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Särbegåvade elever och So-ämnenas didaktik 
 

Inledning 
Elever är olika. Vissa elever har svårt att nå upp till skolans kunskapskrav och skolan erbjuder 
olika typer av insatser för att dessa barn ska utveckla erforderliga kunskaper. En annan grupp 
som också beskrivs som en utmaning för skolan av forskare är de elever som anses vara 
ovanligt talangfulla eller begåvade. Ordet som kommer att användas för denna grupp av 
elever i detta arbete är särbegåvade. Som denna litteraturstudie kommer visa finns det studier 
som visar på att dessa elever stöter på olika typer av problem i skolan och att det finns olika 
tillvägagångssätt för att möta dessa elevers behov. Ytterligare något som framkommer är att 
det förekommer olika beskrivningar av vad det innebär att vara särbegåvad. Gemensamt för  
de olika beskrivningarna av särbegåvning är att de handlar om individer som har en högre 
förmåga än de allra flesta i någon eller flera aspekter (Renzulli, 2012, s.2) Beskrivningarna 
lyfter fram positiva egenskaper så som att de har förmågan till snabb och effektiv inlärning 
samt en enastående förmåga att resonera (Persson, 2010, s.6). Vidare finns det beskrivningar 
som tyder på att högre förmåga kan förklaras av i vilken mängd och på vilket sätt individen 
har tränat förmågan (Ericsson, 1998, s.2).  
Tre teman i dessa beskrivningar har blivit tydliga under studiens gång. Särbegåvning 
presenteras som något medfött, något inlärt eller en kombination av faktorer. Detta arbete 
behandlar även vad styrdokumenten ger för möjligheter att möta särbegåvade elever i den 
svenska skolan med en specifik inriktning mot de samhällsorienterade ämnena. 
 

Bakgrund 
Detta examensarbete ska ta avstamp i samhällsdebatt och erfarenheter från VFU. Under mina 
praktikperioder har jag mött olika individualiserade undervisningsinsatser. Det gemensamma i 
dessa insatser har varit att stötta elever som riskerar att inte uppnå de uppsatta lärandemålen.  
Under 2011 hade Svenska Dagbladet en artikelserie om särbegåvning. Där intervjuades 
psykolog Anita Kullander som specialiserat sig på särbegåvade barns problematik 
(Särbegåvade elever känner sig ofta misstrodda, 2011) samt professorn i pedagogisk 
psykologi Roland S. Persson som forskat om särbegåvning (Allt du inte visste om  
särbegåvning, 2011). Den bild som de målar upp är bekymrande. Det framkommer att skolan 
inte tycks leva upp till sina egna målsättningar gällande en kategori av elever, de särbegåvade.  
I SVT:s Aktuellt 25/3 2013 uppmärksammades särbegåvade barn och den särbegåvade eleven 
Daniel berättade om sina problem i skolan, som bl.a. innefattade bråk med andra elever och 
förtvivlan över hur enkla uppgifter han fick i skolan (Aktuellt, 2013). 
 
Om vi vänder oss till den svenska skolans styrdokument hittar vi inget specifikt skrivet om 
särbegåvade elever. Dock finns det en del skrivningar som visar på att det ligger i skolans 
uppdrag att anpassa undervisningen till eleverna. I Sverige ska skolan ”främja alla elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” (Skolverket, 2011, s.8). I skollagens 
tredje kapitel finner vi följande paragraf, som är den skrivning som kommer närmast att 
behandla särbegåvade elever: 
3§ 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. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 
ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling 
(Svensk författningssamling, 2010). I läroplanen finner vi under rubriken ”En likvärdig 
utbildning”: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” (Skolverket, 2011, s.8). 
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Inom forskningen hittar vi Roland S Perssons ”En svensk studie om intellektuellt särbegåvade 
individer”. I ett forskningsprojekt där 287 personer med en uppmätt intelligenskvot på och 
över IQ131 vantrivdes hela 92 % i grundskolan och 77 % i gymnasieskolan på ett mer eller 
mindre extremt sätt (Persson, 2010, s.3-4). Utifrån detta kan vi se att det verkar finnas en 
svårighet att möta styrdokumentens kriterier av att tillgodose alla elevers behov när det gäller 
undervisningen för särbegåvade barn. 
 
I läroplanens syftestexter angående skolans ämnen lyfts olika förmågor fram som eleverna 
genom studierna i respektive ämne ska utveckla. Dessa förmågor påminner till viss del om de 
aspekter av särbegåvades intellektuella drag som tas upp i forskningen. Kopplingen mellan 
SO-undervisning och särbegåvade elever lyfts fram av i en artikel av Alison M Sewell där 
hon skriver att SO är ett särskilt lämpligt område för särbegåvade p.g.a. de komplexa 
resonemang som SO-ämnena möjliggör.  Sewell lyfte fram tre huvudsakliga argument för att 
visa på kopplingen mellan de samhällsorienterande ämnena och undervisning av särbegåvade.  
I samhällsorienterande ämnen syftar undervisning till att utveckla en vid förståelse av 
mänsklig aktivitet världen över vilket väl stämmer med särbegåvades förmåga till att hitta 
mönster mellan olika discipliner och att föra abstrakta resonemang. Vidare pekar Sewell på att 
SO handlar om att utveckla medborgarfärdigheter så som att tänka självständigt och hantera 
värdeladdade spörsmål. Då särbegåvade elever söker problem att lösa kreativt och har ett 
intresse för etiskt viktiga frågor ser Sewell att detta behov hos särbegåvade elever möts 
genom SO-undervisningen. Vidare lyfts självkännedom fram som en viktig kvalitet att 
utveckla och ett utvecklande av empati kan leda särbegåvade individer till aktiv handling, 
något Sewell beskriver som det slutgiltiga målet för samhällsorienterade studier (Sewell, 
2012). 

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka den forskning som finns om särbegåvade barn och visa på 
de olika beskrivningar som finns av särbegåvning samt de praktiska applikationer i 
undervisning som dessa beskrivningar leder till. Vidare lyfts de förmågor som den svenska 
skolans styrdokument finner centrala för undervisningen i SO och diskuteras i relation till 
beskrivningarna av särbegåvning.  
 

Forskningsfrågor 
Hur definieras särbegåvning inom forskningen? 
Vilka konsekvenser får de olika beskrivningarna för undervisning? 
Vilka förmågor lyfter styrdokumenten fram som centrala för elever i SO-undervisningen? 
 

Metod 
Studien har formen av en systematisk litteraturstudie utifrån en modell som används på 
Högskolan Dalarna. Att söka, granska och sammanställa litteratur om ett avgränsat område är 
det som utgör en litteraturstudie (Barajas Eriksson, 2013, s.31). Arbetet ska vara baserat på 
tidigare forskning och utgångspunkten ska enligt detta upplägg vara samhällsdebatt och 
personliga erfarenheter från VFU. Detta bidrar till att litteratur som fått publikt intresse tagits 
med samt att nyhetsinslag och artiklar från dagspressen inkluderats. Den mest frekvent 
studerade typen av litteratur har varit vetenskapliga tidskrifter med inriktning mot 
särbegåvning. Efter den initiala sökningen på särbegåvning framkom att det fanns flera olika 
beskrivningar av fenomenet. Då vidgades sökningen till att täcka även dessa. 
 
Vidare har en innehållsanalys gjorts av texterna och där framträdde teman. Dessa teman är 
min egen tolkning av materialet. Teman nämns av Barajas Eriksson som mönster som i sin tur 
kan vara likheter och skillnader (2013, s.164). I denna studie är det främst skillnaderna som 
lyfts fram utifrån temana som handlar om kausala faktorer till särbegåvning. Texterna 
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kategoriserades utifrån om de beskrev särbegåvning primärt vara ett resultat av medfödda 
faktorer, framför allt en konsekvens av träning eller en kombination av flera olika faktorer.  

Litteratursökning 
Sökningar har gjorts via sökmotorn Summons på du.se, Högskolan Dalarnas hemsida, samt 
databasen Google Scholar. Vidare har stadsbiblioteket i Stockholm använts för att låna 
böcker. Utöver dessa har referenserna i de artiklar och böcker som lästs använts för att hitta 
mer information. Sökorden har varit: Särbegåvade och särbegåvning, de engelska 
motsvarigheterna gifted och giftedness, namnen på de olika modellerna samt modellernas 
upphovsmakare. Nedan följer en tabell som redovisar söktermer och sökträffarna. 
 
 
Tabell 1: Sammanställning över sökord och träffar i databaser och sökmotorer 
Sökord Träfflista summons Träfflista Google scholar 
särbegåvad 2 70 
särbegåvning 4 177 
gifted 114080 812000 
giftedness 4854 33600 
Gifted education 62297 617000 
Author:"Renzulli, Joseph  
S" 

45 327 

Author:"Sternberg, 
Robert J" 

242 1810 

Author:"Persson, Roland  
S" 

49 106 

Author:"Howard 
Gardner" 

145 2000 

Author:"Ericsson, K  
Anders" 

60 406 

Author:"Heller, Kurt A" 11 345 
Triarchic theory 893 8420 
Multiple intelligences 309164 140000 
Deliberate practice 183460 406000 
Schoolwide enrichment 799 17200 
 

Urval 
I valet av litteratur att inkludera i arbetet har ny forskning premierats i enighet med det som 
lyfts fram av Eriksson Barajas ( Torgerson, 2003, refererad i Eriksson Barajas, 2013,s.31). 
Tidigt i arbete framkom att det existerar flera konkurrerande beskrivningar av fenomenet 
särbegåvning. Utifrån det har sökningarna kommit att avgränsas utifrån dessa konkurrerande 
beskrivningar. IQ-modellen är mycket spridd, det finns t.ex. föreningar för de som får höga 
testresultat varav den mest kända är Mensa som världen över har c:a 100 000 medlemmar 
varav c:a 5000 i Sverige (2014-06-13, Mensa international, Mensa Sverige). Deliberate  
practice som K Anders Ericssons modell heter har fått mycket medial uppmärksamhet genom 
Malcolm Gladwells bok Framgångsfaktorn som skapar vinnarna (Gladwell, 2008) vilket gör 
att den har stort allmänintresse. Samma typ av allmänintresse har även Howard Gardners 
modell över multipla intelligenser fått och det gör att även den tas med.  
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Tidigare forskning 
Vad är särbegåvning: medfödd begåvning eller inlärda färdigheter? 
Det förekommer olika teorier om vad särbegåvning är. I denna litteraturstudie framkommer 
tre olika huvudtyper av teorier. De som hävdar att graden av begåvning är medfödd som t.ex. 
IQ-teorin, de som hävdar att excellenta prestationer springer ur år av medveten träning som 
deliberate practice eller att fenomenet bäst beskrivs som en blandning av olika faktorer så som 
träning och medfödda förutsättningar. Vidare kan vi se att de teorier som inkluderar inlärda 
färdigheter i olika hög grad betonar andra faktorer som t.ex. miljö och personlighet. 
 
Ziegler lyfter fram fem kriterier som ska motsvara allmänhetens uppfattning om hur en högt 
begåvad person är. Dessa är: 

• Excellenskriteriet: presterar bättre än andra inom minst en domän 
• Sällsynthetskriteriet: har ovanligt mycket av en egenskap jämfört med andra, t.ex. 

intelligens 
• Produktivitetskriteriet: personens begåvning leder till att personen skapar särskilda 

produkter eller utför särskilda handlingar 
• Kriterier om bevislighet: att begåvningen kan säkerställas, t.ex. genom testning 
• Värdekriteriet: begåvningen yttrar sig inom en domän som upplevs värdefull av andra 

(2010, s.17). 
 

Inom vetenskapen råder det enligt Ziegler en begreppsförvirring angående runt begåvning. 
Följande definitioner av begåvning nämns: 

• Psykometrisk definition, en person har presterat väl på ett intelligens eller  
kreativitetstest 

• Prestationsbaserad definition, personen har presterat väl, särbegåvade elever är bäst i  
klassen 

• Etiketteringsdefinition, särbegåvning hos en person definieras av omgivningen 
• Specifik talangdefinition, en individ är ovanligt skicklig inom t.ex. musik eller idrott 

och anses därmed särbegåvad. (s.18, 2010) 
 
Ziegler själv använder sig av även av något han kallar delfidefinitionen. Den baseras på 
expertutlåtanden om en individs troliga framtida studieresultat och prestationer. Följande 
definitioner används: 
 

• Talang: en individ som möjligen kommer kunna uppnå excellent prestationsförmåga i 
framtiden 

• Särbegåvning: någon som sannolikt kommer uppnå excellent prestationsförmåga i 
framtiden 

• Expert: en person som med säkerhet redan uppnått excellent prestationsförmåga (s.21, 
2010). 

 
Här följer en kort presentation av några av de modeller som används för att förklara och 
beskriva begåvning 
 

Medfödd begåvning 
IQ 
Den första vetenskapliga studien av intelligens genomfördes på 1800-talet av Sir Francis 
Galton. Influerad av Charles Darwin skrev han boken Hereditary Genius som beskrev hans 
forskning om genialitet inom några familjer som Galton följt över flera generationer. Hans 
forskningsresultat övertygade honom om att människor som var framgångsrika i samhället 
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hade nedärvda mentala förmågor som gjorde dem bättre på att tänka än de mindre 
framgångsrika personerna. Han var en inbiten anhängare till arvsidén och bortsåg t.ex. ifrån 
att de framgångsrika individer han studerade alla kom från privilegierade bakgrunder. Galton 
försökte hitta en bilologisk förklaring för dessa skillnader och mätte t.ex. reaktionsförmåga 
och hur väl personernas sinnen fungerade samt mätte deras skallar för att utröna huruvida 
hjärnans storlek skulle kunna vara avgörande.  
 
I början av 1900-talet började den moderna IQ-testningen. Alfred Binet ville förse utbildare 
med ett test som skulle kunna avgöra vilka elever som behövde specialundervisning då de inte 
verkade kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen. Binet baserade sitt test på tå 
antaganden om intelligens, att mentala förmågor ökar över tid vilket innebär att vuxna har 
högre förmågor än barn och att takten som denna ökning sker ör relativist konstant för en 
individ vilket ger att den som ligger efter sina jämnåriga vid en viss tidpunkt också kommer 
göra det vid en senare. Han rådfrågade lärare om vilka typer av problem barn kunde lösa vid 
olika åldrar och baserat på den informationen utformade han ett standardiserat prov. 
Resultatet av provet kallades mental ålder. Det begreppet kom senare att utvecklas till IQ. 
Initialt räknade man ut IQ utifrån formeln IQ = (mental ålder/kronologisk ålder) x 100. 
Formeln ger att ett barn som presterade i linje med sin kronologiska ålder på provet fick 
resultatet 100. Testet gav alltså svar på hur en persons testresultat förhöll dig befolkningen har 
högre till den åldersbaserade norm som testet utgick ifrån. Idag förhåller sig testet till en 
normgrupp som utgörs av ett tvärsnitt av befolkningen. Resultat tolkas numera i relation till 
en klockkurva som utgör en representation av normalfördelningen. Den ger oss möjlighet att 
beskriva provresultat procentuellt, vilket ger att ett resultat på 100 hamnar i mitten på kurva, 
50 % får lägre resultat och 50 % får högre. Då IQ är relativt, det jämförs med en norm, är 
resultatet på ett IQtest en förutsägelse av hur ett resultat skulle stå sig potentiellt mot andra 
resultat. Ett resultat på 130 poäng skulle t.ex. antas kunna överträffas av 3 % av befolkningen  
Binets två antaganden; att mentala förmågor ökar med ålder och att den förblir relativt 
konstant för en individ jämfört med andra individer har visat sig stämma och bidrog till testets 
vida spridning. 
 
Ett annat väl spritt test är WISCtestet baserat på David Wechslers antagande om att intelligens 
är olika men relaterade verbala och icke-verbala kompetenser. Testet består av flera prov 
indelade i två huvuddelar, muntliga och prestationsmässiga. De muntliga testerna testar bl.a. 
aritmetik, ordförråd och minnestester. Prestationstesterna testar. bl.a. mönsterigenkänning och 
montering av föremål ((Smith, 1993, ss. 347-348).) 
 
I en sammanställning av ärftliga faktorer och miljöfaktorer lyfter Smith fram att 
ärftlighesfaktorer ger en individ ett möjligt spann av IQ medan miljöfaktorer avgör var inom 
det spannet en individ hamnar. Miljöfaktorer kan bidra med upp till tjugo poängs skillnad i IQ 
(Smith, 1993, s.357). De medfödda faktorernas roll understryks av en jämförelse mellan 
enäggstvillingar som växt upp tillsammans och adopterade barn som växt upp tillsammans. 
Mediankorrelationen för testresultat på iq-test var .86 för de tvillingpar som växt upp 
tillsammans och för adopterade barn som växt upp tillsammans var korrelationen .02. Ser vi 
till korrelationen för enäggstvillingar som växer upp skilda från varandra var 
mediankorrelationen för iqtestresultat .75. Detta visar att andra faktorer än ärftlighet inte helt 
kan uteslutas för att förklara iq (Smith, 1993, s.356). 

Flerfaktorsmodeller 
Münchenmodellen 
Kurt Hellers Münchenmodell är en flerdimensionell modell över begåvning som beskriver 
fyra olika huvudaspekter av begåvning:  
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• Icke-Kognitiva, personliga egenskaper; stresstålighet, strategier, provrädsla 
• Begåvningsfaktorer; intellektuella förmågor, praktisk intelligens, kreativitet 
• Excellensdomäner, Matematik, språk, sport, relationer 
• Omvärldsbetingelser, hematmosfär, undervisningskvalitet (Heller, 1999, s.12) 

 
 
 

Den triarkiska modellen 
Enligt den triarkiska modellen beskriver intelligens som bestående av tre delar; en analytisk, 
en kreativ och en praktisk. Den analytiska aspekten handlar o matt kunna analysera, värdera 
och kritisera, den kreativa handlar o matt skapa ny kunskap och den praktiska att använda sig 
av kunskap i vardagen (Sternberg, 1995, s.15) 
 
Modellen bygger på tre olika subteorier: 
 -Den kontextuella, som handlar om intelligens som anpassning till en socio-kulturell kontext.  
 
-Intelligens och erfarenhet som beskriver förmågan att förhålla sig till ny information på ett 
effektivt sätt som en viktig del av intelligens. 
 
-Intelligensens komponenter som behandlar mekanismerna bakom intelligent agerande 
(Sternberg, ss. 42-43, 1985). 
 
Ett test baserat på den triarkiska modellen har utformats, Sternberg Triarchical Abilities Test, 
som testar den analytiska, kreativa och praktiska förmågan inom tre områden, verbal, 
kvantitativ och figurativ. Exempel på delprov som ingår är analytisk-figurativ förmåga, ett 
test med matriser där uppgiften är att välja vilken figur som passar in i ett mönster där den 
sista biten saknas, praktisk-verbal kunskap där ett vardagsproblem ska ges en lösning och 
kreativ-kvantitativ förmåga där nya regler för sifferoperationer ges och matematikproblem ska 
lösas med hjälp av dessa nya regler (Sternberg 1995, ss.15-16). 
 
 

En fyrdelad teoretisk ansats 
Enligt Renzulli vilar idén om behovet av en särskild undervisning för särbegåvade på en 
generellt accepterad sanning: vissa elever visar på enastående resultat alternativt en potential 
för enastående resultat jämfört med jämnåriga (2012, s.2). Han understryker vikten av att den 
typen av särskilda insatser är teoretiskt väl grundade och att utformandet av insatsen går i 
linje med teorin (2012, ss.2-3). Renzullis uppmaning till lärare är att en elevs eventuella 
särbegåvning ska bedömas utifrån något som eleven producerar, komma till uttryck i ett 
beteende som t.ex. ovanligt god förmåga att minnas årtal, att komma på kreativa idéer eller att 
ha en hög grad av engagemang i en uppgift (2012, s.3). Vidare anser Renzulli att 
särbegåvning är något som utvecklas och inte något statiskt. 
 
Han har skapat en fyrdelad teori om talangutveckling bestående av fyra teman och fyra 
subteorier: 
 
 
Teman: 
 

• Utveckling av socialt kapital. Hur särbegåvade kan använda sina förmågor till att 
förbättra människors livsvillkor 

• Ledarskap i en föränderlig värld. De färdigheter utöver de kognitiva som behövs för 
att särbegåvade ska bidra till samhället 
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• Föreställningar om begåvning. De faktorer som behöver samverka för att  
särbegåvning ska komma till uttryck 
• Fokus på kreativ produktivitet. Aktiviteter som leder till att det skapas nya lösningar 

på problem och framställande av originella arbeten 
 

 
 
Subteorier: 

• The three-ring conception of giftedness beskriver de samverkande aspekterna som 
utgöra goda prestationer som över genomsnittlig förmåga, kreativitet och fokus på 
uppgiften. 

• The enrichment triad model vilken tar upp de tre typerna av berikning undervisning 
som är väsentlig för utvecklandet av goda prestationer, utforskande aktiviteter, träning 
av kognitiva och metakognitiva färdigheter samt undersökande av verkliga problem. 

• Operation houndstooth som handlar om de karaktärsdrag som är väsentliga för kreativ 
produktivitet, som t.ex. en känslighet för mänsklighetens utmaningar och passion för 
ett visst ämne. 

• Executive functions, som handlar om de aspekter av personligheten som behövs för att 
nå fram till goda prestationer så som optimism och mod (Renzulli, 2005, ss.152-157). 

 

Multipla intelligenser (MI) 
Howard Gardner hävdar att människans intelligens bäst beskrivs som flera olika intelligenser. 
Följande är exempel på intelligenser enligt Gardner: 

• Lingvistisk intelligens; bemästrande av och kärlek till språk 
• Logisk-Matematisk intelligens, undersöka föremål och abstraktioner för att förstå 

deras relationer och hitta underliggande principer 
• Musikalisk intelligens, förmågan at komponera och framföra musik samt förmågan att 

lyssna och bedöma musik 
• Spatial intelligens, förmågan att korrekt uppfatta den visuella världen samt att 

modifiera och återskapa synintryck utan visuella stimuli 
• Kroppslig-kinestetisk intelligens, förmågan att kontrollera si kropp och handha 

föremål. 
• Personliga intelligenser, intrapersonell, förstå andra och interpersonell, förstå sig själv 
• Naturalistisk intelligens, att upptäcka och kategorisera naturobjekt. 
• Existentiell intelligens är en förmodad intelligens som handlar om att förstå 

existentiella spörsmål. (Gardner, 1998, s.22) 
 
Gardner listar kriterierna för att något ska anses vara en intelligens; dessa är att de potentiellt 
ska kunna isoleras genom hjärnskador, att savanter och underbarn ska kunna uppvisa 
isolerade förmågor inom området, identifierbara nyckelfärdigheter, en utvecklingshistorik 
samt förmågan att identifiera excellens, evolutionär historia och evolutionär tänkbarhet, stöd 
av psykologisk testning och möjligheten att koda i ett symbolsystem som språk eller formella 
system . (Gardner, 1998, s.20). 
 

Arbetsminne 
Ytterligare en faktor som har studerats i samband med inlärning är arbetsminnet. Torkel 
Klingberg har studerat arbetsminnet hos barn och hittat en korrelation på 0.62 mellan barns 
arbetsminne och deras matematiska förmåga. Denna förmåga samspelade också med barnens 
verbala arbetsminne, deras förmåga till problemlösning och hur väl de läste (Klingberg, 2011, 
ss.21-22). Klingberg har även genomfört studier som visar att arbetsminnet kan tränas och 
förbättras (Klingberg, 2010, ss.145-146) 
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Inlärda färdigheter 
Deliberate Practice 
En röst som hörts mycket de senaste åren genom att ha blivit populariserad genom Malcolm 
Gladwells bok Framgångsfaktorn är K. Anders Ericsson. Hans beskrivning av hur en person 
uppnår den högsta nivån inom ett område har kallats de 10 000 timmarna baserat på hur 
mycket den främsta gruppen musiker vid en musikskola i Berlin hade övat (Ericsson, 1989 
s.14). Han skriver att skillnad i prestation framför allt handlar om förvärvade färdigheter som 
det tagit år att lära sig genom dagliga aktiviteter som är utformade för att förbättra 
prestationen. Detta kallas för deliberate practice Ercisson är alltså kritisk till att medfödda 
talanger skulle vara avgörande för prestationen och menar att deliberate practice också visat 
sig vara förklaringen till kreativa innovationer inom olika domäner (Ericsson, 1998 s. 2). 
 

Olika sätt att undervisa särbegåvade 
Det förekommer olika typer av stödåtgärder i skolan varvid Ziegler lyfter fram fyra 
huvudtyper; acceleration, enrichment, pull-outprogram och prestationsbaserad 
gruppindelning. Accelaration handlar om ökande av studietakten, detta kan göras genom att 
studenten börjar i skolan vid en tidigare ålder, hoppar över en årskurs eller under en kortare 
period läser in en hel årskurs eller ett visst ämne. Enrichment är berikande åtgärder och vidgar 
och fördjupar utbildningen. Exempel på insatser av enrichmenttyp är att addera kurser, 
grupparbeten med särskilda teman och aktiviteter utanför kursplanen. Pull-out program är när 
särbegåvade elever har anpassad undervisning utanför klassrummet. Detta sker oftast en gång 
i veckan. Prestationsbaserade gruppindelningar används både tillfälligt, då elever som 
högpresterar sätts i samma grupp under en bestämd tid, och beständigt då de kan utgöra en 
egen klass (Ziegler 2010, ss.92-94). 

Den triarkiska modellen och undervisning 
 Sternberg och Grigorenko beskriver undervisning utifrån den triarkiska modellen som 
vilandes på tre grunder, praktisk, analytisk och kreativ intelligens. De använder termen 
succesfull intelligence som en benämning på hur väl en människa lyckas nå framgång utifrån 
sin sociokulturella miljö (Sternberg och Grigorenko, 2004, s.274). 
 
En undersökning gjordes av high school-studenter som nominerats utifrån att de ansågs 
särbegåvade. De fick göra Sternberg Triarchical Abilities Test och delades upp i grupper 
utifrån sina resultat; en praktiskt begåvad grupp, en analytiskt begåvad och en kreativt 
begåvad grupp. Två ytterligare grupper blev de med balanserad begåvning som var 
jämnstarka i de olika aspekterna och en grupp frö de som presterat under medel på testet och 
som ansågs inte vara identifierade som särbegåvade. Eleverna läste en introduktionskurs i 
psykologi och delades slumpmässigt upp i grupper som fick olika typer av undervisning. En 
baserad på var och en av de tre aspekterna av intelligens, praktisk, kreativ och analytisk samt 
en kontrollgrupp som fick en undervisning grundad på memorering. Resultaten visade att de 
studenter som lärt sig mest var de som fick instruktioner som matchade de förmågor som de 
visat på testet samt den balanserade gruppen. En slutsats som Sternberg drar är att elever 
presterar bättre då instruktionerna de får stämmer överens med deras förmågor (Sternberg, 
1995, ss.14-16, ss.27-28). 

The schoolwide enrichment model 
The schoolwide enrichment model baseras på tre funktioner: 
 

• -Fokus på inlärning, där elevers, lärares och kursplaners roller beskrivs 
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• -Tidsutnyttjandet, där Renzulli vill frigöra skolan från de rigorösa scheman som 
används idag och där tid ska frigöras för mer avancerade uppgifter. 

 
• -Förändringsprocessen, en mjuk övergång där man börjar med minimala men 

specifika insatser som fokuserar på inlärning (Renzulli, 2005, s.85-86)  
 
Modellen har legat till grund för ett datorbaserat lärandeverktyg, The Renzulli learning 
system som testar elevers färdigheter och intressen och matchar berikningsmaterial från en 
databas efter elevernas svar. Materialet ska tjäna som förslag på områden som de skulle kunna 
vilja fördjupa sig i. Eleverna får sedan hjälp i systemet att göra en projektplan vilket beskrivs 
som en träning i deras metakognitiva förmågor. Elevernas arbete sparas i en digital portfolio 
som både lärare och föräldrar kan få tillgång till (Renzulli & Reis, 2012, ss, 29-31). 

Multipla intelligenser i skolan 
Multipla intelligensers användning i skolan beskrivs utifrån hur undervisningsmetoder och 
material baserat på de olika intelligenserna kan appliceras i boken ”Multiple intelligences in 
the classroom” (Armstrong, 2009, ss.58-59).  
 
Tabell 2: Undervisningsmetod och material i relation till de multipla intelligenserna 

 
För att applicera multipla intelligenser i skolan erbjuds en sjustegsmodell: 
 

1. Fokusera på ett visst mål eller ämne 
2. Ställ specifika MI frågor: hur kan de olika intelligenserna komma till utryck i 

undervisningen? 
3. Betänk möjligheterna: Vilka metoder och material kan användas? 
4. Brainstorma: Skriv ned så många undervisningssätt som möjligt för varje intelligens 
5. Välj lämpliga aktiviteter 
6. Gör en tidsplan 
7. Implementera planen (Armstrong, 2009, ss. 65-67) 

 

Arbetsminne och undervisning 
Arbetsminnet testades på en grupp barn i Nynäshamn och korrelerades sedan till barnens 
kunskaper i matematik och deras läsförståelse. Resultatet visade att arbetsminnet har 
betydelse för barnens förmåga inom dessa områden och deras visuospatiella arbetsminne 
kunde förutsäga hur deras matematiska förmåga skulle utvecklas (Klingberg, 2011, ss.19-22). 

Intelligens Undervisning Material 
Lingvistisk  Föreläsningar, diskussioner, 

dagboksskrivning 
Böcker, ljudböcker 

Logisk-matematisk Problemlösning, huvudräkning, 
experiment 

Miniräknare, mattespel 

Spatial Visuella presentationer, 
 tankekartor,  

Kartor, videos, bildbibliotek 

Kroppslig-kinestetisk Drama, dans Byggmaterial, sportutrustning 
Musikalisk Rytmisk inlärning,  

lärande sånger 
Musikinstrument, 
inspelningsutrustning 

Interpersonell Samarbete, elevsamverkan 
 

Brädspel, utklädningskläder 

Intrapersonell Individuella instruktioner, 
självkänsloutveckling 

Material elever rättar själva, 
dagböcker 

Naturalistisk 
 

Ta hand om djur, naturstudier Växter, djur 
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Hur väl arbetsminnet fungerar hänger alltså ihop med hur väl elever presterar i skolan. Ett 
datoriserat träningsprogram för arbetsminnet har visat sig ha positiva effekter (Klingberg, 
2011, ss.144-145).  
 

Deliberate practice och undervisning 
Vägen till topprestationer utifrån deliberate practice beskrivs på följande sätt: 
När en domän är ny för en elev ger läraren enkla uppgifter och lärmål samt riktar den 
studerandes uppmärksamhet mot vissa delar. Det målstyrda arbetet gör att eleven kan ge sig 
själv feedback. Även läraren rättar eleven och ger förslag på förbättringar. I takt med att 
elevens förmåga ökar stegras komplexiteten i uppgifterna och lärmålen. På de högre nivåerna 
ger läraren mer allmänna instruktioner och feedback vilket ställer krav på eleven att själv 
övervaka sina prestationer och rätta till misstag samt göra förbättringar. Detta gör eleven 
engagerad i sina egna prestationer. Detta ökar elevens egen förmåga att göra mentala 
representationer av sina egna prestationer och det önskade resultatet. Detta gör att mycket 
skickliga aktörer inom en domän utvecklar förmågan att själva designa sin träning (Ericsson, 
ss. 92-94, 2006). 

Särbegåvning och den svenska skolan 
Den svenska skolan beskrivs av Roland S Persson som den troligtvis mest motvilliga till att 
erbjuda hjälp till särbegåvade elever (Persson, 2010, ss.536-537).  Han beskriver att den 
svenska skolan verkar för att föra alla elever till en miniminivå av kunskaper och kompetenser 
så att de kan fungera i samhället och att det ger riktningen för specialinsatser. När en elev nått 
denna miniminivå tar skolans ansvar slut och eleven blir lämnad åt sitt öde (Persson, 2010 
s.539).  
Persson har genomfört en studie där han undersökte vuxna särbegåvades erfarenhet av sin 
skolgång. Urvalet gjordes utifrån högt IQ, närmare bestämt medlemskap i organisationen 
Mensa som har ett IQ på minst 131 som inträdeskrav. Skälet till att använda Mensa-
medlemmar var att det i Sverige inte finns någon praxis för att identifiera särbegåvade 
(Persson, 2010, s.541). Persson skriver att målen för den svenska skolan att värderingar som 
handlar om respekten för individers olikheter och värde verkar gälla alla utom de särbegåvade 
(Persson, 2010, s.557) Han lyfter även fram att det är unikt i ett internationellt perspektiv att 
inte ha en beredskap för särbegåvade elever, detta saknas tros att svenska skolan ska vara en 
skola för alla (Persson, 2010, s.558). Tre problem adresseras som orsaker till denna situation 
 

• Anti-intellektualism: En attityd i samhället som inte uppskattar akademisk skicklighet 
 

• Lärares kunskap och beredskap: Lärare saknar kunskap om hur de bäst ska bemöta  
särbegåvade elever, detta problem finns även internationellt och framför allt där det 
saknas särskilde utbildning i att undervisa särbegåvade 
 

• Systembrister: Avsaknad av en policy för att bemöta särbegåvade elever i skolan 
(Persson, 2010, ss.558-559). 

 
Det finns ett användningsområde för tester av begåvning och det är gällande 
särskoleplacering. I Skolverkets allmänna råd står att läsa att psykologutredning är en del av 
undersökning inför en eventuell placering i särskola och att elevens kognitiva nivå ska 
redovisas. Testning av intelligens beskrivs som viktig. ( Skolverket, 2013). I Stockholms stad 
har utbildningsförvaltningen skrivit ett stödmaterial för utredning om mottagande i 
grundsärskolan. Där beskriver man grader av utvecklingsstörning utifrån olika iq-nivåer 
(Stockholms stad, 2014, ss.7-8).  Bland tester som används återfinns ett flertal tester baserade 
på Wechslerskalor som nämnts ovan (Stockholms stad, 2014, s.9).  
 



 

 13 

I Rättviks kommun finns ett projekt som heter Alla får vara med-en skola tillgänglig för alla, 
det är riktat både mot elever med inlärningssvårigheter och särbegåvade (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten, 2012). Skolpsykolog Anita Kullander berättar i en intervju i 
Specialpedagogisk tidskrift att hon har identifierat 25 särbegåvade elever i Rättviks kommun 
med hjälp av WISCtest (Kullander, 2013). 
 

SO 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet är uppdelad i tre huvuddelar; 
skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner för de olika 
ämnena. Under de olika samhällsorienterade ämnenas rubriker finner vi en sammanställning 
av de förmågor som ska användas och utvecklas inom utbildning i samhällsorienterade 
ämnena. Några exempel på de förmågor som lyfts fram är: 
 
 I geografi: 
 

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor 
och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker 

•  värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring 
etik och hållbar utveckling (Skolverket, 2011, s.161). 
 

I historia: 
 

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och 

utifrån olika perspektiv (Skolverket, 2011, s.172) 
 

I religionskunskap: 
 

• söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas 
relevans och trovärdighet (Skolverket, 2011, s.187). 
 

I samhällskunskap: 
 

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och 
argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika 
perspektiv (Skolverket, 2011, ss.199-200) 
 
 

Utöver beskrivningar av de förmågor som ska utvecklas så finns det centrala innehållet för år  
1-3, 4-6 och 7-9 listat. Vidare finns kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av år 3, 
samt för de olika betygsgraderna i år 6 och år 9 att läsa i läroplanen (Skolverket, 2011). 

 
 
Skolverket har publicerat kommentarmaterial till kunskapskraven i de fyra So-ämnena: 
Samhällskunskap, Geografi, Religionskunskap och Historia. Materialet beskrivs fylla följande 
syften: vara ett stöd i att tolka kunskapskraven, underlätta för lärare att diskutera 
bedömningsfrågor och underlätta kommunikationen med elever och vårdnadshavare om 
elevernas arbete. I kommentarmaterialet förklaras de värdeord som används i beskrivningen 
av kunskapskraven i läroplanen. Värdeorden gällande kunskaper som tas upp är t.ex. 
grundläggande, goda och mycket goda kunskaper. Vidare finns det värdeord i läroplanen som 
beskriver kvalitéer i elevers arbete. I kommentarmaterialet för ämnet geografi belyses de 
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värdeord som handlar om elevers förmåga att föra resonemang, använda begrepp och beskriva 
samband (Skolverket, 2012, s.7). I läroplanen beskrivs resonemang kunna vara enkla, 
utvecklade eller välutvecklade. I kommentarmaterialet till geografi beskrivs tre 
bedömningsaspekter av resonemang: innehållets bredd, processförklaring och begrepps- 
användning. De står för hur stor del av relevant fakta som tas upp, användning av förklaringar 
av processer i flera led samt frekvensen av geografiska begrepp. 
 

The Big 5 
Universitetslektor Göran Svanelid har analyserat styrdokumenten och kommit fram till att det 
är fem förmågor som är centrala i den svenska skolan. Dessa kallas med ett samlingsnamn för 
The Big 5 och är:  
 

• Analysförmåga  
Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. 
Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- 
och nackdelar. 

• Kommunikativ förmåga  
Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. 
Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa 

• Metakognitiv förmåga 
Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en 
viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika 
strategier. Pröva och ompröva.  

• Förmåga att hantera information  
Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta 
och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet  

• Begreppslig förmåga 
Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen 
i olika/nya sammanhang (Svanelid, 2011) 

Diskussion 
Det existerar att flertal konkurrerande beskrivningar av fenomenet särbegåvning inom 
forskningen. Frågan kvarstår om det är lämpligast att definiera särbegåvnings som en 
medfödd förmåga, något vi alla kan träna upp eller en kombination av dessa faktorer. Utöver 
att det finns olika beskrivningar av fenomenet så finns det olika råd och anvisningar angående 
hur de särbegåvade eleverna ska undervisas samt skillnader mellan hur man i olika länder har 
valt att bemöta dessa elever. Sverige framstår som ett unikt land i avseendet att inte  
uppmärksamma denna kategori elever, Persson tar t.ex. upp att det i USA är lagstiftat sedan 
1970-talet att de som definieras som särbegåvade ska få särskilt stöd i skolan och att 
situationen är liknande i flera andra länder så som Tyskland och England (Persson, 2010, s.9).  
 
Trots de konkurrerande beskrivningarna finns det sammanställningar av gemensamma och 
utmärkande faktorer hos särbegåvade elever. En lista som Persson tar upp är sammanställd av 
Silverman och definierar intellektuella egenskaper och personlighetsdrag hos särbegåvad: 
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Tabell 3: Gemensamt utmärkande intellektuella och personliga egenskaper hos särbegåvade 
Intellektuella drag  
 

Personlighetsdrag  
 

Enastående förmåga att resonera  
 

Insiktsfull  
 

Intellektuell nyfikenhet  
 

Behov av att förstå  
 

Snabb och effektiv inlärning  
 

Behov av intellektuell stimulans  
 

Hög abstraktionsförmåga  
 

Perfektionist  
 

Komplexa tankemönster  
 

Behov av logik och precision  
 

Livlig fantasi  
 

Har en betydande känsla för humor  
 

Tidigt utvecklad moralkänsla  
 

Känslig och empatisk  
 

Älskar att lära  
 

Intensiv  
 

Koncentrationsförmåga  
 

Uthållig (envis)  
 

Förmåga till analytiskt tänkande  
 

Mycket självmedveten  
 

Kreativa  
 

Icke-konformist  
 

Har en avsevärd känsla för rättvisa  
 

Ifrågasätter regler och auktoritet  
 

Eftertänksam och reflekterande  
 

En tendens till introversion  
 

(Persson, 2010, s.6) 
 

Vid en jämförelse av de förmågor som ska utvecklas inom so-ämnena enligt läroplanen för 
den svenska skolan samt Svanelids sammanställning av de fem centrala förmågorna och de 
intellektuella drag som lyfts fram som utmärkande hos särbegåvade finner vi flera 
överlappningar. Analytisk förmåga samt förmågan att föra resonemang är exempel på detta.   
 
Det finns inte några direkta motsättningar mellan de olika råden för hur man ska undervisa 
särbegåvade samt de behov de beskrivs ha och de förmågor som lyfts fram i skolans 
styrdokument som varandes de som ska utvecklas i samhällsorienterande ämnen och 
Svanelids sammanställning av förmågor samt de värderingar som läroplanen lyfter fram 
angående att möta individers olikheter som nämnts ovan. Förutsättningar för att möta gruppen 
särbegåvade elever finns utifrån dessa beskrivningar och då fenomenet som påvisats också 
rönt medial uppmärksamhet så kommer vi eventuellt att se en förändring då det gäller skolans 
beredskap att möta denna grupps behov.   
 
Utifrån de tre teman som beskrivits i de tre olika modellerna, om särbegåvning är medfödd, 
inlärd eller en kombination av inlärda och med födda faktorer så skulle en sådan förändring 
rimligtvis se olika ut. Utgår man från IQ-begreppet och de skalor som klassificerar in 
testtagare i särbegåvade, normalbegåvade, utvecklingsstörda etc. så skulle en ökad testning 
och en gruppindelning i skolan utifrån resultat kunna vara tänkbar. Med deliberate practice 
som grund skulle det snarare ses som att särbegåvning är en konsekvens av medvetet övande 
under en lång period inom en specifik kunskapsdomän och inget som man testar för. 
Ericssons modell har fått kritik, Hambrick m.fl. hävdar att deliberate practice inte ensamt kan 
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förklara skillnader i prestation inom schack och musik (Hambrick m.fl., 2013). De lyfter fram 
flera andra faktorer som kan påverka så som ålder då en person börjar med en aktivitet, 
intelligens, personlighet och gener. 
I de modeller som kombinerar flera faktorer i sina förklaringar framgår att den triarkiska 
modellen och teorin om multipla intelligenser pekar på anpassade instruktioner som det 
föredragna tillvägagångssättet. 
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