
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Text sammanställd och skapad av: Ann-Sofie Atterhag 

Bild: Ann-Sofie Atterhag 

 

En liten text om –  

Särskilt begåvade barn 

 

 

Vad innebär det att vara särskilt begåvad? 

Och hur kan man arbeta utifrån dessa barns 

egenskaper?  
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e elever som räknas som särskilt begåvade är en liten 

grupp, endast 5% räknas som särskilt begåvade, trots 

att dessa barn är en minoritet i vårt samhälle är de inte 

mindre viktiga, snarare tvärtom! Dessa barn är en 

tillgång förutsatt att de uppmärksammas och får det 

stöd de behöver för att utvecklas på sitt sätt och i sin takt. 

 

Men vad innebär det då att vara särskilt begåvad?  

Att vara särskilt begåvad innebär att man inom ett eller flera 

områden innehar en större begåvning, dessa barn förvånar ofta 

omgivningen med sin kunskap men också hur de tillämpar 

kunskapen, de kanske inte gör det på ett sätt som anses ”normalt” 

då de har hittat sitt eget sätt. De tillägnar sig också kunskap i ett 

betydligt högre tempo än vad sina normalbegåvade kompisar gör. 

 

Vad finns för tecken på att ett barn är särskilt begåvat? 

Barn är individer och alla är olika, att framställa en lista med 

kriterier för vad som gör ett barn särskilt begåvat är därför omöjligt, 

men drag som kan infinna sig hos dessa barn kan vara några av de 

följande: 

• Är orädda och drivs av en vilja att upptäcka, denna vilja kan 

vara större än eventuell rädsla 

• Är nyfikna, hängivna sitt arbete och har då god självdisciplin 

• Drivs av inre motiv, vilket gör att de ofta betraktas som 

idealister snarare än karriärister, de är med andra ord mer 

av en drömmare än en streber. 

• De är organiserade och självständiga, i alla fall tillräckligt 

självständiga för att frånsäga sig det som ses som 

påtvingande och begränsande. Hen följer helst sina egna 

regler. 

• De är medvetna om sin omvärld på ett annat sätt än vad 

normalbegåvade är, de ser andra perspektiv än de 

uppenbara. 

• Dessa barn trivs i sammanhang eller med problem som inte 

är självklara och där inget är givet, en situation som många 

andra barn ofta uppfattar som skrämmande. 

• De tenderar att vara okonventionella, intuitiva och 

känslosamma, de lever sig in i den kreativa processen på ett 

mer känslomässigt sätt än de flesta.  

• De är ofta skickliga i att argumentera för sin sak och kan vara 

svåra att övertala att göra något de inte förstår nyttan med. 

• Den särskilt begåvade individen är ofta en färgstark person, 

intensiv och fascinerande, men kan också vara introvert och 

söka lugnet. 

• De blommar ut om de träffar på jämlikar och kan då sitta 

och prata i timmar, på en vuxen nivå. 
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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. 

Högpresterande vs. Särskilt begåvade? 

Man gör även skillnad på vad man kallar högpresterande barn, som 

är något vanligare än de barn som är särskilt begåvade, skillnader 

mellan dessa två är att när en högpresterande elev ställer frågor så 

kan den särskilt begåvade barnet svaret på frågan, ett 

högpresterande barn besvarar frågor medans det särskilt begåvade 

barnet diskuterar frågorna, då skillnaderna kan ses som små så har 

Roland Persson valt att förklara genom en jämförelse som ser ut så 

här:  

  

 

 

  

      

”Vad kan jag som pedagog göra?” 

Det är av ytterst vikt att dessa barn uppmärksammas så tidigt som 

möjligt om det görs hemma eller i skolan spelar ingen större roll, 

huvudsaken är att de uppmärksammas inte av vem och att de 

sedan får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential. Att det 

mellan skola och hem finns en god kommunikation är till stor hjälp, 

då de vuxna i barnets liv har en möjlighet att utbyta tips och 

erfarenheter som i det långa loppet kommer vara till stor hjälp för 

det berörda barnet.  

 

Repetitioner: 

Ett misstag som görs med dessa elever är att istället för att låta 

eleven utvecklas i sin takt, så hålls hen tillbaka enbart för att alla 

elever i klassen ska ligga på samma sida i boken. Under tiden får 

den särskilt begåvade eleven kanske läsa/räkna uppgifter som hen 

redan bemästrar, ”repetition är kunskapens moder” men för elever 

som redan behärskar denna kunskap så kan det leda till att hen blir 

uttråkad och tappar intresse då detta inte upplevs som meningsfullt 

lärande. Eleven lär sig då inte studieteknik. 

 

 

 



 

Grupparbete 

ska gynna alla! 

Acceleration:  

Oavsett skolans ramfaktorer så har skolan en skyldighet att erbjuda 

de särskilt begåvade eleverna passande acceleration, detta står 

angivet i §3 i Skollagen:  

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål.” 

Detta behöver inte vara att flytta eleven upp i årskurserna utan de 

skulle kunna få läsa de ämnen de behärskar extra väl med andra 

likasinnade elever. Detta till fördel då eleven inte bara får kunskap 

på sin nivå utan också det sociala samspelet med elever på samma 

nivå, vilket leder till att kunskapsintaget ökar ytterligare, samtidigt 

som hen har kvar sina klasskamrater i sitt hemklassrum i övriga 

ämnen. 

 

Grupper:  

Tanken med att sätta en svagare elev med en starkare är god, ur 

den svage elevens situation men ger inte den starka eleven något i 

utbyte. Tanken med att en särskilt begåvad elev får arbeta med en 

svagare, det som kallas kooperativ inlärning, menar vissa forskare är 

bra för de särskilt begåvade eleverna då det stärker dem socialt och 

intellektuellt. Att arbeta i grupp stärker vem som helst men dessa 

barn har inte något problem med det 

intellektuella, snarare så kan de få 

problem om de tvingas arbeta med någon 

som inte ligger på deras nivå 

kunskapsmässigt. Att en stark elev får arbeta 

med andra likasinnade är mer motiverande för 

denna elev, och hen slipper känna att hen på något sätt blir 

hämmad.  

En annan sak med grupperingar till exempel inför grupparbeten 

eller liknande med idéen som beskrivs ovan är att den starkare 

eleven kan ”åka på” att göra allt arbete, då har de svagare eleverna 

i slutändan inte lärt sig något av den uppgiften som skulle utföras.   

 

Utmaningar:  

Utmaningar är viktiga för dessa elever, de måste få chansen att 

grotta ner sig och samla kunskap, är en uppgift för lätt är det lätt 

hänt att de tappar intresset och istället inte gör något alls. Att ge en 

elev en uppgift som redan från början är anpassad för just den 

eleven, alltså är individanpassad, är det mest gynnsamma. 

 

 

 



 

Belöning 

behöver inte 

vara i form av 

materiella ting 

Erfarenheter:  

Att låta eleven ta med sig ”ryggsäcken in i klassrummet”, ryggsäck i 

detta sammanhang så syftar man på tidigare kunskaper och 

erfarenheter som är till nytta i en lärandesituation. Dessa kunskaper 

och erfarenheter gynnar alla elever och är något man som lärare 

bör ta hänsyn till och samtidigt uppmuntra. Elever lär sig inte enbart 

under den lärarstyrda undervisningen utan de lär sig i alla spontana 

situation, på rasten, på väg hem från skolan, i skogen. Att 

kombinera dessa kunskaper som redan finns i elevens ryggsäck med 

den ”vanliga” undervisningen gör kunskapen mer relevant och 

meningsfull, vilket är mycket bättre än att låta ryggsäcken hänga 

kvar i korridoren. 

 

Belöningar:  

Belöning kopplas ofta samman med 

att man får något, ofta materiellt ting 

för att man gjort bra ifrån sig eller 

betett sig väl. Med belöning så syftas 

det även till att man ger eleven beröm, 

ger eleven ett erkännande så att hen känner 

uppskattning och att man riktar berömmet på arbetets gång, 

processen, snarare än resultatet. Man har som vana att berömma 

vissa prestationer medan man missar andra, till exempel så 

uppmärksammas sportsliga prestationer mer än intellektuella. Men 

vilka prestationer kan ha störst påverkan på våra liv? Att finna 

botemedlet mot cancer eller VM-guld i hockey? 

 

Material:  

Att tillhandahålla eleven material som kan hjälpa hen att utöka sitt 

kunskapsintag är viktigt, det kan vara i form av till exempel datorer, 

surfplattor, skolbiblioteket och studiebesök. Lyssna på eleven vad 

hen önskar att det fanns för material.  

 

Acceptans:  

Att känna sig trygg i en grupp av människor, att känna sig så hemma 

att man vågar vara den man verkligen är utan att spela ett spel är 

något som alla människor strävar efter. Detsamma gäller i ett 

klassrum och det är pedagogen som gott föredöme ska visa hur 

detta ska gå till. Som lärare bör man vara accepterande och 

förstående men framför allt lyhörd för vad som händer i klassen. 

Pedagogen har en annan överblick över vad som händer i klassen än 

vad någon annan har, hen har därför ett övertag och det gäller att 

pedagogen nyttjar detta övertag på bästa möjliga sätt.                                                                                                                  

Acceptans mot alla och envar bygger på att man har en öppen 

konversation i klassen, är ärlig om hur situationen ser ut för vissa 

elever. Lika väl som detta gynnar särskilt begåvade elever så gynnar 

det även elever med behov av särskilt stöd och så väl som 



 

”Särskilt begåvad är inte 

någon diagnos!” 

normalbegåvade eleverna. Huvudsaken är att ingen känner sig 

utpekad och att elevens hem är på det klara med vad som händer. 

 

Multimodalt:  

Att arbeta multimodalt är något som gynnar den särskilt begåvade 

eleven då hen får chans att utföra uppgiften på sin nivå, genom att 

använda sig av många olika uttrycks sätt så som till exempel musik, 

bild rörliga bilder osv. 

 

Konsekvenser 

Konsekvenser till följd av att särskilt begåvade barn inte 

uppmärksammas och inte får den hjälp och det stöd de behöver 

förekommer tyvärr. Ett förekommande problem är att dessa barn 

får negativ uppmärksamhet på grund av sin begåvning och därför 

blir mobbade. Det finns också fall där elever valt att göra uppgifter 

långsammare och med dåligt resultat enbart för att inte sticka ut 

från mängden och riskera att bli negativt uppmärksammad. 

Alienation är en annan trist konsekvens av att dessa barn inte 

uppmärksammas och innebär att eleven placerar sig utanför 

gruppen/klassen, detta som följd till att eleven/barnet upplever 

ständig leda på grund av att hen inte blir utmanad rent 

kunskapsmässigt.  

Feldiagnostisering: 

Att vara särskilt begåvad är ingen diagnos, det finns tyvärr fall där 

barn har fått en diagnos, till exempel ADHD och/eller Asperger då 

man upplevt att barnet i fråga haft koncentrationssvårigheter eller 

varit introvert. När detta beteende egentligen är resultatet av en 

ostimulerande miljö. Diagnoser är inte situationsberoende, ett barn 

med ADHD har dessa symptom hela tiden men så klart kan ett 

särskilt begåvat barn också ha en neuropsykologisk diagnos, detta 

kallas då dubbelriktad begåvningsproblematik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förslag på litteratur som finns att läsa om ämnet om 

man känner att man vill förkovra sig ännu mer: 

Annorlunda land – Persson, Roland. S (1997) 

Att se och möta begåvade barn - Mönks, Franz J. & Ypenburg, Irene 

H. (2009) 

Högt begåvade barn – Ziegler, Albert ( 2010) 

Se mig som jag är - Wallström, Camilla (2013) 

Socialmedicinsk Tidskrift, nr 2-2014 Se mig också! Temanummer om 

särbegåvades utsatthet. 

http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/
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Förslag på grupper, organisationer, forum dit man kan 

vända sig: 

MENSA Gifted Children Programme – GCP: 

https://www.mensa.se/_/vad-vi-gor/gcp 

Filurum Sverige – om särskild begåvning (särbegåvning): https://sv-

se.facebook.com/filurum 

Begåvade barn - http://www.begavadebarn.nu/ 

Förslag på TV-program: 

UR Samtidens serie: Begåvning - tillgång eller belastning? 2015. 

Kunskapskanalen. http://www.ur.se/Produkter/188327-UR-

Samtiden-Begavning-tillgang-eller-belastning-Sarbegavning-i-

varlden#Om-serien 

 

 

 

 

  

 

 


