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Lärare missar särskilt begåvade elever



Lärare missbedömer särskilt begåvade elever



Sir John Gurdon
Nobelpriset i fysiologi eller 
medicin 2012

”[…] för upptäckten att mogna celler 
kan omprogrammeras till 
pluripotens.”



Tänk om de trott sina lärare!

Hopplös. Klassens clown. Slösar 
andras tid. Kommer misslyckas.  Helt väck. Obildbar. Kommer aldrig bli nåt. 

Thomas Edison



Flickorna då?



De särskilt begåvade elever som vi missar är

• de blyga 

• de som mår dåligt

• de med diagnoser 

• de med dåligt självförtroende

• de från socioekonomiskt utsatta områden

• de som inte har stöd hemma

• de nyanlända 



Skollagen 3 kap 3 §



Lärare tror att begåvade elever

• gör som läraren säger 

• presterar väl på prov

• får höga betyg 

• kan svaret på frågorna 

• är sociala

• kan ta för sig 

• har välutvecklade förmågor och faktakunskaper 



Men hur upptäcker man dem då?



Definitioner
Svenska:
§ Särbegåvning (Roland S Persson, 1997, IQ >130, ca 2-5%)
§ Högpresterande (IQ >115, ca 15-20%)
§ Särskild begåvning (Skolverket, 2015)
§ Hög begåvning/begåvning över genomsnittet (Bup)
Engelska:
§ Gifted (USA)
§ Most Able Learners (tidigare “more”) (UK)
§ Exceptional (Kanada) 
§ Supernormal (Kina)



En kognitiv funktion – inte diagnos

Utvecklings-
störning <70

Svag (teoretisk) 
begåvning <85

Måttlig
särbegåvning
>120 Hög

särbegåvning
>130

IQ-fördelningsskala enligt Wechsler 



Samma skolproblematik som svag begåvning
Motivationsbrist
Underpresterar

Koncentrationssvårigheter
Uppnår inte kunskapskrav
Svårt att arbeta i grupp

Stör på lektioner
Skolkar/hemmasitter

Svårt för socialt samspel
Ensam, utanför

Arg, ledsen
Mår dåligt

SVAGBEGÅVAD
(För) svårt
för abstrakta, 
teoretiska 
resonemang
= hänger inte med

SÄRBEGÅVAD
(För) lätt för 
abstrakta, 
teoretiska 
resonemang
= uttråkad



Osynlig behovsgrupp

§ 92% ser skolan som ett helvete (Persson, 2010)

§ 50% växer upp i hem som inte ser begåvningen

§ MINST 50% missas av pedagoger

§ MINST 1/3 lämnar grundskolan utan att veta att de är begåvade

§ Psykosociala problem, depression, ångest, sömnproblem

§ Utanförskap, mobbning, utfrysning

§ Föremål för verkningslösa stödåtgärder och specialpedagogiska insatser

§ Diagnoser



Twice Exceptional

dubbelriktad begåvningsproblematik 



Kön = största variabeln

• märks (redan i 
mellanstadiet)
• utåtagerande 
• tramsar
• ifrågasätter
• konfliktsökande
• hög frånvaro
ADHD

• dagdrömmer 
• svårkontaktbar
• tillbakadragen
• ensam 
• mobbad/utfryst
• föraktfull/överlägsen
Aspergers/AST

• döljer begåvning 
• märks inte förrän senare (högstadiet)
• ”impostor syndrome”
• inlärd hjälplöshet
• självskadebeteende

ADD



Spring i huvudet



Empati, moral och Weltschmerz

Varför? 



Tre gemensamma nämnare
PERFEKTIONISM

ASYNKRONICITET OVEREXCITABILITIES



3 råd



1. Lyssna på eleverna!



2. Lyft på stenarna! 



2. Lyft på stenarna! 



3. Läs på! 

GOTHIA 
Fortbildning

Monter A:54


