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Abstrakt 
Dilemmat var om begåvade barn får de stöd de behöver. Syftet med denna studie var att undersöka 

pedagogers och rektorers uppfattning om begåvning och begåvade barn. Studien gav en översikt av 

tidigare forskning kring begåvning och begåvade barn samt deras sociala situation i hemmet och 

skolan. Metoden vi använde oss av för att uppnå syftet var en empirisk studie. Den empiriska 

studien bestod av en strukturerad intervju med sex informanter. Resultatet påvisade att flertalet 

informanter var överens om att begåvning var svårt att definiera samt att begåvade barn ofta 

förbises och försummas. Elever som har svårt att nå målen går i första hand. Samtliga informanter 

var överens om att alla elever skall få sitt lärande individanpassat. De sade att om ett begåvat barn 

inte får den hjälp och det stöd denne behöver, kan de bli uttråkade och utåtagerande i brist på annat. 

Visionen för samtliga informanter i studien var att alla barn skall ges utmaningar och stimulerande 

uppgifter med rimliga krav för att kunna utvecklas på sin nivå.  

 
Nyckelord: Begåvad, begåvning, begåvade barn 

Keywords: Gifted Children, Teachers Attitude. 
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1. Inledning 
Inom skolan och det specialpedagogiska området talas det mycket om ”Barn i behov av särskilt 

stöd”, om de barn och ungdomar som har någon form av funktionsnedsättning eller barn som 

riskerar att ej nå målen. Hur är det då med de elever som kräver mer av den vanliga undervisningen, 

de elever som är högpresterande och har en viss begåvning. Enligt schweiziska forskare är 

begåvade barn också barn som är i behov av särskilt stöd.1 Detta uttalande stödjer även Gunilla O. 

Wahlström: Jag menar att våra begåvade barn också är ”barn med särskilda behov”.2  

 

Det talas sällan om dessa barn och deras behov. Det är elever med kunskapssvårigheter som oftast 

kommer i fokus och de begåvade barnen i skymundan. Läroplanen3 säger att vi ska hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd, innefattar det även de begåvade barnen? Arne Engström4 säger att det 

hitintills varit tabu att tala om begåvade barn som en grupp som har rätt till stöd men att tiden nu 

kanske är mogen att ta upp ämnet till diskussion.  

 

När det talas om begåvning förekommer ofta stereotypa och förutfattade meningar. Att betrakta 

begåvning som något som kan mätas genom intelligenskvottest innebär att man förbiser eller 

ignorerar ett antal talanger.5 I och med detta synsätt förbises då lätt de individer som är begåvade 

och har talanger inom andra områden. Wahlström6 påpekar att om vi öppnar ögonen för det 

exceptionella i det lilla, så kommer vi att upptäcka begåvning hos många. Vi anser att detta ämne 

får för lite uppmärksamhet och vill därför belysa och diskutera det. 

 

2. Bakgrund 
Texten nedan behandlar forskning och definitioner inom området begåvning och begåvade barn.  

 

2.1 Allmänt om begreppet begåvning 
Begåvning har flera synonymer: intelligens, särbegåvning, högpresterande, stark och intellektuell. 

 

 
1 Hammar, Å. (2007). (s.10). 
2 Wahlström, G. O. (1995). (s.24). 
3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. (2006). (s.12). 
4 Hammar, Å. (2007). (s.10). 
5 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.13). 
6 Wahlström, G. O. (1995). (s.28). 
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Begåvning definieras av Nationalencyklopedin på följande sätt: Begåvning, begreppet som inom 

psykologi och pedagogik används för att förklara skillnader i individers förutsättningar för 

utveckling och utövande av olika färdigheter.7  

 

I Bonniers Svenska ordbok8 definieras begreppet begåvning som: anlag, intelligens; begåvad 

person. Mensa är en förening som har som syfte att lokalisera och främja intelligens. Detta görs 

bl.a. genom en spridning av kunskaper kring begreppet intelligens och hur det definieras. De anser 

att det är skillnad på begreppen intelligens och begåvning. Intelligensen är en medfödd förmåga att 

tänka och logiskt analysera. Begåvning är det uttryck vi ser av intelligensen. En individ kan inneha 

förmågan men inte nyttja den.9 Vidare säger Mensa10 att alla människor är intelligenta på något vis. 

 

Rita Dunn, Ken Dunn och Donald Treffinger11 anser att begåvning inte är en medfödd egenskap. 

De säger att begåvning är något som kan utvecklas och uttryckas: begåvning är en kombination av 

förmåga, kreativitet och motivation vid en viss tidpunkt och under rätta förhållanden. David 

Lazear12 skriver att tidigare ansågs intelligens som medfödd förmåga och som behölls resten av 

livet. Intelligensen var bestämd och oföränderlig. Vidare skriver han att moderna hjärnforskare 

hävdar att det är vi själva som sätter gränsen för vår intelligens och att den bestäms av vad vi tror är 

möjligt. Lazear säger att alla kan öka och utveckla sin intelligens genom att avsiktligt aktivera 

perceptionen och medvetenheten på flera nivåer. 

 

Dunn, et al13 anser att begåvning inte bör kategoriseras. Det är viktigt att begreppet ”begåvning” 

vidgas till att omfatta många olika sorters skapande.14 Vidare skall inte begåvning begränsas till 

poäng, intelligenskvot eller prestationstest. Dessa test är inte fel, men Dunn, et al anser att de inte är 

tillräckliga för att diagnostisera alla begåvningar. Begåvning är en förmåga till kreativa 

prestationer under en oavbruten tidsperiod (år, kanske till och med årtionden) inom ett antal olika 

möjliga områden.15 Dunn, et al påstår att en person utvecklar begåvning, det är inget en individ 

redan innehar. Begåvning är de resultat man uppnår vid alla lopp, inte bara det första 

sprinterloppen som blir förstasidesstoff.16 Ett intelligenskvottest kan sägas vara ett mått på 

korttidsminnet, ordförrådet och spatial resonemangsförmåga. Detta innebär att kvalitéer som kreativ 
 

7 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se 
8 Malmström, S. Györki, I. Sjögren, P.A. (1998). 
9 Mensa. http://www.mensa.se 
10 Mensa. http://www.mensa.se 
11 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.17). 
12 Lazear, D. (1998). (s.13f). 
13 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.11). 
14 Wahlström, G. O. (1995). (s.26). 
15 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.11). 
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fantasi, ledarskapsförmåga, social sensibilitet, kommunikationsförmåga, konstnärlig eller 

musikalisk förmåga, anlag för teknik och mekanik samt praktiska förmågor (”överlevnadskonst”) 

förbises eller ignoreras.17

   

Är en individ intresserad av ett visst ämne, t.ex. musik, så utvecklas ofta detta musikintresse till en 

musikalisk talang som i sin tur omvandlas till skicklighet genom övning enligt Dunn, et al.18 De 

anser att för att lyckas i skolan krävs det att pedagogen/pedagogerna gör de rätta sakerna, det vill 

säga stimulera och sporra eleven i fråga.  

 

Persson19 frågar sig om alla ”duktiga” elever alltid är särbegåvade. Han skriver att om man frågar 

lärare om de har eller haft begåvade barn i sin klass, så är sannolikheten stor att lärarna pekar ut 

elever som har relativt lätt för sig och som framför allt är mest problemfria. Persson skriver att en 

”begåvad elev” ofta är den elev som av läraren uppfattas som idealisk.  

 

2.1.1 Arv och miljö 

Enligt den svenska utbildningsforskaren Åke W. Edfelt kan vem som helst bli elitpresterande. 

Edfelt påstår att ingen människa föds begåvad. Begåvningar är inte som diamanter. Man hittar dem 

inte i en mörk gruva fylld av medelmåttighet. Tvärtom. Medfödd hög begåvning går inte att spåra 

hos de framgångsrika.20 Vidare anser Edfelt21 att den avgörande faktorn för vem som blir begåvad, 

handlar om den socioemotionella miljön: dvs. vilken typ av stöd, underlag och utbildning eleven 

ifråga får under sin uppväxt och skolgång. I en positiv miljö som ger möjligheter till utveckling kan 

barnet använda sin fallenhet och begåvning i större utsträckning.22

  

Winner23 skriver, om en undersökning gjord av Mihaly Csikszentmihalyis. Denne påstår att, om en 

optimal miljö skapas, då stimulans och höga förväntningar kombineras med familjens värme och 

stöd, ges eleverna möjligheten att utveckla sin talang. Winner påpekar att om ett begåvat barn blir 

för hårt pressat att prestera bra, kan detta resultera i depression och förtryck. I värsta fall, kan detta 

leda till begåvningens ”förfall” eller ”död”.  

 

 
16 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.12). 
17 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.13). 
18 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.42, 71). 
19 Persson, R. S. (1997). (s.269). 
20 Persson, R. S. (1997). (s.98). 
21 Persson, R. S. (1997). (s.98). 
22 Wahlström, G. O. (1995). (s.12). 
23 Winner, E. (1999). (s.170ff). 
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De begåvade barnens hemmamiljö, där man uppmuntrar och stödjer barnens vetgirighet och talang, 

är viktigt i barnets utveckling. Om inte denna miljö finns, är det skolans uppgift att entusiasmera, ge 

stöd och erkännande.24 Winner25 påpekar att familjen har en mer betydande och viktig roll för 

utvecklingen av talangen än vad skolan har. Hon anser att skolan inte är den enda faktorn som 

bidrar till att begåvade elever får utveckla sin talang.26 Persson27 skriver att flertalet särbegåvade 

barn i en stimulansfattig miljö, utvecklas sannolikt ej i enlighet med sin potential. Han skriver också 

att ju lägre socioekonomisk status desto mindre sannolikt är det att ett särbegåvat barn får möjlighet 

att utveckla sin potential. Persson skriver att pratiskt hantverk traditionellt förknippas med 

arbetarrörelsen medan utbildning med sina akademiska och teoretiska förmågor alltjämt förknippas 

med organisation, ledarskap och tjänstemannaskap. Denna sociala uppdelning kan leda till att 

föräldrar vill överföra traditioner på sina barn. Persson frågar sig då hur ett särbegåvat barn i ett 

hem som endast erkänner och uppmuntrar praktiska färdigheter klarar sig och hur klara sig barn 

med praktiska talanger i familjer som endast erkänner och uppmuntrar akademiska intressen. 

Wahlström28 säger att språk samt naturvetenskapliga ämnen av många anses ha högre status än 

estetiska ämnen, humaniora och idrott. 

 

2.2 De sju intelligenserna     
1983 presenterade Howard Gardner29 sin teori om de multipla intelligenserna. Gardner grundar sin 

teori på hjärnforskning. Enligt Wahlström använder Gardner avsiktligt det provocerande ordet 

”intelligenser” därför att han vill poängtera att de sju intelligenserna är faktorer och omständigheter 

att räkna med.30 De sju intelligenserna är:  

 

Lingvistisk intelligens har med språket att göra, grammatik och språkuppbyggnad, språket i tal och 

skrift, kunna förklara och tala om språk. 

Musikalisk intelligens innebär att känna rytmer, melodier och tonlägen. 

Logisk-matematisk intelligens innefattar matematik och siffror samt logiska resonemang. 

Spatial intelligens innebär att ha förmågan att kunna uppfatta omvärlden med precision. 

Kroppslig – Kinestetisk intelligens. Denna intelligens har att göra med kroppsliga uttrycksformer 

och möjligheter.  

                                                           
24 Wahlström, G. O. (1995). (s.13, 119). 
25 Winner, E. (1999). (s.21). 
26 Winner, E. (2000). (s.162). 
27 Persson, R. S. (1997). (s.273, 278f). 
28 Wahlström, G. O. (1995). (s.26). 
29 Wahlström, G. O. (1995). (s.34ff). 
30 Wahlström, G. O. (1995). (s.34ff).  
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Interpersonell intelligens. En människa som är social och fungerar i det sociala samhället har 

interpersonell intelligens samt att kunna samarbeta och avläsa människor. 

Intrapersonell intelligens kan tolkas som självkännedom. Självförtroende och självdisciplin är 

kännetecken för denna intelligens.31

      

Ytterligare två intelligenser har tillkommit sedan Gardner presenterade de första sju intelligenserna 

1983; naturalistisk intelligens och existentiell intelligens. Naturalistisk intelligens innebär förmågan 

att kategorisera och systematisera och den existentiella intelligensen omfattar frågor om människans 

varande.32    

 

Genom Gardners multipla intelligenser (MI- teori) har förståelsen av intelligensbegreppet gjort det 

möjligt att värdera andra ämnen, förmågor och sociala funktioner som lika värdefulla och 

nödvändiga som de akademiska ämnena.33

 

Persson34 skriver att ingen människa är ointelligent. Alla har inte bara en intelligens, utan ett flertal 

intelligenser. Undervisningen bör ta hänsyn till den kompetens ett barn kan utveckla och inte den 

kompetens systemet kräver att en elev måste utveckla. Robert Sternbergs alternativa intelligensteori 

innefattar den praktiska förmågan, vilken saknas i Gardners MI-modell. Att veta, känna, förstå och 

uttrycka är minst lika viktiga som att göra anser Sternberg.35

 

2.2.1 Gardners teori omdiskuterad 

Gardners intelligenser har genom åren blivit ifrågasatta på grund av benämningen ”intelligens”. 

Robert Sternberg36 är kritisk mot Gardners benämning, han föredrar begreppet ”kompetens”. 

Sternberg säger att Gardner inte beskriver intelligenser i egentlig mening utan snarare olika typer 

av talanger.37

      

Som nämnt ovan har Gardners MI-teori (multipla intelligenser) kritiserats genom åren, men många 

pedagoger världen över har tagit emot den positivt. Gardner kritiserar vissa pedagoger då han anser 

att intelligenserna ibland används på fel sätt. Gardner anser att det inte är möjligt att använda och 

undervisa alla intelligenser inom ett visst ämne. Att lyssna på musik när matematik räknas är 

                                                           
31 Gardner, H. (1994). (s.67-218). 
32 Atterström, H. Persson, R.S. (2000). (s.44). 
33 Persson, R.S. (1997). (s.60f). 
34 Persson, R S. (1997). (s.63). 
35 Atterström, H. Persson, R.S. (2000). (s.48). 
36 Atterström, H. Persson, R.S. (2000). (s.45). 
37 Atterström, H. Persson, R.S. (2000). (s.45). 
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knappast att stimulera och använda den musikaliska intelligensen. Vidare kritiserar Gardner 

pedagoger som använder de olika intelligenserna i sin undervisning pliktskyldigt och utan 

sammanhang. Om en intelligens ska aktiveras ska den vara i fokus för uppmärksamheten och inte i 

periferin.38

 

2.3 Acceleration – ett högre inlärningstempo 
Åh vilken tristess att sitta och lyssna, 

till allt jag redan vet, 
att göra allting igen och igen. 

Ändå måste jag sitta och lyssna, 
och läsa samma sida igen och åter. 

Tristess, tristess, vilken tristess. 
Ibland känner jag, 

om vi läser en sida till, 
att huvudet exploderar och vanmakt gråter. 

Jag önskar jag kunde 
resa mig upp och gå 39

 

Särbegåvade barn har ofta ett högre inlärningstempo än de övriga i klassen, vilket kan leda till att 

undervisningstempot blir för lågt för deras potential och kapacitet i skolarbetet. Detta kan leda till 

understimulans.40 Amerikanen S. L. Pressey41 myntade begreppet acceleration i 

utbildningssammanhang år 1949. Det innebär en snabbare genomgång av ett utbildningsprogram för 

särbegåvade elever. 

      

Persson42 skriver att den mest omtalade accelererande åtgärden som används i Skandinavien idag är 

årskurseliminering. Detta betyder att en elev som är särbegåvad flyttas upp från en lägre till en 

högre årskurs. Det kan även innebära att en elevs skolstart tidigareläggs. Persson anser att denna 

alternativa åtgärd kan innebära problem för dessa elever. Om en elev flyttas från sina jämnåriga 

klasskamrater till en högre årskurs så riskeras eleven att fjärmas för att han/hon är yngre i sin 

fysiska utveckling. Om en elev skall årskurselimineras anser de engelska skolpsykologerna Peter 

Young och Colin Tyre43 att de barn som ska flyttas upp en årskurs ska vara ”socialt mogna” och har 

en ”robust personlig läggning”. Persson anser att istället för acceleration genom årskurseliminering 

är ämnesvis acceleration bättre. Läraren ger eleven ifråga andra och mer avancerade uppgifter i det 

ämne där eleven har särskilda behov av stimulans. Vidare skriver Persson att detta är lika 

tidskrävande och kräver lika mycket planering som för övriga elever i klassen.  
 

38 Atterström, H. Persson, R.S. (2000). (s.45f). 
39 Persson, R. S. (1997). (s.286f). 
40 Persson, R. S. (1997). (s.284). 
41 Persson, R. S. (1997). (s.284). 
42 Persson, R. S. (1997). (s.284ff). 
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I Winner44 kan det läsas att ett argument mot accelerering kan vara att barn behöver socialiseras 

tillsammans med jämnåriga. Ett argument för accelerering är att de är viktigt att placera ett barn 

bland dess intellektuella likar än att hålla kvar barnet bland jämnåriga. Winner föredrar avancerad 

undervisning för en grupp av barn i ungefär samma ålder framför årskurseliminering. Winner påstår 

att sociala problem kan uppstå då ett yngre barn skall försöka bli accepterad av äldre klasskamrater. 

 

2.4 Integrering eller segregering? 

Överlag följs principen om integrering av alla barn i grundskolan, oavsett om de har 

inlärningssvårigheter, är mer eller mindre normalbegåvade eller på olika sätt särbegåvade.45 

Persson46 skriver att integration är att preferera före separation eftersom det kan vara förödande att 

skilja eleverna från sina jämnåriga kamrater med vilka de identifierar sig med. Persson ifrågasätter, 

om integration är den dominerande modellen för särbegåvad pedagogik, betyder det att dessa barn 

alltid skall följa sin klass? Persson finner det viktigt att särbegåvade barn och ungdomar ges tillfälle 

att träffa andra i samma ålder och situation. För att dessa barn och ungdomar ska inse att de inte är 

ensamma i att vara begåvad bör de få träffa andra i samma situation. Dessa elever måste få veta och 

uppleva att deras begåvning är accepterad och värdefull. Begåvade barn måste konsekvent 

uppmuntras att använda och utveckla sin talang och förmåga. I Gifted Children and Their 

Families47 kan det läsas att begåvade barn inte bara tänker annorlunda, de känner sig också 

annorlunda.  

 

Persson48 skriver att oftast tillämpas nivågruppering i klassrummet. Läraren grupperar in eleverna 

efter deras begåvningsnivå. Då ges dessa elever tillfälle att lösa uppgiften/uppgifterna tillsammans i 

ungefär samma takt. Persson vill påpeka att vissa av pedagogerna gärna vill placera de svaga och 

duktiga eleverna i samma grupp. De duktiga eleverna får utlopp för sitt kunnande, de svaga blir 

hjälpta och pedagogen blir avlastad. Persson säger då att lärarna slår flera pedagogiska flugor i 

samma smäll.49 Enligt Persson är detta inte det ultimata lösningen. Han anser att detta bör undvikas, 

utom i de fall det avser att utveckla social kompetens. 
 

Persson50 diskuterar huruvida det skall startas elitskolor för särbegåvande elever. Argumenten för 

elitskolor är att t.ex. elever med utvecklingsstörning har särskolan som utbildningscenter, varför 
 

43 Persson, R. S. (1997). (s.285). 
44 Winner, E. (1999). (s.207, 230). 
45 Persson, R. S. (1997). (s.287). 
46 Persson, R. S. (1997). (s.287ff). 
47 May, M. K. (2000) (s.58). 
48 Persson, R. S. (1997). (s.287ff). 
49 Persson, R. S. (1997). (s.287ff). 
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skall inte då begåvade barn ha elitskolor? Frågan om elitskolor har att göra med att tillgodose alla 

barns behov på alla samhällets nivåer. I Stockholm har det kommit förslag på att starta särskilda 

elitklasser för begåvade barn, men Engström51 dömer ut förslaget då han anser att det sociala 

urvalet då redan har skett. Engström anser att de elever som inte har lyckats i sina studier, trots sin 

begåvning, inte har hjälp av ett erbjudande som elitklasser. Samtidigt som Engström är emot tanken 

om elitklasser anser han att det inte borde vara svårt att gruppera de begåvade barnen så de får träffa 

andra och se att de inte är ensamma.  

 

2.5 Divergenta och konvergenta utmaningar 
En divergent uppgift är en öppen uppgift, en uppgift som kan ge många olika svar. Sättet att lösa 

uppgiften kan ha lika många svar som eleverna eller grupperna som fått uppgiften. Eleverna 

behandlar och hanterar dessa öppna uppgifter utifrån kunskap, mognad och kompetens. Lösningar 

på dessa uppgifter kan variera i omfång, kvantitet och kvalité, beroende på eleven som löser 

uppgiften och dennes kunskap, mognad och kompetens. Arbetssättet med divergenta uppgifter är ett 

sätt att individualisera.52

 

En konvergent uppgift är en sluten uppgift, en uppgift som endast har ett rätt svar. Wahlström53 

skriver att konvergenta uppgifter är en pedagogik som är likriktande och att den är praktisk för 

pedagoger som vill kunna rätta snabbt och enkelt. Hon säger att denna pedagogik är bra om en 

pedagog vill jämföra eleverna med varandra och ge ”rättvisa” betyg, det finns inga nyanser i denna 

pedagogik. 

 

2.6 Barn i behov av särskilt stöd 
Wahlström54 säger att många förknippar begreppet ”Barn med särskilda behov”55 med barn som har 

olika svårigheter och funktionsnedsättningar.  Vidare poängterar Wahlström att begåvade barn är 

”barn med särskilda behov”.56 Kathleen M. May säger att: Some would argue that the gifted do not 

have any special needs; others would argue that they are capable of meeting those needs without 

special considerations or differentiated services. 57

 

 
50 Persson, R. S. (1997). (s.287). 
51 Hammar, Å. (2007). (s.10). 
52 Wahlström, G. O. (1995). (s.70f). 
53 Wahlström, G. O. (1995). (s.69). 
54 Wahlström, G. O. (1995). (s.24). 
55 Nu kallat Barn i behov av särskilt stöd. 
56 Wahlström, G. O. (1995). (s.24). 
57 May, M. K. (2000) (s.58). 
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2.7 Begåvade underpresterande 

De barn som åstadkommer ett arbete som inte står i proportion till deras förmåga är enligt 

Wahlström58 begåvade ”underpresterande” barn. Wahlström påstår att dessa barn har få 

gemensamma drag men att vissa kriterier framträder ofta. Dessa är som följer; problematiska 

hemförhållanden, dålig hälsa, hörsel- eller synnedsättningar, koncentrationssvårigheter, dålig 

studieteknik, har flyttat ofta och har bytt skola samt att elever upplevs som lata och självgoda och 

fungerar dåligt socialt. Dåligt självförtroende kan också vara en bidragande orsak till att det går 

dåligt i skolan. 

 

Winner59 anser att begåvade barn i hög grad kan bli feldiagnostiserade pga. rastlöshet, tristess och 

utmaningar utan stimulans. Dessa barn kan bli orättvist utpekade som inlärningssvaga. Winner 

skriver också att särbegåvade barn inte är underpresterande bara för att de inte får tillräckligt stora 

utmaningar, utan också för att de arbetar under sin utvecklingsnivå för att få social acceptans. 

  

Persson60 finner att en särbegåvad elev medvetet kan välja att underkasta sig och göra dåligt ifrån 

sig för att bli en i mängden. Den särbegåvade eleven kan också ställa till med bråk och bli 

utåtagerande för att påtala sin existens och hävda sig för att få uppmärksamhet. Eleverna som ställer 

till med bråk karakteriseras sällan som särbegåvade då de ofta genom sitt beteende visar tecken på 

motsatsen. Detta brukar kallas för dold särbegåvning (gifted underachievers). Winner61 påpekar att 

barn som inte får tillräckliga utmaningar i skolan tappar ofta motivationen och blir då 

underpresterande. Hon betonar att detta är vanligt förekommande. Förutom att tappa motivationen 

kan begåvade elever bli socialt isolerade och känna sig annorlunda jämfört med andra barn i 

klassen, de kan bli inåtvända då de spenderar mer tid ensam än andra ungdomar. Begåvade elever 

stimulerar sig själva mer än vad de får från andra. De sägs också föredra ensamhet mer än de flesta 

andra. 

 

2.8 Vad kan skolan göra för att stimulera begåvade barn på bästa sätt? 
Winner62 skriver att en pedagog ofta ser på eleverna utifrån deras förutsättningar och behov, 

huruvida de är ”svaga” och ”starka”. Den miljö som pedagogen då skapar, kan de ”svaga” eleverna 

som t.ex. har inlärningssvårigheter få bekräftat att de har problem medan de ”starka” eleverna inte 

får den bekräftelse som de behöver. De får istället lära sig att de har ett ringa värde, eftersom 

 
58 Wahlström, G. O. (1995). (s.47f). 
59 Winner, E. (1999). (s.47, 195). 
60 Persson, R. S. (1997). (s.270). 
61 Winner, E.  (2000). (s.163, 166). 
62 Winner, E. (1999). (s.9). 
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pedagogen tror att de klarar sig själv. När de starka eleverna inte får den bekräftelse de söker, blir 

de istället ofta högljudda och stökiga enligt Winner. Winner63 argumenterar för att det borde sättas 

in extra resurser för de begåvade eleverna. Hon anser att dessa elever är våra framtida ledare och 

innovatörer. Winner säger att om skolorna bidrar med extra stöd och resurser för de begåvade 

eleverna, så måste de i sin tur ge tillbaka till samhället som en gång givit dem extra hjälp. 

 

Siv Fischbein64 framhåller vikten av en stimulerande miljö, fysisk såväl som social. Hon säger att 

om miljön är tillåtande kan det medföra att eleven blir mer aktiv och tvärtom. Detta är beroende av 

vad som skall läras, hur situationen ser ut och vilka individer som är inblandade. Wahlström65 

skriver att det är nödvändigt för allt lärande att varje individ skall kunna utveckla sin begåvning 

fullt ut och att kunna använda alla sina sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och beröring. 

      

Ett mål som varje pedagog bör sträva mot är att stödja varje barns potential oavsett begåvning 

nivå.66 Enligt Mensa67 är det minst lika viktigt att se de begåvade barnen som individer med olika 

behov och förutsättningar. Lazear68 skriver att pedagoger bör lära sig hur man använder de multipla 

intelligenserna och hur de kan användas som hjälpmedel för att få kunskap utanför sitt eget område.  

      

Att ge elever för lätta uppgifter och enformigt arbete bromsar deras utveckling. Är uppgifterna för 

lätta och enformiga blir eleverna ofta lata och uttråkade. Föreläsaren Eva Boudiaf anser att: 

Repetition är nödvändigt för att hålla det man lärt sig aktuellt, men är till skada när man inte 

förstått.69 Det är viktigt att inte överinlära samma moment, det kan vara kontraproduktivt, det vill 

säga ge motsatt effekt för motivationen.70

      

På Mensas hemsida71 kan det läsas att det inte går att bromsa ett barns utveckling, oavsett om denna 

är av intellektuell, motorisk, eller kroppslig art. Barnen måste få, enligt Mensa, utvecklas och 

stärkas i sin egen takt eftersom alla områden inte utvecklas lika snabbt hos alla barn. 

 

2.8.1 Pedagogens roll 

 
63 Winner, E.  (2000). (s.166f). 
64 Björklid, P. Fischbein, S. (1996) (s.99f). 
65 Wahlström, G. O. (1995). (s.104). 
66 Winner, E. (1999). (s.201). 
67 Mensa. http://www.mensa.se 
68 Lazear, D. (1998). (s.18). 
69 Boudiaf, E. Föreläsning. (13 mars, 2007). 
70 Mensa. http://www.mensa.se 
71 Mensa. http://www.mensa.se 
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Mensa anser det ytterst viktigt att pedagogen förstår de begåvade barnens behov och kan förena 

deras personlighet och inlärningsstil. Det är läraren och föräldrarna som leder barnen i deras 

funderingar och hjälper dem utvecklas.72  
      

Enligt Mensa73 bör en pedagog som undervisar begåvade elever ha: vitalitet, flexibilitet, utbildning 

och personlighet. Varje term förklaras på följande sätt:  
 

Vitalitet: Pedagogen är nyckeln till den intellektuella utvecklingen. Pedagogen måste ha den 

mentala och fysiska energin och orken att tillgodose varje barns individuella behov.  

Flexibilitet: Flexibilitet är en viktig egenskap. Att som pedagog kunna anpassa sig och utgå från 

varje elevs behov och förutsättningar är en viktig faktor. 

Utbildning: Det är viktigt att pedagogen förstår och hanterar skillnaderna då alla barn har olika 

talanger och förmågor.  

Personlighet: Pedagogen måste respektera barnens gåvor och talanger samt lita på dessa barn. Det 

är även viktigt att kunna stimulera mer avancerat och utmanande tänk.  

 

På Mensas hemsida74 ges konkreta råd på hur ett begåvat barn får tillräcklig stimulans och en 

meningsfull undervisning. Mensa anser att en arbetsplan, jfr. Lagen om IUP fr.o.m. 2006, bör 

utfärdas för varje elev. IUP är en förkortning av Individuell utvecklingsplan. En IUP skriver 

pedagogen tillsammans med eleven och vårdnadshavare, i den framgår mål och planer för elevens 

framtida utveckling.75 Där skall framgå vad eleven står i sin utveckling samt vad pedagogen och 

eleven skall arbeta vidare med. Vidare anser de att egna uppgifter och läromedel är viktigt för dessa 

elever och dess utveckling. Det är även viktigt att dessa elever får arbeta med de andra eleverna, 

dock kan detta vara svårt på grund av deras olika arbetstempo samt inlärningsförmåga. Till sist 

anser Mensa att det är viktigt att engagera eleven i sin egen undervisning. Detta kan medföra att 

eleven reflekterar över sitt skolarbete och pedagogen blir medveten om elevens nivå och kapacitet. 

 

2.8.2 Motivation 

Begåvade barn får mindre uppmärksamhet än de övriga i klassen, men de har lika stort behov av att 

bli sedda och bekräftade som andra barn.76 Vidare anser Wahlström att det är viktigt att stimulera 

och motivera eleverna till att använda sin egen tankeförmåga samt att få eleverna att fungera socialt. 

Hon påpekar att det finns tre grundpelare som är viktiga för självkännedom och självtillit: trygghet, 
                                                           
72 Mensa. http://www.mensa.se 
73 Mensa. http://www.mensa.se 
74 Mensa. http://www.mensa.se 
75 IUP. http://www.iup.nu 
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självförtroende och identitet. Winner77 säger att alla barn, begåvade eller ej, skulle få en bättre 

utbildning om pedagogerna kan finna det som motiverar och sporrar eleverna till lärande.  

 

Utifrån ovan, frågar vi oss om de begåvade barnen får den hjälp och det stöd de behöver. 

 

2.9 Sammanfattning av forskares synsätt på begåvning 
Sammanfattningsvis anser Dunn, et al78, Lazear79 och Edfelt80 att begåvning inte är en medfödd 

egenskap och att en person utvecklar sin begåvning. Edfelt anser att den socioemotionella miljön är 

den avgörande faktorn för den som blir begåvad, även Csikszentmihalyis81 pratar om en optimal 

miljö för utveckling av begåvning. Också Lazear82 pratar om miljö, då han säger att alla kan 

utveckla sin intelligens genom perception och medvetenhet på flera nivåer. Likaså Wahlström83 och 

Winner84 säger att begåvade barns hemmamiljö är viktig för deras utveckling. Persson85 säger att i 

en stimulansfattig miljö utvecklas sannolikt ej barnet i enlighet med sin potential. Vidare anser han 

att ingen människa är ointelligent och att alla innehar ett flertal intelligenser. 

 

Sternberg86 är kritisk mot Gardners benämning ”intelligens”, Sternberg säger att Gardner inte 

beskriver intelligenser utan snarare olika typer av talanger. Sternberg föredrar kompetens framför 

intelligens. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka pedagogers och rektorers uppfattning om begåvning och 

begåvade barn. 

 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats: 

 

• Vad innebär begåvning för några verksamma lärare?  

• Hur ser pedagoger och rektorer på begåvade barn? 

• Vilka anpassningar behöver begåvade barn i skolan? 
 

76 Wahlström, G. O. (1995). (s.48). 
77 Winner, E.  (2000). (s.163). 
78 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.12,17). 
79 Lazear, D. (1998). (s.13f). 
80 Persson, R. S. (1997). (s.269). 
81 Winner, E. (1999). (s.170ff). 
82 Lazear, D. (1998). (s.13f). 
83 Wahlström, G. O. (1995). (s.13, 119). 
84 Winner, E. (1999). (s.170ff). 
85 Persson, R.S. (1997). (s.60f, 273, 278f). 
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• Ges det begåvade barnet möjligheter att utvecklas utifrån sin förmåga?  

• Innefattas begåvade barn i barn i behov av särskilt stöd? 

 

4. Metod 
Texten nedan behandlar hur studien är uppbyggd, hur vi gick tillväga för att uppnå syftet. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Vi valde att göra en empirisk studie som byggde på strukturerade intervjuer. De strukturerade 

intervjuerna byggde på ett fastställt intervjuschema där både ordningsföljden för frågorna och deras 

formulering är bestämda.87 Stukát88 anser att denna form av intervju kan ge mer neutrala svar då 

man slipper ”färgade” svar. Han säger också att ger de strukturerade intervjuerna även svar som lätt 

kan kategoriseras och sammanställas med varandra.  

 

4.2 Urval av informanter och skolor 

Vi valde att vända oss till fyra skolor i en kommun där vi intervjuade två rektorer samt fyra 

pedagoger. Vi vände oss till lärare med lång erfarenhet från skolans verksamhet, då vi tror att lång 

yrkeserfarenhet ökar tillförlitligheten. Anledningen till valet av rektorer grundade sig på att det är 

rektorerna som har huvudansvaret för skolans verksamhet och det är de som fördelar resurser och 

ansvar. Valet av fyra skolor baserades på att vi ville ha flera skolors synpunkter och perspektiv på 

ämnet. Urvalet av skolor och informanter grundades på kontakter.  
 

4.3 Frågornas utformning 
Intervjufrågorna utformades med inspiration av Lpo9489 och examensarbetet Den begåvade eleven 

och dess behov90. 

 

4.4 Tillvägagångssätt 
Vi utformade ett missivbrev91 och talade om vad vår uppsats skulle handla om och gå ut på. I detta 

framgick ej vilka specifika frågor som intervjun skulle behandla, detta på grund av att vi vill ha så 

 
86 Atterström, H. Persson, R.S. (2000). (s.45). 
87 Stukát, S. (2005). (s.38). 
88 Stukát, S. (2005). (s.38). 
89 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. (2006). 
90 Blomdahl, L. (2001). Examensarbete: Den begåvade eleven och dess behov (s.37). 
91 Stukát, S. (2005). (s.201). 
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ärliga och spontana svar som möjligt. Stukát92 skriver att om de tilltänkta intervjupersonerna får 

frågorna i förväg kan svaren lätt bli alltför genomtänkta och missvisande. Vid förfrågan bifogades 

intervjufrågorna, dock fick alla informanter erbjudande om att se intervjufrågorna i förväg.  

 

Vidare i missivbrevet tog vi upp och redogjorde för de fyra forskningsetiska kraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi e-mejlade 

pedagogerna och rektorerna och tillfrågar dem om de var intresserade av att delta i denna studie. I e-

mejlet bifogades missivbrevet samt ett sista datum för svar. Tidpunkt och plats för intervjuerna 

valdes av intervjupersonerna själva utifrån vad som passade dem bäst, t.ex. i hemmet eller i 

skolan.93 Dock gav vi som förslag att intervjun skulle ske på deras skola men att vi tog hänsyn till 

om annat ställe önskades. 

 

Vi valde båda att delta och ställa frågor under intervjuns gång, då vi ansåg att vi kompletterade 

varandra. Vi spelade in intervjuerna och antecknade det som sades för att få med så mycket som 

möjligt och göra intervjupersonen rättvis.  

 

4.5 Databearbetning 

Då vi både spelade in och antecknade intervjuerna underlättades transkriberingen och 

databearbetningen. Vi vill påpeka att en av intervjuerna ej bandades pga. av tekniska problem med 

en diktafon. Databearbetningen gjordes tillsammans så att vi uppfattade allt som sades korrekt och 

rättvist. Dubbelkontroll av intervjuerna gjorde genom att lyssna på dem flera gånger. När 

transkriberade materialet hade sammanställts skickade vi ut en skriftlig sammanfattning av 

intervjun till informanten i fråga för eventuell komplettering eller klargörande. Detta för att göra 

personen rättvis i studien.94 De bearbetade intervjuerna presenteras under valda rubriker i resultatet. 

Dessa rubriker beror på vad som sades under intervjuerna ifråga.  

 

4.6  Tillförlitlighet 
För att vi skulle få så ärliga och spontana svar som möjligt, valde vi att inte skicka ut 

intervjufrågorna. Då intervjupersonerna var anonyma i studien så skulle de förhoppningsvis svara 

mer ärligt och öppet på våra frågor. En annan aspekt som vi hade i åtanke var ifall intervjupersonen 

ifråga hade arbetat inom skolan länge eller om intervjupersonen är en relativt nyutexaminerad 

lärare.  

 
92 Stukát, S. (2005). (s.38). 
93 Stukát, S. (2005). (s.40). 
94 Kvale, S. (2007). (s.156). 
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4.7 Etiska överväganden 
Vi tog hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven från Vetenskapsrådet.95 Vi informerade de 

tilltänkta intervjupersonerna att dessa krav innebar att deras deltagande var på frivillig basis och att 

de kunde avbryta sitt deltagande när som helst under arbetets gång. Det innebar även att skolan 

samt intervjupersonerna kommer att vara anonyma och att deras medverkan enbart gällde denna 

studie och att data inte kommer att användas i något annat syfte. De fyra forskningsetiska kraven 

tillämpades i missivbrevet såväl som muntligt innan intervjuerna påbörjades.  
 

5. Resultat 
Resultatet är baserat på intervjuer med fyra pedagoger och två rektorer. I resultatet gör vi ej skillnad 

mellan pedagoger och rektorer då vi kom fram till att det inte har någon betydelse för utgången av 

resultatet. Fortsättningsvis benämner vi pedagoger även som informanter och lärare. Pedagogernas 

svar har indelats under olika teman för att underlätta för läsaren. 
 

5.1 Pedagogers uppfattning om begåvning och begåvade barn 
Några av lärarna framhåller att det är svårt att definiera begåvning. Däremot är ett par av dem 

överens om att det finns olika slags begåvningar, inte enbart i matematik och svenska. En av 

pedagogerna tänker på Howard Gardners sju intelligenser. Begåvning kan även finnas inom de 

estetiska ämnena, som t.ex. musik och bild. En av pedagogerna framhåller att en människa kan vara 

socialt begåvad, att det är en begåvning i sig att kunna samspela med andra människor.  

 

En lärare påpekar att alla har gåvan att vara begåvad men det gäller att utnyttja den.  

Det handlar inte enbart att ha förmågor utan det är minst lika viktigt att kunna ta hand om sina 

förmågor, utnyttja dem och att kunna sortera information. 

 

En av pedagogerna betonar att det sällan talas om begåvning eftersom denne anser att det närapå 

blivit ett fult uttryck. Däremot anser en annan att begreppet begåvning ej bör användas, utan istället 

använda barn i behov av särskilt stöd. Ingen av våra informanter gör skillnad på intelligens, 

begåvning och högpresterande. 

 

Några av dem anser att alla är begåvade på något plan och att det är omständigheterna som avgör 

hur begåvningen utvecklas. Vidare påpekar en pedagog att vem som helst kan vara begåvad, bara 

denne har uppbackning hemifrån så spelar det ingen roll vilken bakgrund och socialt sammanhang 

 
95 Vetenskapsrådet. http://www.vr.se 
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eleven kommer ifrån. Några säger också att det är ingenting som säger att elever med sämre betyg 

är mindre begåvade och det behöver heller inte vara de elever med höga betyg som är begåvade. En 

av pedagogerna anser att det kan vara de stökiga eleverna som är begåvade, de elever som stör och 

uppträder utåtagerande under lektionen. Att vara hyperaktiv och hyperbegåvad går ofta hand i hand, 

de barnen kan behöva särskild undervisning och särskilt stöd. Stöd och hjälp kan behövas även fast 

en elev har lätt för sig. En av pedagogerna betonade att under dennes lärarutbildning talades det om 

barn med kunskapssvårigheter och att de begåvade barn är motsatsen dvs. barn som kan mer än 

andra i deras ålder. 

 

Några av lärarna definierar ett begåvat barn som en elev som förstår, kommer igång och tar till sig 

instruktioner och information snabbt. Vidare skall eleven kunna föra informationen vidare till de 

andra i klassen och kunna dra egna slutsatser, därmed visar eleven att han/hon förstått. Utöver detta 

så skall eleven kunna omsätta kunskaper från teori till praktik. En av pedagogerna anser att de 

elever som inte tar till sig information lika snabbt är i regel oftast heller inte lika begåvade. En 

annan framhåller att på ytan är det lätt att se, det är de barnen som tänker snabbt, ser samband och 

kan analysera samt se likheter i mönster. Denna lärare betonar att man ibland måste skrapa lite på 

ytan för att se vad som finns under då vem som helst kan vara begåvad. Vidare säger denne att förr i 

tiden så fanns det en rådande samhällssyn som gjorde att det var lättare att se vem som var begåvad 

eller inte. Detta var något som individer föddes med. 

 

En av lärarna säger att alla elever han/hon möter dagligen är begåvade på sitt sätt och denne 

påpekar att man inte kan säga att en elev inte är begåvad, begåvning ses i det dagliga arbetet. Denne 

pedagog säger att: Jag har aldrig träffat någon som inte har någon form av begåvning. Slutligen 

framhåller en av pedagogerna att vi bör vara rädda om våra begåvningar. 

 

5.2 Pedagogens roll i de begåvade barnens utveckling 
Informanterna framhåller att det är viktigt att tänka på att alla har något i ryggsäcken och att se till 

varje individ. Utifrån individens behov och förutsättningar försöker de stärka det han/hon är bra på 

men även det som behövs tränas på mer. En av pedagogerna framhåller att många begåvade elever 

är motiverade och inte behöver lika mycket stöd som svaga elever, samt att begåvade elever ofta 

innehar stor social kompetens. En pedagog säger att det är en lärares skyldighet att ge eleverna det 

stöd de är i behov av: Elever som har behov av stöd i någon form har rätt att få stöd. 

 

En viktig faktor i elevernas utveckling är att arbeta med självkänslan och positiv förstärkning. 

Eleverna måste få arbeta med utmaningar, detta gör att det ställs högre krav på pedagoger eftersom 
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det skall ses till vad varje elev behöver och vilket material som passar. Ett par pedagoger framhåller 

att om elever inte får tillräckligt med utmaningar kan de lätt tappa lusten och motivationen. En 

lärare bör ha koll på målen även i de högre årskurserna för att kunna ge den begåvade eleven rätt 

material och utmaningar. 

 

En av pedagogerna säger att grundskolan ibland kan vara för teoretisk, då frågar han/hon sig hur de 

praktiskt lagda eleverna då skall kunna få de rätta stödet. Denne anser också att en lärare skall  

kunna förvandla teori till praktik. 

 

En av lärarna säger att det är viktigt att få eleverna att inse vilken tillgång deras begåvning är och ta 

fatt på den gåvan och utnyttja den. Denne berättade att i USA så fångas begåvade barn upp, som 

lever i dåliga förhållanden, och får möjlighet att studera under bättre förhållanden. Många av dessa 

elever återvände sedan till sina hemtrakter för att hjälpa och bistå andra i behov av stöd.   

 

Ett par av pedagogerna betonar att de gör sitt bästa för alla elever och försöker att inte särskilja dem 

då det kan vara utpekande. En säger att det diskuteras på arbetsplatsen ifall begåvade barn behöver 

särskild undervisning. Vidare säger denne att det ibland anses vara fult att särskilja och ge begåvade 

barn särskild undervisning.  

 

Elever i behov av stöd fångas upp, uppger en annan lärare.  De får stöd i det de behöver träna på 

eller får utökat kursmaterial på en högre nivå. En av pedagogerna säger att genom att 

individualisera ges eleverna det de behöver. En annan anser att de begåvade barnen bör få möjlighet 

att utvecklas och ta till vara på sina kunskaper men det finns ingen särskild skola för dem att 

fortsätta på. Däremot finns det särskilda skolor för elever som innehar praktiska begåvningar, t.ex. 

hockeygymnasium och lantbruksgymnasium. I skolan får man inte sortera ut barnen efter 

kunskapsnivåer. 

 

Om ett begåvat barn inte får den hjälp och det stöd denne behöver kan de lätt bli uttråkade och 

utåtagerande i brist på annat. En lärare påpekar att om eleven ifråga har social kompetens skall den 

inte behöva bli utåtagerande pga. understimulans. 

 

5.2.1 Begåvade barn – elever i behov av stöd? 

Samtliga pedagoger anser att ett begåvat barn är en elev i behov av särskilt stöd. Däremot påpekar 

en av pedagogerna att ett begåvat barn inte behöver stöd i samma utsträckning som en elev med 

kunskapssvårigheter: Rättvisa för mig är att alla inte får lika mycket men att man får det man 
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behöver. Det stöd denne anser att de begåvade eleverna behöver är att komma igång med sitt 

kunskapande. En begåvad elev kan t.ex. behöva hjälp med studietekniken. En annan säger att bara 

för att en elev är duktig och självständig betyder inte det att den eleven är självgående och inte är i 

behov av stöd. Dessa elever får inte lämnas i sticket. Vidare anser han/hon att svaga och begåvade 

barn borde få lika mycket resurser och att de bör jämställas. Flertalet av pedagogerna säger att 

elever som är svaga kommer ofta i första hand då de behöver mer hjälp och stöd att nå målen. De 

begåvade eleverna kan ofta jobba vidare då de är mer självständiga.  

 

Alla informanter säger att de har dåligt med tid och resurser att arbeta med de begåvade eleverna. 

Det är dessa som kommer i kläm då det är resursneddragningar. Pedagoger skall kunna ge eleverna 

det som de behöver, det är en rättighet att få sitt lärande individanpassat. Sedan kan det finnas 

omständigheter som gör att pedagogen inte kan uppfylla elevens behov, resurserna kan försvåra 

pedagogens arbete. För att kunna tillgodose alla elevers behov anser pedagogerna att det behövs 

mer tid och resurser. 

 

5.2.2 Uppfattningar om hemmets betydelse 

Lärarna säger att en viktig faktor i arbetet med att stödja elever är att ha tät föräldrakontakt. De 

begåvade elevernas förutsättningar att utvecklas ligger inte bara på skolan, utan även på hemmet. 

En av dem säger att en elev som får mycket stöd och stimulans hemifrån inte behöver lika mycket 

stöd och stimulans i skolan. Vidare frågar denne sig, är det verkligen rättvist om alla ska ha lika rätt 

till stöd? Enligt denne är det inte rättvist att en elev som inte behöver lika mycket stöd och tid skall 

få lika mycket. En annan pedagog frågar sig om elitklasser skulle kunna vara ett alternativt stöd till 

begåvade barn, men anser att det är bra och nyttigt för dessa barn att träffa och utvecklas 

tillsammans människor som är olika. 

 

En pedagog säger att det finns barn som är begåvade och har stor kapacitet men inte får stöd 

hemifrån då det inte finns någon studietradition i familjen. Detta blir en förlust för både individen 

och samhället. Denne lärare tror att med rätt stöd hemifrån kan man komma långt. Alla har tyvärr 

inte samma förutsättningar, kommer individen från en bakgrund och sammanhang där det inte finns 

någon studietradition, där det finns utbildningsförakt istället, så uppmuntras denne inte att studera 

eller studera vidare. Detta kan tyckas vara orättvist. 

 

6. Diskussion 
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Nedan följer diskussioner om metoden samt innehållet. Metoddiskussionen tar upp brister samt 

förtjänster och innehållsdiskussionen diskuterar bakgrund och resultat. 

  

6.1 Metoddiskussion 
Intervjufrågorna vi skapade gav möjlighet till diskussion, vilket vi ansåg vara viktigt för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna. 

 

Vi valde att göra en empirisk studie som byggde på strukturerade intervjuer. Nu i efterhand kan vi 

tycka att det hade varit bättre med halvstrukturerade intervjuer. Stukát96 skriver att 

halvstrukturerade intervjuer ger möjlighet att nå djupare och komma längre. Intervjuaren kan 

formulera om frågorna efter situationen samt fråga följdfrågor. Vi tyckte att fördelen med valet av 

strukturerad intervju var att svaren från informanterna blev lättare att jämföra och sammanställa då 

alla svarade på samma frågor. Stukát97 säger att svaren på halvstrukturerade intervjuer är svårare att 

jämföra, han anser att jämförbarheten mellan informanternas svar ej är riktigt trovärdiga och 

entydiga. 

 

Från början valde vi att vända oss till tre olika skolor. Pedagogerna vi tog kontakt med var två 

rektorer och tre pedagoger. Efterhand ansåg vi att behovet av ännu en informant var viktigt för 

tillförlitligheten. Då tid fanns kontaktade och tillfrågade vi en till pedagog. Detta visade sig vara 

mycket bra för studien då vi anser att denne informant gav ytterligare data. 

 

Vi valde att i vår studie ha med två rektorer. När resultatet var sammanställt visade det sig att det 

inte spelade någon roll att dessa två informanter var rektorer, då deras svar ej speglade deras roll 

som rektor. Därför valde vi att ej särskilja pedagoger och rektorer i resultatet. 

 

Under intervjuernas gång märkte vi att många av våra intervjufrågor gick i varandra. När 

informanten hade svarat på två av frågorna gick det ibland inte att ställa den fråga som följde då den 

redan blivit besvarad genom föregående frågor. Vi känner att vi borde ha gjort en provintervju med 

alla intervjufrågor. Även om frågorna gick i varandra så tycker vi att vi fick utförliga svar. Vi kan 

tycka att vi t.o.m. fick utförligare och djupare svar då frågorna gick i och återkom i varandra, vi tror 

att detta fick informanterna att tänka efter och svara mer djupgående. 

 

 
96 Stukát, S. (2005). (s.39). 
97 Stukát, S. (2005). (s.39). 
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I missivbrevet framgick det ej vilka frågor intervjun skulle behandla, då vi ville ha så ärliga och 

spontana svar som möjligt. Men då en av informanterna efterfrågade intervjufrågorna bifogade vi 

dem och erbjöd alla informanter att se frågorna i förväg. Nu i efterhand kan vi tycka att det var bra 

då det märktes att informanterna verkligen tänkt till och lagt ner tid på att ge oss så utförliga och 

varierande svar som möjligt. Två av informanterna valde bort att se frågorna i förväg, men vi fick 

ändå bra och utförliga svar. Anledningen till att vi inte erbjöd intervjufrågorna från början var att vi 

ville ha så ärliga och spontana svar som möjligt. Stukát98 skriver att om informanter får 

intervjufrågor i förväg kan svaren bli för genomtänkta och missvisande. Vi ville ha de enskilda 

informanternas åsikter, vi ville inte att deras svar skulle bli influerade av andras åsikter i ämnet. 

 

När vi skulle genomföra den första intervjun så fungerade ej diktafonen, trots kontroll innan. Vi 

anser att detta ej påverkade databearbetningen och resultatet på något sätt. Inför nästkommande 

intervju hade vi med oss en extra diktafon ifall problem skulle uppstå, då det ändå är lättare för 

databearbetningen att ha intervjun bandad. 

6.2 Innehållsdiskussion 

Under denna rubrik diskuteras och jämförs resultatet från denna studie med tidigare forskning. Vi 

ger också uttryck för egna åsikter och reflektioner.  

 

6.2.1 Pedagogers uppfattning om begreppet begåvning och begåvade barn 

Utifrån vårt resultat fann vi att nästan alla informanter tyckte att det var svårt att definiera begreppet 

begåvning. Kan detta bero på att det är ett laddat ord och att det ibland kan anses vara fult? Detta 

påpekar en av pedagogerna. En av dem tycker att man inte bör använda begreppet begåvning utan 

istället säga barn i behov av särskilt stöd.  

 

Mensa99 anser att det är skillnad på intelligens och begåvning: intelligens är en medfödd förmåga 

medan begåvning är det uttryck vi ser av intelligensen. Merparten av pedagogerna gör ej skillnad på 

dessa begrepp, de likställer dem. Enligt deras svar är en begåvad elev intelligent, vilket inte 

stämmer överens med Mensas uppfattning om de båda begreppen. Då frågar vi oss om man måste 

vara intelligent för att vara begåvad? Vi anser att Mensa i och med detta uttryck klassificerar 

individer som intelligenta eller ointelligenta. Om vi ser till merparten av pedagogernas svar så är det 

att klassificera elever som begåvade eller obegåvade. Samtliga pedagoger anser att, oavsett 

bakgrund och socialt sammanhang, kan alla vara begåvade. En av informanterna framhåller att man 

 
98 Stukát, S. (2005). (s.38). 
99 Mensa. http://www.mensa.se 
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inte kan säga att någon inte är begåvad: Jag har aldrig träffat någon som inte har någon form av 

begåvning. Om en individ framhålls som begåvad, betyder det att t.ex. andra i klassen är 

obegåvade? Skall det behöva anses vara fult att framhålla en individs särskilda begåvning och 

styrka? En av informanterna säger att vissa kan tycka det vara fult att prata om att man är begåvad 

eller att visa att några är begåvade, då andra kan känna sig åsidosatta när de begåvade framhävs. 

Men är det då inte lika fel att tona ner begåvningar som att framhäva dem?  

 

Ett flertal av informanterna definierar det begåvade barnet som en elev som förstår, kan dra egna 

slutsatser och tar till sig instruktioner och information snabbt samt kan föra informationen vidare. 

De poängterar också att det är viktigt att kunna omvandla teori till praktik. En av pedagogerna säger 

att en elev i regel inte är lika begåvad om han/hon inte kan ta till sig information och instruktioner 

snabbt. Bara för att en elev inte förstår snabbt kan man då säga att den eleven inte är begåvad? 

Handlar begåvning enbart om snabbhet och kvickhet i skolarbetet? Om en elev inte förstår snabbt 

och direkt så är det kanske studietekniken som eleven ifråga måste få hjälp med. En annan pedagog 

påpekar att det är just studietekniken som många begåvade elever kan behöva hjälp med.  

 

En av pedagogerna påpekar i likhet med Lazear100 att förr i tiden var den rådande samhällssynen att 

begåvning var en medfödd förmåga som behölls resten av livet, denna samhällssyn har förändrats 

genom åren. Edfelt101 och Dunn, et al102 säger att begåvning ej är en medfödd egenskap utan är 

något som kan utvecklas och uttryckas. En pedagogs svar stämmer med det Dunn, et al framhåller. 

Det handlar inte enbart om att ha en förmåga utan att det är minst lika viktigt att kunna ta vara på 

den, utveckla och uttrycka den. Man måste skrapa lite på ytan för att se vad som finns under då vem 

som helst kan vara begåvad. Edfelt säger t.o.m. att vem som helst kan bli elitpresterande. 

 

Persson103 frågar sig om alla ”duktiga” elever alltid är särbegåvade. Han skriver att lärare som blivit 

tillfrågade om de har eller haft begåvade barn i sin klass ofta pekar ut elever som har relativt lätt för 

sig och som framför allt är problemfria. Persson skriver att en ”begåvad elev” ofta är den elev som 

av läraren uppfattas som idealisk. Detta stämmer inte helt överens med informanternas uppfattning. 

En av dem säger att en begåvad elev också kan vara en av de stökigaste i klassen och att vara 

överbegåvad kan ofta gå hand i hand med att vara hyperaktiv och utåtagerande.  

 

 
100 Lazear, D. (1998). (s.13f). 
101 Persson, R. S. (1997). (s.98). 
102 Dunn, R. Dunn, K. Treffinger, D. (1995). (s.17). 
103 Persson, R. S. (1997). (s.269). 
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Informanterna påpekar att det finns olika slags begåvningar. Dessa begåvningar kan representeras 

av Gardners sju intelligenser.104 Vi tror att många människor drar paralleller till de akademiska 

ämnena när det tänker på begåvning. Wahlström105 säger att språk samt naturvetenskapliga ämnen 

av många anses ha högre status än estetiska ämnen, humaniora och idrott.  

 

6.2.2 Pedagogens roll i de begåvade barnens utveckling 

Informanterna framhåller i likhet med Wahlström106 och Winner107 att det är viktigt att stimulera 

och motivera eleverna till att använda sin egen tankeförmåga samt att få eleverna att fungera socialt. 

En viktig faktor i elevernas utveckling är att arbeta med självkänslan och positiv förstärkning samt 

att socialisera eleverna med andra individer i klassen. Om inte detta sker, kan dessa elever lätt tappa 

lusten och motivationen, vilket kan leda till utåtagerande beteenden och understimulans. Winner 

anser att de utåtagerande barnen kan lätt bli feldiagnostiserad då de blir rastlösa och uttråkade. 

Dessa barn blir då orättvist utpekade som inlärningssvaga framhåller hon. En pedagog påpekar att 

det är viktigt att tänka på att alla har något i ryggsäcken och att se till varje individ. Detta för oss då 

vidare till diskussionen om acceleration och huruvida elitskolor skall finnas eller ej. 

 

En av informanterna betonar att man inte får sortera ut barn efter kunskapsnivåer, det är bra och 

nyttigt för begåvade barn att träffa och utvecklas tillsammans med människor som är olika. 

Samtidigt frågar sig denna informant ifall elitklasser skulle kunna vara ett stöd i dessa barns 

utveckling. Persson108 säger att frågan om elitskolor har att göra med att tillgodose alla barns behov 

på alla samhällets nivåer. Engström109 är emot elitskolor då han anser att det sociala urvalet redan 

har skett. Winner110 anser att barn behöver socialiseras tillsammans med jämnåriga men samtidigt 

påpekar hon och May111 att det är viktigt att begåvade barn placeras med intellektuella likar. 

Winner säger att sociala problem kan uppstå då ett yngre barn skall försöka bli accepterad av äldre 

klasskamrater och föredrar därmed avancerad undervisning i grupp framför årskurseliminering. Vi 

håller med om att det är nyttigt att träffas och utvecklas tillsammans med sina jämnåriga 

klasskamrater, men bromsas då inte de begåvade eleverna om man inte låter dem gå vidare och få 

utveckla sin begåvning på en annan kunskapsnivå? Winner säger att avancerad undervisning i grupp 

föredras framför årskurseliminering, men samtidigt säger en av informanterna att man ej får 

 
104 Gardner, H. (1994). (s.67-218). 
105 Wahlström, G. O. (1995). (s.26). 
106 Wahlström, G. O. (1995). (s.48). 
107 Winner, E.  (2000). (s.163). 
108 Persson, R. S. (1997). (s.287). 
109 Hammar, Å. (2007). (s.10). 
110 Winner, E. (1999). (s.207, 230). 
111 May, M. Kathleen. (2000) Gifted Children and their Families (s.58). 
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gruppera barnen efter kunskapsnivåer. Persson112 anser att istället för acceleration genom 

årskurseliminering är ämnesvis acceleration bättre. Hur skall man då lösa situationen för de 

begåvade barnen om det ej förekommer elitskolor och man ej får dela upp barnen efter 

kunskapsnivåer? Detta är ett dilemma då Lpo94 säger att: Undervisningen skall anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.113 En av informanterna påpekar att 

det är pedagogens skyldighet att ge eleverna det stöd de är i behov av: Elever som har behov av stöd 

i någon form har rätt att få stöd. Vi frågar oss, är det inte då skolans, pedagogernas och föräldrarnas 

skyldighet att tillgodose de begåvade barnens behov? Så länge alla elevers behov tillgodoses och de 

får utvecklas som de bör, spelar det då någon roll ifall detta sker i elevens grundskoleklass, i en 

elitskoleklass, i en avancerad undervisning i grupp eller via årskurseliminering? Persson114 säger att 

undervisningen bör ta hänsyn till den kompetens ett barn kan utveckla och inte den kompetens 

systemet kräver att en elev måste utveckla. 

 

En av informanterna tycker att grundskolan kan vara för teoretisk. Denne frågar sig hur de praktiskt 

lagda eleverna då skall kunna få det rätta stödet. Samma informant påpekar vidare att det finns 

särskilda skolor för praktiska begåvningar t.ex. hockeygymnasium och lantbruksgymnasium. 

Persson115 frågar sig hur ett särbegåvat barn i ett hem som endast erkänner och uppmuntrar 

praktiska färdigheter klarar sig och hur klarar sig barn med praktiska talanger i familjer som endast 

erkänner och uppmuntrar akademiska intressen.  

 

6.2.3 Begåvade barn – elever i behov av stöd? 

Samtliga pedagoger påpekar i likhet med Wahlström116 att ett begåvat barn är en elev i behov av 

särskilt stöd. En annan pedagog säger att bara för att en elev är duktig och självständig betyder inte 

det att den eleven är självgående och inte är i behov av stöd. Wahlström117 och May118 tror att 

många förknippar begreppet ”Barn i behov av särskilt stöd” med barn som har olika svårigheter och 

som är i behov av specialpedagogisk hjälp, begåvade barn har då inte några speciella behov. En av 

informanterna säger att begåvade och svaga barn bör få lika mycket resurser och tid samt att de bör 

jämställas, medan en annan av informanterna säger att de begåvade eleverna många gånger kan 

 
112 Persson, R. S. (1997). (s.284). 
113 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. (2006) (s.4, 7 & 12). 
114 Persson, R S. (1997). (s.63). 
115 Persson, R. S. (1997). (s.273, 278f). 
116 Wahlström, G. O. (1995). (s.24). 
117 Wahlström, G. O. (1995). (s.24). 
118 May, M. K. (2000) (s.58). 
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jobba vidare själva då de ofta är mer självständiga. Begåvade elever är ofta mer självständiga och 

klarar sig mer utan hjälp än andra, men samtidigt vill vi betona att dessa elever får ej lämnas i 

sticket. Bara för att de är begåvade och oftast jobbar bra utan hjälp betyder det att de aldrig vill eller 

behöver ha hjälp och stöd? Wahlström119 frågar sig om det rättvist att alla ska ha lika rätt till stöd. 

En av informanterna säger att det inte är rättvist att en elev som inte behöver lika mycket stöd och 

tid skall få lika mycket. Rättvisa för mig är att alla inte får lika mycket men att man får det man 

behöver.  

 

Samtliga pedagoger säger att det är dåligt med tid och resurser att arbeta med de begåvade eleverna. 

Precis som en av informanterna säger så är det de begåvade eleverna som kommer i kläm då det är 

resursneddragningar. Som vi nämnt ovan så kommer ofta elever med svårigheter i första hand, 

vilket gör att de begåvade kommer i skymundan när det blir nerdragningar. Enligt läroplanen skall 

man se till allas behov och förutsättningar, och det gör man inte om de begåvade barnen drabbas vid 

nerdragningar. Det är en rättighet att få sitt lärande individanpassat. Hur vi än vrider och vänder på 

denna problematik så slutar alltid resonemanget vid individanpassning och individualisering. Skall 

det inte i slutändan handla om att se till individens behov och förutsättningar oavsett om eleven är 

stark eller svag? Alla begåvade elever behöver inte vara självständiga och klara sig själva, det 

handlar inte enbart om elevens förutsättningar utan även om elevens behov. Vi är fullt medvetna om 

att det kan finnas omständigheter som gör att pedagogen inte kan uppfylla elevens behov och att det 

är resurserna som kan försvåra pedagogens arbete. För att kunna tillgodose alla elevers behov 

behövs mer tid och resurser. 

 

6.2.4 Uppfattningar om hemmets roll 

Informanterna säger att de begåvade elevernas förutsättningar att utvecklas inte bara ligger på 

skolan, utan även på hemmet. En viktig faktor i arbetet med att stödja eleverna är att ha tät 

föräldrakontakt. Om en elev får mycket stöd och stimulans hemifrån, anser en av pedagogerna att 

eleven då inte behöver lika mycket stöd och hjälp från skolan. Enligt Edfelt120 är det den 

socioemotionella miljön som är den avgörande faktorn för vem som blir begåvad.  Wahlström121 

säger att en positiv miljö kan ge möjligheter till utveckling.  

 

En pedagog säger att det finns barn som är begåvade och har stor kapacitet men inte får stöd 

hemifrån då det inte finns någon studietradition i familjen. Persson122 skriver att den sociala 

 
119 Wahlström, G. O. (1995). (s.12). 
120 Persson, R. S. (1997). (s.98). 
121 Wahlström, G. O. (1995). (s.12). 
122 Persson, R. S. (1997). (s.273, 278f). 



 
 
 

 28

                                                          

uppdelningen med dess studietraditioner kan leda till att föräldrar vill överföra traditionerna på sina 

barn.  Detta blir en förlust för både individen och samhället och kan tyckas vara orättvist. Hemmet 

bör fylla en viktig funktion i barnens uppväxt och utveckling i skolan. Vidare påpekar denna 

pedagog att alla inte har samma förutsättningar då det gäller att studera eller att studera vidare. 

Vidare studier uppmuntras troligtvis inte om det ej finns någon studietradition i familjen, 

studietraditionen påverkar sannolikt också de pågående studierna för barnet. Denne tror att med rätt 

stöd hemifrån kan man komma långt. Detta är något som även Winner123 påpekar, hon säger att 

familjen har en mer betydande och central roll för utvecklingen av talangen än vad skolan har. 

Winner skriver även om de begåvade barnen som blir för hårt pressade att prestera bra i skolan. Hon 

framhåller att för hård press kan resultera i depression och förtryck och kan leda till begåvningens 

”förfall” eller ”död”. Detta får oss att reflektera över hur viktigt det är att ha i åtanke att inte pressa 

dessa barn så att det får motsatt effekt.  

 

6.3 Övrigt/Nya frågor  
För vidare studier om detta område, skulle det vara intressant att göra en studie utifrån ett 

elevperspektiv, då vi tycker att det vore intressant se om det finns skillnader i pedagogers och 

elevers syn på dilemmat: Får begåvade barn det stöd de behöver? 

 

För studiens tillförlitlighet hade det varit bra att ha flera informanter i olika pedagogiska roller: t.ex. 

speciallärare, specialpedagoger, ämneslärare, svenska2/modersmålslärare, klasslärare,  

yrkesförberedande lärare samt rektorer. Finns det skillnader i synsätt beroende på vilket år och 

ämne läraren ifråga undervisar i? 
 
6.4 Slutord 
 
Syftet med studien är uppnått så till vida att vi har fått reda på hur några pedagoger ser på begreppet 

begåvning och begåvade barn. Vi fick varierande, omfattande och intressanta svar på 

frågeställningarna.  

 

Informanterna anser att begåvade barn lätt försummas i skolan och att deras förutsättningar att 

utvecklas inte enbart ligger på skolan utan även i hemmet, vilket vi tycker gör ämnet väl värt att 

uppmärksammas. Då det under studien framkom att begåvning var svårdefinierat ser vi ännu en 

anledning till att ämnet bör belysas.  

 

 
123 Winner, E. (1999). (s.21). 
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Missiv  
     
Bäste lärare och rektor!     X-kommun 2007-09-21 
 
Vi är två lärarstudenter som heter Maria Södergren och Sofie Dandanell. Vi går sista terminen på 
högskolan i Gävle och skall denna termin skriva vårt examensarbete inom pedagogik. Detta 
examensarbete syftar till att undersöka pedagogers uppfattning och åsikter om ”begåvade barn”. För 
att kunna utföra detta arbete skulle vi vara tacksamma att få just Din hjälp.  
 
Som metod i detta arbete har vi tänkt använda oss av intervjuer. Vi kommer att använda oss av 
bandinspelning för att på bästa sätt dokumentera det som sägs rättvist. Intervjuerna äger rum 
förslagsvis på Din skola om inget annat önskas. Veckorna 39, 40 och 41 har vi som förslag att 
intervjun skall äga rum, dock tiden och plats för intervjun kommer enligt förslag från Dig. Om en 
annan vecka önskas tas detta i beaktning. 
 
I detta arbete tas hänsyn till de fyra forskningsetiska kraven; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav innebär att ditt deltagande är frivilligt och 
att Du har rätt att avbryta din medverkan när som helst. Som deltagare i undersökningen har du rätt 
att själva bestämma över din medverkan och delaktighet. Du har också rätt att bestämma om, hur 
länge och på vilka villkor Du vill och skall delta. Din och din skolas identitet kommer att vara 
konfidentiell och på inga villkor avslöjas, din medverkan är anonym. Din medverkan kommer 
enbart att användas till detta forskningsändamål och inget annat. 
 
Önskas mer upplysning om vårt examensarbete kontakta gärna oss. 
 
Sofie Dandanell   Maria Södergren 
Tfn: xxx-xxxxxxx.  Tfn: xxx-xxxxxxx.  
E-mail: xxx00xxx@xxxxxxx.se E-mail: xxx00xxx@xxxxxxx.se  
 
Kontakta oss senast fredagen den 28/9 om du vill delta eller ej. Om du vill delta kom gärna med 
förslag på tid och plats snarast möjligt. 
 
Vi hoppas på ditt deltagande! 
 
Med vänliga hälsningar  
Sofie Dandanell och Maria Södergren 
Högskolan i Gävle, lärarprogrammet. 
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Intervjuformulär 
 
Intervjufrågor 
 
Hur många år har du arbetat som pedagog? 
 
Vad innebär begreppet ”begåvning” för Dig? 
 
Hur skulle Du vilja definiera ett begåvat barn? 
 
Har du någon utbildning gällande begåvade barn? 
 
Har Du någon gång undervisat eller mött en elev som Du skulle kunna kalla begåvad?  
Om ja, 
På vilket sätt var han/hon begåvad? 
Hur upptäcktes hans/hennes begåvning? 
 
När/Hur bedömer man att ett barn är begåvat? 
 
I läroplanen kan det läsas att: Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. […] 
Hur tolkar Du detta? 
 
Anser Du att ett begåvat barn är en elev med särskilda behov? 
Om ja, ger vi dessa elever den hjälp de har rätt till? 
Om nej, motivera ditt svar. 
 
Anser Du att ett begåvat barn behöver särskild undervisning? 
Om ja, 
Vad för slags undervisning anser Du att eleven behöver? 
Skulle Du som pedagog kunna ge en begåvad elev den särskilda undervisning som Du anser att 
han/hon behöver? 
Finns det konsekvenser för en begåvad elev som inte får den särskilda undervisning som Du anser 
att han/hon behöver? 
Om ja, vilka? 
Om nej, motivera ditt svar! 
 
Vilka rutiner finns det kring begåvade barn på er skola? 
 
Tycker du att det finns tid och resurser att arbeta med dessa elever? 
 
Skall ”svaga” barn och begåvade barn få lika mycket tid och resurser? Kan dessa likställas? 
 
Hur skall begåvade barns utveckling stödjas? 
 
Har du några synpunkter, funderingar eller något övrigt att tillägga? 
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