola vid andra försöket. Efter studierna arbetade han som gymnasielärare ett 

tag innan han blev tjänsteman på patentverket i Bern. Efter ytterligare sju år blev han 

biträdande professor vid universitetet i Zürich72. 

Isaac Newtons (1643-1727) far dog tre månader innan lille Isaac föddes. Modern 

gifte om sig och lämnade Isaac till mormodern. I nio år levde han åtskild från sin mor. 

Newton blev behandlad som föräldralös och han hade ingen lycklig barndom. 

Newton gick på Free Grammar School. Även om det inte var långt till skolan bodde 

han hos familjen Clark. Han visade ingen akademisk begåvning i skolan utan 

beskrevs istället som inaktiv och ouppmärksam73. När modern blev änka för andra 

gången bad hon Isaac Newton att sköta det rika arv hon fått. Han åtog sig uppdraget 

och slutade skolan, vilket höll på att sluta i en katastrof. Istället för att passa boskap 

satt han med näsan i en bok74. En morbror beslutade att Newton skulle förberedas 

för att börja på universitetet. Newton började åter på Free Grammar School för att 

avsluta studierna där. Den gången bodde han hos Stokes som var rektor på skolan. 

Även om Newton tidigare inte visat några tecken på akademisk begåvning gjorde 

han i alla fall något intryck på människor omkring honom. Stokes övertalade modern 

att låta Newton börja på universitetet. Förmodligen gav Stokes Newton privatlektioner 

och en god grund att stå på inför universitetet och det verkade också som om 

                                                
70 National Encyklopedin, 1991, band 5, sid. 316. I Bonniers stora lexikon 2000 på CD-ROM kan du 
läsa om fotoelektriskeffekt. 
71 Encyclopedia Britannica, 1974 
72 National Encyklopedin, 1991 
73 www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html, 2002 
74 Encyclopedia Britannica, 1974 
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Newton tyckte om att lära75. Han återupptog så småningom sina studier och började 

på Trinity College i Cambridge, äldre än sina medstudenter. 

Carl Friedrich Gauss som föddes 30 april, 1777 var en tysk matematiker. När han 

var två år gammal rättade han sin fars räknefel76. Han insåg redan i 12-13 års ålder 

många viktiga saker inom geometri och gav några år senare ett strängt bevis för ett 

av Newtons påståenden om binomialserien. I sin doktorsavhandling som han lade 

fram 22 år gammal finns fyra olika bevis för algebrans fundamentalsats77. 

 

 

2.10 Savantsyndromet 

Ett IQ-test kan inte ge svar på om ett barn är särbegåvat eller ej, eftersom det i vissa 

fall kan handla om personer som är utomordentligt begåvade inom en viss disciplin 

men ses som i stort sett som utvecklingsstörd i övrigt, så kallade idiots savants. 

Dessa personer får på testerna ett mycket lågt IQ.  

Idiot savant kommer från det franska ordet för lärd idiot och personen i fråga lider av 

savantsyndromet. Savantsyndromet är en sällsynt kombination av psykiska och 

fysiska missbildningar eller rubbningar å ena sidan och en enorm minneskapacitet å 

andra sidan. Vissa personer med detta syndrom har enormt lätt för att till exempel 

återge musikaliska eller arkitektoniska detaljer, de kan komma ihåg tågtidtabeller, 

sifferserier och liknande. Känslolivet och det abstrakta tänkandet är starkt begränsat 

och de kan visa tecken på autism. De flesta människor som lider av savantsyndromet 

behöver vårdas på institution78. 

Dessa personer, som lider av savantsyndromet, är inte ”idioter”, inte ens i tidig 

klassifikation av begåvningsnivåer. En sådan person har IQ under 25 medan 

personer med savantsyndromet ligger mellan 40 och 70. Men är de begåvade? 

Deras förmåga är ju ofta fenomenal inom ett område, men om särbegåvning är ett 

vidare och mer omfattande begrepp som förutsätter en nivå över det normala när det 

gäller både intelligens och kreativitet faller de utanför dessa ramar79. 

 

                                                
75 www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Newton.html, 2002 
76 Persson, 1997 
77 National Encyklopedin, 1992. I matematiklexikon (Wahlström & Widstrand, 1991) kan du läsa om 
binomialserien samt matematikens fundamentalsats. 
78 National Encyklopedin, 1995 
79 Persson, 1997 
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2.11 Sammanfattning av forskning om begåvade barn 

• Forskningen kring begåvade barn är komplex eftersom det inte existerar 

någon allomfattande definition av termen ”begåvning”. 

 
• Begreppet ”begåvning” är en dynamisk och föränderlig process. 

 
• Vad skolan och samhället gör för begåvade barn ser olika ut i olika delar av 

världen. 

 
• Flera forskare menar att begåvade barn snabbt lär sig och kan utnyttja detta i 

andra sammanhang. 

 
• En del forskare hävdar att man inte kan vara begåvad inom en domän där 

tydliga ramar och regler saknas, medan andra forskare hävdar motsatsen. 

 
• Forskningsresultat kring begåvade barns hemförhållanden, sociala situation 

samt skolsituation behandlas i litteraturstudien. 

• Några kända genier beskrivs kort. 

 
• Det finns personer som lider av savantsyndromet. Det är ett tillstånd då 

individen har en fantastisk förmåga i en domän, medan de i andra domäner 

kan ses som nästan utvecklingsstörda. De flesta som lider av detta syndrom 

behöver vårdas på institution. 



 29 

3 METOD 

I det empiriska arbetet avser jag att undersöka hur några lärare ser på begåvade 

barn samt vilka upplevelser lärarna har av dessa barn. 

 

 

5.2 Sammanfattning 

Elever som är begåvade tillhör enligt lärarna oftast kategorin välanpassade elever. 

För att lyckas bra i skolan bör man vara anpassad till systemet och i de flesta fall ha 

bra uppbackning hemifrån. En begåvad elev är ofta snabb i tanken, har lätt för att 

följa resonemang och sammanhang. De är kreativa och ofta väldigt sociala. Lärarnas 

beskrivning av hur en begåvad elev definieras syftar direkt till de ämnen de 

undervisar i. Lärarna har uppmärksammat de akademiska begåvningarna men också 

de sociala bitarna poängteras. Skulle lärarna uppmärksamma en mycket stökig och 

obstinat elev som begåvad om den hade de kvalitéerna inom någon domän? 

 

 

3.1 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att genomföra kvalitativa intervjuer med några lärare för att fånga deras 

bild av begåvade barn. Med en kvalitativ intervju syftar man till att upptäcka eller 

identifiera kända eller inte helt tillfredsställande kända företeelser, egenskaper eller 

innebörder80. Latinets qualitas har gett oss ordet kvalitativ som betyder beskaffenhet, 

egenskap eller sort. Det är alltså en metod för att utröna, upptäcka, förstå eller lista ut 

hur något hänger ihop. Vid en kvalitativ intervju är intervjun icke standardiserad och 

det är en vägledd konversation. Med icke standardiserad intervju menar man att man 

från början inte kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Intervjun är en 

språklig händelse och intervjuaren är medskapare till intervjuns resultat. Som 

intervjuare behöver man bygga upp ett sammanhängande begripligt resonemang för 

att den ska bli lyckad. I en kvalitativ intervju ska frågorna vara så öppna som möjligt 

till en början. För att den intervjuade ska känna sig trygg behöver klimatet vara öppet 

och öppenhjärtigt. 

                                                
80 Svensson, Starrin, 1996 
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För att öva mig att intervjua genomförde jag en provintervju, en så kallad pilotintervju. 

Personen i pilotintervjun är en person jag känner. Hon har varit lärare i närmare 20 

år. Pilotintervjun genomfördes hemma hos mig under lugna former över en kopp 

kaffe. Hon tyckte att frågorna var ganska svåra att svara på och att hon behövde gott 

om betänketid. Hon hade aldrig tidigare riktigt reflekterat över hur och vad begåvade 

barn är. Intervjun tog ungefär en halvtimme. 

Jag valde att intervjua fem lärare på en och samma skola. Jag genomförde en 

strukturerad intervju med fasta intervjufrågor. 

Alla intervjuer bandades och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuerna pågick 

under cirka tjugo minuter och vi hade gott om tid på oss. De fem intervjuerna 

genomfördes på den berörda skolan. Skolan är en kommunal grundskola. Vi befann 

oss i ett trevligt rum med gardiner och bord med duk. Vi satt bekvämt och det kändes 

avslappnat. 

På skolan där intervjuerna genomfördes finns två olika profiler eleverna får söka till. 

Det är musik och no profil. Jag valde lärare i fem olika ämnen. En lärare i musik, en 

lärare i tyska/svenska, matematiklärare, en lärare i naturorienterade ämnen samt en 

idrottslärare ställde upp. Valet var medvetet. Jag tycker det skulle vara intressant att 

se vad just lärarna i profilämnena tycker om begåvade barn och vad skolan gör för 

dessa barn. Mina frågor var följande: 

 

1) Vad lägger du in i ordet begåvning? 

2) Hur upptäcker du en begåvad elev i klassen? 

3) Anser du att de ska ha någon form av särbehandling? Om ja, vad? 

4) Vad gör skolan för dessa elever? 

5) Kan du säga något om dessa elever? Kön, ålder, kompisrelationer, intressen, 

hemförhållanden etc.  

 

 

3.2 Analys av intervjusvaren 

Jag började med att analysera varje fråga för sig men upptäckte ganska snart att de 

olika svaren flöt in i varandra oberoende av frågorna. I lärarnas svar upptäckte jag 

vissa mönster som gav mig svar på de frågor som styr detta arbete. Det blev mer 

meningsfullt att göra beskrivningskategorier för att kunna ge rätt åt lärarnas svar. 
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Kategorierna grundas i de mönster som fanns i svaren. Jag är medveten om att jag 

kunnat hitta fler mönster i lärarnas svar, men valde medvetet att inte göra det bland 

annat med tanke på omfattningen av detta arbete. 
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4 RESULTAT 

Först kommer jag att beskriva vad som enligt lärarna utmärker begåvade barn. 

Därefter tar jag upp vad skolan och lärare kan göra för att uppmärksamma begåvade 

barn. Sedan följer frågan om välanpassade barn är samma sak som begåvade barn. 

Sist tar jag upp hur begåvade elevers hemsituation kan se ut. De mönster som 

framträder kan beskrivas med följande sammanställning: 

 

Lärarnas uppfattning om begåvade barn: • De ser helheter och sammanhang. 

• De är kreativa och motiverade. 

• De förstår snabbt och är verbala. 

• De är ofta ”sociala”. 

 

 

Lärarnas uppfattning om vad skolan kan 

göra för att uppmärksamma begåvade 

barn: 

• Tid och resurser saknas till dessa 

barn. 

• Profilklasser en bra lösning. 

• Nivågruppering. 

• Evenemang och tävlingar. 

 

 

Hemmiljö och uppväxtvillkor: • Barnen har uppbackning. 

• Föräldrarna ställer krav. 

 

 

Mönster utöver mina ursprungliga forsk-

ningsfrågor: 

• Begåvade barn beskrivs ofta som 

välanpassade barn. 
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4.1 Lärarnas beskrivning av begåvade barn 

4.1.1 De ser helheter och sammanhang 

 

En lärare nämner att det finns ett ordentligt tänk hos begåvade elever. De kan visa 

upp en exakthet och inte bara upprepning av ord. Flera lärare nämner att begåvade 

elever kan se olika sätt att lösa uppgifter på och när de kan använda det de lärt sig. 

 

 ”Sedan förmågan att se ... komma ihåg lösningsmetoder. Men just 

begåvning då är jag inne på det här jag sa att kunna se att, aha det här 

gick inte med min metod men det vi gjorde på det avsnittet, den går ju att 

använda här också och så komma fram.” (lärare 2) 

 

En hel del av lärarna säger att begåvade elever har lätt för att förstå regler och 

instruktioner. De kan se helheter och sammanhang utan att det krävs så mycket 

genomgång. 

 

”En sorts begåvning kan ju vara när man i klassrummet börjar nysta i 

något, att man liksom förstår vart man ska komma, att man kan se 

helheten och inte bara små detaljer.” (lärare 4) 

 

Någon lärare säger att de begåvade eleverna funderar gärna två gånger innan de tar 

ställning i en fråga. De kan se hur långt de själva kan gå och vilken kapacitet de har. 

Den begåvade eleven: 

 
 ”… visar sig mest när de på egen hand får greja, då brukar man se, det 

kan ju vara en person som kanske inte pluggar så mycket som kommer 

fram när de sitter själva och jobbar/ … /Just det här att lösa saker.” 

(lärare 4) 

 

4.1.2 De är kreativa och motiverade 

 

Flera lärare kommenterade att begåvade elever ofta är kreativa. De visar att de kan 

tänka egna tankar och dra egna slutsatser. De har inte bara en väg att gå utan kan ta 

till andra alternativ då den första vägen inte fungerade. 



 34 

”Han har den här kreativiteten. Han löser inte uppgiften så som vi har 

gått igenom utan han hittar andra metoder och så.” (lärare 2) 

 

Två av lärarna påpekade att just i deras ämnen var en begåvad elev en som hade 

någon form av kreativitet. En lärare påpekade att begåvning också har med 

motivation att göra. 

 

”Och sedan har det ju med motivation att göra. Det är ju inte bara det här 

att en elev är intelligent, begåvad, man måste ju ha motivation också.” 

(lärare 1) 

 

Flera av lärarna kommenterade elevers sätt att lösa uppgifter på. Eleven kunde gå 

sin egen väg och finna kreativa lösningar på problemen. 

4.1.3 Begåvade barn förstår snabbt och är verbala 
 
Det alla lärare var eniga om var att begåvade barn snabbt förstår och kan gå vidare. 

Många av lärarna betonade att de begåvade eleverna snabbt snappar upp saker och 

att de har lätt för sig. En lärare kommenterade: 

 

”Man ser när de behöver hjälp, framför allt, så ser man hur snabbt de 

förstår. Oftast behöver man bara, man behöver inte ens ge en ledtråd, 

utan man behöver bara fråga vad uppgiften handlar om så, jaha säger 

de då och sedan kör de vidare.” (lärare 2) 

 

Många nämner att de begåvade eleverna kan läsa en gymnasiekurs om de är klara 

med grundskolans kurser. Det går snabbt framåt och de är många gånger vetgiriga. 

Idrottsläraren kommenterade detta som: 

 

”De vill veta mer, inte bara konstatera att, näe jag har ont utan de vill 

veta varför och de är måna om att ta reda på sånt som rör dem själva.” 

(lärare 5) 

 

Flera lärare sade att begåvningen syns när de pratar med eleven. Då märker lärarna 

hur snabba de är i huvudet och hur lätt de förstår. De begåvade eleverna är verbalt 

duktiga anser flera av lärarna. 
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”Ja om det är något som inte är riktigt bra så kan det vara de som hörs. 

Kan komma med kritiska grejer, kan säga saker på ett spydigt sätt just 

för att de är så verbalt duktiga, som kan ligga på en helt annan nivå än 

andra. Säga saker på ett sätt så att det låter väldigt spydigt.” (lärare 3) 

 

Någon lärare sade att de har lätt för tal och skrift. 

4.1.4 De är oftast socialt fungerande 
 
Flera lärare påpekade att den sociala aspekten är viktig. För många var en begåvad 

elev också en elev som fungerade socialt och tog hänsyn till sina kamrater. 

 

”Generellt så tror jag att de flesta har ju i alla fall någon gemenskap där 

de fungerar väl i gruppen. Det behöver inte betyda att de är någon 

naturlig mittpunkt i klassen som man har, men det kan ju vara ett lag 

eller en förening eller någonting sådant. I något sammanhang så betyder 

de mycket för de som är runtomkring om de då är ungdomsledare eller 

vad de är.” (lärare 5) 

 

Begåvning var också att man lyfte fram andra och att alla får vara med. Flera av 

lärarna sade att de begåvade eleverna även kan vara de som är väldigt tysta och att 

de då är svårare att upptäcka. 

 

”Det syns, det syns i ögonen, det syns i att man inte gömmer sig. Sociala 

begåvningar syns på samma sätt. De har man ögonkontakt med. De 

visar sig. Sedan kan man ju gömma sig också i och för sig, då är det ju 

inte lika lätt.” (lärare 1) 

 

Enligt lärarna fungerade de begåvade eleverna olika. En del av eleverna var lite mer 

ensamma medan andra har många kamrater. Några är eftertänksamma och några är 

naturliga mittpunkter och uppskattade. De fungerar som vilka elever som helst. En 

viktig iakttagelse en lärare gjorde var: 

 

”Man har en känsla av att de ibland blir lite slöa. De som kommer hit och 

är duktiga, de har haft vansinnigt enkelt för sig på låg- och mellanstadiet, 

framför allt på mellanstadiet. De har glidit med. Då kan de komma hit lite 

bortskämda med att det ska gå bra. Där måste man få dem att förstå, 
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annars kan det gå tokigt. När det inte går så lätt längre utan de måste 

jobba.” (lärare 1) 

 

 

4.2 Hur kan skola och lärare göra för att uppmärksamma begåvade barn? 

4.2.1 Tid och resurser saknas för begåvade barn 
 
Många lärare känner sig otillräckliga och att tiden inte räcker till att stimulera de 

begåvade eleverna. 

 

”Det är väl det här om otillräckligheten, att jag kan känna ibland att … vi 

fokuserar mycket på de svaga, ger mycket resurser. Men vi har ju ett 

utrymme åt andra hållet där vi inte har satt in några resurser för vi utgår 

ifrån att de ska klara det.” (lärare 5) 

 

Skolans resurser går inte till de begåvade eleverna i första hand. 

 

”Att det är viktigt att de ska få lika mycket tid som andra. Sedan är det 

svårt att genomföra det, men man kan ju försöka.” (lärare 2) 

 

Inte någon av lärarna nämner att det skulle finnas en genomtänkt plan för att ta hand 

om de begåvade eleverna på samma sätt som det finns för elever med till exempel 

läs- och skrivsvårigheter. Det är upp till varje lärare att få det att fungera. 

 

”Men det är ju … jag tror inte skolan har någon uttänkt plan för de elever, 

för dem som har, de som är begåvade. Att de får liksom, tack vare att de 

är begåvade, så får de göra det här, det tror jag inte finns uttänkt. 

Förutom no och musik klasserna, det är det enda tror jag. I vårt fall!” 

(lärare 3) 

 

”Skolan gör inte mycket, de räknar med att de (eleverna) klarar sig.” 

(lärare 1) 

4.2.2 Profilklasser en bra lösning 
 
Flera av lärarna nämner profil klasser som exempel på vad skolan kan göra för de 

begåvade eleverna. De tycker att det är en bra satsning. 
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”Ja jag tycker just som vi jobbar nu då här på skolan, att vi har 

profilklasser där eleverna får söka, där vi har ett visst urval, då … som 

har möjlighet att då gå i musik eller no-klass. Det är ju oftast de så 

kallade begåvade eleverna som söker. Som har just en … vet att de vill 

fördjupa sig i de här ämnena. Det tycker jag är bra, för det blir en annan 

typ av undervisning man kan ha, de får …de får mer tror jag, än en 

vanlig klass så att säga. I alla fall inom de här ämnena.” (lärare 3) 

 

Några lärare ger de elever som ligger långt framme extra uppgifter eller någon 

fördjupningsuppgift att arbeta med. 

 

”När de sitter i en vanlig klass så gör man väl inte så mycket mer än att 

man försöker ge dem extra uppgifter och så där, lite mer att bita i.” 

(lärare 1) 

 

”Men samtidigt så tycker jag att vi försöker inom vanliga klasser att 

uppmuntra de elever som har lätt för sig … att göra lite mera 

fördjupningsarbeten och sådana saker. Kanske även hjälpa sina 

kompisar. (lärare 2) 

 

4.2.3 Nivågruppering 
 
I idrottsämnet nivågrupperar läraren ibland klassen i samverkan med andra 

idrottsklasser. 

 

”Vi har ju den möjligheten att de som vill kan välja individuellt val då. I 

elevens val kan de ju välja idrott också men vi försöker hitta lösningar 

och jobba tillsammans med andra klasser, där man också kan gruppera 

dem utifrån intresse och förmåga. Jag tror dessvärre att det är både de 

allra svagaste och de allra mest begåvade som hamnar utanför. Man kör 

något mittemellan upplägg för att så många som möjligt ska få så stor 

del ut av undervisningen.” (lärare 5) 

 

Alla lärarna är eniga om att alla elever ska kunna få sitt på sin nivå men att det är 

besvärligt att hinna med. 
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”Särbehandling och särbehandling, men jag tycker att de ska väl ha 

samma chans till utveckling på sin nivå som alla andra har.” (lärare 1) 

4.2.4 Evenemang och tävlingar 
 
För att stimulera begåvade elever anordnas ibland olika evenemang som skolan kan 

deltaga i. 

”Sedan det vi har det är att vi deltar ju i högstadiets matematiktävling och 

där är det just de som anmäler sig som är delaktiga. Vi är med i 

teknikåttan och i nutidsorienteringar och olika sådana sammanhang i alla 

fall, så att de har chans att visa framfötterna.” (lärare 2) 

 

Några lärare nämner att eleverna kan vara med i skolidrotten, då till exempel 

klassmatcher och det finns friluftsdagar. Ibland delas stipendier ut i samband med 

läsårsavslutning. 

 

 

4.3 Är välanpassade barn samma sak som begåvade barn? 

Flera av lärarna sade att begåvade elever är elever som klarar sig bra, som klarar 

skolan bra och passar in i skolsystemet. Skolan räknar med att de begåvade 

eleverna klarar sig själva och att de ofta är ”välanpassade” barn. 

 

”Jaa, först är det ju det här, enklast, de teoretiskt duktiga eleverna, de är 

ju begåvade sedan kan man vara begåvad, att passa bra in i klassen 

tycker jag, passa bra in i skolsystemet. Då är man ju också begåvad och 

då lyckas man också rätt bra.” (lärare 1) 

 

Någon nämnde att de begåvade eleverna ibland är kritiska mot lärare. Någon av 

lärarna säger att en övervägande de av de begåvade eleverna är rätt så ordentliga. 

 

”Men skulle jag ta ut de tio senaste som jag har haft som man skulle 

kunna anse vara riktigt begåvade så är väl åtta eller nio skötsamma 

elever. Medan en eller två kanske är väldigt stökiga i sjuan oftast lugnar 

sig sedan.” (lärare 2) 
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”Oftast tycker jag, om man ska se till elever som man inte upptäcker på 

en gång att de är begåvade, då tycker jag oftast att det är killar. Om de 

nu är stökiga, så stör man sig ju i första hand på att de stökar runt innan 

man kanske kommer på att det kanske är något annat som ligger 

bakom.” (lärare 4) 

 

Flera av lärarna har uppmärksammat att begåvade elever även kan vara tysta elever 

som inte märks. 

 
”Sedan sitter det en och annan naturligtvis som man inte upptäcker, 

kanske inte förrän det är något skriftligt prov eller någon annan situation 

man får prata med dem.” (lärare 1) 

 

Flera lärare menar också att alla begåvningar inte gjort sig synliga än. De begåvade 

eleverna har inte fått utlopp för sin kunskap. 

 

”Det beror ju kanske på hur man använder den så att det blir en 

begåvning. Man kan ju sitta inne med … få vara duktig på någonting, 

man kanske inte kan, man kanske inte får hjälp med att få fram den, då 

är det ju svårt.” (lärare 4) 

 

”Man kanske aldrig har fått chansen att visa det och då kan det ju vara 

en begåvning när man väl får visa det.” (lärare 4) 

 

 

4.4 Begåvade barns hemförhållanden 

De flesta lärare ansåg att hemmet har stor betydelse för eleverna. Någon menade att 

om man arbetar med att lära sig läsa, skriva och räkna med sina barn från det att de 

är små har de ett försprång i skolan. Med arbete avses då att man tillsammans 

spelar spel, läser för barnen och så vidare. 

 

”Det jag vill poängtera, det tror jag är föräldrars inverkan på barnen när 

de är små. Det är där tror jag man bygger om det blir elever som har lätt 

för sig, som är positiva, glada, begåvade elever. Det ser man när man 

kommer fram till dagis, fritidsnivå, just de bitarna.” (lärare 3) 
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Några nämnde också att vissa elever kan ha krav på sig hemifrån. 

 

”Och sedan hemförhållanden, engagerade föräldrar som jag sa, det tror 

jag är viktigt … men på ett bra sätt. Det ska ju inte vara liksom att 

föräldrarna är drivande där hemma utan det ska vara ett … positiv 

respons hemifrån. Det tror jag är jätteviktigt! För om det kommer krav 

hemifrån då hämmar det eleven i sin utveckling helt klart.” (lärare 3) 

 

 

4.4 Slutsatser 

• Lärarnas beskrivning av begåvade barn är att de kan se helheter och 

sammanhang. De är kreativa, snabba i tanken och vetgiriga. Många begåvade 

barn är verbala och de flesta är sociala men det finns också de som är 

tystlåtna och några få begåvade elever är stökiga. 

• För att uppmärksamma begåvade barn finns musik profil och no profil på 

skolan. Andra sätt för skolan och lärare att uppmärksamma begåvade elever 

är att man nivågrupperar eleverna, delar ut stipendier, deltar i olika tävlingar 

och andra evenemang. Många lärare nämner att tidsbrist och resursbrist 

hindrar dem från att göra mer. 

• Enligt lärarna är begåvade elever de elever som passar bra in i skolsystemet. 

• Bra hemförhållanden gynnar elever och de flesta begåvade elever tycks ha 

bra uppbackning hemifrån. 
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5 DISKUSSION 

Att definiera vad ett begåvat barn är tycks vara svårt. Inom forskningen om begåvade 

barn finns ingen absolut definition av ”begåvning”. Lärarna i intervjun relaterade till 

sitt ämne då de skulle ge en beskrivning och definiera dessa elever. 

När lärarna skulle definiera begåvade elever nämnde de bland annat att de eleverna 

kan se helheter och sammanhang. Peter Young och Colin Tyre81 samt D.A. Sisk82 

nämner detta i sin forskning. 

Att de är kreativa tyckte flera lärare. Dunn med flera83 menar att begåvning är en 

förmåga till kreativa prestationer. Även D.A. Sisk nämner kreativitet som ett drag hos 

vissa begåvade individer. Alla intervjuade lärare tyckte att de begåvade eleverna var 

snabba och vetgiriga, vilket får stöd av bland andra Roland S. Perssons forskning84. 

Lärarnas erfarenheter av begåvade elever är att de flesta är skötsamma sociala 

individer. Någon lärare nämnde att några av eleverna har varit stökiga i sjuan men 

sedan lugnat ner sig. En lärare nämnde att vissa ibland kan vara stökiga och då 

gäller det främst pojkar. Forskning visar att underpresterande begåvade elever kan 

bli stökiga och ställa till bråk och knappast skulle beskrivas som begåvade av sin 

lärare85. 

Gunilla O. Wahlström menar att begåvade barn som kommer från hem där man 

inte vill eller inte kan uppmuntra barnets begåvning är en dold resurs som inte alltid 

uppmärksammas i skolan86. Precis som några i intervjugruppen påpekade kan en 

god hemmiljö vara väldigt viktigt för att befrämja begåvningen. 

Lite oroväckande tycker jag det är när några svarar att man inte alltid hinner se 

alla elever. Det sägs att den svenska skolan är personaltätast i hela världen och det 

förvånar mig mycket att vi inte hinner med att uppmärksamma alla eleverna varje 

dag. Borde vi inte omprioritera resurserna och skapa mindre klasser så att alla elever 

får en chans att synas och göra sig hörda varje dag i skolan? 

Flera lärare nämnde att begåvade elever är verbala och en lärare nämnde också att 

de ibland blir spydiga. Roland S. Persson87 menar att underpresterande begåvade 

                                                
81 Young, Tyre, 1992 
82 Wahlström, 1995 
83 Dunn m.fl., 1992 
84 Persson, 1997 
85 Ibid 
86 Wahlström, 1995 
87 Persson, 1997 
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elever kan ifrågasätta saker på ett obehagligt sätt. Även Leyden88 nämner detta. 

Någon lärare nämnde också att ibland är begåvningen dold och att eleven inte fått 

fram den. Wahlström89 anser att mindre klasser kan främja dessa förmågor. 

Många frågor har väckts under arbetes gång. Hur hanterar dagens skola genier, 

för de måste ju finnas därute någonstans? Elever med savantsyndromet, var hamnar 

de i skolsystemet? Om man vänder på slutsatserna (sid. 39) kan vi då få en skola 

som fungerar? Om eleverna kan se helheter och sammanhang, vara sociala och 

verbala fungerar då skolan? Om man nivågrupperar eleverna och ger lärare mer 

resurser och tid, får vi då en skola som fungerar för alla? 

Om hemmen är mer delaktiga i elevernas skolgång och eleverna anpassar sig till 

skolsystemet har vi då en skola som fungerar? 

 

 

5.1 Egna reflektioner med relevans för kommande lärararbete 

Jag undrar om inte de flesta lärare skulle beskriva en begåvad elev som väldigt 

ordentlig, som passar bra in i skolsystemet. För många är begreppet ”begåvad elev” 

samma sak som anpassad elev. Flera forskare nämner de underpresterande 

begåvade barnen som stökiga, oroliga och obstinata. För att en lärare ska kunna se 

bakom fasaden och upptäcka begåvningen krävs både tid och ork. Tiden tycks vara 

en bristvara i den svenska skolan. Vi måste också komma ihåg att en begåvad elev 

inte alltid är en akademisk begåvning. Jag anser att flera lärare försöker hitta just de 

akademiska begåvningarna och de andra domänerna faller utanför skolans ramar. 

Det jag finner anmärkningsvärt är att barn som är begåvade när det gäller till 

exempel musik eller sport blir generellt mer accepterade än barn som har 

intellektuella begåvningar. Jag gjorde min slutpraktik på en skola som har två olika 

profiler, en musikprofil samt en no-profil. För att antas till musikklassen ska den 

sökande eleven, inför ett visst antal åhörare, bland andra lärare, framföra ett 

musikstycke på musikinstrumentet eleven behärskar. Behärskar man inget 

instrument sjunger de istället. Alla eleverna ska sjunga och dansa. Eleverna blir 

sedan antagna efter de kvalitéer de visar upp då. Till no-klassen antas eleverna efter 

en intervju med två lärare. Under intervjun försöker lärarna ta reda på elevens 

                                                
88 Leyden, 1985 
89 Wahlström, 1995 
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genuina intresse (inte föräldrarnas) för de naturorienterade ämnena samt om eleven 

är villig att lägga ner tid på läxor och satsa på skolan. No-klasslärarna har stött på en 

hel del kritik. Röster som säger att det är en elitisering, att ”bottenskrapet” bara blir 

kvar i de vanliga klasserna, att det inte är rättvist mot alla att dela in eleverna på 

detta sätt. Jag har inte hört någon kritik mot musikklasserna utan snarare hörs det 

röster som säger att det är bra att eleverna kan satsa på och ta till vara sina 

intressen. 

Många av lärarna nämner tidsbrist som ett hinder. De skulle gärna vilja göra mer 

men just bristen på tid och resurser förhindrar detta. Det jag finner anmärkningsvärt 

är att skolan inte har någon som helst plan för hur man hanterar begåvade elever. 

Frågan är om det över huvudtaget finns på någon kommunal svensk skola. 

Profilklasserna vänder sig endast till en viss speciell kategori av elever med ett 

intresse för antingen musik eller naturvetenskap i det här fallet. 

Värt att notera och som jag inte läst om i någon litteratur är en lärares 

kommentar: 

 

”Det man har gjort från skolans håll det är ju då att OK du är 

begåvad du kan börja ett år tidigare. Det kanske fungerar 

jättebra på låg och mellan, men jag tycker att jag kan se det 

på dem elever som är ett år yngre än andra att det årets 

mognad skulle behövas när man kommer upp på högstadiet. 

Så det är ju inget självändamål att man har … att man 

motiveras så pass mycket kunskapsmässigt, för 

mognadsmässigt är det inte säkert att man ligger på samma 

nivå. Så jag tror att man faktiskt måste utvärdera det om det 

verkligen är värt det. Framför allt på killsidan här på 

högstadiet eller senare årskurser så märker man enormt 

mycket vad ett år gör./ … /Det ska man tänka över att 

begåvning i sig det kan ju innebära ett utanförskap rent 

socialt.” 

 

Detta anser jag är något som skolan behöver ta på största allvar. Detta visar att 

skolan aktivt behöver uppmärksamma de begåvade elevers situation. 
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Är en person begåvad i något kan det dra med sig att man då är begåvad inom andra 

områden också? De erfarenheter jag gjort visar att det ena drar med sig det andra 

många gånger. I no- och musikklasserna var inte de flesta eleverna endast duktiga i 

de profiler de valt utan de var duktiga överlag i de andra skolämnena också. Känslan 

är att begåvade elever är det samma som en anpassad elev. Dessa elever har 

anpassat sig till systemet och accepterat det. 

När jag gick på gymnasiet fanns där gymnastik och volleyboll profilering. De flesta 

gymnasister som hade valt någon av profileringarna gick någon av de treåriga 

linjerna. (Dagens program var dåtidens linjer). Då fanns det många tvååriga linjer och 

teknisk linje kunde vara fyraårigt. Nämnda gymnasister gick främst naturvetenskaplig 

linje eller teknisklinje. Har man själv och omgivningen en positiv och lagom förväntan 

på individen tror jag att man kan lyckas mycket bra i det man gör. 

Personligen tror jag att barn som är oerhört duktiga inom något område men är 

socialt missanpassade kan bli en potentiell fara för sig själv och andra i framtiden. I 

filmer kan man ibland se en galen vetenskapsman laborera i hemlighet på någon 

undangömd plats. Dr. Frankenstein är väl ett lysande exempel. Ett barn som inte får 

växa upp i trygghet och harmoni och är en briljant begåvning kan som vuxen 

utnyttjas och utnyttja dennes resurser på ett mycket destruktivt sätt. Kan i stället en 

nation dra nytta av dessa kunskaper kan många liv räddas och enorma summor 

pengar sparas. 

En tanke som slår mig är hur det är med många invandrar barn och barn med 

fysiska handikapp. Det måste vara fruktansvärt frustrerande att ha en enorm mängd 

med kunskap som man inte kan utnyttja eller få fram. Bara för att man inte behärskar 

språket eller att man bor i en kropp som man inte har kontroll över och inte rår på. 

Jag tror att lärare många gånger fokuserar på elevens språkliga kunskaper och helt 

glömmer bort att det finns andra kunskaper. Allt behöver ju inte uttryckas i ord. Den 

svenska kommunala skolan har många områden att ta tag i innan vi kan säga att vi 

arbetar enligt Lpo 94, där det står att undervisningen skall vara anpassad till varje 

elevs förutsättningar och behov. Detta anser jag ska gälla både inlärningssvaga och 

inlärningsstarka elever. 
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5.3 Studiens svagheter 

För att få en enhetlig bild av lärarnas åsikter om begåvade barn i skolan krävs fler 

intervjuer. Att endast studera lärare från en och samma skola färgar studien. De 

intervjuer jag genomförde härrör från en skola där det finns profilklasser. ”Hur ser det 

ut på skolor som inte har någon profilering?” är en fråga jag ställer mig. 

Efteråt kan jag tycka att jag borde ha tilldelat frågorna till berörda lärare några 

dagar innan intervjun. På det sättet hade de fått ordentligt med tid att fundera över 

begreppet begåvning. Nu blev de nästan tagna på sängen även om de visste vad 

mitt examensarbete handlade om. Jag skulle således ha tagit fasta mer på vad 

pilotintervjun visade. 

Intressant hade varit att ta med elevers åsikter och jämföra dem med lärarnas. 

Denna fråga får dock bli föremål för ett annat arbete! 
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