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1.0 Bakgrund 
 

Jag har under min tid som lärarstudent uppfattat det som att det finns alldeles för lite 
information gällande särskilt begåvade barn, både på lärarutbildningen och i samhället 
överlag. Detta trots att Europarådet rekomenderar (rekommendation 1248) om att alla 
medlemsländer bör lagstifta om särskilt begåvades rätt till särskilt stöd, så har detta inte lett 
till någon lagstiftning i Sverige (Riksdagen, 1999).  
 
I UR’s serie Samtidens: Begåvning - tillgång eller belastning? att det som i skollag och 
förordningar kallas särskilt stöd inte omfattar de särskilt begåvade eleverna utan är för de 
elever som har svårt att nå de lägsta kunskapskraven, men han menar att med stödmaterial 
kan det leda till en ändring i lagstiftningen (UR, 2015).  Säg att ett barn redan i årskurs 1 nått 
upp till de kunskapskrav som satts för årskurs 3, då utgör inte dessa elever något ”problem” 
för läraren och de kan fokusera på de elever som de anser verkligen behöver deras hjälp, 
dessa barn som det fokuseras på kanske har problem med att nå upp till sina närmaste mål, 
något som stärks med dessa rader från Att se och möta begåvade barn (Mönks & Ypenburg 
2009:24): 
 

”Om utbildningspolitiken i ett land exempelvis bara inriktar sig på gruppen 
genomsnittliga och svaga elever, kommer skolorna endast i undantagsfall att erbjuda 
begåvade och högt begåvade elever särskilt stöd så att de kan förverkliga sina anlag och 
färdigheter. I stället hindrar man dem ofta från att göra detta, eftersom de klokaste inte 
sällan betraktas som en fara; de kan ju växa upp till en ”elit” (..). 

 
Svenska skolor fokuserar på att alla ska nå minimum kraven och att varje elev som når längre 
än detta minimum är mer eller mindre lämnade att klara sig på egen hand (Persson 
2010:539). Detta kan ju bero på bristande kunskap detta som följd till att det inte gjort så 
mycket forskning gällande särskilt begåvade barns situation i de svenska skolorna (Persson 
2010:537). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: särskilt begåvad, acceleration, produktutveckling, informationshäfte. 
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2.0 Syftet 
 
Syftet med detta arbete är att ta fram allmänna riktlinjer för lektionsplanering för särskilt 
begåvade elever, samt delge fakta och förklara en del elevers vardag.  
 
I arbetet ska information och hjälp hur man kan på bästa sätt kan stötta och arbeta med barn 
som är särskilt begåvade finnas tillgängligt. 
Med arbetet ska dessa barn/elevers situation uppmärksammas, deras situation 
problematiseras och på så vis få allmänheten att förstå att dessa barn likt vilket barn som 
helst som är i behov av hjälp ska få hjälp att utvecklas i enlighet med sin utvecklingszon, detta 
trots att dessa barn står i kunskapens framkant. 
 
 
3.0 Begreppet 
 
Forskare menar att särskilt begåvad innebär att man inom ett eller flera områden innehar en 
större begåvning och att dessa personer förvånar både i sin kunskap och hur de tillämpar 
denna kunskap (Wallström 2013:17).  
 
 
3.1 Val av begrepp  
 
De flesta särskilt begåvade barnen uppskattar inte att kallas särbegåvade då detta lätt kan 
blandas ihop med elever som går på särskola, de anser att särskilt begåvade är en benämning 
som passar dem bättre, det är även det begrepp som skolverket har bestämt sig för att 
använda (Kullander, 2015). Därmed kommer särskilt begåvad/begåvade vara det som jag 
använder mig av i denna rapport.  
 
 
3.2 Särskilt begåvad vs. Högpresterande 
 
Vissa anser att det finns tre ”typer” av barn: särskilt begåvade, högpresterande och så de 
elever som har ett ”normalt” intag och förhållningssätt till kunskap. Man gör alltså en skillnad 
på högpresterande elever och särskilt begåvade. En feltolkning som lätt görs är att det skulle 
vara samma sak att vara högpresterande och vara särskilt begåvad men skillnader finns, nog 
för att dessa kan vara svåra att definiera men nedan finns en schematisk tabell som påvisar 
dessa skillnader (Kokot 1999 refererad i Wallström 2013:27). 
 
 
Högpresterande    Särskilt begåvade 
 
kan svaret    ställer frågor  

 
är intresserade   är nyfikna 

 
har goda idéer   har tokiga idéer 

 
besvarar frågor   diskuterar dem 

 
lyssnar med intresse   visar starka åsikter och   
    synpunkter 

 
lär sig snabbt    kan redan 
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har många jämnåriga kamrater  föredrar vuxna 

 
kopierar    skapar nytt 

 
tycker om skolan   tycker om att lära 

 
tar emot information   bearbetar information 

 
tänker steg för steg   tänker komplext 

 
är nöjd med sin inlärning   är mycket självkritisk 

 
förstår idéer    tänker abstrakt 

 
arbetar hårt    sysselsätter sig med andra saker 
men klarar sig ändå 
 
 
För att verkligen förstå skillnaden mellan särskilt begåvade och högpresterande gör Persson 
följande jämförelse: alla elitfotbollsspelare i Sverige är fotbollstalanger, dessa får stå som 
symbol för de högpresterande men Zlatan och Messi är fotbollsfenomen, som i sin tur 
symboliserar de särskilt begåvade, då får man en förståelse, inte bara för skillnaderna mellan 
högpresterande och särskilt begåvade utan man ser att det är en minoritet som är särskilt 
begåvade (Persson 2015:5) . Trots att man inte skulle vara något inbitet fotbolls fan så är det 
inte svårt att förstå skillnaden mellan de två lyckosamma grupperna av individer. 
 
 
4.0 Varför en produkt? 
 
Efter att ha läst en del om ämnet och pratat med Kullander så kände jag att information om 
denna grupp måste spridas, det var även något som Kullander (2015) sa under vårt samtal: 
 

”Vi måste duscha Sverige i information! Desto mer desto bättre!” 

 
Med detta i ryggen så valde jag att skapa en produkt som jag hoppas på kan hjälpa till att 
sprida kunskap och information om dessa barn på ett lätt tillgängligt sätt. 
 
 
4.1 Målgrupp 
 
Vilka riktar jag mig till med denna rapport, vilka är då min målgrupp? Jag riktar mig först och 
främst till pedagoger och blivande pedagoger, lärarstudenter. Men om en människa som inte 
tillhör denna kategori skulle läsa min rapport och produkt ser jag detta endast som en fördel 
då jag är mån om att sprida information om denna grupp av barn. 
 
 
4.2 Avgränsningar 
 
När jag läst in mig på ämnet så jag kände att jag hade kött på benen så kände jag att det var av 
yttersta vikt att information och kunskap kom ut då detta är en grupp som försummas, missförstås 
och feldiagnostiseras. Jag ville nå allt och alla men insåg att det skulle bli svårt och kräva mycket 
mer arbete och tid än vad som fanns. De avgränsningar jag gjorde är att jag gick från att informera 
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föräldrar/lärare och allmänheten gick till att fokusera på pedagoger, jag märkte att det skulle vara 
omöjligt att ge all information och kunskap som krävs om ämnet så jag valde att presentera en 
komprimerad version men också hänvisa till andra källor. 
  
 
4.3 Vad ska produkten tillhandahålla? 
 
Produkten ska tillhandahålla material som kan vara till hjälp för personer som är i kontakt 
med särskilt begåvade barn men också fakta om dessa barn. Vad man bör tänka på när man 
har med särskilt begåvade barn att göra, lite riktlinjer men även källor som man kan använda 
sig av för mer och kanske djupgående information. 
 
 
4.4 Omvärldsanalys  
 
Information om ämnet särskilt begåvade barn finns på flertalet hemsidor och i olika texter, 
alltifrån litteratur till vetenskapligt skrivna artiklar.  
Ett sammanställt, komprimerat informationsblad finns också på Begåvade Barns hemsida 
(http://www.begavadebarn.nu/uploads/6/9/9/6/6996440/s%C3%A4rskilt_beg%C3%A5v
ade_barn_infoblad3.pdf) tillgängligt för utskrift. De har även ett informationsblad 
(http://www.begavadebarn.nu/uploads/6/9/9/6/6996440/s%C3%A4rskilt_beg%C3%A5v
ade_barn_infoblad3.pdf) där man bland annat kan läsa om kännetecken som ett särskilt 
begåvat barn visar, i detta material tar de också upp vikten av att dessa barn får lära sig 
studieteknik för att inte senare stöta på svårigheter, ett tips de delar med sig av är att barnet i 
skolan kan få göra diagnostiska prov för att mäta på vilken nivå eleven ligger på rent 
kunskapsmässigt, något som Persson påpekar kan vara ett problem då barn som är särskilt 
begåvade med vilje kan prestera dåligt för att inte sticka ut ur gruppen (Persson 2010:550–
551). Persson menar att läraren måste se till ett vidare perspektiv än vad ett test skulle göra, 
läraren måste vara uppmärksam på om eleven besitter en stor allmän och/eller specifik 
kunskap som har inhämtats på egenhand till exempel genom läsning hemma men saknar mer 
eller mindre kunskap om det som läxläsningen ofta handlar om. Han skriver också att läraren 
bör ta reda på om eleven engagerar sig helhjärtat i aktiviteter utanför skolan men saknar 
engagemang i skolarbetet (Persson, 1997:273–274).  
 
Begåvade barn nämner också i sitt informationsblad att det är extra viktigt för dessa barn att 
känna att de uppgifter de arbetar med känns meningsfulla, detta är viktigt för alla elever 
oavsett kunskapsnivå, att lärandet känns meningsfullt för eleven (Skolverket, 2013) I 
broschyren tas det även upp att utmaningar är de bästa belöningarna och att man ska fråga 
de barnens föräldrar om tips och knep för att särskilt begåvade barn kommer ofta från ett 
hem med särskilt begåvade föräldrar/vårdnadshavare, detta dementerar Wallström som 
menar att dessa ”barn föds in i alla typer av familjer” (Wallström, 2013). God kontakt med 
hemmen är så klart bra vilket Persson också tar upp men också kontakt med andra lärare för 
att jämföra sina upplevelser gällande eleven med andra som är i kontakt med hen (Persson, 
1997:274). Begåvade barn har också skrivit ett informationsblad med idéer och anpassning 
av undervisning för särskilt begåvade barn (Begåvade barn, 2015). 
 
Stödmaterial från Skolverket för pedagoger med särskilt begåvade barn kommer att släppas. 
De vill inte släppa materialet innan det är färdigt men det beräknas vara färdigt i maj och 
kommer då läggas upp på Skolverkets hemsida (Delander, Skolverket, 2015). 
 
I UR Samtidens serie: Begåvning - tillgång eller belastning? tas det upp att stödmaterialet 
Skolverket arbetade på skulle främja undervisningen, ge konkreta förslag på hur man kan 
arbeta tillsammans med elevhälsan och förslag på utmanande undervisning inom olika 
ämnen (UR, 2015). 
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5.0 Teori 
 
En utgångspunkt i undervisningen av särskilt begåvade elever är ett sociokulturellt 
perspektiv, där lärarens uppgift är att skapa villkor som stimulerar elevens tänknde och anta 
ett stödjande förhållningssätt. Enligt Dewey så var det inte effektivt att bara berätta om en ny 
kunskap utan det bästa sättet var att tillsammans genom kommunikation lära sig om den nya 
kunskapen, då lär sig eleven hur man kan se denna kunskaps förbindelser med andra 
kunskaper inför (Phillips & Soltis, 2014:89-90). Om eleven själv inte arbetat med ett problem 
så menar Dewey att den kunskapen pedagogen introducerar blir information som hen inte 
kan använda sig av i problemlösning (Phillips & Soltis, 2014:65). Han hävdade också att för 
att en lärare ska kunna ge information till en elev krävs det att läraren själv har arbetat med 
detta problem, om hen inte gjort detta så först kunskapen bara över till eleven vilket gör den 
statisk (Phillips & Soltis, 2014:65). 
 
 
6.0 Forskning 
 
Forskare menar att vara särbegåvad innebär att man inom ett eller flera områden innehar en 
större begåvning och att dessa personer förvånar både i sin kunskap och hur de tillämpar 
denna kunskap (Wallström 2013:17). Föräldrar till dessa barn brukar tidigt lägga märke till 
vissa egenskaper hos barnet till exempel att barnet är nyfiket och vill ha omväxling men 
också att barnet är tidig i sin fysiska utveckling (Wallström 2013:23). I Att se och möta 
begåvade barn talar Mönks & Ypenburg om fyra olika förklaringsmodeller inom begåvning, 
färdighetsmodellen syftar till att en individs mentala förmågor redan kan fastställas i tidig 
ålder och att den sedan inte förändras nå avsevärt utan är stabil livet igenom. I USA finns en 
definition utarbetad av regeringen som kan ses tillhöra gruppen för färdighetsmodeller, 
Marland-definitionen (Mönks & Ypenburg 2009:21), som menar att: 
 
”Högt begåvade barn har förverkligade eller potentiella förmågor vilka är ett uttryck för att 
dessa barn är i stånd till topprestationer på det intellektuella, kreativa, konstnärliga (inom 
musik, bild- och scenkonst) eller specifikt akademiska området eller har osedvanliga 
ledarskapskvaliteter. Det är som barn som behöver differentierad undervisning och 
stödåtgärder utöver det som normalt sett tillhandahålls i den ordinarie skolan, för att kunna 
förverkliga sitt bidrag till sig själv och samhället.” 
 
Denna definition har trots sitt inflytande på teorier och praktik har också blivit kritiserad på 
grund av att den utesluter icke-intellektuella faktorer, detta för att det visat sig hur viktig 
motivation är för att någon ska kunna utföra särskilda prestationer. Definitionen anger inte 
heller vilken nivå personen måste ligga på begåvningsfaktorn för att anses vara ett 
särbegåvat barn. Definitionen saknar också koppling till personens sociala miljö, så som 
familj, vänner och skola dessa faktorer nämns inte alls (Mönks & Ypenburg 2009:20–21). 
 
Men det är svårt att göra en exakt checklista på vad som utmärker någon som är särskilt 
begåvad då alla människor är olika och har olika intressen. Roland Persson tar upp några 
karaktäristiska drag som man kan se hos elev som är särskilt begåvade: 
 
• är orädda och drivs av en vilja att upptäcka som är större än den eventuella rädslan. 
 
• är också nyfikna, hängivna till sitt arbete och har god självdisciplin. 
 
• drivs av inre motiv, vilket gör att de ofta betraktas som idealister snarare än karriärister, de 
är med andra ord mer romantiker än en streber. 
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• är organiserade och självständiga, i alla fall tillräckligt självständiga för att frånsäga sig det 
som ses som påtvingande och begränsande. Hen följer allra helst sina egna regler. 
 
• är medvetna om sin omvärld på ett annat sätt än vad normalbegåvade är, de ser andra 
perspektiv än de uppenbara.  
 
• trivs i sammanhang eller med problem som inte är självklara och där inget är givet, en 
situation som många andra kan uppfatta som skrämmande. 
 
• tenderar att vara okonventionella, intuitiva och känslosamma, de lever sig in i den kreativa 
processen på ett mer känslosätt än de flesta. De är också skickliga på att manipulera sina 
känslor eller sin omgivande miljö för att komma i den stämning som krävs för den uppgift de 
ska utföra, eller jobb de ska göra. 
 
• den särskilt begåvade är ofta en färgstark person, intensiv och fascinerande(Persson, 
1997:79–81). 
 
Dessa punkter riktar sig dock till äldre barn och så måste man tänka på att barnen i dag inte 
är desamma som för 18 år sedan (Kullander, 2015). Några nyare punkter om dagens barn och 
då i lägre ålder är istället dessa: 
 
1. Eleven överraskar dig flera gånger med sin ovanliga förmåga inom något område. 
 
2. Eleven kan verka uttråkad och rastlös. 
 
3. Eleven dagdrömmer, eftersom den egna tankevärlden har större utmaningar än 
skolarbetet. 
 
4. Eleven har svårt att arbeta med lätta arbetsuppgifter. 
 
5. Eleven har en större förmåga än sina jämnåriga att ta till sig ny kunskap och bearbeta den. 
 
6. Eleven är extremt vetgirig och har frågor som kan verka provocerande. 
 
7. Eleven ägnar sig åt sina intressen med sådan intensitet att omgivningen kan tycka att hen 
är nästan “besatt”. 
 
8. Eleven kan ha svårt att släppa en aktivitet och gå vidare till nästa. Hen önskar gå till botten 
med allt. Avbrott kan orsaka stor frustration. 
 
9. Eleven sysslar med annat än det hen borde göra i skolan, men klarar sig ändå. 
 
10. Eleven kan försöka undvika nya aktiviteter (är perfektionist och tycker det är obehagligt 
att vara nybörjare inom ett område). 
 
11. Eleven presterar under genomsnittet i klassen på grund av dålig motivation. 
 
12. Eleven är mycket självkritisk (Berger, 2014) 
 
Med en cirkelmodell förklarar Renzulli vad det krävs för att en person ska räknas som 
särskilt begåvad, den utgår ifrån tre cirklar med olika förmågor och om en person äger alla 
dessa tre ringars förmågor besitter hen vad Renzulli i sin artikel kallar gifted behaviour, han 
poängterar att varje cirkel är lika viktig för att det ska kunna räknas som att en person är 
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gifted. Där de tre cirklarna överlappar varandra det är det som gör en individ särskilt 
begåvad (Renzulli, 1998). 
 
 

 
  

Bild lånad från: http://www.gigers.com/matthias/gifted/three_rings.html 

 
En annan som skrivit om ämnet är Ellen Winner som menar att det finns tre varianter av att 
vara särskild begåvning, dessa tre och dess karaktäristiska drag är:  
 
• Brådmogenhet, särskilt begåvade barn är brådmogna, de lär sig tidigare och de lär sig 
snabbare än normal barnet. 
 
• Det särskilt begåvade barnet lär sig inte bara snabbare utan även på ett annat sätt än 
normal barnet.  De upptäcker i sin egentakt och ofta så undervisar de sig själva. Sina 
upptäckter gör de inom domäner, organiserade kunskapsområden, som är spännande, 
motiverande och som samtidigt leder det särskilt begåvade barnet vidare till nästa steg. De är 
kreativa på det sättet att de själva upptäcker och löser problem.  
 
• De innehar en iver att behärska, de går helhjärtat in för en uppgift med en intensitet och 
starkt intresse och har en förmåga att skarpt fokusera på uppgiften. Kombinationen mellan 
att ett stort intresse och förmågan att lätt lära resulterar i starka prestationer (Winner 
1999:14–15). 
Gardner har tidigare pratat om att det skulle finnas sju olika typer av intelligenser vilka är 
följande: lingvistisk - språklig, musikalisk, logisk-matematisk, spatial - rumslig, kroppslig-
kinestetisk, personliga – självkännedom och social intelligens (Gardner 1994:67–218). 
Gardner (refererad i Persson 1997:60) delgav till delegaterna under en kongress 1996 att det 
möjligen finns belägg för ytterligare två intelligenser, ”naturalistisk intelligens” skulle vara 
förmågan att systematiskt kategorisera och ”existentiell intelligens”(Persson 1997:60), som 
står för ”förmågan att fundera och framlägga frågor rörande liv och död samt grundläggande 
existentiella frågor” (Q – kommunikation & utbildning, 2015). 
Man kan använda sig av Wechslers normalkurva för att tydligt visa elevers varierande IQ, 
särskilt begåvade barn befinner sig på den högra sidan om ”kullen” med IQ från 120 och 
uppåt (Wallström 2013:20–21). 
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Bild lånad från: http://www.christianetomyn.com.au/images/normalcurve.gif 
 
Många forskare har dock gett uttryck för sitt missnöje med att använda sig av IQ eftersom så 
många talanger inte visar sig i detta sätt att mäta intelligens, då det finns talanger och 
begåvningar av olika slag med olika egenskaper, former och nivåer medans IQ ”enbart är en 
siffra [..]” och det diskuteras flitigt vad som utmärker hög begåvning, om det är högt IQ eller 
prestationer utöver det vanliga (Ziegler  2010:23). En fördel med användandet av IQ menar 
Wallström är då särskilt begåvade beviljas medlemskap i Mensa, som är en internationell 
förening som lokaliserar intelligenta människor världen över och för dem samman (Mensa, 
2015), så blir det för många av dem ett sätt att få legitimitet för den man är (Wallström 
2013:21). 
 
 
6.1 Pedagogens arbete med särskilt begåvade  
 
Det finns tre typer av stödinsatser som man kan använda sig av för att hjälpa en elev med 
goda studieförutsättningar, dessa tre är enligt Wallström acceleration, att eleven flyttar upp 
en eller flera årskurser, berikning kan till exempel vara att eleven får leda ett projekt, bli 
elevrådsordförande, eller att eleven får material som läraren gjort och motivationshöjare att 
man till exempel genom olika händelser så som chans till stipendier, tävlingar, studier 
utomlands höjer elevens motivation att fortsätta i den takt hen gör (Wallström 2013:68-69). 
 
Motståndet som ofta finns mot att flytta upp en elev en eller fler årskurser, en så kallad 
acceleration, motståndet menar att de särskilt begåvade barnen trots sin begåvning inte är 
känslomässigt- och socialtmoget, vilket ofta inte stämmer, utan att dessa barn söker sig till 
äldre vänner på grund av att dessa befinner sig på samma utvecklings nivå. För mycket fokus 
läggs på vad som kan gå fel om man flyttar upp en elev i årskurser istället för att tänka på vad 
som kan gå fel om man inte gör det, eleven kan på grund av understimulering bli lat eller till 
och med bråkig. Det är viktigt för ett begåvat barn med socialt umgänge på samma nivå som 
dem själva för en sund psykisk utveckling (Mönks & Ypenburg 2009:73–74). Persson 
motsätter sig denna form av acceleration när man flyttar upp en elev, detta på grund av att 
denna elev riskerar att alieneras på grund av att hen är minst ett år yngre i sin fysiska 
utveckling. Han menar att detta tillväga gångs sätt inte är för alla och för att genomföra en 
sådan acceleration krävs det att de eleverna är socialt mogna och har skinn på näsan 
(Persson, 1997:285). 
 
Denna form av acceleration då en särskilt begåvad elev får arbeta över årskurserna har också 
många fördelar, inte bara för enskild elev utan även för skolan som institution, detta då det 
ökar de äldre barnens ansvarskänsla att jobba med de yngre eleverna, de yngre eleverna blir 
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trygga med de äldre eleverna, eleverna fastnar inte i de rollerna de får utan rollerna ändras 
under skoltiden, eleverna får en inblick i att det är stora skillnader mellan elever, vilket i sin 
tur leder till ökar förståelse och empati vilket motverkar mobbning (Sundell 1993, se 
Johansson & Jönsson, 2005:13). 
 
Då det är nästintill omöjligt att flyttas upp i årskurser så tar Mönks & Ypenburg upp en annan 
typ av acceleration, en så kallad lärostoffskomprimering, i så kallade expressklasser arbetar 
sig eleverna igenom lärostoffet i en snabbare takt utan att veckan timmar utökas, de gör fyra 
års arbete på tre år. Fördelen med denna acceleration är att elever får arbeta med andra 
elever på samma utvecklingsnivå vilket är nyttigt för den social-emotionella och intellektuella 
utvecklingen (Mönks & Ypenburg 2009:75). Denna version av acceleration kallar Persson för 
läroplanskomprimering och poängterar att den i Skandinavien inte är så känd då den 
förutsätter att eleven kan få sin grundskole- och gymnasieexamen för att sedan kunna 
påbörja eventuella universitetsstudier (Persson, 1997:287). 
 
En metoden med berikning av den normala undervisningen och förklarar denna som en 
metod för utvidgning och fördjupning av lärostoftet och att detta lärostoft har anknytning till 
elevens färdigheter då dessa elever i regel kan ta in mer kunskap än sina klasskamrater 
(Mönks & Ypenburg 2009:75). 
 
Denna metod med berikning kan sättas i verk på flera sätt och det är en fördel om skolan är 
öppen för förändringar och exempel på tillvägagångssätt är att erbjuda och främja elevers 
olika intresseområden. Man ska dock inte låta dessa elever ta på sig rollen som en extra 
lärare och i sin tilldelade roll får ge sina klasskamrater stödundervisning, eller rätta och 
bedöma klasskamraters hemuppgifter. Mönks & Ypenburg tar upp motståndet till detta som i 
USA används och kallas för kooperativ inlärning vilken går ut på att särskilt begåvade barn 
hjälper svagare elever, detta förklaras med att de särskilt begåvade barnen skulle bli bättre 
socialt och intellektuellt sett (Mönks & Ypenburg 2009:75–77). 
 
Exempel på organisatoriska åtgärder är att specialpedagogen möter alla elever, att eleverna 
får hjälpa till i undervisningen,  tar också upp att arbeta utöver årskurserna. Ett annat 
exempel är kompetensutveckling och där nämns: lärare som går forskarutbildning, att man 
filmar lektioner och diskuterar dessa kollegor emellan, att man går kurser och går på 
föreläsningar. Den sista rubriken är samarbete/samverkan och där står att man ska hålla 
frågan om understimulering levande och att man ska samarbeta med andra skolor om ämnen 
så som musik och matematik (Wallström 2013:68,70). Det krävs att individualisering av 
undervisning och åtgärder för att stimulera elevens lärande tas på allvar, även att föräldrar 
får kunskap om sitt barns situation och att ett samarbete mellan hem och skola byggs upp 
(Wallström 2013:72). Alla barn behöver stöd och uppmuntran, särskilt begåvade barn ger 
ofta ett så självständigt intryck att föräldrar till dessa barn ofta glömmer bort att ge dem den 
uppmuntran de behöver (Wallström 2013:53). 
 
Två skolor vars pedagogik kan passa dessa barn är Montessori- och Jena-skolan, i enlighet 
med Montessori ska läraren följa eleven hack i häl för att ge eleven det stöd hen behöver, 
därefter följer valfrihets princip och detta innebär enligt Montessori att eleven själv ska få 
välja vad som hen vill göra och lärarens roll i detta är att vara en ledsagare som ser till att 
uppgifterna passar elevens sociala och intellektuella nivå, läraren uppmuntrar och hjälper 
barnet istället för att kontrollera och styra, på grund av detta så känner eleven att hen arbetar 
med något av vikt och bestämmer på visst sätt både nivå och takt på sitt arbete. I Montessori 
skolor så arbetar man inte slaviskt enligt årskursindelningar, i sådana klasser kan eleven 
arbeta enskilt, hen kan ansluta sig till en grupp samtidigt som kooperativt lärande äger rum 
på allt på initiativ från eleven (Mönks & Ypenburg 2009:101–102).  
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En annan skola som gynnar särskilt begåvade barn är Jena-skolan som grundades 1923 av 
Peter Peterse (1884-1952) men stängdes under protester av föräldrar, anledningen till att 
skolan stängdes var att den ansågs vara en ”härd för kapitalistisk pedagogik”. Några av dessa 
pedagogiska koncept var att skolan skulle fungera som en bro ut till samhället och att en 
skola kan bara utvecklas om hemmet och skolan samverkar. Man använder sig at 
åldersblandade grupper och genom denna blandning av åldrar så främjas 
inlärningsprocessen mellan eleverna. i vissa fall så grupperas klassen utifrån färdighet, en så 
kallad nivågruppering. Elevernas placering i klassrummet utgörs av bordsgrupper, detta för 
att möjliggöra och främja det kooperativa lärandet och grupparbeten. Jena-skolans pedagogik 
är ett bevis för att differentierad, individ anpassad, undervisning är möjligt i vilken skola som 
helst (Mönks & Ypenburg 2009:104–106). 
 
En annan metod som förespråkas är en mer avancerad undervisning för barn i samma ålder 
istället för vad som kallas ”radikal årskurseliminering”, alltså när man grupperar yngre barn 
med äldre, hon anser att en sådan form av acceleration skulle påverka eleven på ett negativt 
sätt då hen måste bli accepterad av äldre klasskamrater (Winner 1999:230). 
 
En sak som lärare alltid bör tänka på när hen undervisar är att utgå ifrån elevens proximala 
utvecklingszon eller som Säljö kallar det, utvecklingszon, denna zon definierar Vygotsky som 
avståndet mellan vad en individ kan prestera på egen hand utan stöd i förhållandet till vad 
samma person kan åstadkomma med hjälp och stöd av en vuxens ledning men också i 
samarbete med mer kapabla kamrater (Säljö 2000:120). En annan sak som läraren bör ha i 
åtanke när hen utformar en planering för ett särskilt begåvad barn är att den är multimodal 
(Kullander 2015), med detta menas att man i ett arbete använder sig at fler olika media typer 
så som ljud, film och bilder (Wikipedia, 2014), detta för att eleven ska kunna utföra uppgiften 
på sin nivå (Kullander 2015) 
 
 
7.0 Arbetets gång 
 
Detta är en rapport om utvecklingen av en produkt i form av ett informationshäfte/broschyr som 
riktar sig till pedagoger främst i grundskolanslägre åldrar, förskoleklass upp till årskurs tre.  
 
Produkten har utvärderats av tre personer med olika erfaranheter av elever som är särskilt 
begåvade, vilket var ett medvetet val för att få tre olika synsätt på produkten. 
 
  
 
7.1 Metod  
 
Inför intervjun med Anita Kullander så användes en kvalitativ metod då den passar sig bäst 
då syftet var att få en djupare förståelse av situationen för de särskilt begåvade 
barnen/eleverna (Holme 997:14). Då syftet med intervjun var att reda ut om det fanns 
alldeles för lite information om ämnet så passar sig denna metod då det är forskarens 
tolkning av informationen som står i förgrunden till skillnad mot den kvantitativa metoden 
där man omvandlar information till siffror, kvalitativ forskning går inte att omforma till 
siffror (Holme 1197:76). Denna metod är flexibel då man i efterhand kan rätta till fel som 
uppstått samt att information måste inte komma i en viss ordning (Holme 1997:80), vilket 
kan vara till forskarens fördel.  
 
Informationen man får vid användandet av en kvalitativ metod anses inte vara reliabel, 
pålitlig, men om man använder sig av en kvalitativ metod är främsta anledningen att man ska 
få en ökad förståelse av vissa faktorer. Det är enligt Holme också svårare att få information 
som är valid, giltig, än information som fås genom kvantitativ metod. Dock så har man en 
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närmare kontakt till den som studeras, vilket i detta fall är av större vikt (Holme 1997:94). En 
annan fördel med den kvalitativa metoden är att den liknar en vardaglig situation och ett 
vanligt samtal, vilket innebär att forskaren utför minst styrning detta för att forskaren inte 
använder sig av standardiserade frågeformulär, utan direkt styrning så kommer 
undersökningspersonens egna uppfattningar om ämnet fram vilket man önskar (Holme 
1997: 99-101). 
 
Vikten av ”urvalet av undersökningsenheter” är något Holme tar upp, att man systematiskt 
ska välja ut de som är bäst lämpade för uppgiften (Holme 1997:101), Kullander valdes ju inte 
utan valde snarare sig själv då hon bjöd in till ett samtal, i efterhand så känns det som att det i 
slutändan var det bästa alternativet. 
 
 
7.2 Deltagande designer 
 
Deltagande designer går ut på att när man skapar en produkt ha ett nära och aktivt 
samarbete med människor som kan tänkas nyttja denna produkt i framtiden eller som har 
kunskap gällande området, detta för att man som produktutvecklare ska veta att det finns ett 
behov av just denna produkt och att den sedan fyller de krav som ställs på den. På engelska 
talar man om deltagande design som participatory designer men ursprungligen som 
cooperative designer, co-designer (Wikipedia 2015c). Deltagande designer i denna 
produktutveckling har jag valt Anita Kullander, detta för att hon är väl insatt i ämnet och har 
goda kunskaper och på så sätt kan vara ett gott stöd för utveckling av produkten. Jag har 
också valt att vända mig till en lärarstudent, Ida Nordin, som läser till F-3 lärare på Uppsala 
Universitet, valet att ha med henne i processen är för att det kan vara intressant och ha med 
en blivande lärares syn på produkten, jag har även valt att ha med Ulrika Hedberg som är 
förskolelärare/lärare och jag får på detta sätt synvinklar från tre olika håll, vilket kan ge en 
nyanserad bild av produkten. 
 
 
7.3 Förberedelser 
 
Arbetet påbörjades med att försökta hitta så mycket information om särskilt begåvade barn 
som det bara gick. Ganska snart blev min uppfattning om bristen om information om ämnet 
bekräftat, då det inte finns så mycket material att tillgå. Några få informations och 
stödmaterial som gjort av samma syfte som detta arbete låg på framställarens hemsida, 
www.tryggabarn.se.  
 
Materialet som hittats i form av böcker och studier har vart till stor hjälp och fokus har legat i 
största del på material på svenska då jag känner att jag på annat språk än mitt modersmål är 
något begränsad speciellt då språket är akademiskt med vetenskapliga termer. I ett så viktigt 
ämne som detta är, anser jag att det är av största vikt att information inte misstolkas eller 
felanvänds på grund av att den inte förstås korrekt.  
 
Efter att ha läst och blivit insatt i ämnet så skickades mail ut till berörda och engagerade 
parter. Dessa var följande: 
Sigtuna kommun: för att av egenintresse höra vad de gjorde för sina särskilt begåvade elever 
och om materialet kunde vara av intresse för dem. Men har tyvärr inte fått nå svar från 
ansvarig. 
 
Skolverket: för att ta reda på om man kunde få ta del av eller i alla få lite information om det 
stödmaterial som förväntas komma ut i maj 2015, i svaret från Skolverket så bekräftar de att 
ett stöd material för särbegåvade elever är på väg och att detta beräknas vara färdigt i maj 
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2015. De meddelade också att de inte kan redogöra för materialet innan det är publicerat. De 
bekräftar även att det inte finns något material från Skolverket om särbegåvade barn. 
 
Jag hittade en Facebook-grupp, Filurum- om särskild begåvning, Filurum har också ett antal 
andra hemliga grupper för olika kategorier, så som pedagoger, psykologer och föräldrar till 
särbegåvade barn. Ansvarig för sidan är Anita Kullander vars namn man snabbt stöter på i de 
artiklarna på nätet om särskilt begåvade barn. Mailade Filurum och fick ett snabbt svar av 
Kullander på det utskickade mailet, där hon föreslog att vi skulle prata i telefon, så den 16:e 
april kl 10.00 så gavs en telefonintervju med Anita Kullander.  
 
MENSA är en av de organisationer som intresserar sig för dessa barn och är mån om att de får 
utvecklas i enlighet med deras potential, jag mailade även dem för att höra deras synpunkter 
på ämnet och bett om förslag på vad de tycker ska finnas med i produkten. Svar kom av Sten 
Collander som är ansvarig för GCP, Gifted Children Programme i Mensa Sverige, det han hade 
att önska av produkten var: ”praktiska tips för personal kopplat till såväl allmänna utvecklings- 

och lärandeteorier som mer specifik forskning på området särbegåvning.” Plus att ge ”svar” på 
de vanligaste frågorna de får när de är ute och besöker skolor, som är: "hur upptäcker man de 

särbegåvade barnen" och "hur gör man för att möta dem på bästa sätt?" 
 

 

8.0 Innehåll och Formgivning 
 
Första idén av produkten var enbart fakta inriktad inom området men efter kontakt med 
Kullander och Collander så insåg jag att det krävdes mer av produkten än så, då Collander 
berättade att när han var ute och talade med folk ofta fick frågan av folk hur de skulle möta 
elever som var särskilt begåvade (Collander 2015), så väcktes tanken på att även ha med 
några praktiska tips på vad man som pedagog kan göra för att möta dessa elever. Så utifrån 
vad som kommit fram efter samtal och kontakt med delaktiga personer så började jag arbetet 
med att ta ut en punktlista som kan användas som stöd vid lektionsplanering. 
 
Jag började sedan fundera på det estetiska av produkten och kom fram till att jag ville ha en 
framsida som var estetiskt tilltalande, trevlig att titta på men också förklarade vad produkten 
innehöll. Kom att tänka på att under intervjun med Anita Kullander så nämnde hon att det 
behövs en hylla, som en bas för att folk sedan ska kunna lägga till med mer kunskap. Jag fick 
då en idé om en hylla med olika böcker och på böckernas rygg så står begrepp och termer 
hämtade från ämnet som får stå för böckernas ”titlar”, till exempel ”Proximal utvecklingszon”, 
”Alienation” och ”Diagnos?!”. 
 
Jag började fundera över mitt val av färger, på min skiss (se bilaga 1) så hade jag 
slumpmässigt färg lagt böckerna i olika färger och undrade om det fanns färger som betydde 
något speciellt eller som kanske kunde framhäva något speciellt. Jag vet sedan tidigare 
arbeten jag gjort att färger påverkar oss människor på olika sätt och att de även har sina 
betydelser, som att blått och rosa så tydligt i vår tid har fått representera små pojkar 
respektive småflickor. Jag tog reda på vad grönt och gult har för betydelse och hur dessa 
färger påverkar oss, valet av dessa färger kommer ifrån att de för mig inte är könsbundna. Jag 
får reda på att grönt har en lugnande effekt och inger trygghet men också att den väcker lust 
till att upptäcka nya saker (Färgpsykologi, 2008) att känna lugn är alltid bra och att färgen 
väcker lust att upptäcka nya saker tycker jag passar bra in på de särskilt begåvade som 
ständigt är på jakt efter ny kunskap. Gult är en färg som gör oss på gott humör men också är 
stimulerande vilket är en egenskap som jag också passar bra in på dessa barn. Grönt är också 
den färg som ögat har lättast att acceptera, vilket är bra då jag vill att folk ska vilja läsa ur min 
produkt, gult är bra på så sätt att det är en färg som snabbt får folks uppmärksamhet, plus att 
den stärker koncentrationen (Företagande.se, 2009). Gult är även bra för minnet samt att den 
främjar inlärningsförmågan och förbättrar kommunikationsförmågan (Färgpsykologi, 2008) 
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En slut summering av färgvalet grönt/gult: färgvalet kommer pocka på folks uppmärksamhet 
samtidigt som den inger trygghet och viljan att upptäcka nytt. Koncentrationen kommer öka 
vilket är bra då detta är ett ämne som fått alldeles för lite plats och som måste lyftas. 
Färgvalet kommer hjälpa läsaren att minnas det som lästs och att också förmedla detta i form 
av kunskap genom kommunikation. 
 
Tar fram en ny framsida till produkten som känns bättre än den förra (se bilaga 2) känner 
dock att det kan vara för mycket text. Frågeställningarna under hyllan kommer antagligen vid 
ett senare skede i processen att tas bort.  
 
Började arbeta fram texten som ska finnas i produkten, bland annat tips för 
pedagogen/skolan, vad som kan göras för att underlätta de särskilt begåvades situation i 
skolan. Under arbetet kände jag att det blev väldigt mycket text, som på sina ställen var 
ganska tung. När jag plockade ihop för dagen så hittade jag ett dokument som jag gjort vid ett 
tidigare tillfälle (se bilaga (punktlistan i detta dokument) just för detta ändamål. Läste 
igenom dessa och insåg att dessa passade bra mycket bättre i produkten. 
 
Ett problem jag ställdes inför är att jag i något dataprogram skulle försöka få ihop själva 
produkten, om inte detta lyckas så får jag använda mig av den handrita framsidan och 
dataskrivet innehåll. 
 
Jag kände att en hanskrivet och handritad produkt skulle kännas lite trist så jag började surfa 
runt för att ta reda på hur man kunde göra snygga broschyrer, jag hittade en del program som 
man kunde köpa för alldeles för mycket pengar. Snubblade över en sida där man fick väldigt 
enkla och tydliga förklaringar till hur man kunde göra allt jag ville i ett program jag redan 
hade, Words.  
 
Ytterligare ett problem att lösa var hur jag skulle göra med framsidan, jag ville ha någon bild 
men märkte att det var svårt att hitta någon som ändå passade ämnet, hittade några som 
kunde ha funkat men när jag skulle dra ut dem så att den passade framsidan så blev de 
antingen pixliga eller suddiga.  
 
Det finns bilder som man kan påverka hur man vill, alltså dra ihop och dra ut dem hur mycket 
som helst, vektorgrafik bilder, jag hittade ett gratis program och gjorde en bild som jag blev 
riktigt nöjd med samtidigt som jag fick med allt jag ville ha. 
 
 
9.0 Produkten skickas ut till deltagande designer 
 
Jag kontaktade Nordin och frågade om hon kunde vara intresserad att läsa min broschyr och 
också svara på några frågor (se bilaga 3) frågor som var ämnade för henne. 
 
Hon tog upp att hon inte kände till att det fanns både högpresterande och särskilt begåvade, så 
det var ju bra att den informationen kom fram, då dessa två grupper ofta förväxlas. Hon tog 
också upp det faktum att man vid gruppkonstellationer kanske hämmar de starkare eleverna 
för att gynna de svaga. 
 

 ”Oftast när man tänker på att utforma grupper handlar det om att hjälpa de 
svaga eleverna utan att man tänker på att det faktiskt kan hämma de 
begåvade.”(Nordin, 2015)  
 

Detta är ju ett mycket vanligt förekommande faktum och kan inte nämnas en gång för mycket. 
Nordin ansåg också att det fanns en tydlig struktur i produkten och att de frågor man kan ha 
om dessa barn blev besvarade (Nordin, 2015). 
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På frågan om broschyrens estetik svarade Nordin: ”Estetiskt sätt så var broschyren bra. 
Färgvalet fungerade väldigt bra. Bra med enhetliga färger som höll ihop hela broschyren. Att 
färgvalet låg på en specifik färg gjorde att broschyren inte blev rörig utan lättläst och 
sammanhängande.” 
 
Andra utskicket gick till Ulrika Hedberg (se bilaga 4), hon påpekade något väldigt viktigt och 
det var att produkten ändrade utseende när hon hade öppnat den, bland annat så gick det 
inte att läsa texten i alla ”bubblorna” och så var det på sina ställen långa mellanrum mellan 
ord i texten. Gällande innehållet i texten så var några saker/information ntty för henne bland 
annat att de särskilt begåvade barn ibland kan feldiagnostiseras med ADHD. 
 
Sista utskicket gick till Anita Kullander som var mycket villig till att delta i utförandet av min 
produkt.. Jag fick av Kullander ett mycket utförligt och tydligt svar på min produkt med 
åsikter och frågor på det jag skrivit.  
 
Bland annat så hade jag tagit uppgifter från en bok angående hur många som anses vara 
särskilt begåvade, dessa siffror påpekade Kullander inte stämde. Jag hade två uppgifter på 
hur många i Sverige som ansåg vara särskilt begåvade, en från 2013 och en annan från 2015. 
Av någon anledning hade jag valt den äldre i min broschyr men detta rättade jag till så att det 
är rätt procentenhet som står angiven. 
 
Hela stycket om Acceleration ansåg Kullander att jag skulle skriva om då det är skolans 
skyldighet att hjälpa en särskilt begåvad att nå de kunskaper de har rätt till, man kan inte 
skylla på bristande resurser, detta är något som också står angivet i Skollagen hänvisade 
Kullander. 
 
I samband med Accelerations-avsnittet i produkten hade jag skrivit ett stycke angående att 
om man jobbar årskursöverskridande så gynnar det skolmiljön, detta hade Kullander sina 
funderingar om och när jag läste igenom avsnittet igen så kände jag att det avsnittet inte var 
direkt relevant till rubriken, så denna beslutade jag att ta bort. 
 
Under rubriken Erfarenheter så har jag skrivit om att elever ska ta med sig ryggsäcken in i 
klassrummet istället för att lämna den ute i korridoren. Detta begrepp med ryggsäcken påpekade 
Kullander kunde låta som något negativt – ”en börda man bär med sig” och föreslog begreppet 
kunskapsbank. Jag står fast vid mitt val av ord men lät lägga till en förklaring i texten vad som 
menas med ryggsäck i detta sammanhang, så att missförstånd inte ska äga rum. 
 
Kullander påpekade även lite meningsbyggnader som lät fel eller ord som jag använt fel, vilket jag 
uppskattar då jag lätt blir ordblind när jag sitter och skriver en text.  
 
Kullander påpekade att de punkter jag hade med i broschyren riktade sig mer till äldre elever och 
stämde inte heller överrens med dagens barn, mycket händer på 18 år. 
Kullander tipsade även om en tidskrift som hon föreslog skulle finnas med under rubriken Förslag 
på litteratur..  Socialmedicinsk Tidskrift, nr 2-2014  och finns som open source . Stavfel och 
konstiga meningsbyggnader i texten åtgärdades, en ny text gällande Accelerationen författades och 
även nya fräscha punkter för kännetecknen. 
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10.0 Reflektioner  
 
Om jag visste det jag visste idag gällande att utveckla en produkt hade jag inte valt ett så stort ämne 
och jag hade verkligen inte valt att göra det själv då det är skönt att ha någon att bolla tankar och 
idéer med. Jag hade dessutom valt att bara ha en deltagande designer med i processen, då hade det 
blivit lättare att fokusera på en persons expert åsikter.  
 
Jag kände tidigt att det låg ett ansvar på mig mot dessa barn att produkten blev bra. Jag ville nå ut 
till så många som möjligt men insåg att jag hade mina begränsningar. Trots de svårigheter jag har 
mött så är jag oerhört nöjd med min produkt, över mig själv men framför allt glad över allt det jag 
har lärt mig om särskilt begåvade. Detta arbete tar inte slut här, det kanske inte kommer bli nå mer 
skrivet om ämnet från min sida men mitt personliga engagemang kommer finnas kvar.  
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 

 
Formulär gällande broschyren ”En liten text om – Särskilt begåvade barn” 
 
 
Syftet med broschyren är inte att ge läsaren all information som krävs om ämnet, utan att 
informera om att dessa barn finns och hänvisa läsaren till vad för övrig information det finns.  
 
 
Känner du efter att ha läst broschyren att du skulle vilja veta mer? 
 
 
 
 
 
Är något som står i broschyren nytt för dig och i så fall vad? 
 
 
 
 
 
Vad tycker du om hur broschyren är upplagd? Är den lättövergriplig? 
 
 
 
 
 
Vad tycker du om broschyren rent estetiskt? Till exempel val av färg, font, utformning. 
 
 
 
 
 
Har du några övriga synpunkter eller åsikter?  
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Bilaga 4 

 
Formulär gällande broschyren ”En liten text om - särskilt begåvade barn” 
 
Syftet med denna broschyr är att den ska bli en inkörsport mot kunskap gällande 
barn/elever som är särskilt begåvade, att läsaren ska förstå att denna grupp 
finns och få ta del av kortfattad information. 
 
Vad tycker du om informationen/texten i broschyren? Fungerar den i det 
sammanhang den är ämnad för? 
 
 
 
 
 Finns det något som borde vara med i broschyren och i så fall vad?  
 
 
 
 
 
Synpunkter på broschyren gällande det estetiska, till exempel font, färgval: 
 
 
 
 
Övriga synpunkter och/eller tankar:  
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Bilaga 5 

 
 
Formulär gällande broschyren ”En liten text om – Särskilt begåvade barn” 
 
Syftet med denna broschyr är att den ska bli en inkörsport mot kunskap gällande barn/elever som är 
särskilt begåvade, att läsaren ska förstå att denna grupp finns och få ta del av kortfattad 
information. 
 
Känner du till eller har du tidigare hört begreppet ”särskilt begåvad”? Om ditt svar är ”ja” i vilket 
sammanhand har du hört begreppet? 
 
 
 
 
Är något som står i broschyren nytt för dig och i så fall vad? 
 
 
 
 
 
Vad tycker du om broschyren rent estetiskt? Till exempel val av färg, font, utformning, 
broschyrens upplägg, är den lättövergriplig? 
 
 
 

 


