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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att belysa de (sär-)begåvade elevernas upplevelser av sin begåvning, hur de ser på sin begåvning samt synliggöra 
vilka behov de själva upplever att de har i skolan, detta studerat ur ett barnperspektiv. Inledningsvis redogörs för aktuell forskning som är 
kopplat till begåvningsbegreppet, dels problematik kring begåvningbegreppet, normalitet, intelligens och krativitet, vilka som är i behov av 
stöd, vidare beskrivs särbegåvningens kännetecken, understimulans och underprestation, hur de särbegåvade ser på sig själva och vilka 
undervisningsmetoder som kan tillämpas på de särbegåvade eleverna. 
 
Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer av fyra begåvningar i åldrarna 10-25 år.  
 
Resultatet visar att de(sär-)begåvade barnens självbild leder till att de ibland ser sig som avvikande och att den påverkas av sitt kognitiva 
mod. Vidare definierar särbegåvningarna sig som medvetna om samt värderande av sin begåvning, de lär si ofta läsa tidigt samt passar i 
skolans värld. Dessa barn utrycker att de har specifika behov. Dessa behov är utmaningar, mindre behov av repetition och läxläsning, lärare 
som kan se och identifiera olikheter samt att dessa elever inte blir till hjälplärare. 
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Inledning 
I dagens samhälle ställs allt högre krav på människan. Utvecklingen i samhället, inom politik, 

vetenskap, och utbildning går allt fortare och detta kräver mer av människan i större 

utsträckning än någonsin förut. Denna ökade hastighet på utvecklingen leder i sin tur till allt 

fler möjligheter men även svårigheter för mänskligheten. Det kan tyckas vara allas ansvar att 

lösa mänsklighetens alla kommande problem och dilemman, men för att människan ska kunna 

agera och handla i en demokrati krävs stor kunskap, kapacitet och kännedom hos 

medborgarna. Detta ställer höga krav på skolan då det är den som ska producera den nya 

generationen problemlösare vars uppgifter vi idag omöjligt kan förutsäga1. Riktlinjerna i 

dagens skola kommer från Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna (LpO94) och Skollagen och i båda dessa redogörs för nödvändigheten av att se 

till individens behov i en skola för alla2. Styrdokumenten menar att skolan ska ge särskilt stöd 

till barn med svårigheter i skolarbetet, men skolan rymmer alla typer av elever, således även 

de med det motsatta ”problemet” nämligen de med en högre begåvning, eller större 

kompetens inom vissa områden eller ämnen. Vi anser att dessa elever behöver ha en självklar 

roll i skolan, så att också deras behov kan synliggöras och deras utveckling fortskrider.  

Vi vill poängtera att de begåvade barnens situation nu i allt större utsträckning har börjat 

belysas i den svenska mediavärlden och att debatten kring detta ämne blivit allt vanligare och 

livligare.3 Detta ser vi som någonting positivt, då en synliggörande diskussion är en 

förutsättning för att något ska förändras och utvecklas. I denna debatt om de begåvade barnen 

finns dock en allmän bävan att ta resurserna från de inlärningssvaga eleverna till förmån för 

de begåvade4. Wahlström vill tydliggöra att dessa barn är en resurs för samhället och 

satsningen på dessa kommer att komma samhället, inkluderat skolan, till gagn i framtiden.5 

Vår utbildning, Lärarprogrammet i Norrköping, anser vi hittills mest har fokuserat på de 

elever som är inlärningssvaga eller på andra sätt är i behov av stöd. På grund av vårt intresse 

för alla typer av elever samt individualiseringens betydelse har vi valt att fördjupa oss i ämnet. 

Vi tror likt Wahlström6 att de begåvade barnen är i behov av stöd, men kanske en annan typ 

än den som vanligen sätts in till de barnen i behov av ”vanligt” stöd. Vi vill dock poängtera att 

                                                 
1 Roland S Persson, Annorlunda land. Särbegåvningens psykologi (Stockholm: Almqvist & Wiksell 1997) 
2 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Stockholm: Lärarförbundet 2001) 
3 se bilaga 2,3,4 och 5 
4 Roland S. Persson, (1997) 
5 Gunilla O Wahlström, Begåvade barn, Duglighetens dilemma? (Stockholm: Liber Utbildning AB 1995) 
6 Ibid. 
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litteratur med fokus på de begåvade barnen framställer dessa vara i behov av stöd,7 medan 

merparten av den litteratur som behandlar barn i behov av stöd överhuvudtaget inte nämner de 

begåvade barnen.8  

Anledningen till att vårt land inte har utvecklat sin syn på begåvade barn i skolan, tror vi 

kan bero på Jantelagen 9som är starkt rotad i Sverige. Kan svårigheterna att acceptera de 

särbegåvades existens och behov bero på att det är någonting fult att hävda sig själv eller att 

påstå att man kan någonting mer än någon annan?10 Det finns en allmän uppfattning att om 

någon är duktig inom en domän räcker det bra och personen ifråga får klara sig bäst den kan. 

Vi anser att det inte är ett lyxproblem utan en realitet som bör uppmärksammas. Vi anser att 

det är av största relevans i vår roll som blivande pedagoger att kunna identifiera och hjälpa 

även dessa elever. I vårt examensarbete har vi därför valt att belysa problematiken kring dessa 

begåvade barn.  

Inom detta kontroversiella område kan Sverige som nation jämföras med 70-talets USA. 

Enligt Persson ligger Sverige cirka 30 år efter i denna utveckling, och vi har därför valt att 

även lyfta den amerikanska utvecklingen i denna fråga.11 I USA har skolorna fokuserat på att 

frambringa specifika läroplaner och även särskilda institutioner har bildats, såsom 

specialskolor.12  

Det finns många barn som är begåvade på olika sätt och inom olika områden. Det är 

vanligt att begreppet begåvning även associeras med; AD/HD, ADD, DAMP, Tourettes, 

Idiots savant eller Asbergers syndrom osv.13 Vi vill tydliggöra att vår studie inte går in 

djupare på kopplingen mellan dessa och begåvning. Det finns enligt Persson även tydliga 

                                                 
7 Roland S. Persson, (1997); Gunilla O. Wahlström, (1995) 
8 Sverre Asmervik, Terje Ogden, och Anne-Lise Rygvold (red:.) Barn med behov av särskilt stöd. (Lund: 
Studentlitteratur; 2001); Siv Bergqvist, Att möta barn i behov av särskilt stöd. (Stockholm: Liber AB, 2003); 
Mats Börjesson, Om skolbarns olikheter. (Stockholm: Liber/Skolverket, 1997); Peder Haug, Pedagogiskt 
dilemma: Specialundervisning. (Stockholm: Liber/Skolverket, 1998); Pirjo Lahdenperä, Fristående skolors tal 
om och hantering av barn i behov av särskilt stöd. (Stockholm. 1999); Gunnel Larsson-Svärd, Åtgärdsprogram 
för barn med behov av särskilt stöd. (Lund: Studentlitteratur; 1999); Britt-Inger Olsson, och Kurt Olsson Barn, 
ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. (Stockholm: Liber AB, 1998); Björn Persson,. Elevers olikheter 
och specialpedagogisk kunskap. (Stockholm. Liber; 2001); Lennart Teveborg, Elever i behov av särskilt stöd. 
(Solna: Ekelunds förlag AB, 2001); Björn Wrangsjö, (red) Barn som märks. (Stockholm: Bokförlaget Natur & 
Kultur, 1998); Inger Öhlmér, Med eleven i centrum. (Stockholm: Riksförbundet för rörelsehindrade barn och 
ungdomar, 2001) 
9 Aksel Sandemose En flykting korsar sitt spår. (Stockholm. Forum 1980) (se även bilaga 1) 
10 Roland S. Persson, (1997) 
11 Ibid. 
12 Rita Dunn, Ken Dunn. och Donald Treffinger, Alla barn är begåvade – på sitt sätt. (Malmö: Skogs grafiska 
AB, 1995)  
 

13 Hans Atterström och Roland S Persson Brister eller olikheter? (Lund: Studentlitteratur; 2000); Persson, 1997; 
Lucy Jo Palladino, Drömmare, upptäckare och dynamiker – Att förstå begåvade, men jobbiga barn (Uppsala: 
Förlaget Påfågeln, 2003a och b) 
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kopplingar mellan begåvning och svårigheter såsom handikapp, inlärningssvårigheter samt 

svårigheter för invandrare och etniska minoriteter i samhället14. Vi väljer att inte heller 

redogöra för eller diskutera dessa.  

Istället kommer vi att försöka beskriva skolsituationen för de barn som kan beskrivas 

som begåvade och dessutom har en fullgod social kompetens och inga övriga svårigheter 

gällande det psykosociala, kulturella eller fysiska. 

Eftersom det inte finns någon allmän definition och förklaringar på vad begåvning är 

och vilka det innefattar har vi redogjort för de olika beskrivningarna i vår begreppsordlista15. 

En svårighet i benämningen av begreppet är också i litteraturgenomgången där olika typer av 

begåvning kallas för olika saker, och vi därför måste välja respektive författares ordval 

gällande särbegåvad eller begåvad. 

Efter denna inledning fortsätter arbetet med en litteraturgenomgång som följs av syfte 

och frågeställningar. Därefter presenteras metoden samt vårt erhållna resultat. Vidare 

redogörs vår analys tillsammans med diskussionen, sedan en referenslista och allra sist finner 

ni våra bilagor. 

                                                 
14 Roland S. Persson (1997) 
15 se bilaga 6, begreppsordlista 
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Litteraturgenomgång 
I vår sökning av information kring de begåvade barnen har vi noterat hur anmärkningsvärt lite 

forskning och litteratur om detta det finns i Sverige. De få författare som är insatta i ämnet 

hänvisar och refererar i många stycken till varandra. Vi har studerat böcker om 

specialpedagogik, med inriktning mot barn i behov av särskilt stöd och letat efter kopplingar 

till de begåvade barnen. Via Internet och databaser har vi tillhandahållit mycket internationell 

information om hur de begåvade barnens situation ser ut. Då vi är intresserade av den svenska 

skolans perspektiv och förhållningssätt har vi främst använt oss av den internationella 

litteraturen (även böcker) som ett förslag på hur förutsättningarna kan förbättras för de 

begåvade barnen i Sverige, samt att se hur de kan utmärka sig. För att få ytterligare 

litteraturtips har vi använt oss av examensarbeten inom området.16 

I vår sökning har vi använt följande sökord: barn i behov av särskilt stöd, begåvade 

barn, särbegåvning, underbarn, intelligens, kreativitet och gifted children. Samtliga 

definitioner och förklaringar av dessa ord med undantag av gifted children, (gifted= begåvad, 

talangfull17) återfinns i begreppsordlistan.18 

I litteraturgenomgången kommer vi inledningsvis att redogöra för olika typer av 

problem kopplat till begåvningsbegreppet. För att vidga perspektivet kring de begåvade 

barnen har vi sedan valt att lyfta resonemanget kring det som ses som normalt och 

problematiken som följer i en situation där det inte ser ut så. Nästa avsnitt behandlar 

styrdokument i Sverige och dess eventuella konsekvenser, samt en kort koppling till liknelsen 

med 1970-talets USA och en kort beskrivning av Kanadas synsätt på de begåvade. Hur 

intelligens och kreativitet är kopplande till begåvning redogörs härefter då dessa begrepp 

anses vara oumbärliga komponenter i sammanhanget. I nästa avsnitt behandlas frågan om 

arvets och miljöns betydelse för ett barns begåvning. Avslutningsvis går vi in på vilka som 

definieras vara i behov av stöd samt specifikt på de begåvade barnens förutsättningar för att få 

den hjälp de behöver.  

Vi beskriver vad som karaktäriserar de begåvade, en presentation av varianterna 

experter och perfektionister. Därifrån fortsätter vi med svårigheterna i elitismbegreppet, att 

                                                 
16 Linda Blomdahl, Den begåvade eleven och dess behov. (Grundskollärarexamens-uppsats. Linköpings 
Universitet. Institutionen förutbildningsvetenskap. Linköping, 2001).; Ann-Sofie Falk, Begåvade barn i den 
svenska skolan. (Grundskollärarexamens-uppsats. Linköpings Universitet. Institutionen för 
Utbildningsvetenskap. Linköping, 2001); Jaana Tuomi, Barn i behov av särskilt stöd –begåvade barn i skolan. 
Grundskollärarexamens-uppsats. (Linköpings Universitet. Institutionen för beteendevetenskap. Linköping, 
2002). 
17 Lexin http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng 
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detta bland annat resulterar i understimulering och underprestation. Detta leder sedan in på 

elevens självbild och kognitiva mod och avslutas med hur undervisningen för de begåvade 

kan bedrivas och optimeras, samt orsaker till och följder av om detta inte sker.  

 

Problematik kring (sär-)begåvningsbegreppet 
Begåvning är ett begrepp som upplevs svårt att greppa. Eftersom det är ett så stort begrepp är 

det svårt att ringa in, förstå och förklara det. En aspekt av hur oklart det kan upplevas kan vara 

dess abstraktionsnivå.19 Dunn med flera förklarar begåvning på följande sätt: 

 

Begåvning är inte en enda egenskap. Det är en fullständig explosion av slumrande potential 
som på något sätt framträder och inspirera sin ägare till att utveckla ett intresse som leder till 
engagemang, som leder till hängivenhet, som leder till kärlek. 20 

 

Å andra sidan menar Wahlström att det istället är av största vikt att utvidga begreppet till att 

även inkludera flertalet andra typer av skapande, såsom idrott, underhållning, känsla, 

tapperhet, teknologi, osv.21 Persson skriver i förordet till Ellen Winners bok Begåvade barn22 

att det finns en risk för misstolkning av begreppet begåvad då det i det svenska språket 

används i olika sammanhang och på olika sätt. Detta kan resultera i en missuppfattning att 

begåvning är något som alla har alternativt att det är en nivå dit bara några kan nå. För att 

undvika denna typ av missförstånd förespråkar Persson istället ordvalet särbegåvning som 

enbart gäller ett fåtal individer.23 Det finns även en vedertagen syn på vilka som har rätten att 

använda sig av ordet begåvning alternativt särbegåvning och får kalla sig det alternativt 

talangfulla. Winner åsyftar att det akademiska fältet har företräde på begreppet 

särbegåvning.24 En annan språklig svårighet är att det inte finns en och samma benämning på 

detta begrepp. Beroende på perspektivet benämns till synes liknande egenskaper på olika sätt. 

Studeras de begrepp som finns på svenska finner vi bland annat begåvad, särbegåvad, 

talangfull, intelligent, duktig, smart, inlärningsstark och så vidare. I engelskan finner vi på 

liknande sätt: bright, talented, intelligent, gifted, able osv.25 

                                                                                                                                                         
18 Se bilaga 6 
19 Roland S. Persson (1997) 
20 Rita Dunn, Ken Dunn och Donald Treffinger, (1995), s. 150 
21 Gunilla O Wahlström, (1995) 
22 Ellen Winner, Begåvade barn. (Jönköping: Brain books AB, 1999) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25Bonnie Cramond, Can We, Should We, Need We Agree on a Definition of Giftedness? (Roeper Review, Vol. 27 
Issue 1, p15, 2p; 2004); Roland S Persson, (1997) 
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Cramond frågar om det verkligen är nödvändigt med en definition på begåvning. Måste 

något definieras innan vi kan börja förstå och undersöka det? Författaren menar att eftersom 

begåvning bygger på flera komponenter - kreativitet, talang och intelligens - kräver det en 

entydig definition på var och en av dessa. 26 Förutom svårigheten i att definiera dessa begrepp 

är en av dessa; intelligensen, enligt Evenshaug och Hallen, beroende av tid och plats.27 

Intelligensen får alltså precis som särbegåvningen olika värde och betydelse i olika kulturer 

och kontexter.28 

 

Normalitet 
Enligt Persson är det i en 

normalfördelningskurva vanligare att 

befinna sig i dess mitt än ytterkanter men 

det är inte mer normalt att befinna sig i 

mitten.29 Trots det finns ett behov av att 

definiera normalt jämfört med det 

avvikande. Normalisering, av till exempel 

människor, beskrivs av flera författare att syfta till att rationalisera och göra dem mer 

enhetliga till det önskvärda.30 Detta gäller i allra högsta grad även i skolan: 

 

Barnomsorg och skola anses vara `normalmiljöer` där målet är det samma för alla barn, en 
pedagogisk utvecklingsmiljö som kan bidra till en allsidig kunskap och 
personlighetsutveckling hos barnen.31 

 

Börjesson hävdar dock att benämningen normalklass har använts under lång tid där 

fokuseringen har legat på de eleverna med önskvärda och vanliga egenskaper.32 Vid 

fokusering på de vanliga behoven bör det enligt Lahdenpäre diskuteras vad som är normalt. 

Det bör även kommas ihåg att de vanliga behoven står i relation till de särskilda. För ett 

faktum är dock att det finns elever som faller utanför ramen för normalklassen, till exempel de 

                                                 
26 Bonnie Cramond, (2004) 
27 OddbjØrn Evenshaug, och Dag Hallen, Barn- och ungdomspsykologi. (Lund: Studentlitteratur, 1992) 
28 Bonnie Cramond, (2004); Roland S Persson, (1997); Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992); Jane M 
Healy, När hjärnan börjar skolan – hur barns begåvning och inlärning kan stimuleras. (Jönköping: Brain Books 
AB, 1999) 
29 Björn Persson, (2001) 
30 Mats Börjesson, (1997); Hans Atterström och Roland S Persson, (2000)  
31 Gunnel Larsson-Svärd, (1999), s.104 
32 Mats Börjesson, (1997) 

Fig 1: Normalfördelningskurva.
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elever som är i behov av stöd (i tex. inlärningen eller de inlärningsstarka eleverna).33 

Problemet blir då hur det synliggörs och verkligen säkerställs att deras behov hanteras. 

 

I en, inför olikheter, tillåtande integrationssyn finns dock alltid faran att de problem som 
faktiskt finns inte resursmässigt blir tillgodosedda. Och för att få resurser krävs oftast, 
paradoxalt nog, diagnosställande och kategorisering av det avvikande. 34 

 

Ett exempel för att kunna hantera långsamma och snabba eleverna samtidigt är att läraren 

använder sig av beting eller eget arbete. Eleven kan då själv bestämma i vilken arbetstakt 

han/hon vill jobba, men effekterna med detta blir att de snabba kommer ännu längre och 

spridningen ökar i alla fall. Detta gör att alla jobbar med olika saker och detta föder nya 

svårigheter för läraren då den inte räcker till att undervisa individuellt.35 En annan 

problematik handlar om synen på de elever som inte klarar sig så bra i skolan. Samtidigt som 

misslyckandet accepteras anses det som något onormalt och icke önskvärt och något som bör 

åtgärdas. Synsättet att åtgärder sätts in på något som ses som en norm anses vara en paradox. 

Idag begärs det att samtliga elever med någon form av svårighet, som kolliderar med den 

förväntade normen, skall få ett åtgärdsprogram.36 

 

Styrdokument  

Svensk skollag: 
Med utgångspunkt i vårt fokus på de begåvade barnen och deras rättighet till stöd och hjälp 

har vi studerat svensk skollag i dessa frågor. Där fann vi följande citat: ”I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.”37 Efter detta ställningstagande letade vi efter 

något klargörande av vilka dessa elever skulle vara. Vi fann ingen, men däremot en tydlig 

koppling till att de elever som ska få särskilt stöd är de med problem av något slag: ”särskilt 

stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”.38 

 

                                                 
33 Pirjo Lahdenpäre, (1999) 
34 Hans Atterström och Roland S Persson, (2000), s. 13 
35 Ingrid Carlgren och Ference Marton, Lärare av imorgon. (Stockholm: Lärarförbundet, 2002) 
36 Ibid. 
37 Skollagen, Lärarförbundet. kap 1, §2 
38 Skollagen, Lärarförbundet. kap 4, §1 
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Svensk läroplan LpO94 
I vår nuvarande gällande läroplan, LpO94 tillskrivs skolan uppgiften ”att låta varje enskild 

elev finna sin unika egenart”.39 Läroplanen säger också att skolans uppgift är att ta hänsyn till 

och anpassa undervisningen efter elevernas olika behov och förutsättningar.  

Gällande lärande och kunskaper vill vi belysa följande citat: ”Undervisningen 

skall…/…främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling”40 ;”Skolans uppdrag är 

att främja lärandet där individen stimuleras att inhämta kunskaper”41 ;”skolan skall stimulera 

varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter” 42 samt att ”Varje elev har rätt att i skolan 

få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter” 43 Oavsett tidigare förkunskaper eller egenheter ska varje 

elev i skolan alltså ha rätten till lärande, ny kunskap samt att detta synliggörs för eleven.  

 

Alla som arbetar i skolan skall …/…Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt 
stöd och …/…samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 44 

 

I en rekommendation från Europarådet står det följande  

 

… legislation should recognise and respect individual differences. Highly gifted children, as 
with other categories, need adequate educational opportunities to develop their full 
potential…/…the ordinary school system should be made flexible enough to enable the 
needs of high performers or talented students to be met. 45 

 

Synsättet på de (sär-)begåvade i USA och Kanada 
Följderna av att USA har förändrat och anpassat sina läroplaner har fått en rad konsekvenser. 

Några av de positiva resultat som Dunn m.fl. beskriver är att det har gett en förhöjd kännedom 

om begåvning, en ökad möjlighet till ledarskap kring uppfinningsrikedom och förvandling 

och fler möjligheter till undervisning för lärare. Det har också inneburit att myterna om 

duktiga elever har försvunnit. Några av de negativa konsekvenser som nämns är att 

uppfattningarna om begåvning har begränsats, att provresultat och märkning av de begåvade 

eleverna har blivit överdrivet betonat, att urvalsprocessen har fått för stort fokus samt några 

                                                 
39 Utbildningsdepartementet Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. (taget 
från: Lärarförbundet Lärarens handbok. Stockholm:2001) s. 9 
40 Lpo94. Lärarförbundet,(2001) s. 10 
41 Ibid. s. 11, 
42 Ibid. s. 12 
43 Ibid. s. 13 
44 Ibid. s. 17 
45 Europarådets rekommendation 1248 (1994) 
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fixerade, enstaka läroplaner för begåvade elever.46 I vissa delar av USA finns det en redogjord 

planering för hur begåvade elever ska upptäckas.47 Bakgrunden till den amerikanska 

utvecklingen kring de särbegåvade har enligt Persson politisk orsak. I samband med 

framgångarna inom rymdforskningen ställdes det högre krav på nationen än tidigare. I 

jämförelse med Sovjets framgångar krävdes det betydligt mycket mer av de amerikanska 

skolorna. 25 % av samtliga amerikanska stater hade definierat begåvning och detta pressade 

skolorna att tillgodose de begåvade elevernas behov. Detta fick sedan stora effekter bland 

annat på nobelpristagarantalet. På order från den amerikanska kongressen gjordes en 

granskning av hur de (sär-)begåvade barnens behov tillgodoseddes. Denna inriktning på 

specialpedagogik fick stor genomslagskraft och stora summor pengar, mycket forskning och 

starka politiska beslut privilegierade situationen för de särbegåvade.48 Även om det 

amerikanska samhället har börjat acceptera vissa typer av begåvning så som artistisk, 

musikalisk och idrottslig, menar Barger att det ändå finns en stark motsättning kring tanken 

att elever med teoretisk begåvning också är i behov av hjälp och stöd. Effekten av detta blir 

att dessa elever försummas och förbises eller så blir de hjälplärare.49 

I Kanada talas det inte om särbegåvade utan om exceptionella barn. Denna grupp 

inkluderar såväl inlärningssvaga som inlärningsstarka skolbarn. Denna nation gör alltså ingen 

skillnad på vilken typ av behov det är och riktar istället de specialpedagogiska verktygen mot 

de barn som har behov av den.50 

 

Intelligens och (sär-)begåvning 
Med anledning av att intelligens tillskrivs vara en komponent av begåvning51 vill vi förklara 

och koppla dessa till varandra. Campbell beskriver intelligensen som ”förmågan att lära sig, 

att lösa problem och att bli smartare.”52 Evenshaug och Hallen hävdar att det finns några 

faktorer som kännetecknar intelligens. Dessa är problemlösningsförmåga, logiskt tänkande 

samt förmågan till kunskapsinhämtning. Det tvistas om även minnesförmåga, påhittighet och 

anpassningsförmåga ska ingå i definitionen av intelligens. 53 

                                                 
46 Rita Dunn, Ken Dunn och Donald Treffinger, (1995) 
47 Frances A Karnes och Elizabeth Shaunessy, A Plan for Child Find in Gifted Education. (Roeper Review, Vol. 
26 Issue 4, p229, 49, 1 chart, 2004) 
48 Roland S Persson (1997) 
49 Rita Barger, Begåvade behöver också hjälp. (Nämnaren nr 3, 2001) 
50 Roland S. Persson (1997) 
51 Bonnie Cramond, (2004) 
52 Bruce Campbell, Multipla intelligenser – en metodhandbok. (Jönköping: Brain Books AB, 1997). S. 39 
53 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen (1992) 



Vadå begåvad?  
- en kvalitativ studie om begåvade barn. 

 10

Uppkomsten av intelligenstest - att mäta intelligens 

IQ-testerna har i över ett sekel varit det dominerande redskapet för att bestämma intelligensen 

hos människor. Denna intellektuella modell, togs ursprungligen fram av Alfred Binét och 

Theodore Simon på uppdrag av det franska utbildningsministeriet. Syftet var att finna bättre 

undervisningsmetoder för de ”utvecklingsmässigt handikappade eleverna”. Denna första 

praktiska intelligensskala ställde alltså undervisningen i relation till elevens intellektuella 

förmåga och kunde på så sätt skapa ett mätinstrument för att skilja eleverna från varandra, då 

den innehöll uppgifter ordnade efter den ålder som barnen normalt kunde lösa dem.54 

Avsikten var alltså att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Denna typ av mätinstrument 

var föregångaren till flertalet av dagens intelligenstest. Psykometrin mäter den intellektuella 

begåvningen (eller - i det här fallet - intelligensen) och studerar de faktorer som ger upphov 

till skillnader i barns intellektuella begåvning samt vilka dessa skillnader kan vara.55 

Det finns en rad kritiska åsikter till intelligenstest, bland annat att testet kräver att 

testpersonen är läs- och skrivkunnig, samt att det är tvivelaktigt vad testet faktiskt 

fastställer.56. Till testernas försvar finns åsikter om att testerna faktiskt har bevisat att 

intelligens är föränderligt och inte något medfött, att det inte är könsbestämt samt att en 

person med en viss sorts intelligens inte nödvändigtvis behöver vara intelligent inom alla 

områden. 57 

Vid intelligenstest mäts det konvergenta tänkandet med endast ett i förhand bestämt rätt 

svar58 och det konvergenta tankesättet beskrivs som ”systematiskt och kontrollerat”.59 Healy 

kritiserar detta och menar att konsekvenserna av att definiera begreppet intelligens alltför 

begränsat resulterar i att de som inte ingår i definitionen exkluderas och således går samhället 

miste om många begåvade individer.60 

MI: multipla intelligenser 
Som protest mot detta sätt att mäta och likställa intelligens med ett tal utarbetade Howard 

Gardner istället teorin om multipla intelligenser.61 Gardner är psykolog, med inriktning mot 

                                                 
54 Hans Atterström och Roland S Persson, (2000) 
55 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992) 
56 Hans Atterström och Roland S Persson, (2000) 
57 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992) 
58 Nationalencyklopedin  
59 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992), s. 178 
60 Jane M Healy, (1999) 
61 Thomas Armstrong, Barns olika intelligenser. (Jönköping: Brain Books AB, 1994); Howard Gardner, Så 
tänker barn – och så borde skolan undervisa. (Jönköping: Brain Books AB, 1992); Howard Gardner, De sju 
intelligenserna. (Jönköping: Brain Books AB, 1994) 
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det kognitiva fältet62. Gardner menar att intelligens uttrycks i många olika former och att det 

alltså är mer relevant med problemlösning i ett vettigt och naturtroget sammanhang än 

testsituationer där individerna ska lösa problem tagna helt ur sin kontext.63 De olika 

intelligenserna är: 

• Lingvistisk/språklig intelligens 

• Logisk/matematisk intelligens 

• Spatial/visuell intelligens 

• Kroppslig/kinestetisk intelligens 

• Musikalisk intelligens 

• Interpersonell/social intelligens 

• Intrapersonell/självkännedoms-intelligens64 

 

Efter att teorierna ursprungligen rapporterades 1983 har de kompletterats med ytterligare två 

intelligenser. 65 Dels den naturalistiska, som beskrivs som en ekologisk förmåga att beskriva 

och klassificera intryck från omgivningen samt den existentiella som handlar om att kunna 

ställa frågor relaterade till mänsklighetens varande.66 

Gardners teori och existensen av multipla intelligenser är vedertagen av många 

författare inom området.67 Människan förfogar över samtliga intelligenser, om än i olika 

omfattning och utsträckning, och att alla människor kan utveckla varje intelligens till en 

tillfredsställande nivå vid lärorik omgivning och handledning.68 Dessa intelligenser samverkar 

på ett komplicerat sätt och inom varje intelligens finns det många olika sätt att vara 

intelligent.69 Gardner har fått kritik för sina teorier då han inte beskriver intelligenser utan, 

enligt Morgan, olika typer av kognitiv stil och, av Sternberg, olika typer av talanger.70 71 

I intelligenssammanhang nämns den generella kompetensen. Denna beskrivs vara en 

kombination av den kristalliserade intelligensen - individens kunskaper och erfarenheter och 

                                                 
62 Bruce Campbell, (1997) 
63 Bruce Campbell, (1997); Thomas Armstrong, (1994) 
64 Thomas Armstrong, (1994); Bruce Campbell (1997); Howard Gardner, (1992); Howard Gardner, Skapande 
genier. (Jönköping: Brain Books AB, 1995); Jane M Healy, (1999); Gunilla O Wahlström, (1995) 
65 Hans Atterström och Roland S Persson, (2000) 
66 Hans Atterström och Roland S Pettersson, (2000); Jane M Healy, (1999) 
67 Thomas Armstrong (1994); Hans Atterström och Roland S Persson, (2000); Bruce Campbell, (1997) 
68 Thomas Armstrong (1994); Jane M Healy, (1999); Gunilla O Wahlström, (1995) 
69 Thomas Armstrong, (1994) 
70 Hans Atterström och Roland S Persson, (2000) 
71 Förmodligen beror denna kritik på olika definitioner gällande intelligens. 
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inlärning i dess skola och kultur – och den flytande intelligensen, som bygger på minne, 

reaktionshastighet, uppmärksamhet oberoende av erfarenheterna eller det individen lärt sig.72 

Kreativitet och (sär-)begåvning 
Kreativitet sägs vara ett uttryck för begåvning, och beskrivs som en ”förmåga att formulera 

nya idéer och göra nya kopplingar eller associationer”73. Persson beskriver att de särbegåvade 

är inne i den kreativa processen med större inlevelse, intensitet och starkare känslor.74 

Vygotskij betraktar fantasin ligga till grund för kreativiteten.75 Kreativiteten når sin höjdpunkt 

före trettio års ålder.76  

Kreativiteten beskrivs inte vara liktydig med intelligens utan istället som en förmåga att 

skapa nytt lösgörande från etablerade synsätt.77 Ett annat perspektiv på kreativitet är 

Csikszentmihalyis teori om att kreativitet inte är något utan finns någonstans, då den kreativa 

tillskrivs sin begåvning inom specifika domäner. Kreativiteten blir alltid bedömd inom något 

fält, av exempelvis domare eller institutioner och detta sker inom särskilda domäner eller 

discipliner.78 Detta kan man jämföra med och dra tydliga paralleller till Gardners teorier.79 

Kreativitetstest mäter det divergenta tänkandet. Detta test skiljer sig signifikant från 

intelligenstest gällande att flera svar anses som rätta. Det divergenta tänkandet hör ihop med 

originalitet, idérikedom och flexibilitet, spontanitet och öppenhet. Kreativa människor 

kännetecknas av en påhittighet då dom tycker om att gå utanför givna ramar och tänka på nya 

sätt.80 De kreativa eleverna tenderar att ofta falla utanför ramen för begåvade då deras 

fallenhet inom specifika områden ofta särskiljs från de som skolans undervisning normalt 

fokuserar på.81 Dessa elevers frågor och svar överraskar ofta, såväl som deras annorlunda 

åsikter och underliga förslag. Dessutom hämmas dessa elevers divergenta tänkande av kravet 

på utantillkunskaper i grundskolan.82 

 

                                                 
72 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992) 
73 Gunilla O Wahlström, (1995), s 27 
74 Roland S Persson (1997) 
75 Lev. S. Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen. (Göteborg: Daidalos AB, 1995) 
76 Gunilla O Wahlström, (1995) 
77 Nationalencyklopedin 
78 Howard Gardner (1995) 
79 Howard Gardner (1994) 
80 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992) 
81 Jane M Healy, (1999) 
82 Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, (1992) 
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Hur blir man (sär-)begåvad? 
I studier kring begåvningens härkomst finns det olika uppfattningar. En teori säger att 

individens möjligheter ligger såväl i generna som i livsmöjligheterna.83 Enligt denna skulle 

alltså både arvet och miljön ha betydelse för begåvningen. Vidare finns det flertalet studier 

och författare som hävdar att (sär-)begåvningen styrs av det genetiska arvet84 bland annat för 

att generna bestämmer hur snabbt ett barns hjärna kan arbeta.85 Winner tillskriver inte i 

följande text det genetiska som avgörande men väl att särbegåvningen förutsätter en speciell 

medfödd förmåga: 

 

Oavsett hur tidigt normalbegåvade barn börjar öva och hur hårt de än arbetar, kommer de 
flesta aldrig att uppnå samma inlärningshastighet eller göra lika stora framsteg som de barn 
som föds med osedvanlig kapacitet. 86  
 

Ett exempel på mänsklighetens förhoppning att begåvningen överförs via generna är de 

föräldrar som förväntar sig att deras egen begåvning ska lysa igenom i barnet.87 

En av de största förespråkarna för miljöns betydelse för utvecklingen av begåvning är 

Benjamin Bloom. En av hans teorier bygger på att kvantiteten av begåvningsutveckling är 

beroende av ekologiska variabler. En viktig skillnad är dock att Bloom istället för begåvning 

föredrar att tala om individens möjligheter att excellera på olika specifika områden, och han 

menar att detta kan gälla alla individer bara de har tillgång till rätta förutsättningarna.88 

Erbjuds det allsidiga möjligheter av hög kvalitet finns det inget slut på hur mycket individen 

kan tillägna sig.89 De individer som Bloom tillskriver begåvning är enligt honom villiga att 

låta övning och ansträngning ta mycket tid. De har en stark vinnarinstinkt och gör alltid sitt 

bästa. Dessutom har de en duglighet att snabbt ta till sig och lära sig ny teknik eller utveckling 

inom sin disciplin.90 

Anmärkningsvärt i Winners resonemang kring arv och miljö är att av sex faktorer som 

beskrivs som generella för de särbegåvade är det hela tre som har en tydlig koppling till 

miljön runt barnet: en stimulerande och berikande miljö runt barnet, en möjlighet för barnet, 

från föräldrarna, att tidigt kunna förkovra sig inom den domänen där intresset ligger samt att 

                                                 
83 Bodil Johansen Abdiltrup, Anna Louise Rathe och Jørgen Rathe, Möjligheternas Barn I möjligheternas skola. 
(Stockholm: Sveriges utbildningsradio AB, 1997) 
84 Ellen Winner, (1999) 
85 Jane M Healy, (1999) 
86 Ellen Winner, (1999), s 260 
87 Rita Dunn, Ken Dunn och Donald Treffinger, (1995) 
88 Benjamin Bloom, Developing talent in young people. (New York: Ballantine Books, 1985) 
89 Bodil Johansen Abdiltrup, (1997) 
90 Benjamin Bloom (1985) 
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föräldrarna har högt ställda krav och förhoppningar på barnet. De extremt begåvade nämner 

familjen som avgörande i utvecklandet av sin specifika talang. Särbegåvade barn är ofta 

förstfödda eller det enda barnet i familjen. Flera exempel på familjens och hemmets betydelse 

är att de särbegåvade ofta lever i lugna, kärvänliga och tillgivna hem och att dessa familjer har 

jämförelsevis mindre konflikter. 91 

 

När familjens värme och stöd kombineras med stimulans och höga förväntningar skapas en 
optimal miljö för utvecklingen av en talang.92 

 

Det är vanligare att barn med lågutbildade föräldrar presterar mindre bra resultat i skolan 

jämfört med högutbildades.93 En förutsättning för att särbegåvning ändå ska utvecklas i 

familjer med låg ekonomisk och social status är att dessa familjer ändå anser att utbildning har 

en stor betydelse.94 

Det finns motsättningar gällande hur mycket föräldrarna bör driva på sina barn. Den ena 

ståndpunkten skildrar hur det kan få negativa effekter om föräldrarna pressar för mycket 

medan den andra menar att föräldrar bör fordra mer av sina barn så att de utvecklas optimalt.95  

Trots alla teorier av miljöns betydelse beskriver Winner att även om ett normalbegåvat 

barn skulle få extremt bra och konstruktiv vägledning skulle det aldrig komma upp i samma 

nivå som underbarnen gör självständigt.96  

 

I behov av stöd 

Vem bestämmer vilka som är i behov av stöd? 
Lahdenpäre beskriver att det är läraren eller annan personal som definierar vilka som är i 

behov av stöd och det därför kan bli så att läraren kategoriserar de elever som hon/han har 

undervisningsvårigheter med som barn i behov av stöd.97 Eftersom de flesta begåvade barn 

inte har undervisningssvårigheter kan de bli så att dessa glöms bort.98 Vidare beskriver 

Lahdenpäre att de som definierats som barn i behov av särskilt stöd, senare inte nödvändigtvis 

behöver vara i behov av särskilt stöd och på samma sätt att de barn som inte är definierade i 

                                                 
91 Ellen Winner, (1999) 
92 Ibid. s. 171 
93 Rita Liljeström, Uppväxtvillkor. (Vällingby: LiberFörlag, 1974) 
94 Ellen Winner, (1999)  
95 Ibid.  
96 Ibid. 
97 Pirjo Lahdenperä, (1999) 
98 Gunilla O Wahlström, (1995); Roland S Persson, (1997) 
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behov av särskilt stöd ändå kan komma att bli det.99 För att tydliggöra vad barn i behov av 

särskilt stöd är, menar Larsson-Svärd att utgångspunkten ska vara att dels identifiera det 

aktuella barnet samt att se vilka insatser som krävs för att kunna hjälpa det.100 Larsson-Svärd 

redogör vidare för hur begreppet ”särskilda behov” har 

 

…kommit att beteckna `behov av särskilt stöd´ genom synsättet att alla barn har lika behov, 
men vissa barn är i behov av `särskilt stöd´ för att få sin behov tillgodosedda.101  
 

Inkludering av de (sär-)begåvade 
I Europarådets rekommendation 1248 behandlas behovet av utbildning för begåvade barn. 

Där beskrivs att utbildning är en rättighet för alla individer. Vidare förklaras att alla barn såväl 

som barn i behov av stöd har rätt till utbildning. Här nämns också de begåvade som barn med 

speciella behov.102 

 

…there will always be children with special needs and for whom special arrangements have 
to be made. One group of such children is that of the highly gifted. 103 

 

Atterström och Persson hänvisar till UNESCO104  som beskriver specialpedagogikens behov 

och uppkomst.105 Här nämns även något som kan inkludera de särskilt begåvade eleverna. 

 

…att specialpedagogiska behov bedöms vara sådana som uppstår genom av olika typer av 
funktionshinder, inlärningssvårigheter eller särskilda förmågor. 106 

 

Specialpedagogik har fokuserat på bristerna hos eleverna och Atterström och Persson menar 

att detta har lett till att: 

 

Inget utrymme har därför givits elever som har det motsatta problemet, nämligen att de lär 
sig snabbare än de flesta andra och kan betydligt mer på ett reflekterande och insiktsfullt 
sätt. Särskilt begåvade barn har av utbildningspolitiska skäl, samt på grund av bristmodellen, 
helt ignorerats av det svenska skolsystemet, trots en mycket omfattande internationell 
forskning som beskriver dessa barns sårbarhet och särskilda behov. 107 
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Trots att Sverige har en av världens högsta kostnad per elev, finns det enligt Persson inte en 

allmän acceptans att inlärningsstarka elever, såväl som inlärningssvaga, har speciella 

pedagogiska behov.108 En av dessa behov tillskriver Barger vara att de begåvade eleverna 

också ska få samma möjlighet till lärande varje dag som andra elever, då de har lika stort 

behov som de övriga eleverna av utvecklande undervisning. Varje elev behöver få respons på 

sitt arbete så att missförstånd kan redas ut. Därigenom synliggörs elevens svårigheter för den 

och inlärningen kan fortsätta. Barger menar också att om de begåvade eleverna aldrig får 

uppgifter, utöver de vanliga, som stimulerar dem, kommer inte deras fulla kapacitet 

synliggöras för dem själva.109 Den forskning som finns belyser sällan eller aldrig hur läraren 

ska kunna identifiera och på så sätt kunna hjälpa eleven.110  

Enligt Wahlström har de begåvade barnen specifika behov. Bland annat har de behov av 

att ställa höga krav på sig själva och att få respons på sin kapacitet (intelligens). Att få 

undersöka och kartlägga ämnen som barnen normalt inte engagerar sig i vid den ringa åldern 

och att få fördjupa sig i detta är också behov som de begåvade barnen har. Ytterligare behov 

är att få sträva efter struktur och ordning.111 De begåvade eleverna behöver få ifrågasätta 

rutiner och generaliseringar, ge uttryck för sina idéer samt opponera sig mot uppfattningar 

utan att för den skull bli ansedda som stöddiga eller näsvisa. Får de inte detta hamnar denna 

typ av elever i ett ingenmansland, då deras utveckling och behov inte uppmärksammas. Detta 

leder till att eleverna blir felbedömda och om de ens upptäcks upplever de en uppgivenhet och 

frustration.112 

Det verkar som att behovet av tid i ensamhet och det faktum att begåvade ofta prefererar 

tiden i ensamhet hänger samman. De begåvade har behov av att ibland få arbeta ensamma, i 

sin egen takt så de får tid att tänka ifred,113 detta för att stärka och få sin talang att växa.114 

Trots att begåvade mår bra av att var i sociala sammanhang kan de hantera ensamheten bättre 

än andra. De beskrivs som tillbakadragna och verkar föredra sitt eget sällskap.115 Ska de knyta 
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sociala kontakter behöver dessa vara meningsfulla för dem.116 Wahlström beskriver att dessa 

barn behöver extra stöd för att utveckla sociala kontakter.  

 

Att fostra barnen till sociala varelser, som kan behålla kontakt och närhet till andra även 
senare i livet, det är en av pedagogernas stora uppgifter. Kanske är det den största.117  

 

Vidare skriver Wahlström att dessa barn har behov av att få utveckla sin empatiska förmåga 

och känslighet samt att vara utåtriktade och vänliga.118 

 

Utmärkande för (sär-)begåvning 
Ett av de mest utmärkande kännetecken för begåvning kan vara att de tidigt – långt före 

skolstart - har lärt sig att läsa, ofta utan någon typ av hjälp.119 De beskrivs av Laycock som 

fortsättningsvis snabba läsare.120 Ett annat kännetecken på att en elev är särbegåvad, men som 

inte visas tydligt kan vara att den har en bristfällig kunskap om läxornas innehåll, men har en 

exceptionellt stor kunskap inom andra områden, som kan har inhämtats i böcker hemma. 

Dessa elever lägger endast ner lite engagemang i skolarbetet, men desto större i aktiviteter 

som ligger utanför skolan.121 Vanligt är att de har många fritidsintressen samt är intresserade 

av att läsa om många olika ämnen.122 

Det bästa sättet att ’hitta’ dessa barn är att observera dem, framförallt när de blir 

upprörda och arga men också se vad de gör när de har rast, när ingen säger till dem vad de ska 

göra och alltså kan välja sysselsättning helt fritt. Den som vill finna dessa elever kan även 

studera på vilket sätt de missköter sig. Deras begåvning kan synliggöras i deras dåliga 

beteende.123 De behöver inte heller vara duktiga och skötsamma i skolan, utan kan vara 

krävande och påfrestande elever.124. Deras skarpa iakttagelseförmåga kan leda till att de 

konfronterar sin omgivning gällande skillnad mellan vad människor säger och vad de gör.125 

samt när det brister i den påstådda informationen eller logiken126. Kort sagt kan de vara 

                                                 
116 Ellen Winner (1999) 
117 Gunilla O Wahlström (1995) s. 112 
118 Gunilla O Wahlström, (1995) 
119 Cyril Burt The gifted child. (London: Unibook, 1975) 
120 S.R Laycock, Gifted children. A Handbook for the classroom teacher. (Copp-Clark: Toronto, 1957) 
121 Roland S Persson, (1997) 
122 S.R Laycock, (1957) 
123 Thomas Armstrong, (1994) 
124 Gunilla O Wahlström (1995) 
125 Susan Leyden, (1985) 
126 S.R Laycock, (1957), Susan Leyden, (1985) 



Vadå begåvad?  
- en kvalitativ studie om begåvade barn. 

 18

negativa mot skolan och detta leder till dåliga relationer med både klasskamrater och 

pedagoger. 

På frågan om hur det är att vara särbegåvad citerar Persson Kreger-Silverman som 

beskriver det på följande sätt:  

 

Utnyttjad som en tillgång för nationen, ignorerad under förevändningen att man är ojämlik, 
uppvisad på grund av sina prestationer, bestraffad för att inte leva upp till sin potential, retad 
av kamraterna för att de arbetar för mycket i skolan, utskrattade när de är för angelägna, 
tystade när de förstår för mycket. Att vara särbegåvad är att vara sårbar. 127 

 

Utmärkande blir alltså enligt Persson att de kan vara väldigt känsliga, speciellt i konflikter 

som är relaterade till deras identitet. Dessa individer har ett extra stort behov av att bygga upp 

självförtroendet. Vidare beskriver Persson de särbegåvade som fängslande, intensiva och 

engagerande. 128 

De kan karaktäriseras av sin slutledningsförmåga då de med hjälp av sina tidigare 

erfarenheter kan förbinda lösryckta delar till helheter.129 De har förmågan att se sammanhang, 

även invecklade och abstrakta sådana, generalisera och dra slutsatser.130 De har en stor 

medvetenhet om hur de gör när de löser problem. ”De vet mer och är medvetna om vad de vet 

och kan därför använda det bättre.”131 Detta ger dem ett försprång i nya 

problemlösningssituationer, då de kan koppla gamla erfarenheter till en ny situation, även om 

det för andra kan vara svårt att se associationsbanan.132 

Persson skildrar svårigheterna i att undervisa de särbegåvade.133 En svårighet ligger i att 

dessa elever kan tänka annorlunda och ha ett osedvanligt bra minne. De begåvade kan även ha 

en förmåga att lära sig nya saker snabbt, enkelt och utantill.134 Sisk säger att de dessutom lär 

sig snabbt genom erfarenhet.135 Persson förklarar deras snabbhet som selektiv, att de alltså 

inte egentligen tänker snabbare utan bara väljer en snabbare väg i sin tankebana.136 Utöver 

detta beskrivs de begåvade även en förmåga att ta emot komplicerad information, reagera 
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snabbt på den och använda sig av den med lätthet.137 I flertalet checklistor för att identifiera 

de begåvade nämns den starka kopplingen till en god fantasi.138 De tänker och kan berätta 

historier fantasifullt. De begåvade beskrivs som pigga och nyfikna på att pröva nya idéer.139 

De skräms inte nödvändigtvis av det okända utan kan till och med fascineras och stimuleras 

av det.140 De kan även finna sig väl tillrätta i situationer där det självklara inte är givet. Detta 

ser de istället som en utmaning.141 Att ställa provocerande frågor är något som kan 

känneteckna de begåvade. Ett ämne som de begåvade ofta är överlägsna i är matematik och i 

jämförelse med klasskamrater har de begåvade bättre kvalitativt såväl som kvantitativt 

ordförråd.142 I skolan kan de med lätthet följa anvisningar, samt ta egna initiativ och därifrån 

arbeta effektivt och oberoende på sitt eget sätt med exceptionellt god uthållighet.143 

 

Experter och perfektionister 
Winner anser att det är typiskt för särbegåvade barn, oavsett domän, att de är uthålliga och 

perfektionister. Dessa barn går ofta upp i att bringa ordning i sitt för tillfället valda 

intresseområde. Det dubbla i perfektionismens natur är att å ena sidan ha svårt för att bli nöjd 

och å andra sidan göra ett betydande och noggrant arbete som kommer att vara till stort gagn 

för andra.144 Wahlström beskriver hur en del begåvningar blir experter på enstaka ämnen och 

utvecklar ’tunnelseende’.145 Det är vanligare att särbegåvning visar sig framträdande i någon 

eller några enstaka domäner.146 Å andra sidan anser Persson att det är ovanligt att den 

begåvade - oavsett domän - endast är begåvad inom ett område, utan att det är utmärkande att 

den är framgångsrik inom många olika områden.147 

 

Elitism i en demokrati 
Persson menar att det finns en problematik i att definiera särbegåvning. Detta på grund av att 

särbegåvning kopplas ihop med elittänkande som krockar med demokratibegreppet. Den 

sociala stämningen i Sverige menar Persson bygger på Jantelagen som är starkt rotad i 
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landet.148 Den säger bland annat att man inte ska tro att man är klokare eller bättre än någon 

annan.149 Med denna bakgrund leder alla försök att stödja och tillfredsställa behoven hos de 

särbegåvade individerna till just elitism.150  

Sveriges skolväsende är konstruerat på en liberal grundtanke.151 Denna sociala 

jämlikhet, vars grundtanke är att alla elever ska ha rättigheten till utbildningsmöjligheter och 

val har också kommit att begränsa ”hur duktig eleverna får lov att vara.”152 Dessutom 

beskriver Dunn m. fl. att det finns en rädsla bland många föräldrar att få ett begåvat barn. 153 

Uppfattningen är att genier skrämmer och att de flesta föräldrar önskar medelmåttor eller 

något över.154 Begåvning ses fortfarande som någonting skrämmande och oacceptabelt i 

samhället. Detta har bland annat resulterat i egalitarianism som Persson redogör för  

 

Egalitarianism som en beteckning för de politiska jämlikhetssträvanden i skolan; strävandet 
inte enbart efter jämlika förutsättningar utan också efter jämlika prestationer. 155 

 

Syftet att ge eleverna samma möjligheter har alltså resulterat i en förväntan på även likvärdiga 

resultat. 

Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är lärarens paradoxala situation där den 

grundläggande demokratiska åskådningen hotas vid fokusering på särbegåvning.156 Detta kan 

ha starka förbindelser till det som vi tidigare nämnt gällande all fokus på de svagare eleverna 

och hur detta har fått negativa konsekvenser för de begåvade eleverna. 

 

Att ge stöd åt inlärningssvaga har prioriterats, kanske med all rätt, men samtidigt har man 
också förnekat att särskilt kapabla barn också har särskilda behov. 157 
 

Persson menar att elitism är något som behövs för att en demokrati ska överleva och kunna 

fungera. I diskussionen om elitskolornas existens och berättigande nämns ofta begreppet 

social elitism. Persson menar dock att de undervisande tillämpningarna samt forskningen på 
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området istället bygger på en syn att samtliga barn i samhället ska få sina behov 

tillgodosedda.158 

 

Understimulering 

Liljeström beskriver att något som generellt gäller för alla barn är att de gärna vill visa upp 

sina färdigheter och emotioner för vuxna.159 Detta gäller naturligtvis även de särbegåvade och 

tar vi inte tillvara på de otroliga resurser som barnen har, menar Thomaeus att konsekvenserna 

av detta blir att barnen inte blir mer än de behöver.160 Detta lär sig de begåvade eleverna 

snabbt: de behöver inte anstränga sig för att klara av uppgifter. Detta leder till att de presterar 

långt under sin kapacitet.161 Om eleven inte tycker att de får någon form av utmaning, släpper 

de snart all koncentration och tappar studietekniken. Detta gäller även deras uthållighet, alltså 

behöver de begåvade elever träna sig i detta.162 Enligt Winner finns en uppfattning om att för 

stor press på de särbegåvade leder till att de tappar intresset för sin domän. Själv menar hon 

däremot att så inte är fallet. För att barnet ska tappa intresset krävs det överdriven press i 

kombination med andra faktorer. Dessa menar Winner kan var; barnets brist på 

självbestämmande eller ”känslokontakt”.163 Det är ändå ett faktum att det: 

 

…finns alltid barn som förlorar intresset för sin talang och antingen blir utbrända …/…eller 
skaffar sig andra intressen…/…Även om det finns oräkneliga rapporter om sådana avhopp 
inom alla domäner, är mörkertalet stort. Det faktum att vi kallar sådana fall ’misslyckanden’ 
visar att vi uppfattar att exceptionellt särbegåvade står under något slags förpliktelser 
gentemot sig själva och omvärlden att vara uthålliga inom sitt specifika område.164 

 

Dessa barn har alltså pressen på sig att alltid lyckas inom sin domän, men gällande på vilket 

sätt och vem som ska göra det finns en rad uppfattningar. Barger menar att det är mer regel än 

undantag att pedagogerna inte ställer några höga krav på de begåvade eleverna.165 Enligt 

Persson är det inte lämpligt att lämna dessa elever för sig själva och tro att de ska klara sig. 

När eleverna inte har tillgång till pedagogiska insatser är det vanligt att eleverna blir 

uttråkade.166 Barger drar detta resonemang ännu längre och menar att det inte går att anta att 
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de begåvade barnen själva kommer att reda sig, begripa och lyckas då de är en alldeles för 

dyrbar tillgång.167 Europarådets rekommendation 1248 menar att inget land har råd att slösa 

bort sin nations talanger då det vore ett slöseri på de mänskliga resurserna att inte identifiera 

och tillvarata de intellektuella såväl som övriga potentialer. För att undvika detta behövs 

lämpliga hjälpmedel. Begåvade barn ska kunna utveckla sina färdigheter tillfredställande, 

såväl för deras egen som för samhällets skull.168 Wahlström menar likt rekommendationen att 

de begåvade barnen är en resurs i samhället och den kompetensen borde tas tillvara.169 Barger 

anser att om de begåvade eleverna blir begränsade i sin utveckling leder detta i sin tur till 

förseningar av framtidens lösningar.170 

De begåvade eleverna har behov av att få vara allvarliga och inte behöva nöja sig med 

det uppenbara och enkla. Ytterligare behov för att de inte ska understimuleras är att de 

behöver få tänka analyserande och utvecklande samt att få hitta exklusiva lösningar på 

uppgifter.171 

 

Underpresterande (sär-)begåvade 
Särbegåvade barn som underpresterar visar tecken på att de är rastlösa, ouppmärksamma och 

fördjupade i dagdrömmande antagligen på grund av en uppenbar uttråkning. Deras begåvning 

kan visa sig i form av ett gott språk som däremot dock inte kan visas i skriven form. En annan 

variant på underprestation kan vara att de är förtegna om sina kunskaper och på det sättet 

döljer sin kapacitet.172 

Anledningar till dold särbegåvning eller att dessa begåvningar underpresterar kan vara 

ett behov av att passa in men även att göra sig sedd och hörd.173 Wahlström menar att de 

duktiga eleverna får generellt mindre uppmärksamhet.174 Det gäller särskilt flickor. Winner 

menar att det finns en skillnad mellan flickor och pojkar, då flickorna generellt tidigare lär sig 

att anpassa sig till de rådande idealen.175 Persson visar även att det existerar en skillnad i vad 
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föräldrarna förväntar sig av sina söner respektive döttrar. Kraven på pojkarna är betydligt 

högre.176 

För att bli accepterade socialt och på grund av understimulans presterar ofta de 

särbegåvade eleverna långt under sin nivå.177 Detta tydliga behov av att passa in blir tydligare 

i puberteten då längtan efter popularitet blir starkare än intresset för sitt specialområde. Den 

begåvade vill känna tillhörighet med sina jämngamla och döljer sin kapacitet för att inte 

utmärka sig. Denna tydliga skillnad i engagemang kan resultera i lärare som inte har förståelse 

för detta och blir irriterade på de som inte gör sitt bästa.178  

Då de begåvade eleverna ofta får bra resultat på prov och läxor antar deras lärare att 

undervisningen är tillräcklig.179 Detta kan få förödande konsekvenser då för lite stimulans och 

för låga krav kan resultera i att de särbegåvade aldrig behöver tillägna sig någon studieteknik; 

de har inte lärt sig att studera. Detta i sin tur menar Wahlström leder till att de utvecklar en 

orealistisk och skev syn på sig själva. De kan inte heller handskas med situationer där de inte 

är bäst och blir följaktligen dåliga förlorare.180 

 

Den (sär-)begåvades självbild 
Begåvningen underbyggs av självförtroendet. Thomaeus menar att människan inte kommer 

vidare utan ett skapande förhållningssätt.181 När en elev börjar erövra ett nytt område är det 

elevens självförtroende som styr hur mycket den tror sig klara av. Detta har även visat sig ha 

en avgörande betydelse och en stark koppling till vad eleven faktiskt lär sig. Detta kallar 

Lundberg för kognitivt mod och beskriver att detta mod påverkar elevernas inställning till sig 

själva och hur mycket de är kapabla att lära sig.182 Denna uppfattning leder till att det är 

eleven själv som är ansvarig för sin egen inlärning och följaktligen blir lärarens uppgift främst 

att ge eleven förutsättningar för att utveckla sitt ansvartagande. Trots detta måste det faktum 

beaktas att läraren ändå bör undersöka och rätta till de felaktigheter som eleven ådrar sig. 

Även Persson och Thomaeus behandlar vikten av medvetenhet och självförtroende och 

beskriver att det inte finns någon specifik metod för de begåvade. Det mest relevanta och 

generella är att de måste medvetandegöras om sin egen talang för om detta inte 
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uppmärksammas vet inte eleverna om att de faktiskt har en begåvning. När de får vetskap om 

det kan de bruka och stärka den. De måste förstå att deras begåvning är accepterad och 

värdefull.183 

 

Alternativa undervisningsmetoder för de (sär-)begåvade 
Thomaeus anser att vuxna människor förutsätter att barn behöver lära sig vissa saker istället 

för att se till barnets fallenhet och begåvning och sedan anpassa undervisningen efter det.184 

Carlgren och Marton beskriver några av de problem som finns i skolan och vilka lösningar 

som har uppkommit. Svaret på flertalet av frågorna är ”olika för olika” alltså att skolgången 

och dess innehåll ska anpassas efter individens förutsättningar.185 Det är viktigt med 

individualisering för att optimera undervisningen och inlärningen hos eleverna.186 Hur ska då 

undervisningen av de särbegåvade gå till? Det finns inga enkla sätt eller säkra metoder att ta 

till. Det enda som kan säkerställa att de särbegåvades behov uppfylls är de lärarkategorier som 

verkar inom skolor, förskolor och fritidshem.187 Persson skriver att läraren behöver förstå 

helheten och sammanhanget. Läraren bör kunna bilda sig en bra grund utifrån teori och inte 

förvänta sig att ha några färdiga vattentäta metoder att ta till. Läraren måste kunna ändra sitta 

arbetssätt till just dessa individer. För att arbeta med dessa elever behöver läraren 

nödvändigtvis inte själv vara särbegåvad.188  

 

Individualisering: acceleration, berikning eller segregering? 
Det finns olika sätt att undervisa de begåvade eleverna på. Samtliga bygger på 

individualisering och ett sätt är acceleration. Detta kan innebära att skolstart eller avslutandet 

av skolan tidigareläggs, en snabbare takt i skolämnen i enstaka eller flera ämnen, 

komprimering av läroplanen samt årskurseliminering. Det sistnämnda är enligt Persson det 

mest kända. Läroplanskomprimering innebär att läroplanerna från flera skolstadier 

komprimeras så att eleven efter genomgången skolgång kan få examen från högre 

utbildningar och således påbörja högskolestudier redan i de tidiga tonåren eller ännu 

tidigare.189 

                                                 
183 Roland S Persson, (1997); Jan Thomaeus, (1974) 
184 Jan Thomaeus (1974) 
185 Ingrid Carlgren och Ference Marton, (2002) 
186 Marj Horne, Bättre undervisning med bättre kunskaper om elever. (Nämnaren nr 1 s.44-48, 2002) 
187 Gunnel Larsson –Svärd, (1999) 
188 Roland S Persson, (1997) 
189 Ibid. 
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Ett annat sätt är att låta dem jobba med de vanliga kurserna men att de utformas med 

kompletterande inslag.190 Detta kallas berikning. En annan typ av berikning kan vara att ge 

den begåvade eleven möjlighet att samtala och arbeta med en äldre eller vuxen mentor. Ibland 

kan även elever från närliggande skolor samlas ihop för att dels låta eleverna utveckla sig men 

även för att låta dem se att deras förmågor inte är av negativ art och naturligtvis även så de 

ska få känna sig som andra. En tredje typ av individualisering är nivågruppering där eleverna 

delas upp efter förmåga.191 

Berikning av den typen att den begåvade får gå iväg från sina klasskamrater för 

specialundervisning menar Winner medför att övriga elever känner sig sämre.192 Ett annat 

perspektiv är Carlgrens och Martons. Dessa menar att segregering av de inlärningsstarka 

eleverna är av hänsyn till de inlärningssvagare. 

 

På olika sätt framförs i dag förslag om att låta de duktiga vara för sig själv och gå fortare 
fram, med argument som går ut på att värna om de svaga.193 

 

Gällande om dessa elever ska segregeras från sina klasskamrater eller inte finns det olika 

uppfattningar. Å ena sidan kan det vara väldigt givande för den överbegåvade eleven att få 

umgås och jobba med skolarbeten med andra överbegåvade elever. Så kallade specialklasser 

eller grupper kan vara stimulerande.194 Även Rodley och White beskriver att de begåvade fick 

ut mest när de umgicks med likasinnade. Vanligtvis – i sin vanliga klass - föll de utanför 

ramarna medan de här kunde känna sig normala. De beskrivs även bli mer akademiskt och 

socialt gynnande av detta. Deras självkänsla, självförtroende och den interpersonella 

färdigheten ökade.195 

Å andra sidan menar Healy att det bästa för den snabbe eleven ändå är att få vara kvar 

hos sin jämngamla klasskamrater. Istället för att hoppa upp en klass kan eleven erbjudas andra 

möjligheter.196 Även Persson beskriver problematiken i årskurseliminering. Trots den bättre 

lämpade undervisningen är risken att eleven ligger efter i den kroppsliga utvecklingen.197 

                                                 
190 Brittanica 
191 Roland S Persson, (1997) 
192 Ellen Winner, (1999) 
193 Ingrid Carlgren och Ference Marton, (2002), s. 206 
194 Brittanica  
195 Kate Rodley och Kerensa White, (2004) 
196 Jane M Healy, (1999) 
197 Roland S Persson, (1997) 
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Ett avslutande argument mot acceleration är att särbegåvningarna lider brister i den sociala 

utvecklingen, trots att de får vara med likasinnade.198 

 

Syfte och frågeställningar  
Vi noterade att det finns väldigt få studier av hur de begåvade eleverna själva upplever sin 

situation. Vårt bidrag till forskningen inom området samt vårt syfte med studien blev därför 

att synliggöra de begåvade barnens egna upplevelser i och utanför skolan. Under hela studien 

valde vi att studera hur de begåvade barnen själva ser på sin begåvning framför allt i en 

skolsituation. Vårt perspektiv blev alltså barnperspektivet i skolan.  

 

• Vad har de (sär-)begåvade barnen för självuppfattning? 

• Hur upplever de (sär-)begåvade barnen sin egen begåvning? 

• Vilka behov upplever de (sär-)begåvade barnen att de har? 

                                                 
198 Ellen Winner, (1999) 
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Metod 
För att kunna svara på frågorna om de begåvade barnens upplevelser av sin begåvning i 

skolsituationen valde vi att göra en empirisk studie med kvalitativ ansats. Enligt Patel och 

Davidsson strävar den kvalitativa undersökningen mot ett försök att undersöka hela 

sammanhanget och sätta sig in i det. Detta till skillnad från den kvantitativa studien som ger 

en mer ingående och annorlunda kunskap i form av statistiska och generaliserbara data.199 

God forskning är att välja metod så att det blir ett smidigt verktyg i undersökningen 

förespråkar Larsson200 och då vi vill studera hur en människa upplever en situation finner vi 

det lämpligt att använda oss av en kvalitativ metod.  

 

Kvalitativ ansats 
Den kvalitativa metoden baseras dels på antagandet kring vad som kan förekomma i realiteten 

(ontologiskt) och dels antagandet av människans tolkning av det varande kring henne 

(kunskapsteoretiskt).201 En kvalitativ metod innebär att egenskaperna hos något samt hur 

dessa är konstruerade skildras och redogörs för. Detta görs på ett systematiskt sätt.202 Genom 

kvalitativa metoder kan man undersöka och tillskaffa sig vetskap, teorier och insikter inom 

områden där forskning ännu inte har bedrivits. Starrin menar att inom de områden där 

forskning har bedrivits kan den kvalitativa metoden medföra nya kunskaper som kan kassera 

de vedertagna, pretentiösa uppfattningarna och föra diskussionen mot nya dimensioner. 

Vidare beskrivs att det finns några utmärkande egenskaper för en kvalitativ metod. Dessa är 

att den är personlig, känslofull, tätt intill, intensiv och bygger på förståelse.203 

 

Om kvalitativa intervjuer 
Vi valde att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. Kvale definierar den kvalitativa 

forskningsintervjun som  

 

en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att 
tolka de beskrivna fenomenens mening. 204  

                                                 
199 Runa Patel och Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder. (Lund: Studentlitteratur, 1994) 
200 Staffan Larsson, Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. (Lund: Studentlitteratur, 1986) 
201 Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. (Lund: Studentlitteratur, 
1994) 
202 Staffan Larsson, (1986) 
203 Bengt Starrin, (1994) 
204 Steinar Kvale, (1997), s 13 
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Vill forskaren få reda på hur olika människor upplever sin tillvaro bör forskaren enligt Kvale 

intervjua dem. Ett starkt argument för att använda just den kvalitativa forskningsintervjun är 

att den kan åskådliggöra betydelser och följder ur en persons upplevelser i dennes vardagliga 

tillvaro, och på så sätt visa många människors åsikter om omvärlden.205 Eftersom vi studerar 

personers upplevelser motiverar detta vårt val. 

Den kvalitativa intervjun omtalas emellanåt som ”ostrukturerad eller icke-

standardiserad intervju”206. Detta på grund av att det är svårt att innan intervjun kunna 

fastställa exakta frågor som ska ställas. Det ställer i och med detta stora krav på intervjuaren, 

att denne är insatt i och har kunskap om ämnet.207  

Enligt Patel och Davidsson bör intervjuaren börja med lättare och mindre personliga 

frågor i en intervjusituation. Först efter det inledande avsnittet i intervjun kommer de frågor 

som egentligen är intressanta.208 Detta är något som vi tog fasta på vid intervjutillfällena.209. 

När intervjupersonen har gett ett svar som intervjuaren vill veta mera om, rekommenderas 

följdfrågor. Dessa ska vara av den natur att intervjuaren ber intervjupersonen beskriva och 

tydliggöra sin personliga åsikt om det som kan vara svårt att förstå för den som intervjuar. 

Var, när, hur och hur ofta är bra följdfrågor. Vi bad, genomgående under intervjuerna, som 

Johansson och Svedner föreslår, de intervjuade om exempel då det kan vara ett bra sätt för att 

sedan kunna analysera svaren och därifrån finna intervjupersonens uppfattning.210 

Människan har, på grund av sina tidigare erfarenheter, alltid en uppfattning av hur saker 

ska vara. ”Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst.”211 I en ny situation så färgas 

ens inställning till det som ska komma av tidigare erfarenheter, rädslor och uppfattningar212. 

Den som intervjuar måste vara medveten om att de egna uppfattningarna och förväntningarna 

lyser igenom i kroppsspråket såväl som på vilket sätt frågorna ställs. Detta i sin tur kan 

påverka intervjupersonens attityd och inställning kring ett fenomen213. Med detta till grund 

försökte vi att inta en så objektiv intervjuroll som möjligt, och ändå behålla det humana 

förhållningssättet så att intervjupersonen fick förtroende och ville berätta. För att göra 

                                                 
205 Steinar Kvale, (1997) 
206 Ibid. s 19 
207 Steinar Kvale, (1997) 
208 Runa Patel och Bo Davidsson, (1994) 
209 Se bilaga 7 
210 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i Lärarutbildningen. (Uppsala: Kunskapsförlaget, 
2004) 
211 Bengt Starrin, (1994), s 83 
212 Bengt Starrin, (1994) 
213 Runa Patel och Bo Davidsson, (1994); Bo Johansson och Per-Olov Svedner, (2004) 
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situationen till en mera naturlig konversation, som Doverborg och Pramling rekommenderar, 

avrundade vi med några neutrala frågor.214 

 

Urval 
I vår studie som behandlar de begåvade barnens självuppfattning, upplevelser av sin 

begåvning, samt deras behov hade vi naturligtvis inte möjlighet att leta upp och intervjua alla 

tänkbara begåvade barn. Vi fick lov att göra ett mindre urval. Kvale menar att 

 

Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna 
enda person. 215 

 

Med detta citat som bakgrund samt med tanke på vår strävan efter att studera hur några 

begåvade barn upplever sin situation använder vi oss av fyra personers tolkningar. Vi drar 

dock inte några generella slutsatser om hur alla begåvade barn upplever sin situation. De 

barnen (och föräldrarna) som vi tillfrågade hade trots allt kommit till vår kännedom 

ryktesvägen, likt Winners urval.216  

Vi valde alltså att genomföra 4 stycken intervjuer. Intervjupersonerna är mellan 10-25 

år.217 Vi försökte att finna begåvade barn att intervjua genom kontakt med människor aktiva 

inom föreningen Mensa men detta gav inget resultat. Istället märkte vi att när vi diskuterade 

vårt valda område med människor i vår omgivning, fanns det många som har någon i sin 

bekantskapskrets som de identifierar som begåvad, enligt de kännetecken som vi nämner i 

litteraturgenomgången.  

Då forskning handlar om att dra slutsatser krävs detta även om allmänna slutsatser kan 

vara svåra att dra. Larsson definierar tre varianter på generalisering: 

• Att alla föreställningar som kan tänkas finnas har hittats (det räcker då med endast ett 

exempel på varje)  

• Att studien kan stämma överens i andra sammanhang där omständigheterna är lika. 

• Att generaliseringen läggs på läsaren. Man ska alltså inte förvänta sig att det funna 

alltid händer och sker i vissa sammanhang men när de händer kan det identifieras.218 

                                                 
214 Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samulesson, Att förstå barns tankar. (Stockholm: Liber AB, 2001) 
215 Steinar Kvale, (1997), s. 98 
216 Ellen Winner (1999) 
217 10, 12, 14 och 25 år 
218 Staffan Larsson, Om generalisering från kvalitativa studier. (Linköpings universitet, Konferensen 
”Ethnography and learning” 20010314-15, 2001) 
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I vår studie valde vi att välja det sistnämnda sättet att generalisera. Läsaren blir alltså den som 

gör generaliseringarna. Då vårt resultat redovisar upplevelserna hos de barn som vi har 

intervjuat kan vi inte säga att det gäller samtliga begåvade barn, men däremot kan vi och 

andra finna och se vissa kännetecken hos andra barn i andra sammanhang.  

Kritiska synpunkter till vår valda generaliseringsmetod kan enligt Larsson vara att 

forskaren inte med säkerhet kan informera läsaren när den ska kunna använda sig av och 

tillämpa studiens resultat.219 En annan brist, som Larsson redogör för kan vara att det som 

passar läsarens uppfattning kring fenomenet är det som den kommer ta till sig mest och bäst 

av:  

 

Risken här ligger i att tolkningar som bryter mot någons föreställningsvärld inte övertygar 
trots att den är välgrundad.220  

 

En del av de barn och föräldrar som vi tog kontakt med svarade inte eller avböjde. I ett av 

fallen var det föräldern som inte ville att hennes barn skulle särbehandlas trots sin uppenbara 

begåvning. Detta barn var dock bara 6 år så vi anser det tveksamt om vi kunde använda det 

materialet då barnet inte har någon skolerfarenhet. Det andra fallet var individen själv som 

tackade nej, på grund av att han helt enkelt inte ville. Här tror vi dock att vi förlorade en del 

intressant och givande material, men eftersom vi undersöker särskilda individers 

uppfattningar om hur de upplever sin begåvning och skolsituation ansåg vi inte att bortfallet 

skulle få någon större betydelse för resultatet. Dessutom vill vi framhäva att det är, enligt 

etiska principer frivilligt att delta i denna typ av forskning.221 

 

Datainsamlingsmetod 
Med tanke på studiens omfattning begränsade vi arbetet till att endast omfatta de begåvade 

barnens egna perspektiv gällande synen på särbegåvning. Vi valde därför att inte ta upp olika 

aspekter på särbegåvning såsom kön eller etnicitet i intervjun. Före intervjuerna arbetade vi 

fram ett antal frågor kring vissa områden. Dessa kunde vi använda som stöd under de 

kvalitativa intervjuerna. Under intervjuerna kom det även upp andra angränsande frågor. De 

områden som vi lade vikt på för att kunna beskriva frågeställningarna var: 

                                                 
219 Staffan Larsson, (2001) 
220 Ibid. s. 14 
221 HSFR, Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Antagna av humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990) 
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• Inledningsvis: Familjen, (syskon, hemförhållanden, föräldrarnas utbildning) 

• Skolsituationen: (lässtart, lärarnas reagerande och agerande) 

• Resonemang kring begreppen duktig respektive smart. (om och hur människor i deras 

omgivning reagerar på och tror att intervjupersonerna är det.) 

• Om och (i så fall) på vilket sätt intervjupersonen har upplevt sig som annorlunda. 

Under alla intervjuer fokuserade vi på barnperspektivet. Även i det fall där intervjupersonen 

är vuxen undersökte vi alltså dennes syn på fenomenen som barn.222 

 

Procedur 

Pilotintervju 
Före intervjuerna med de begåvade barnen valde vi att göra en pilotintervju med ett barn som 

är 10 år gammal. Detta gjorde vi för att testa så att våra frågeområden täckte våra 

frågeställningar. Pilotintervjun resulterade i att vi valde att omarbeta vissa frågor, stryka vissa 

områden och även lägga till sådant som vi upptäckte att vi hade glömt. Sånt som vi upptäckte 

att vi gjorde och som bör undvikas i intervjuer är utdragna frågor, ledande frågor, 

motsatsfrågor, förutsättande frågor, abstrakta, förutsättande samt frekvensfrågor223. En annan 

anledning till pilotintervjun var att dels bli säkrare i vår intervjuteknik samt att se hur 

konstellationen med två intervjuare och en intervjuperson fungerade.  

Tillvägagångssätt 
Intervjuerna genomfördes på platser som är tilltalande för den intervjuade. Dessa var ett 

stadsbibliotek, på ett kontor på en arbetsplats och två stycken i intervjupersonens hemmiljö. 

Vi använde oss av bandspelare för att spela in intervjuerna. Tiden för intervjuerna var 35-60 

minuter. 

Vi gjorde individuella intervjuer. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjutillfällen. 

Vi valde dock, och informerade intervjupersonen om, att den ena av oss genomför intervjun 

och den andra intar en mer passiv roll och antecknar samt kontrollerar att inga frågor eller 

områden glöms bort. Om intervjuaren fokuserade på ett frågeområde och senare missade att 

fråga följdfrågor kring detta område (som den passive anade skulle vara givande för 

resultatet) kompletterade denne med dessa frågor i slutet på intervjun eller rent av i efterhand. 

I det inledande samtalet innan själva intervjun, informerade vi även om att vi söker efter 

                                                 
222 Intervjufrågor och områden se bilaga 7. 
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intervjupersonens egna åsikter och uppfattningar och vill alltså att den ska ge sin personliga 

syn på fenomenet224. Dessutom efterfrågade vi intervjupersonens egna exempel för att kunna 

göra tolkningar kring hur denna person har upplevt sin skolsituation och egen begåvning. 

 

Etiska aspekter 
Då vår första kontakt med de tänkta intervjupersonerna skedde via telefon behövde vi inget 

introduktionsbrev. Vi formulerade dock ett informationsbrev med etiska aspekter och annan 

information till målsman, där de även gav sitt tillstånd till intervjun225. Till de 

intervjupersoner som är vuxna tilldelade vi endast ett liknande informationsbrev226. I samtliga 

brev redogjordes det för följande: 

• att hela medverkan är frivillig och att intervjupersonerna, utan några som helst 

konsekvenser, när som helst kan välja att avbryta sin medverkan227.  

• att de medverkande under hela arbetet kommer att förbli konfidentiella. Bandet med 

intervjumaterialet har endast lyssnats på av intervjuarna, alla namn och andra 

identifierande drag ändrades så att inga utomstående kan känna igen någon av de 

medverkande228.  

• att det insamlade materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte och inte av 

någon annan229, och att banden kommer att förstöras efter färdigställt, inlämnat och 

godkänt arbete.  

 

Bearbetning av data 
Efter att samtliga intervjuer var genomförda började vi transkribera dem. Detta gjordes med 

oss båda närvarande och så snart som möjligt efter intervjutillfällena. Efter detta gick vi 

igenom intervjuerna för att sätta oss in i materialet. Detta gjorde vi var och en för sig för att 

eliminera risken att missa relevanta delar. De markerade uttalandena relaterades enligt Starrin 

till sitt sammanhang i intervjutexten,230 gicks igenom och fördes upp på en whiteboardtavla i 

                                                                                                                                                         
223 Runa Patel och Bo Davidsson, (1994); Bo Johansson och Per- Olov Svedner, (2004); Elisabet Doverborg och 
Ingrid Pramling, (2001) 
224 Bo Johansson och Per-Olov Svedner, (2004) 
225 HSFR; (1990); Runa Patel och Bo Davidsson, (1994); Steinar Kvale, (1997) 
226 Se bilaga 8 och 9 
227 HSFR, (1990); Bo Johansson och Per-Olov Svedner, (2004); Steinar Kvale, (1997) 
228 HSFR; (1990); Bo Johansson och Per-Olov Svedner, (2004); Steinar Kvale, (1997); Runa Patel och Bo 
Davidsson, (1994) 
229 HSFR, (1990); Bo Johansson och Per-Olov Svedner, (2004); Steinar Kvale, (1997) 
230 Bengt Starrin, (1994) 
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en tankekarta, detta för att synliggöra kopplingen mellan dem och till våra frågeställningar. 

Från denna tankekarta kunde vi sedan finna relationer och samband som var relevanta. Efter 

det fann vi tre övergripande analyspunkter som vi kunde använda för att analysera och 

presentera resultatet. Dessa var: självuppfattning, definitioner av begåvning samt behov. I 

analysarbetet lade vi stor vikt på vad vi egentligen fick reda på utifrån de uttalanden som 

intervjupersonerna gjorde. Eftersom vårt problem handlar om att tolka och förstå till exempel 

människors upplevelser eller om vi vill ha svar på frågor som rör Vad är detta? och Vilka är 

det underliggande mönstren? menar Patel och Davidsson att vi bör använda verbala 

analysmetoder. 231 Larsson menar att avgörande för kvalitén på generaliseringarna och 

följaktligen även för studiens överensstämmelse med verkligheten är hur berättigad 

tolkningen av en utsaga är.232 Med detta i åtanke gjorde vi tolkningar med koppling till 

tidigare litteraturgenomgång och denna analys återfinns under Analys och Diskussion 

tillsammans med en avslutande diskussion. 

 

Metoddiskussion 
Vi kunde inte innan intervjutillfällena med säkerhet säga att vår urvalsgrupp var representativ 

för studien. Som vi tidigare har beskrivit finns det en problematik gällande definitionen av de 

begåvade barnen. Vi anser att det finns lika många beskrivningar av begåvade barn som det 

finns barn och varje teori är bara en förenkling av verkligheten. Så, gäller beskrivningen 

begåvade barn alla våra intervjupersoner? Vi kan naturligtvis inte säga med all säkerhet att så 

är fallet, men då många kännetecken som vi nämnt litteraturgenomgången har visat sig under 

intervjuerna törs vi kategorisera dem som begåvade, om än på olika sätt och i olika 

omfattning. Gällande antalet intervjuer, är vi medvetna om att det är få och detta kan vara 

otillräckligt för att göra en fullständig redogörelse.  

Med vilken säkerhet kan vi säga att resultatet stämmer med verkligheten? Merriam 

behandlar frågan om resultatets validitet.233 Ger det en sann bild av det som undersökts? Har 

hela området som var avsett att undersökas täckt? Var det rätt företeelse eller objekt som kom 

att mätas?234 Det område vi skulle undersöka var upplevelserna hos de begåvade barnen och 

då dessa var tolkningar av subjektiva intryck kan vi enligt Kvale inte säga att den kvalitativa 

                                                 
231 Runa Patel och Bo Davidsson, (1994) s. 13 
232 Staffan Larsson, (2001) 
233 Sharan B Merriam Fallstudien som forskningsmetod. (Lund: Studentlitteratur, 1994) 
234 Bo Johansson och Per-Olov Svedner, (2004); Bengt Starrin, (1994); Steinar Kvale (1997) 
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forskningsintervjun är valid. 235 Larsson skriver att det blir ett risktagande i bedömningen och 

tolkningen av sitt insamlade material, då vi endast kan falla tillbaka på vår övertygelse av vad 

som verkar mest rimligt. 236 Vi vill återigen påminna om att vi inte eftersträvar generalisering 

av samtliga begåvade barn och därför tror att resultatet är sannolikt. 

Våra frågor täckte vårt område på ett övergripande sätt. Delen som behandlade 

definitioner av duktig/smart237 märkte vi blev problematisk för de yngre. För dem blev det 

svårare att jämföra och förklara vad smart eller duktig innebär. Vi hade antagligen fått mer 

användbart material om vi hade haft fler frågor av berätta-om-karaktär istället. Trots att vi i 

metoden nämner att vissa typer av frågor, såsom ledande, utdragna eller förutsättande frågor 

ska undvikas märkte vi under transkriberingen att detta ändå förekommer. Vi tror inte att detta 

har fått avgörande konsekvenser i resultatet då vi har valt att inte använda svaren på denna typ 

av frågor i analysen och resultatet.  

En etisk aspekt är att intervjupersonerna och deras bekantskapskrets kan av resultatet 

dra slutsatser om vem av de fyra personerna som de är eller känner. Även om vi inte 

tillskriver intervjupersonerna deras riktiga namn, ålder eller andra igenkänningsfaktorer (och 

istället använder fiktiva varianter) kan vi inte garantera att det finns en risk att de känns igen.  

Hur kan vi med säkerhet veta att det är de vuxna intervjupersonernas barnperspektiv 

som åskådliggörs i intervjuerna? Naturligtvis kan vi inte bortse ifrån det faktum att 

intervjupersonernas senare erfarenheter påverkar deras uppfattningar och åsikter om sin 

begåvning som barn. Det vi grundar våra antaganden på är när intervjupersonerna berättar att 

de kommer ihåg hur den tänkte och upplevde vissa situationer i det förflutna. I övriga fall kan 

vi inte garantera att det endast är deras barnperspektiv som synliggörs.  

                                                 
235 Steinar Kvale, (1997) 
236 Staffan Larsson, (2001) 
237 se bilaga 7 
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Resultat 
Analysen och tolkningen av resultatet genomsyras av begreppen avvikelse och normalitet. 

När begåvning diskuteras, är det ofta gällande någon som särskiljer sig, eller i det här fallet 

utmärker sig genom att vara ”bättre” än resten av de jämnåriga. I analysen presenteras här tre 

övergripande analyspunkter. Dessa är självuppfattning, definitioner av begåvning och behov.  

Namnen är fiktiva, och intervjupersonerna benämns Kim, Alex, Robin och Sickan, detta för 

att dessa namn är könsneutrala och vi då inte röjer intervjupersonens könstillhörighet.  

 

Självuppfattning 
Med begreppet självuppfattning menar vi individens självbild eller hur den ser på sig själv 

som begåvad. Under självuppfattningen vill vi belysa två valda undergrupper: avvikelse och 

kognitivt mod.  

Avvikelse 
I fråga om den begåvades upplevelser av sig själv som avvikande har vi funnit två olika 

ställningstaganden. Dels att individen ser sig som udda och dels ett konstaterande att den trots 

sin begåvning ser sig som samma som alla andra. 

Flera av intervjupersonerna beskriver en upplevelse av att vara annorlunda och udda på 

grund av sin begåvning. De blir titulerade plugghäst av klasskompisar och kan därifrån inte ta 

sig ur rollen. Även om de kanske inte ens har ansträngt sig så hårt för att vara bäst.  

 

…blev jag mästare å det… det var ju ingenting jag hade lagt ner tid på. Å nu ska ja 
nutidsorientera mig. Men då blev det… Öööh, jävla plugghäst liksom... det blev ju tråkig 
stämning, å då tappade man ju sugen ännu mer liksom att, ja bäst att inte visa mig duktig.. 
eh… för man får ju inte sticka ut… åt nåt håll. Man ska ju va lagom. (Sickan) 
 

Så det är klart man kände sig annorlunda…/… man fick ju… snabbt den här.. 
plugghäststämpeln och sen.../… För då hamnade man ju i ett visst fack.. å det var ju lite 
knepigt att ta sig ur det.. å ju mer försök man gjorde desto längre lyftes man in i det (Sickan) 
 

då blev det ju väldigt tydligt att jaha, hörni det här kunde jag bättre än er.. men man kunde 
liksom, man kunde inte känna det så ändå… för det andra tog över bara ojdå, jag är inte 
normal. (Sickan) 

 

Ett annat tydligt exempel på att de känner sig annorlunda är när de har varit duktigast så länge 

att de ständigt har en press på sig att alltid prestera bäst. Deras avvikelse visar sig i deras 

ständiga bra resultat. Följande citat visar på en elev som berättar att han tidigare hade det så: 
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…förut så var det definitivt så att.. det visste ju egentligen alla att, ja hade ju högsta betyg i 
nästan alla ämnen…/… men det är också ganska skönt å inte ha pressen på sig att man ska 
kunna allting. (Robin) 
 

Ytterligare ett exempel på avvikelse där intervjupersonen känner sig udda är när denne får gå 

iväg från undervisningen för att den redan kan det som undervisas. Notera dock att 

intervjupersonen till att börja med inte tyckte att det var någonting negativt. Upplevelsen var 

att det var roligt och speciellt att vara annorlunda. 

 

Ja tyckte att det var lite roligt, för att de… ja tyckte att det var häftigt att ja var bättre 
självklart (Robin) 

 

Men det finns också exempel på att deras begåvning inte behöver särskilja dem från de andra i 

klassen. De upplever sig som samma som de andra, med undantaget att de är bättre i skolan. 

 

…ja känner mig som alla andra../…ja är ju typ som alla andra. Fast man kanske klarar sig 
bättre i skolan. (Kim) 

 

En av dem vi intervjuade har fått hoppa över en klass och beskriver hur det medförde att 

intervjupersonen kände sig mer likställd med de i den nya klassen. Eftersom de har en högre 

kunskapsnivå, som passar bättre in på intervjupersonens blir denne inte så avvikande: 

 

Ja, nä, ja står inte ut så jättemycket i den här klassen… just nu (Robin) 
 

Även om personen är duktig i skolan och att detta resulterar i att någon stundtals kallar denne 

för plugghäst behöver inte innebära att personen känner sig annorlunda. Intervjupersonen 

väljer att inte ta det som någon kritik utan ser det mest som skämt och vet att de som 

benämner denne som plugghäst inte menar något utpekande eller ofördelaktigt. 

 

Näe, dom kanske skämtar och kallar mig plugghäst ibland men det är liksom inte allvarligt. 
Ja fattar ju att dom skämtar... ibland och dom förstår ju att jag fattar att dom skämtar också, 
så att det.. (Kim) 

 

Kognitivt mod 
En förutsättning, som vi nämnt i litteraturgenomgången, för lärande är att eleven besitter 

kognitivt mod (som vi tidigare har redogjort för hör till självuppfattning). Vi har noterat att de 
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intervjuades inställning till sin kapacitet spelade stor roll för hur bra resultatet blev. De själva 

är medvetna om att slutprodukten var ett direkt resultat av deras självförtroende.  

 

Så lite är det väl också att man själv tycker att man är smart…/.. Det är såhär antagligen en 
motivation, som innebär.. att du har ju större chans i alla fall..(Robin) 

 

De var också medvetna om att detta är generellt och även gäller deras klasskamrater. Samma 

intervjuperson drar en koppling till sin kompis om varför denne inte lyckas och att självbilden 

påverkar vad alla andra tror om och förväntar sig av honom 

 

Det berodde inte så mycket på att han var långsam, däremot så var han långsam antagligen 
för att han kände att han inte var så smart..å … kanske han var egentligen, men han tyckte 
inte det å… det var ingen annan som tyckte det eftersom han själv inte tyckte det.. (Robin) 

 

En inställning är att de är säkra på att de kan något. De har bara goda erfarenheter gällande 

vad de klarar av och den övertygade tron på deras förmåga göra att de faktiskt genomför allt 

med tillfredställande resultat. Följande intervjupersons uttalande tyder på ett starkt 

självförtroende och en medvetenhet om att denne är dukig. 

 

…ja ska väl inte ljuga, eh bland de bästa i klassen kanske…/…är väl bland dom bättre kan 
vi säga (Kim) 

 

En brist på kognitivt mod kan resultera i att personen inte kan svara upp på, sina egna högt 

ställda krav.  

 

…och det kan ta jättelång tid… ja tror jag slängde två stycken innan jag gjorde den 
färdig…/..För att den blev inget bra. (Alex) 
 

Definitioner av (sär-)begåvning 
Definitioner av (sär-)begåvning innefattar de olika synsätt som intervjupersonerna har uttalat. 

Dessa är medvetenhet och värdering av sin begåvning, läskunnighet i tidig ålder och passar i 

skolans kontext. 

 

Medvetenhet och värdering av sin begåvning 
Samtliga intervjupersoner är medvetna om att de har någon form av begåvning, men det är 

vanligt att de, direkt efter sitt uttalande om sin begåvning, poängterar att alla människor är bra 

på någonting och att deras begåvning inte värderas högre.  
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utan det var bara det att jag har mina grejer som, som jag kan …/…Som jag vet hur man 
gör…eh.. å precis som alla andra har saker som de vet hur de gör…eh… Nu mina ja, syskon 
då tillexempel var ju bra mycket mera musikaliska än vad jag var tillexempel, men då kunde 
man tänka att de .. dom är duktiga på det och det är inte jag liksom../… Och det är liksom 
inget... det har aldrig, tycker jag för mig själv, aldrig legat nån värdering i det liksom att den 
här egenskapen är lite bättre än den egenskapen… eh… för det finns så mycket man kan 
vara duktig på så jag tycker inte att man ska hålla på och värdera. (Sickan) 
 
Det var… ja.. okej, ja hade lätt för att lära men.. men liksom.. .det var ju… vad ska man 
säga.. det var ju min egenhet på nåt sätt.. eh..ja hade väldigt , väldigt bra uppfostran på det 
sättet liksom att… ja menar, alla människor är olika, alla har sina styrkor och 
svagheter.(Sickan) 
 
Ja har väl en hjärna i alla fall.. ja lite smart kanske jag är. …/…det är väl bra om man är 
smart, men man behöver ju inte va dålig för att man inte är smart (Kim) 
 
Men ja var inte smartare än nån annan, ja tror fortfarande inte ja är smartare än nån annan, 
ja kanske bara har ansträngt mig mer, tar till mig mer. (Robin) 
 
Jag tror att vissa har lättare för saker. Ja har ganska lätt för språk. Medans ja har kompisar 
som har lättare för sport. Ja har ganska för lätt för musik och sådär. Ja tro ja kan sjunga 
ganska bra…/..Men ja tror att…a, alla har lättare för vissa saker.”(Robin) 

 
”ja, kanske lite före dom. När som när ja spelar engelska dataspel och chattar på engelska” 
(Alex) 

Läskunnighet i tidig ålder 
Som vi nämnde i litteraturgenomgången var ett kännetecken för de begåvade barnen att de lär 

sig läsa tidigt, ofta långt före skolstart. Detta är ett kännetecken som var genomgående för 

samtliga intervjupersoner. 

 
Jag kunde läsa lite när jag började skolan. (Robin) 
 
alltså… men ja var nog en fyra-fem liksom…./…ja var väldigt nyfiken liksom på allt det där 
dravlet som var, trycks på mjölkpaketen. (Sickan) 
 
…två-tre…/…vi har en video som jag kollar på när ja kan alfabetet… Då är ja ännu mindre. 
(Alex) 
 
… jag försökte i lekis *skratt* med en bok …/…Då gick det väl så där fick springa och 
fråga pappa hela tiden men kunde läsa lite då i alla fall. jag ville lära mig (Kim) 
 

Passar i skolans kontext 
Samtliga våra intervjupersoner är eller har redan tidigt varit ”starka” i sin prestation i skolan. 

Vår tolkning är att de identifieras som begåvade på grund av att deras begåvning passar väl de 

krav som ställs i skolan, gällande det som de förväntas lära sig och kunna. Eller som en av de 

intervjuade beskriver  
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jag hade ju då turen, eller vad man ska kalla det, att ha en sån styrka som visar sig bra i en 
skolmiljö som finns nu… (Sickan) 

 

Intervjupersonerna har alla favoritämnen, där de utan tvekan är bäst i klassen och ofta med 

ganska stor marginal. 

 

Det är nog engelska, det har jag alltid gjort. För att det är ja väldigt bra på .(Robin) 
 
Det roligast är i alla fall engelska. (Alex) 
 
…därför idrott det är roligt *skratt* och musik är också kul men matte de, de går lätt. (Kim) 

 

Förutom sina favoritämnen är de allmänbegåvade och ofta duktiga på övriga ämnen också. 

Vår uppfattning är att de inte är lågpresterande eller svaga i något ämne. 

 

Det gick bra för mig i alla ämnen. (Robin) 
 

Ja, slöjd var jag ju inte heller liksom… ja kan inte säga att ja var dålig på slöjd, men… Eller 
då var jag ju mer som en medelmåtta och musik. Ae, ja var duktig på såhär musikhistoria 
och liksom… den teorietiska biten, men sjunga det kunde jag ju inte, (Sickan) 

 

Ett vanligt förekommande fenomen bland begåvade barn, som vi redogör för i 

litteraturgenomgången, är att de är perfektionister. Vår tolkning är att en av 

intervjupersonerna visar tecken på denna egenskap. Vi har dock svårigheter att visa på 

redogörande citat utan att riskera att anonymiteten elimineras.  

Som vi tidigare nämnt finns det ingen vedertagen definition på vad begåvning är eller 

vad det egentligen innebär att vara begåvad. En av våra intervjupersoner uttrycker sin 

upplevelse av detta fenomen på följande sätt: 

 

Det finns nån slags skapande behov i mig, nån slags kreativ ådra som måste tillgodoses.. och 
det har väl skett på lite olika sätt genom åren. Om det är begåvning eller inte det har jag 
ingen aning om. Det är väl mest bara en strävan efter att nåt ska hända liksom och kan man 
göra det själv då ska man väl gör det själv. (Sickan) 

 

Behov  
De begåvade som vi har intervjuat uttrycker andra behov än andra barn. Dessa är utmaningar, 

mindre behov av repetition, mindre läxläsning, lärare som ser olikheter, annan hjälp och stöd 

samt att inte bli hjälplärare,  
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Utmaningar 
Det första uppenbara gällande nivån på skolrelaterat arbete var att dessa elever många gånger 

tyckte att de uppgifter de skulle genomföra gav en för liten utmaning för dem. Bristen på 

utmaning ledde till uttråkning: 

 

Ibland blev det tråkigt, när det blev liksom för lätt. (Alex) 
 
Svenska är väl inte jättekul…/… man får inte göra så mycket saker, det är väl mest att 
skriva å sådär. (Kim) 
 
NO och SO är tråkigt…/…Därför att… vi jobbar med Sveriges landskap.. då ska vi sitta och 
färglägga kartor och så.. (Alex) 

 

Istället fanns det en tydlig önskan efter fler utmaningar som kan få dem att gå vidare i sin 

intellektuella utveckling. 

 

Fast det som är tråkigt är, ja slår alla typ… Ja har en kille som ja kanske förlorar mot ibland, 
men han vill inte spela. Han vill aldrig spela.(Alex) 
 
Men det hade ändå varit kul å ställas inför utmaningar…/… och det är roligt att ställas inför 
utmaningar och jätteroligt när man klarar av… (Sickan) 

 

De söker utmaningar för att övervinna dem. Och om det inte erbjuds några utmaningar 

uppstår en frustration: 

 

…det var också en grej som jag störde mig på så förbannat… eh.. det var liksom… ja, jag 
tyckte att utmaningen var alldeles för liten, i dom ämnen som vi presenterades för. (Sickan) 

 

Mindre behov av repetition 
Deras förmåga att snabbt förstå innebörden av en ny sak som presenteras för dem visar sig i 

deras mindre behov av repetition: De upplever också att repetitionen blir tråkig och onödig. 

 

Det var älta samma.. jävla grejer hela tiden.. ja menar, det räckte att de presenterade det en 
gång, och sen kunde man ju läsa i boken. (Sickan) 
 
..tyckte väl att det var lite tråkigt att jamen…/…sitta och läsa alfabetet, när man kunde det 
redan. (Sickan) 
 
…nu har vi hållit på med den här varje vecka sedan ettan, tvåan. Så det börjar bli lite tråkigt 
nu. (Alex) 

 
…för å va lite krass.. vi behövde ju inte den tiden som de andra behövde …/... för att klara 
av de uppgifter vi fick. (Sickan) 
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Mindre läxläsning 
Deras snabba sätt att greppa innehållet blev även tydligt i omfattningen av hur mycket 

läxläsning eller ”pluggning” som var nödvändig för dem. Dessa barn uttrycker att de har 

mindre behov av läxläsning. 

 
sen var det bara fyror och femmor. Det är liksom… utan att ha offrat ..särskilt många 
timmar hemma på det. Å då… ja vet inte.. det gjorde att jag tappade sugen.” (Sickan) 
 
Å, utöver det så försöker man väl få in lite plugga sådär. Så ja pluggar faktiskt inte så 
mycket, inte så mycket som mina kompisar gör.” (Robin) 

 
…ja kan inte påminna mig om att jag satt hemma och pluggade en enda gång. (Sickan) 

 
…det spelar ingen roll hur lite jag tyckte att jag gjorde… /…Ja, så även när provet kom så 
ja… så var det ju rätt bra resultat. (Sickan) 
 

Lärare som ser olikheter 
Ett väldigt tydligt behov som de begåvade eleverna har är att lärare ser alla elevers olikheter. 

Att dessa uppmärksammas för att läraren sedan ska tillgodose deras behov och inte begränsa 

dem som är annorlunda i form av begåvning. Vi har valt att lyfta några exempel där eleverna 

upplever att läraren begränsar eller inte ser till elevens behov. 

 
Och så minns ja, det var ju kvartsamtal på hösten i ettan och Fröken var ju så orolig, man 
hade ju dom här äppel, päppel, pirom, parom –böckerna.. Fröken var ju så orolig för ja hade 
ju inte gjort ett skvatt i den här äppelboken, ja hade gjort typ två sidor, sen tröttnat. Så ja 
”Sickan” måste ju liksom anstränga sig om han ska kunna hänga med så.. ja visst tyckte jag 
och så bara *smack* gjorde ja färdigt alla fyra böckerna på två veckor. Och då var det ju 
gnäll åt andra hållet som att ja, men nu finns det ju inget för ”Sickan” att göra… (Sickan) 

 
…stack man ut åt nåt håll så fanns det inget man kunde göra.. eh… och dom tycker jag såg 
mera… vad ska man säga… dom såg det som en homogen grupp och så bara oj, här stack 
det ut nåt. Ja då får vi klippa bort det eller försöka slå tillbaks det in alltså… hade ingen 
förståelse att det kunde va olika eller ens skulle va olika sådär. Utan alla skulle stöpas i 
samma form… (Sickan) 

 

Annan typ av hjälp och stöd 
De begåvade efterfrågar också mera hjälp och stöd. Även om de ligger först i det aktuella 

ämnet behöver de guidning. Läraren behöver ha en utarbetad plan för hur arbetet ska fortgå 

för dessa elever och inte bara lämna dem vind för våg. Följande citat ger uttryck för att läraren 

har dålig koll och inte styr upp arbetet.  

 

Och i femman när alla mina klasskamrater började med ´first step` så var ja klar med ´fourth 
step…/… Ja, å fram till..eh nu så har det varit väldigt mycket att man fick jobba själv i 
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böckerna. Man fick hjälp, när man behövde ..hjälp. Men det var inte så mycket… eh.. som 
läraren gjorde.(Robin) 

 
När vi.. ja inte gjorde ett dugg som vad fröken ville för det kunde vi redan, och sen gjorde 
det vi ville så att vi skulle kunna göra nåt roligt på roliga timmen istället. (Sickan) 

 
…att man inte fick det stöd som man behövde för att utveckla sin potential. (Sickan) 
 
Så vi gjorde ju liksom en del annat, vi ritade serier och skrev historier och .. målade mycket 
och… och vi skrev faktiskt sångtexter…alltså, som man nu tycker gyckel.. när vi gick i ettan 
och gjorde på roliga timmen. Så vi brände ju massa tid på det. (Sickan) 

 

Att inte bli hjälplärare 
I vissa fall leder deras snabbhet och förståelse av en sak bara till att de blev hjälplärare i 

klassrummet. Något som intervjupersonerna accepterar eller upplever som jobbigt.  

 

…det var mest när ja…eftersom jag var mycket snabbare än alla andra, så fick ja , när ja var 
klar, hjälpa dom andra (Robin) 
 
Det var mer som att.. ”du kan sitta där och slappa lite och sen så om, om det är någon som 
inte kan nånting, så kan du hjälp dem´.. så ja var lite hjälplärare och så” (Robin) 
 
…dom kanske säger såhär, Kim kom och hjälp mig… Och då är det klart att jag hjälper till, 
men annars så.. näe..” (Kim) 
 
Det blir lite mer såhär… såhär ja står bakom, fråga Alex istället… och så går dom till mig. 
(om vad läraren säger:) Ofta så skiter hon i det. (Alex) 
 
För läraren tyckte att det var bra att man blev säkrare om man faktiskt lärde ut.(Robin) 
 
Det var ändå kul att lixom hjälpa sina kompisar…/…så de va skönt för mig att få hjälpa 
honom. (Robin) 
 
…det börjar bli lite jobbiga…alla går till mig såhär: ”Okej, hur ska ja göra det här?” alla går 
till mig hela tiden och frågar istället för att gå till läraren. (Alex) 
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Analys och Diskussion 
Vår diskussion innehåller ytterligare analys. Detta för att vi tydligare kunde förena resultatet 

med litteraturgenomgången och sedan diskutera detta. För att läsaren lättare ska kunna följa 

vårt resonemang leder diskussionen igenom samma punkter som resultatet, alltså 

självuppfattning, definitioner av begåvning och behov.  

 

Självuppfattning 
Resultatet visade att intervjupersonerna ibland kände sig avvikande på grund av sin 

begåvning. Detta vill vi koppla till normalitetsbegreppet som är starkt rotat inom 

specialpedagogiken.238 Som vi tidigare har nämnt är det inte mer normalt att befinna sig i 

normalfördelningskurvans mitt men då detta är vanligare anses det av samhället som mer 

normalt.239 De begåvade befinner sig i den högra delen av normalfördelningskurvan och 

betraktas därför som något som är onormalt. Vi vill även koppla att begåvning tillskrivs det 

avvikande genom att vår kultur anser det opassande att påstå att man är bättre än någon annan. 

I Sverige är Jantelagen som tidigare beskrivits starkt rotad. Vi anser att alla i skolan bör arbeta 

för en acceptans att dessa elever är annorlunda men att det inte ska uppfattas och betecknas 

som någonting negativt. Här anser vi att Kanadas exempel med synsättet att dessa barn är 

exceptionella, utan värdering åt något håll, vara föredömligt.240  

Vårt resultat visar att begåvade barn kan ha en upplevelse av att alltid behöva prestera 

bäst i jämförelse med andra. Begåvade barn anser vi inte ska behöva känna så. Precis som 

Wahlströms visar vårt resultat att begåvningar har lika stort behov av att vara medelmåttiga 

som att få vara duktiga eller rent av allra bäst.241  

Ibland upplevde de särbegåvade att de trots sin begåvning inte var annorlunda. Vad är 

det som gör att dessa känner sig som vem som helst? Beror det på läraren, klimatet i 

klassrummet eller på skolan eller hur eleven själv kan hantera och visa upp sin begåvning? Vi 

tror att om eleven och omgivningen inte uppmärksammar det som någonting konstigt eller 

onormalt kan det leda till en allmän acceptans.  

Kompisar till de begåvade samt andra människor i deras omgivning har olika 

uppfattningar om deras begåvning. Hur påverkar detta de begåvades inställning till sin egen 
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begåvning? Vi tolkar intervjupersonernas utsagor kring att de kallas plugghäst som ett tydligt 

tecken på att när omgivningens synsätt uttrycks absorberas detta av de begåvade barnen och 

blir till en sanning för dem. Så om omgivningen lägger en negativ värdering i påståenden och 

kommentarer om individens begåvning införlivas det av individen och gör begåvningen till 

något destruktivt.  

Våra intervjupersoner har stark tilltro till att de kommer att klara av uppgifter bra. Som 

Thomaeus anser visar resultatet att självförtroendet avspeglas i begåvningen.242 Även 

Lundberg menar att det kognitiva modet är avgörande i inlärningssituationer.243 I vår studie 

verkar det som att det genomgående finns ett kognitivt mod hos intervjupersonerna. Detta tror 

vi, kopplat till Winners244 teorier, kan bero på en trygg hemmiljö där barnets begåvning kan 

stimuleras. 

 

Definitioner av (sär-)begåvning 
Resultatet visar att begåvade barn ofta är medvetna om sin begåvning. Persson skriver att 

denna medvetenhet gör att de begåvade barnen kan tillgodogöra sig mer245. Som Wahlström 

menar att begåvningen behöver medvetandegöras för individen så att den kan utvecklas246, 

tror vi att medvetenheten leder till en minskad frustration samt att dessa barn vågar ställa 

högre krav på sin inlärningssituation och sina egna prestationer. 

Ett tydligt kännetecken som flertalet studier visar är att begåvade barn ofta kan läsa 

tidigt. 247 Av vårt resultat att döma gäller detta för alla våra intervjupersoner. Vi tror att detta 

kan vara en anledning till att de har uppmärksammats som begåvade. Deras begåvning visar 

sig tidigt som läskunnighet då detta utmärker dem från deras klasskamrater. Resultatet av vår 

studie visar att de egenskaper som intervjupersonerna besitter ,gällande läsbegåvning, 

värderas högt i skolan och speciellt i skolstarten. Detta får sedan konsekvensen att de får ett 

försprång i andra ämnen som bygger på en läsförståelse. Således läggs ytterligare fokus på 

dessa elever och deras kunskaper. Våra intervjupersoner har samtliga en begåvning som 

passar in i skolmiljö och ofta är de duktiga i alla ämnen. Eftersom de är bekanta med det som 

ska läras in tidigt kan de följa med i undervisningen och kommer aldrig efter. 
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Gällande begåvningens omfattning visar vårt resultat att dessa begåvningar är starkare 

inom vissa områden, men att de överlag, i alla ämnen, är minst lika duktiga som sina 

klasskamrater. Att särbegåvade är starka inom flera domäner skriver bland andra Persson.248 

Vårt resultat stämmer även överens, till en viss del, med Wahlströms teorier om 

perfektionister och domänspecifika experter. Då Wahlström endast syftar till att detta gäller 

några individer,249 och en av våra intervjupersoner kan tillräknas denna skara vågar vi dra 

slutsatsen att denna elevs höga krav på sig själv kan vara ett uttryck för en viss perfektionism. 

Vårt resultat visar att begåvningar har en egen upplevelse av sin situation. Vi har tidigare visat 

att begåvning kan uttryckas som kreativitet.250 Som vi redan nämnt är kreativitet enligt 

Csikszentmihalyis inte något utan finns någonstans. Kreativiteten får alltså ett värde i vår 

kultur då den syns och identifieras i vissa sammanhang. Vi tror att kreativa människor kan 

uppfattas som fascinerande och är ämnen för beundran och stor respekt, såväl som de kan 

väcka känslor av avund och oförstående. Samtidigt kanske kreativiteten är en så stor drift att 

människor med denna egenskap inte kan välja att bortse ifrån den, trots negativa sociala 

aspekter. Då den kan vara upphov till så mycket fruktbart anser vi att de inte heller ska 

behöva göra det. 

 

Behov 
Vårt resultat som säger att begåvade barn kan behöva utmaningar överensstämmer med bland 

andra Bargers teorier. Teorierna menar att de begåvade barnen är i behov av utmaningar i 

form av stimulerande uppgifter. Får de begåvade denna typ av uppgifter och klarar av dem 

kommer deras begåvning tydligare åskådliggöras för dem.251 Vi tror att begåvade elever 

alltför ofta får för lite utmaningar som kan sporra dem till utveckling. Vidare anser vi, likt 

Winner, att en brist på utmaningar kommer att leda till understimulering och att eleverna 

tappar intresset för skolan.252 Kan eleverna redan allt om det som undervisas behöver de inte 

träna på sin studieteknik. Alla behöver möta motstånd för att dels övervinna dem men även 

ibland inse att det finns saker som inte klaras av och lära sig att acceptera det. Även dessa 

barn behöver förlora ibland för att vänja sig vid det och kunna hantera nederlaget. Wahlström 

skriver att det annars resulterar i att de blir dåliga förlorare och får en felaktig bild av sig 
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själva.253 Vi anser att uppleva motgångar är nyttigt och nödvändigt för att dessa elever ska 

fungera väl och bli accepterade i samhället.  

Ett sätt att få eleverna att behålla, eller återfå intresset i skolan som Wahlström föreslår 

kan vara att introducera dem för mer avancerade områden och delar som de normalt inte 

möter eller har tillgång till i deras ålder. Dessa ämnen kan de begåvade mycket väl få fördjupa 

sig i.254 Vi tror att läraren eller skolan inte bör begränsa tillgången på avancerade ämnen eller 

områden för dessa elever. Kan områden bli för svåra för eleven? Vi menar att läraren med sin 

insikt om elevernas färdigheter kan anpassa utmaningarna efter det. Om läraren plockar fram 

nya utmaningar som bygger på elevens kunskapsnivå eliminerar läraren risken att påverka 

elevens självförtroende negativt. Detta kräver naturligtvis stor pedagogisk kunskap men även 

som sagt att läraren är väldigt väl insatt i elevens kunskaper och färdigheter. Thomaeus 

beskriver pedagogens ansvar att sätta sig in i elevens kunskaper och tänkesätt.255 

Vårt resultat visar också att begåvade barn kan ha mindre behov av repetition och 

läxläsning. Detta tolkar vi kan ha en koppling till Winners beskrivning om deras förmåga att 

dra paralleller mellan gamla erfarenheter och det nya som ska läras in.256 De har också, som 

Persson beskriver en selektiv snabbhet i sin tankebana. Detta gör att de kan associera de nya 

kunskaperna med något som de har förståelse för och på det sättet inte behöver nöta in 

information utan tillägnar sig det direkt.257 Vi finner vårt resultat om läxläsningen 

anmärkningsvärda då det tydligt visar att våra intervjupersoner anser att de inte behövde lägga 

ner något arbete på läxorna eftersom de ändå får bra resultat. Kan det vara så att det beror på 

att deras styrkor stämmer överens med skolans krav? Vi tror att det överensstämmer i dessa 

fall. Då borde kanske dessa elever få andra typer av läxor eller uppgifter av mer undersökande 

karaktär. 

Behovet av att lärare behöver se olikheter är något som vårt resultat har visat. Carlgren 

och Marton redogör för att läraren bör behandla eleverna olika.258 Det mest orättvisa är 

kanske att behandla alla lika? Jakten efter att eleverna ska få samma förutsättningar har 

resulterat i en förvriden variant där även resultaten ska likställas. Detta anser vi har övergått i 

absurdhet, då denna tanke motsäger allt vad individualiseringen står för, som även 

genomsyrar grundtankarna i LpO94 och skollagen. Dock menar Barger att alla elever ska ha 
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samma möjlighet till lärande, men för att lärandet ska vara meningsfullt för de begåvade 

måste undervisningen bedrivas på ett annat sätt eller på en annan nivå än den som riktar sig 

till klasskamraterna.259 

Gällande acceleration i form av exempelvis årskurseliminering kan de begåvade barnens 

behov bli extra stort. Detta för att de då ligger på en lägre fysisk och social nivå, även om de 

är på en liknande kunskapsmässig och mental nivå. 

Allmänt för de begåvade barnen är att de behöver få hjälp och stöd men eftersom de ofta 

klarar av skolarbetet bra kan det resultera i att deras behov glöms bort. De här eleverna 

behöver istället hjälp i exempelvis det sociala, som Wahlström skriver om.260 De behöver 

också som Winner beskriver hjälp med att etablera sina sociala kontakter. Dessa elever kan 

lätt bli utpekade och avskilda av sina klasskamrater på grund av sin begåvning.261 Här anser vi 

att det är lärarens ansvar att se till att atmosfären i klassen är tillåtande gällande alla typer av 

elever. Läraren behöver arbeta med eleverna så att det finns ett tillåtande klimat. De begåvade 

eleverna ska inte behöva känna att deras begåvning är något konstigt eller problematiskt på 

något sätt. Detta kan bli en svår balansgång då exempelvis Barger menar att dessa elever bör 

upptäckas och identifieras.262 Läraren ska alltså kunna uppmärksamma de begåvade eleverna 

såväl som andra elever i klassrummet och ändå inte få dem att känna sig utpekade. Hur ska 

detta kunna gå till? Återigen vill vi härleda till den kanadensiska synen, som Persson 

beskriver, att barn oavsett om de är begåvade eller inlärningssvaga ses som exceptionella.263 

Vi har under vår VFU sett exempel på hur lärare kan genomföra detta utan att eleverna 

upplever obehag eller orättvisa. Vidare skriver Barger att eleverna behöver ha lagom höga 

krav på sig.264 

Det som har framkommit i resultaten är att de begåvade barnen får agera som 

hjälplärare. Gällande detta fenomen beskriver Barger hur effekten av inställningen att 

teoretiska begåvningar inte är i behov av hjälp och stöd resulterat i att dessa elever negligeras 

eller ignoreras. En annan variant för dessa elever är att de blir just hjälplärare.265 Fenomenet 

hjälplärare nämns för övrigt inte i någon annan av all den litteratur som vi använt oss av i 

arbetet. Vi funderar kring om detta fenomen är okänt i sammanhanget eller om de olika 

lärarkategorierna inte ser det för det problem som vi anser att det faktiskt är. Vi anser att alla 
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lärare borde vara införstådda med denna problematik samt att dessa elever inte ser det som 

någonting utvecklande eller positivt och således inte ska behöva inträda i rollen som 

hjälplärare. 

 

Avslutande diskussion 
Trots att vårt resultat inte har berört härkomsten av begåvning tycker vi ändå att frågorna 

gällande arvet eller miljön är viktiga att diskutera. Som vi har redogjort för i 

litteraturgenomgången finns det olika uppfattningar om varifrån begåvning härstammar. 

Winner menar att normalbegåvade aldrig kan nå upp till de särbegåvades nivå oberoende av 

mängden ansträngning eller hjälp. Denna åsikt tror vi ger upphov till en rad starka känslor då 

detta kan tolkas som att eleverna delas upp efter en begåvning som inte har ett dyft med 

ansträngning att göra. I en demokrati som Sverige blir detta sett som en orättvisa. Detta kan 

även vara en av anledningarna till det starka motstånd som finns gällande elitskolornas 

existens. Hela denna åsikt om att begåvning är genetiskt betingat kan återföras till den 

rasbiologiska diskussionen. Det rasbiologiska synsättet är starkt befäst i bland annat den 

nazistiska ideologin och detta strider väldigt starkt mot de demokratiska grundvalarna och den 

demokratiska värdegrunden. En annan aspekt, som vi tidigare har nämnt, till motståndet av 

särbehandling av de (sär-)begåvade tror vi kan vara vårt lands invånares starka påverkan av 

Jantelagen. Vi undrar hur lång tid det kommer att ta samt vilka åtgärder som behövs för att 

bryta ner den etablerade och starkt rotade Jantelagens inflytande. Vår förhoppning är att 

föräldrar i framtiden inte ska känna oro eller ängslan över att deras barn ska vara begåvat. 

Lärares rädslor för begåvade elever tror vi hänger ihop med deras behov av att vara 

allsmäktiga. De vill kunna svara på alla frågor och kunna behärska samtliga situationer. Vi 

vill istället förespråka en annan inställning till yrket och de begåvade. Denna nya lärarroll tror 

vi innebär ett arbete tillsammans med eleverna mot gemensamma mål och därmed ibland ett 

behov av erkännande att man som lärare inte kan allt, men att det går att ta reda på det. 

Läraren har verktygen som de tillsammans ska arbeta med. Därmed säger vi inte att lärarens 

pedagogiska kompetens är oviktig. Läraren måste förfoga över stor pedagogisk såväl som 

didaktisk kunskap och veta vart den ska vända sig för att komplettera sin kompetens. Gällande 

de (sär-) begåvade får de inte lämnas vind för våg. Den stora skillnaden mot den gamla synen 

på lärarrollen som vi ser det är att dagens lärare inte kan ha kunskap om och veta allt! 
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Däremot kan läraren vara ett föredöme för eleven gällande det kognitiva modet. Detta mod 

kan förhoppningsvis via igenkänning såväl som aktivt arbete av läraren överföras på eleven. 

Vi vill klargöra att vi anser att de begåvade barnen är barn i behov av stöd. Vi har 

förvånats över hur anmärkningsvärt sällan de begåvade nämns i specialpedagogiska 

sammanhang och litteratur. Det är först de senaste åren som inställningen att dessa barn 

räknas till barn i behov av stöd har börjat accepteras. Vi vill även påpeka att den gällande 

läroplanen266 inte definierar vilka som är i behov av stöd och därmed motsäger sig själv 

gällande individualisering. Det finns ingenting som är mer orättvist än att behandla alla lika. 

Får inte lärarna riktlinjer vilka som räknas behöva stöd blir det omöjligt för dem att säkerställa 

att de begåvade barnen uppmärksammas och får de stöd de behöver.  

Avslutningsvis vill vi även ta upp perspektivet kring hur vi som blivande pedagoger 

påverkas av resultatet. Vi anser att arbetet har bidragit till att vår inställning till att fenomenet 

begåvade barn är relevant och betydelsefull i den specialpedagogiska diskussionen. Vi 

medger att vi kanske har för ensidigt perspektiv, men anser att detta är ett nödvändigt 

komplement till all fokus på de inlärningsvagare eleverna. Vi tror att om fler pedagoger ibland 

kunde se sin klass genom perspektivet att de begåvade existerar och har behov skulle detta 

innebära att fler begåvade skulle upptäckas och får en bättre skolsituation. I förlängningen 

skulle det även innebära en tillgång för Sverige och övriga världen. 

 

Fortsatt forskning 

Vi skulle tycka att det vore intressant att följa några begåvade elever under en längre period, 

kanske rentav under några år för att se om och hur deras inställning till sin begåvning och 

självbild ändras eller kvarstår samt att studera vilka händelser eller faktorer som i så fall 

påverkar dem. Det skulle även vara intressant att studera skillnaden mellan pojkar och flickors 

inställning till sin eller andras begåvning och se om detta har någon inverkan på dem. Ett sista 

perspektiv skulle vara att studera hur elever med annan etnisk bakgrund uppfattar begåvning, 

sin eller andras. Detta skulle säkerligen bli svårt att omfatta då begåvningsbegreppet är så 

stort, utbrett och svårt att definiera, men skulle det lyckas skulle det bli mycket intressant och 

relevant. 

 

                                                 
266 LpO94 



 

  

Referenslista 
 
Litteratur: 
Armstrong Thomas (1994). Barns olika intelligenser. Jönköping: Brain Books AB. 

Atterström Hans och Persson Roland S (2000) Brister eller olikheter? Lund: Studentlitteratur 

Asmervik Sverre, Ogden Terje och Rygvold Anne-Lise (red:.) (2001). Barn med behov av 

särskilt stöd. Lund: Studentlitteratur 

Backman Jarl (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur  

Barger Rita (2001) Begåvade behöver också hjälp. Nämnaren nr 3 (s.18-23) 

Bergqvist Siv (2003). Att möta barn i behov av särskilt stöd. Stockholm: Liber AB 

Bloom Benjamin (1985). Developing talent in young people. New York: Ballantine Books. 

Burt Cyril (1975). The gifted child. London: Unibooks 

Börjesson Mats (1997). Om skolbarns olikheter. Stockholm: Liber/Skolverket  

Carlgren Ingrid och Marton Ference (2002). Lärare av imorgon. Stockholm: Lärarförbundet 

Campbell Bruce (1997). Multipla intelligenser – en metodhandbok. Jönköping: Brain Books 

AB 

Doverborg Elisabet och Pramling Samulesson Ingrid (2001). Att förstå barns tankar. 

Stockholm: Liber AB 

Dunn Rita, Dunn Ken och Treffinger, Donald (1995). Alla barn är begåvade – på sitt sätt. 

Malmö: Skogs grafiska AB 

Evenshaug OddbjØrn och Hallen Dag (1992) Barn- och ungdomspsykologi. Lund: 

Studentlitteratur. 

Gardner Howard (1992). Så tänker barn – och så borde skolan undervisa. Jönköping: Brain 

Books AB  

Gardner Howard (1994). De sju intelligenserna. Jönköping: Brain Books AB 

Gardner Howard (1995). Skapande genier. Jönköping: Brain Books AB 

Haug Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Stockholm: Liber/Skolverket 

Healy Jane M (1999). När hjärnan börjar skolan – hur barns begåvning och inlärning kan 

stimuleras. Jönköping: Brain Books AB. 

Horne Marj (2002) Bättre undervisning med bättre kunskaper om elever. Nämnaren nr 1 s.44-

48 

HSFR (1990) Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 

Antagna av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 



 

  

Johansen Abdiltrup Bodil, Rathe Anna Louise och Rathe Jørgen (1997). Möjligheternas Barn 

I möjligheternas skola. Stockholm: Sveriges utbildningsradio AB: 

Johansson Bo och Svedner Per Olov (2004). Examensarbetet i Lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsförlaget 

Kvale Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Lahdenperä Pirjo. (1999) Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt 

stöd. Stockholm. 

Larsson Staffan (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur 

Larsson Staffan (2001).Om generalisering från kvalitativa studier. Linköpings universitet, 

Konferensen ”Ethnography and learning” 20010314-15 

Larsson-Svärd Gunnel (1999) Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur 

Laycock S.R (1957) Gifted children. A Handbook for the classroom teacher. Copp-Clark: 

Toronto 

Leyden Susan. (1985) Helping the child of exceptional ability. Croom Helm, Routledge 

Liljeström Rita (1974). Uppväxtvillkor. Vällingby: LiberFörlag. 

Lundberg Ingvar (1984) Språk och läsning. Stockholm: Liber förlag 

Merriam Sharan B (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur 

Närvänen Anna-Liisa (1999) När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur 

Olsson Britt-Inger och Olsson Kurt (1998). Barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt 

stöd. Stockholm: Liber AB 

Palladino Lucy Jo (2003a). Drömmare, upptäckare och dynamiker – Att förstå begåvade, men 

jobbiga barn (BOK 1) Uppsala: Förlaget Påfågeln 

Palladino Lucy Jo (2003b). Drömmare, upptäckare och dynamiker – Att förstå begåvade, men 

jobbiga barn (BOK 2) Uppsala: Förlaget Påfågeln 

Patel Runa och Davidsson Bo (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

Persson Björn. (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm. Liber  

Persson Roland S (1997). Annorlunda land. Särbegåvningens psykologi. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell 

Sandemose Aksel(1980). En flykting korsar sitt spår: Stockholm. Forum  

Sisk D.A (1988) Children at risk: the identification of the gifted among the minority.  

Skollagen, Lärarförbundet (2001). Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet 

Starrin Bengt och Svensson Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

Lund: Studentlitteratur. 



 

  

Teveborg Lennart (2001). Elever i behov av särskilt stöd. Solna: Ekelunds förlag AB 

Thomæus Jan (1974). Vart tar alla begåvade barn vägen? Stockholm: Esselte Studium AB  

Utbildningsdepartementet. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 

skolformerna. Lärarförbundet (2001). Lärarens handbok. Stockholm: Lärarförbundet 

Vygotskij Lev S (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen.Göteborg: Daidalos AB 

Winner Ellen (1999) Begåvade barn. Jönköping: Brain books AB 

Wahlström Gunilla O (1995). Begåvade barn, Duglighetens dilemma? Stockholm: Liber 

Utbildning AB 

Wrangsjö Björn (red) (1998) Barn som märks. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur 

Young Peter och Tyre Colin (1992). Gifted or able? Children with special needs. Realizing 

children´s potential. Open University Press. Buckingham 

Öhlmér Inger (2001) Med eleven i centrum. Stockholm: Riksförbundet för rörelsehindrade 

barn och ungdomar. 

 

C-uppsatser: 

Blomdahl Linda (2001). Den begåvade eleven och dess behov. Grundskollärarexamens-

uppsats. Linköpings Universitet. Institutionen förutbildningsvetenskap. Linköping. 

Falk Ann-Sofie (2001). Begåvade barn i den svenska skolan. Grundskollärarexamens-uppsats. 

Linköpings Universitet. Institutionen för Utbildningsvetenskap. Linköping 

Tuomi Jaana (2002). Barn i behov av särskilt stöd –begåvade barn i skolan. 

Grundskollärarexamens-uppsats. Linköpings Universitet. Institutionen för beteendevetenskap. 

Linköping. 

 

Uppslagsverk, ordbok 

Nationalencyklopedin (1990). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. Sökord: begåvning 

Svenska Synonymordboken (1992). Stockholm: Nordstedts förlag AB. Sökord: begåvning 

Nationalencyklopedin (1995). Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB. Sökord: begåvning 

Britannica (1986). Encyclopedia Britannica, Inc. University of Chicago. sökord: gifted 

children 

 

Elektroniska källor: 

Nationalencyklopedin (sökord: begåvad, underbarn, intelligens, kreativitet, divergent, 

konvergent ) 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=335533 2005-03-03  



 

  

Europarådet. sökord: gifted children. rekommendation 1248. 

http://assembly.coe.int/ 2005-02-28 kl. 13.20 

 

Artiklar: 

Karnes Frances A och Shaunessy, Elizabeth (2004) A Plan for Child Find in Gifted 

Education. Roeper Review, Vol. 26 Issue 4, p229, 49, 1 chart.  

Cramond Bonnie (2004) Can We, Should We, Need We Agree on a Definition of Giftedness? 

Roeper Review, Vol. 27 Issue 1, p15, 2p 

Rodley Kate och White Kerensa (2004) What works for gifted and talented pupils. Education 

Journal, Mar2004 Issue 75, p28, 2p 

 



 

  

Bilaga 1 Jantelagen 

 

1. Du skall inte tro att du är något. 

2. Du skall inte tro att du är lika god som vi. 

3. Du skall inte tro att du är klokare än vi.  

4. Du skall inte inbilla dig att du är bättre än vi. 

5. Du skall inte tro att du vet mera än vi. 

6. Du skall inte tro att du är förmer än vi. 

7. Du skall inte tro att du duger till något. 

8. Du skall inte skratta åt oss. 

9. Du skall inte tro att några bryr sig om dig. 

10. Du skall inte tro att du kan lära oss något 

 

Ur Aksel Sandemoses: En flykting korsar sitt spår 



 

  

Bilaga 2 ur Mensas: Programmet för begåvade barn 

Programmet för begåvade 
Barn 

 
Verksamhet 

Syfte 
Syftet med verksamheten är att förbättra förutsättningarna för barn att upptäcka och 
utveckla sina begåvningar i allmänhet, och begåvningar inom Mensas områden i 
synnerhet. 
Tillvägagångssätt 
Verksamheten ska bedrivas genom informationsspridning och opinionsbildning. 
Budskap 
"Låt tusen blommor blomma." 
Stoppa likriktningen av svenska barn. Människor är olika. Bejaka istället 
mångfalden av mänskliga förmågor och toleransen för olikhet. Alla har olika 
begåvning och olika behov. Låt varje barn bli allt det kan bli. 
Argumentation 
Det svenska samhället misshushållar med mänskliga resurser. De flesta människor 
har någon form av begåvning, men på grund av ett förlegat synsätt (kanske även 
ideologiska skäl) inom både skola och samhälle, hindras vi under hela vår barndom 
att upptäcka och utveckla våra talanger. Det leder till att människors potential inte 
tillvaratas och kommer Sverige tillgodo. Den verkliga förloraren är dock individen. 
Enligt gällande läroplaner ska skolan utformas för att möta de enskilda elevernas 
behov och förutsättningar. Bristen på pedagogiska idéer och modeller för att 
individualisera undervisningen gör att man sällan (om någonsin) når detta mål. 
Fokuseringen på att så många som möjligt ska klara betygskraven gör att resurserna 
förskjuts till de elever som har svårast att bli godkända vilket försvårar för begåvade 
elever att få förståelse för sina behov. Resultatet blir en skola som belönar 
anpassning och kväver individualitet, en skola där avvikare blir ett problem. 
Målgrupper 
· föräldrar med begåvade barn 
· massmedier 
· politiker 
· hela skolvärlden  
· organisationer 
Just nu 
Just nu pågår arbetet med att formulera en verksamhetsplan för 2005, och en liten 
enkät genomförs som ett bidrag till planen. En egen sajt håller på att skapas för 
Programmet på Mensa Sveriges hemsida som är öppen för alla som ett första steg att 
göra mer information om begåvade barn och ungdomar tillgänglig. 

 
Föreningen Mensa. - programmet för begåvade barn 

http://www.mensa.se 2005-01-31 kl. 13:26 



 

  

Bilaga 3 Mikhail 

Mikhail - smartaste 3-åringen i 

världen 
LONDON. Världens smartaste treåring. 
  Mikhail Ali, med ett IQ på 137, blir den yngsta medlemmen i Mensa någonsin. 
  - Vi är otroligt stolta över honom, säger mamman Shamsun, 26. 
   Hon och maken Tahir, 37, märkte tidigt att det var något speciellt med deras son. 
  Redan när han var två år gammal lärde han sig läsa och skriva, samt förstå det arabiska alfabetet. 
  Med ett IQ på 137 - bara två procent av världens treåringar når samma resultat - har han 
erbjudits medlemskap i Mensa, det internationella samfundet för superintelligenta. 
   
Accepterad i Mensa  
  Mikhail, som bor utanför Leeds med sina föräldrar, accepterades inträde efter flera tester. 
  Bland annat fick han lösa mattetal, pussel och sifferfrekvenser. 
  -Vi visste att han var begåvad, men inte så här begåvad, säger Shamsun till Yorkshire Evening 
Post. 
  Föräldrarna vill nu att han ska börja skolan så fort som möjligt. 
  Men flera har nobbat underbarnet med motiveringen att han inte är emotionellt redo att delta i 
lektioner. 
  - Vi vill uppmuntra honom att komma vidare, men samtidigt måste han få ett normalt liv. Vi vill 
inte pressa honom för hårt, säger Tahir. 
  Som också berättar att det är svårt att stimulera sonen eftersom han lär sig allting så fort. 
 

 

Bjäreborn Christoffer.Mikhail – smartaste 3-åringen i världen. Aftonbladet. Publicerad 2005-

02-15 

http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,603555,00.html 2005-03-10 kl. 11.14 

 



 

  

Bilaga 4 Krogrundan 

 

Krogrundan slutade med Mensa 
Erik Carlsson gjorde Mensas provtest på nätet en natt efter krogrundan.  
Två dagar senare hade han även klarat inträdesprovet. 

Erik Carlsson, 27, tar det lugnt. Att han är medlem i Mensa och därmed tillhör de högintelligentas skara 
ser han ingen anledning att skryta med. 
För att försörja sig säljer han korv på Odinsplatsen och tycker det är rätt okej. Så länge. 
- Jag är en tävlingsmänni-ska och måste göra alla test jag ser, bara för att det är kul. Jag och kompisen 
hade varit på krogen och kom hem och satt och surfade. Vi klarade provtesten båda två och anmälde oss 
till det riktiga provet direkt på nätet. Nästa morgon ringde de och sa att vi kunde komma dagen därpå 
och göra provet. Kompisen kunde inte men jag gick dit och klarade mig, berättar Erik över ett glas öl på 
Mensas pubkväll. 
När han bestämde sig för att bli medlem i föreningen hade han en hel massa fördomar om vilka 
människor han skulle möta. 
- Jag trodde att det bara var en massa nördar i Mensa, men jag fick ju ändra mig. Det är vanliga 
människor och faktiskt så märker jag att jag har någon beröringspunkt med dem, även om jag är mer 
intresserad av fotboll än av det som diskuteras här, säger Erik. 
Erik Carlsson minns hur det var när han började skolan.  
Det klasskamraterna satt och tragglade med kunde han redan, och han tappade snart intresset. 
- Jag var inte där så jätteofta och hade väl sådär fjorton IG i betyget när jag gick ut. Men jag gjorde 
högskoleprovet häromveckan och det hade jag full poäng på. Egentligen borde jag läsa upp kärnämnena 
och plugga vidare, men jag har lite svårt att ta tag i saker, tyvärr. 
För Erik är inte själva medlemskapet i Mensa så viktigt, kanske kan han använda sig av det någon gång 
när han söker jobb, men annars känns det inte så viktigt. 
- Det är väl trevligt att stå i korvkiosk, men så värst intelligent måste man ju inte vara för att klara det. 
Helst skulle jag vilja bli webbutvecklare, men jag är inte så bra på att sälja mig själv.  
- För mig var själva provet det väsentliga. Medlemskapet är mest en trevlig förevändning för att få gå ut 
och ta en öl, säger Erik Carlsson. 

 

Hedlund Anna. Krogrundan slutade med Mensa, Göteborgsposten. Publicerad 2004-11-15 

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=119&a=189060 2005-02-28 kl. 14.37 

 



 

  

Bilaga 5 motion 

 

Motion till riksdagen 

2004/05:Ub219 

av Carl-Axel Roslund (m) 

Profilklasser för särskilt begåvade barn 

 

 

Förslag till riksdagsbeslut 
 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om 
profilklasser för särskilt begåvade barn. 
 

Motivering 
Särskilt begåvade barn har ofta svårt att komma in i klassens gemenskap och är ofta 
omognare än sina jämnåriga kamrater, ett problem som skolan negligerar. 
I Danmark öppnades i år en skola för dessa barn och man poängterar att det inte är en 
skola för att försöka frammana små genier utan en skola som skall få en speciell grupp 
barn, som genom att bli extra stimulerade och känna utmaningar, skall trivas bättre än 
de gör idag. 
Barn med speciella förutsättningar har många likhetstecken och kan identifieras genom 
att de kan tänka abstrakt, ofta är mycket kreativa och speciellt duktiga på att lösa 
problem på annorlunda sätt. Oftast får de inte tillräckliga utmaningar i den vanliga skolan 
och vantrivs därför. Fokus läggs på deras brister och annorlunda sätt, och deras speciella 
förmågor varken erkänns eller värdesätts. 
Kännetecknen på högt begåvade barn har många likhetstecken med Aspergers syndrom, 
vilket riskerar att leda till att barnen diagnostiseras som att de har lättare autistiska drag 
i stället för att vara högt begåvade. Därigenom anses de behandlingskrävande i stället 
för undervisningskrävande. 
Där behov finns bör det vara möjligt att inrätta speciella klasser för denna lilla grupp 
barn. 
 

Stockholm den 21 september 2004 

Carl-Axel Roslund (m) 

 

Roslund Carl-Axel (m) Profilklasser för särskilt begåvade barn. Motion till riksdagen 

2004/05: Ub219  

http://www.riksdagen.se/debatt/motioner/motion.asp?dok_id=GS02Ub219 2005-02-28 kl. 09.13 



 

  

Bilaga 6 Begreppsordlista 

 

I begreppsbilagan kommer följande begrepp att förklaras: begåvning, särbegåvning, extrem 

begåvning och underbarn. 

 

Begåvning 

Enligt nationalencyklopedin är begåvning ett begrepp som inom pedagogiken och psykologin 

ger uttryck för och som klargör avvikelser i människans ”förutsättningar för utveckling och 

utövande av olika färdigheter”. (www.ne.se, 2005) I begåvningsbegreppet räknas så väl både 

den intellektuell och speciella begåvningen in. Till den speciella begåvningen räknas bland 

annat skapande, social och estetisk begåvning. I högst grad är det samhället som bestämmer 

och sätter normer för vad och vem som ska få kallas för begåvning. (www.ne.se 2005) I 

nationalencyklopedins ordbok går det att läsa:  

 

1 egenskapen att vara begåvad allmänt förståndsmässigt el. inom angivet område {→ 

intelligens, talang}: begåvningsprofil; musikbegåvning;  specialbegåvning;  teoretisk~; 

NN:s obestridliga politiska ~; skolans mått på ~; en ~för att återge verkligheten  

2 begåvad person allmänt el. inom visst område {→ talang}: begåvningsflykt; alla ~ar 

måste inte bli forskare; han var den största poetiska ~ 

 

I Svenska synonymordboken återfinns, under ordet begåvning, synonymer som ”läshuvud, 

god fattningsförmåga, intelligens, ingenium, talang”. Dunn, Dunn och Treffinger (1995) 

menar att begåvning ska ses som en förmåga till en process som kan fortgå under långa 

tidsperioder och att processen består av nyskapande och idérika insatser och bedrifter 

 

Särbegåvning 

Enligt författaren Ellen Winner (1999) är särbegåvning inte samma sak som begåvning. Hon 

menar på att till särbegåvningen följer vissa kriterier. Om ett barn är särbegåvat så visar 

barnet prov på brådmogenhet, som innebär att barnet börjar, behärskar och klarar lättare av 

domäner än andra barn. Barnet går också fram i sin egen takt och envisas med att göra det. Ett 

särbegåvar barn visat tydligt på ett stort och överhängande intresse för sin domän, så pass att 

omvärlden stängs ute för den i ett lyckorus. Det särbegåvade barnet vill gärna behärska sin 

domän så fort som möjligt. 

 



 

  

Extrem begåvning 

De tre procent som får högst värde på IQ-test kallas ibland ör extremt begåvade. Dessa barn är 

inte synnerligen kreativa utan deras styrka ligger mera i skoltypiska uppgifter. Denna 

definition inbegriper även de individer som är extremt duktiga inom någon av de sju 

intelligenserna. (Healy, 1999) 

 

Underbarn 

Dessa barn har redan vid tidig ålder erhållit en djup insikt i ämnet och dess karaktär. Denna 

förmåga anses vara medfödd, men är beroende av att den stimuleras för att den ska kunna 

utvecklas. (Healy, 1999) Winner (1999) menar på att underbarn är exceptionellt särbegåvade 

barn som presterar på samma nivå som en vuxen. Enligt National encyklopedin växer 

underbarn upp i en, för dem, bra och gynnsam miljö, som underlättar för dem att visa upp 

specifika färdigheter och göra betydande insatser inom någon eller några olika domäner. 

(www.ne.se 2005) 

 



 

  

Bilaga 7 Våra intervjufrågor 

Förklara, ge exempel..) 
FAMILJ:  
Har du några syskon? Vill du berätta om dem? 
Vill du berätta om dina föräldrar? 
FRITIDEN: 
Berätta vad gör du när du inte går i skolan? På fritiden? 
Om svarar om kompisar: vad brukar ni göra? Vilka är du kompis med? 
 
SKOLSITUATIONEN: 
Kommer du ihåg när du lärde dig läsa? Vill du berätta om det? Var det svårt? 
Har du något favoritämne i skolan? Vilket är det? Berätta varför xxxx är ditt favoritämne. Vill du 
berätta hur ni arbetar i det? Hur har det varit tidigare? Har det varit samma hela tiden? 
Har du fler favoritämnen? 
Tycker du att du är duktig i de här ämnena? Har du alltid tyckt så? 
 
Berätta om vad gör ni skolan? 
Får du alltid göra samma som de andra? Vad, hur? Har det alltid varit så? 
Hur tycker du att det är att gå i skolan? Har du alltid tyckt så? 
 
Vad tycker du om dina lärare nu? Vad tycker du om de lärare som du har haft? Är det någon som är 
speciellt bra? Varför? Berätta om den 
Finns det något som är tråkigt i skolan? Vad? När? Hur? Varför? Har det alltid varit så? 
Är det något ämne eller område som är svårt? Vill du berätta varför det är så? Har det alltid varit så? 
Gör du och dina klasskamrater olika saker ibland? Vad? När? Hur? Varför? 
Får du mycket hjälp med läxor och sånt hemma? 
 
DEFINITIONER PÅ DUKTIG/SMART: 
Finns det någon i in klass som är duktig i skolan? Vill du berätta om den? 
Berätta om någon som är smart? 
Hur är man när man är smart? 
Kan man vara smart på olika sätt? 
Kan man vara duktig på olika sätt? 
Tror du att dina klasskompisar tycker att du är duktig i skolan? 
Tycker du att du är duktig i skolan? 
Tycker du att du är smart? 
Tror du att dina klasskompisar tycker att du är smart? 
Är det viktigt att man är duktig i skolan? Varför/varför inte? 
Är det viktigt att man är smart? 
 
En del tycker att en del människor har talanger/är duktigare än andra på någonting speciellt innan de 
har försökt? Vad tycker du? Hur, varför/varför inte? 
 
VAD MAN BÖR LÄRA SIG ELLER KUNNA: 
Är det viktigt att man lär sig saker? 
Vad tycker du att du är viktigt att man lär sig? Hur ska man lära sig det? 
Vad behöver man kunna? Varför? 
 
Har du någonsin känt dig annorlunda? Vill du berätta om något tillfälle?  
Har du nånsin upplevt att du har en begåvning? Hur har du upplevt det? 
 
Hur tror du att din framtid kommer att se ut? Vad vill du göra när du blir stor? 
Övrigt: Finns det något mer som du vill berätta om? 
+handstil kontra tangentbord, ensamheten helt ok? 



 

  

VUXENVERSIONEN:  
Vi är ute efter hur du upplevde saken som ”barn” (6-16 år) Självklart det du anser nu, men vi vill att 
du försöker minnas hur det var då… Samma till barn, liknar varandra… 
 
FAMILJ:  
Har du några syskon? Vill du berätta om dem? 
Vill du berätta om dina föräldrar? Vad de arbetar med, vad de har för utbildning? 
FRITIDEN: 
Berätta vad gjorde du när du inte gick i skolan? På fritiden? Fritidsintressen… 
vad brukade du och dina kompisar göra? (många vänner?) 
 
SKOLSITUATIONEN: 
Kommer du ihåg när du lärde dig läsa? Vill du berätta om det? Var det svårt? 
Hade du något favoritämne i skolan? Vilket var det? Berätta varför xxxx var ditt favoritämne. Vill du 
berätta hur ni arbetade i det? Hur var det tidigare? Har det varit samma hela tiden? 
Hade du fler favoritämnen? 
Tyckte du att du var duktig i de här ämnena? Har du alltid tyckt så? Eller förändrades det? 
 
Hur tyckte du att det var att gå i skolan? Tyckte du alltid så eller förändrades det? Varför? 
Fick du alltid göra samma som de andra? Vad, hur? Var det alltid så? 
 
Vad tyckte du om dina lärare?  
Var det någon som var speciellt bra? Varför? Berätta om den, exempel 
Fanns det något som du tyckte var tråkigt i skolan? Vad? När? Hur? Varför? Var det alltid så? 
Var det något ämne eller område som var svårt? Vill du berätta varför det är så? Var det alltid så? 
Gjorde du och dina klasskamrater olika saker ibland? Vad? När? Hur? Varför? 
Fick du mycket hjälp med läxor och sånt hemma? 
 
DEFINITIONER PÅ DUKTIG/SMART: 
Fanns det någon i in klass som var duktig i skolan? Vill du berätta om den? 
Berätta om någon som du upplevde som smart då… 
Hur tyckte du då att man är man när man är smart? 
Ansåg du som barn att man kan vara smart på olika sätt? 
Ansåg du som barn att man kan vara duktig på olika sätt? 
Tror du att dina klasskompisar tyckte att du var duktig i skolan? 
Tyckte du att du var duktig i skolan? 
Tyckte du att du är smart? 
Tror du att dina klasskompisar tyckte att du är smart? 
Ansåg du som barn att det var viktigt att man var duktig i skolan? Varför/varför inte? 
Ansåg du som barn att det var viktigt att man var smart? 
 
En del tycker att en del människor har talanger/är duktigare än andra på någonting speciellt innan de 
har försökt? Kommer du ihåg av du tyckte som barn? Hur, varför/varför inte? 
 
VAD MAN BÖR LÄRA SIG ELLER KUNNA: 
Ansåg du som barn att det var viktigt att man lärde sig saker? 
Vad tyckte du var viktigt att man lärde sig? Hur skulle man lära sig det? 
Vad ansåg du som barn att man behövde kunna? Varför? 
 
Har du någonsin känt dig annorlunda? (barn) Vill du berätta om något tillfälle?  
Har du nånsin upplevt att du har en begåvning? Hur har du upplevt det? 
 
Hur såg du på din framtid? Vad ville du göra när du blev stor? 
Övrigt: Finns det något mer som du vill berätta om? 



 

  

Bilaga 8: informationsbrev till barn och föräldrar 
 

Hejsan! 
 
Vi läser på lärarprogrammet och skriver för närvarande c-uppsats om 
begåvade barn. I vår undersökning ingår intervjuer av barn och vuxna som 
har erfarenhet av eller själva identifierats som begåvade. 
 
Eftersom ditt barn är under 15 år måste vi, utöver barnets godkännande 
även ha målsmans tillstånd och underskrift för att få genomföra 
intervjun. Intervjun kommer att spelas in på bandspelare och materialet 
kommer sen att förstöras. Det är alltså ingen annan än vi som 
kommer att ha tillgång till det som sägs. 
 
All insamlad data kommer att behandlas anonymt och i rapporten 
kommer det inte att gå att identifiera informanten (=barnet eller den 
vuxne som är intervjuad). 
 
Ni eller ert barn är välkomna att när som helst ställa frågor om undersökningen. Er medverkan 
är helt frivillig och ni kan naturligtvis när som helst avböja eller avbryta ert deltagande utan 
några som helst konsekvenser. 
 
Är ni intresserad av att ta del av den färdiga rapporten är ni varmt välkomna att höra av er. 
 
Tack så mycket för hjälpen! 
 
 
Vänliga hälsningar: 
Emma och Johanna  
 
 
Johanna Fredricsson   Emma Palmqvist 
XXXXXXX    XXXXXXXX  
XXXXX Norrköping   XXXXX Norrköping 
xxx-xxxxxxx    xxx-xxxxxx 
xxx-xxxxxxxx   xxxx-xxxxxxxx 
 
 
 
:negninkösrednu i dem arav råf nrab ttim tta dnåtsllit ttim demräh reg gaj ,aJ  
 
Barnets namn:__________________________ 
 
Förälders namn:________________________ 
 
Ort:__________________________________ 
 
Datum:_______________________________ 



 

  

Bilaga 9: informationsbrev till vuxna 
 

Hejsan! 
 
Vi läser på lärarprogrammet och skriver för närvarande c-
uppsats om begåvade barn. I vår undersökning ingår intervjuer 
av barn och vuxna som har erfarenhet av eller själva 
identifierats som begåvade. 
 
Intervjun kommer att spelas in på bandspelare och 
materialet kommer sen att förstöras. Det är alltså ingen 
annan än vi som kommer att ha tillgång till det som sägs. 
 
All insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och i 
rapporten kommer det inte att gå att identifiera informanten 
(=barnet eller den vuxne som är intervjuad). 
 
Ni är välkomna att när som helst ställa frågor om undersökningen. Er 
medverkan är helt frivillig och ni kan naturligtvis när som helst under 
undersökningen avböja eller avbryta ert deltagande utan några som helst 
konsekvenser. 
 
Är ni intresserad av att ta del av den färdiga rapporten är ni varmt välkomna att 
höra av er. 
 
Tack så mycket för hjälpen! 
 
 
Vänliga hälsningar: 
Emma och Johanna  
 
 
Johanna Fredricsson   Emma Palmqvist 
XXXXXXX   XXXXXXXX 
XXXXX Norrköping   XXXXX Norrköping 
xxx-xxxxxxx   xxx-xxxxxx 
xxx-xxxxxxxx   xxxx-xxxxxxxx 
 

 


