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Abstract 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och få kunskap om hur särbegåvade 

barn kan synliggöras i förskolan samt vilken hjälp de kan erbjudas. För att besvara 

frågeställningarna användes halvstrukturerade intervjuer tillsammans med fyra 

specialpedagoger verksamma på Gotland. Specialpedagogerna ansvarar för totalt 13 

förskolor. Intervjuerna gav ett resultat av respondenternas erfarenheter och kunskap inom 

området särbegåvade barn. Deras erfarenheter var av stor grad likartade men det fanns även 

en del skillnader. Samtliga respondenter var överens om att det är för lite fokus på 

särbegåvning i förskoleverksamheterna. I diskussionen framförs respondenternas 

tankegångar och erfarenheter om särbegåvning samt att respondenternas svar likställs 

gentemot vad litteratur anger. En beskrivning av vad särbegåvning innebär för 

specialpedagoger, hur förskolans pedagoger kan upptäcka ett särbegåvat barn, vilka 

hjälpmedel det finns att tillgå samt om särbegåvade barn har särskilda behov har undersökts 

i detta arbete. 

  

 

Nyckelord: särbegåvade barn, specialpedagog, förskola, stimulans. 
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Förord 

Inför denna studie har det varit viktigt för oss båda att skriva om ett ämne som ligger i vårt 

intresse och där vi anser att vi kan ta med oss kunskaper som vi kan använda i arbetslivet. 

Ämnet specialpedagogik ligger oss båda varmt om hjärtat och begreppet särbegåvade barn 

var för oss en utmaning. Vi tog till oss begreppet med stort intresse och nyfikenhet. Men 

också på grund av att vår utbildning inte belyst denna grupp individer. Som blivande 

förskollärare anser vi att alla barn är lika mycket värda och att alla barn, oberoende av 

speciella behov, behöver synliggöras och tillgodoses. Vi kunde genomföra denna studie tack 

vare våra specialpedagoger som deltagit med sina egna erfarenheter och kunskaper samt vår 

handledare Katrin Lilja Waltå som hjälpt oss komma i fas och stöttat oss igenom detta. Ett 

stort tack vill vi säga till er. Vi vill också passa på att tacka Sten Collander på Mensa och 

Roland S Persson, psykolog och expert på särbegåvning, som hjälpt oss med viktig 

information. Vi vill även tacka Anita Kullander, leg. psykolog och expert på området 

särbegåvade barn, för att hon ställde upp och deltog i vår studie. 

 

Madeleine och Louise  
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1. Inledning  

Vi är två förskollärarstudenter som har ett djupt intresse för specialpedagogik. Under vår 

utbildning har vi fått ta del av specialpedagogik och vad det innebär. Det har varit ett stort 

fokus på barn som ligger efter i sin utveckling eller barn som har någon problematik inom 

den individuella utvecklingen. Det vi har saknat i utbildningen är att få förståelse och 

kunskap kring särbegåvning och särbegåvade barn i förskolan. När vi letat litteratur och 

tidigare forskning möttes vi av Perssons (1997) definition av särbegåvning:  

 

 

Den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt 

genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera beteenden. Ett beteende i detta sammanhang 

förstås som en mänsklig prestation, aktivitet eller funktion. (Persson, 1997, s. 50) 

 

Vi påbörjade vår studie med ett citat av Persson då hans definition av särbegåvning ger en 

god beskrivning av vad ett särbegåvat barn innebär. Med citatet vill vi inleda vår studie där 

vi bland annat belyser vad särbegåvning innebär för en specialpedagog, hur ett särbegåvat 

barn kan upptäckas, om det finns hjälpmedel för att stimulera särbegåvade barn och slutligen 

om dessa barn har särskilda behov. 

 

1.1 Bakgrund 

Särbegåvade barn, högt begåvade barn, överbegåvade och särskilt begåvad, benämningarna 

är många. I vår självständiga studie har vi valt att använda begreppet särbegåvade barn. 

Valet av begreppet grundar sig på Perssons definition och benämning av ett barn som är högt 

intellektuell inom ett eller fler områden. Begreppet särbegåvade barn är ett centralt begrepp 

genom hela studien. 

 

Specialpedagogik är synnerligen intressant och vi anser att vår utbildning har erbjudit för 

lite av denna kunskap och därför har vi valt att fokusera på detta ämne. Under vår utbildning 

har vi läst om barn med diagnoser av olika slag men ingenting om särbegåvade barn. Vi 

anser precis som läroplanen betonar att alla barn har lika mycket rätt till stimulans för att 

kunna utvecklas. I läroplanen för förskolan kan man läsa att förskolans verksamhet ska ge 

alla barn den stimulans de behöver för att utvecklas och att verksamheten ska utgå från 

barnens behov. Det framgår även att samverkan mellan förskola och barnets vårdnadshavare 
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ska ge alla barn möjlighet att utvecklas efter sina egna villkor. Förskolan ska anpassa sin 

verksamhet till alla barn, även de barn som permanent eller temporärt behöver mer stimulans 

och stöd (Lpfö 98/2016).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och få kunskap om hur särbegåvade barn kan 

synliggöras i förskolan och vilken hjälp de kan få. Vi har olika frågor som vi ställer oss för 

att få ökad kunskap om detta. Dessa är: 

 

1. Vad innebär särbegåvning för en specialpedagog? 

2. Hur kan förskolans pedagoger upptäcka ett särbegåvat barn? 

3. Vilka hjälpmedel finns det för att kunna stimulera särbegåvade barn i förskolan? 

4. Har särbegåvade barn särskilda behov? 

 

1.3 Arbetsfördelning 

För att urskilja lingvistiska och teoretiska kunskaper av Madeleine och Louise anvisar vi till 

2.4 Styrdokument och 3.5 Etiska överväganden. Förstnämnda är sammanställt av Madeleine 

och det andra är sammanställt av Louise. Vi har enskilt sökt artiklar och relevant litteratur. 

Vi har tillsammans gått igenom vad vardera fått fram av litteraturen och de olika artiklarna. 

Vi har gått igenom all insamlad fakta för att noga förstå och tolka det vi enskilt skrivit samt 

för att båda ska vara delaktiga. De delar som har utformats tillsammans är inledning, 

litteraturgenomgång, metod och diskussion.  

 

1.4 Studiens disposition 

Här nedan följer kapitel två Litteraturgenomgång där vi belyser vår teoretiska utgångspunkt 

följt av tidigare forskning samt centrala begrepp och styrdokument. Under kapitel tre Metod 

och tillvägagångssätt redogör vi för den metod och vilka tillvägagångssätt vi använt oss av 

samt etiska överväganden. I kapitel fyra Resultat lyfter vi fram respondenternas svar från 

intervjuerna. I kapitel fem Diskussion diskuterar vi resultatet med relevant litteratur. Under 

kapitel sex Slutsats presenterar vi studiens resultat med våra egna tankar. Fortsättningsvis 

följer kapitel sju Vidare forskning.  
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2. Litteraturgenomgång  

I avsnittet nedan belyser vi vad litteratur och forskning säger om särbegåvade barn. Här tar 

vi även upp den teoretiska utgångspunkten, tidigare forskning samt centrala begrepp aktuellt 

för detta ämne samt styrdokument relevant för ämnet. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Den första teorin som ligger till grund för denna studie ingår i det sociokulturella 

perspektivet, Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Den andra teoretiska 

utgångspunkten är Gardners sju intelligenser.  

 

Enligt Sträng och Persson (2003) anser Vygotskij att man som pedagog inte kan planera för 

vad barn tar till sig i lärandesituationer utan att barns lärande och utveckling innehåller 

oförutsägbarheter som inte kan förbestämmas. Med Vygotskijs teori, den proximala 

utvecklingszonen, som grund menar Sträng och Persson att pedagoger i förskolan måste ta 

sitt ansvar och ge den hjälp som barn behöver för sin utvecklingsprocess. 

 

Varför vi valt Vygotskijs proximala utvecklingszon är för att vår studie handlar om att få 

den stimulans som behövs för att utvecklas, vilket den proximala utvecklingszonen talar för. 

Detta styrker Hwang och Nilsson (2009). De hävdar att den proximala utvecklingen handlar 

om att en vuxen ska ligga steget före barnets utveckling för att kunna stötta barnet till att 

pröva sina förmågor. Hwang och Nilsson menar att man som vuxen ska finnas där och ställa 

krav och ge utmaningar för att barnet i första hand ska försöka lösa problemet självmant. 

Om det blir för svårt ska det finnas en vuxen där för stöd.  

 

Gardners (1999/2001) teori om de sju intelligenserna har vi valt för att påvisa att det finns 

en mångfald av intelligenser och att alla kräver stöd och stimulans för att vidareutvecklas. 

Lundgren (2007) styrker detta genom att lyfta Gardners idé om multipla intelligenser. Han 

framhåller att de multipla intelligenserna innehåller så mycket mer än att bara testas för 

ointressanta egenskaper. Han menar att Gardners syn på intelligens är bredare. Här nedan 

beskrivs Gardners sju intelligenser.  

 

En kortfattad beskrivning av Gardners (1999/2001) sju intelligenser:  
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- Verbal-lingvistisk intelligens. En individ med denna intelligens har förmågan att hantera 

språket på ett bra sätt. Det handlar om att använda språket på ett professionellt sätt både 

skriftligt och verbalt.  

- Musikalisk-rytmisk intelligens. En individ med denna intelligens har ett stort intresse av 

att skapa egen musik samt att lyssna på musik. Individen har en specifik känsla för rytm, 

melodi, tonhöjd och klang.  

- Logisk-matematisk intelligens. En individ med denna intelligens har ett logiskt tänkande 

och löser gärna matematiska problem, är intresserad av logiska mönster och sammanhang 

samt gillar att analysera. 

- Spatial-visuell intelligens. En individ med denna intelligens uppfattar världen visuellt och 

har stort intresse för linjer, form, mönster och färg.  

- Kroppslig-kinestetisk intelligens. En individ med denna intelligens har en väl utvecklad 

kroppskontroll vilket innebär goda färdigheter i balans, smidighet, styrka, koordination, 

snabbhet och fingerfärdighet. Således behärskar man sin grov- och finmotorik exemplariskt.  

- Interpersonell intelligens. En individ med denna intelligens har en stor social förmåga, 

gillar att vara bland människor och kan föra sig socialt i flera sammanhang. Individen besitter 

förmågan att läsa av folks kroppsspråk och känner stor empati för andra.  

- Intrapersonell intelligens. En individ med denna intelligens känner sig själv innan och utan 

och anser sig själv fungera bäst ensam.  

 

2.2 Tidigare forskning 

Evenshaug och Hallen (2001) lyfter fram Vygotskijs teori, den proximala utvecklingszonen. 

De beskriver att teorin symboliserar det kognitiva området som barn har svårt att lösa på 

egen hand, men som de kan klara av med hjälp av kompetenta personer som vägleder och 

uppmuntrar. Evenshaug och Hallen anser att det är viktigt att bygga upp en stödstruktur för 

att hjälpa barn att klara ut situationer som är svåra för dem. Det handlar om att skapa en 

struktur som hjälper och stöttar barn till ökad förståelse och kompetens så att de själva kan 

bemästra svåra situationer. Det är i den proximala utvecklingszonen som ett kraftfullt 

samband mellan utveckling och lärande sker. 

 

Westling Allodi (2014) lyfter fram att det redan i början av 2000-talet uppmärksammats att 

det saknas kunskap och utbildning för specialpedagoger och lärare om särbegåvade barn. 

Hon redogör även för bristande kunskap om ämnet i hemmen. Detta kan vara en 
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bakomliggande faktor till att skolgången blir problematisk. Särbegåvade barns lärande och 

välbefinnande kan bli lidande om inte rätt stimulans ges.  

 

Precis som Westling Allodi nämnt ovan framhåller även Persson (1997) att det finns 

bristande kunskaper om särbegåvning och att begreppet begåvning i mitten av 1900-talet 

inte ansågs ha någon väsentlig status, inte ens i den svenska skolpolitiken. Det framgick i 

den svenska läroplanen 1994 att varje individs förutsättningar och behov skulle tillgodoses, 

men fokus riktades till de individer som ansågs prestera lägre än normalt. Särbegåvade barn 

ansågs inte ha särskilda behov och fick därför samma förutsättningar som de 

underpresterande. Fortsättningsvis hävdar Persson (1997) att begreppet särbegåvning har fått 

flertal forskare att fundera kring om särbegåvning är en förmåga som är medfödd eller om 

det är något som utvecklats från födseln och ses som en talang. Persson betonar att 

särbegåvning och talang inte behöver innebära detsamma. Caruthers (1963) skriver i sin 

artikel, Some observations about gifted preeschool children, att vårdnadshavare ofta tog åt 

sig äran för att barnet hade en unik begåvning medan vårdnadshavare till barn som inte hade 

någon unik begåvning kände skuld till sitt barn. Hon menar att vårdnadshavarna trodde det 

var deras förtjänst att barnet var begåvad. Vad som tidigare forskning visat inte stämmer. 

Man gör inte sitt barn begåvad utan man har begåvningen medfödd. Dunn, Dunn och 

Treffinger (1992/1995) skriver att de har medvetenhet om att alla barn inte kan utvecklas för 

att bli nästa stora intellektuella geni, som exempelvis Einstein. Varje individ har inte den 

intellektuella kompetensen från start, men alla kan utveckla den till en högre nivå.  

 

I stödmaterialet Särskilt begåvade elever 1.2 särskilt begåvade barn i skolan av Stålnacke 

(2015), leg. Psykolog och fil. dr i barnneuropsykologi, framhåller hon att barn utvecklas i 

interaktion med sin omvärld. Det är i interaktion med omvärlden barn utvecklas socialt. 

Utvecklingen påverkas av både skola och av olika föreningar som barn har som 

fritidsintresse. Barns utveckling påverkas även av vilka attityder och värderingar som de 

möts av i samhället. Stålnacke menar att det inte finns någon specifik definition av vad 

begreppet särbegåvning innebär eller vilka som antyds vara särbegåvade. 

 

Wallström (2010) tar upp att intresset för att mäta begåvning har funnits länge. Hon 

framhåller att det vanligaste sättet att försöka mäta intelligens är att göra ett så kallat IQ-test 

– Intelligenskvot-test. Hon pekar också på att det är lättare att mäta begåvning inom 
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motoriska områden som exempelvis längdhopp och simning än det är att mäta hur begåvad 

en individ är intellektuellt.  

 

Wallström (2010) hävdar att de tester som används idag är grundade av Alfred Binets 

forskning som han offentliggjorde år 1905. Ett medelvärde på intelligensskalan som 

framställdes genom Binets forskning hamnar på IQ100. Enligt Wallström har enbart en 

procent av Sveriges invånare ett intelligensvärde över IQ140. ”I siffror handlar det om en 

till två procent av befolkningen: barn och vuxna som finns i våra förskolor, skolor och inom 

övriga områden i samhället” (Wallström, 2010, s. 17). Beräknar man Wallströms (2010) 

procentuppskattning på befolkningen i Sverige innebär det att ca 90 000 – 180 000 personer 

klassas som särbegåvade. Utgångspunkten för den procentuella siffran är baserad på 

genomförda IQ-test. De IQ-test som idag används enligt Wallström är Stanford/Binets IQ-

test. Men på Mensans hemsida (http://www.mensa.se) kan man läsa att det finns olika sätt 

att mäta intelligens och att man i Sverige idag använder sig av WAIS/Wechsler IQ-test. 

Mensa är en förening som grundades i England år 1946. Mensas syfte är att sammanföra 

högt intellektuella människor världen över. För att bli medlem hos Mensa behöver man ha 

ett intelligensvärde på minst IQ131. Det finns ca 5 900 medlemmar i Mensas organisation, 

den äldsta medlemmen i Sverige är 83 år och den yngsta är endast 6 år gammal. 

 

Gardner (1991/1998) lyfter fram att barns intellekt ser olika ut vilket resulterar i att barn lär, 

förstår, minns och presterar på olika vis. Vissa människor har en lingvistisk 

inlärningsinställning samtidigt som andra föredrar en spatial inlärningsinställning. Gardner 

anser att alla människor kan besitta sju olika intelligenser och att det är genom dem man kan 

se världen från olika vinklar. De sju intelligenserna han lyfter fram är: ”Språk, logisk-

matematisk analys, spatial framställning, musikaliskt tänkande, användningen av kroppen 

för att lösa problem eller för att göra saker, en förståelse av andra individer och en förståelse 

av oss själva” (Gardner 1991/1998, s. 25). 

 

Mönks och Ypenburg (2005/2009) framhåller Gardners senaste definition av intelligens. 

Den lyder som följande: ”Intelligens är en biopsykomatisk potential för att bearbeta 

information som kan aktiveras i en kulturell miljö i avsikt att lösa problem eller skapa 

produkter som är värdefulla i en kultur” (Mönks och Ypenburg 2005/2009, s. 32). De belyser 

även att det egentligen inte finns någon intelligens i sig själv, utan att den alltid är bunden 

till kultur och samhälle. Intelligensen kan inte heller uppstå ur ingenting. De skriver också 

http://www.mensa.se/
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att det finns en koppling till den sociala världen. Intelligensen utvecklas i nivå med den 

sociala världen samt att den integreras oberoende om intelligensen är låg eller hög.  

 

2.3 Centrala begrepp  

Ett centralt begrepp i denna studie är specialpedagogik. Specialpedagogikens uppkomst 

började när begreppet en skola för alla slog igenom år 1960. En skola för alla innebar en 

variation av elever i varje klass som hade olika förutsättningar för att lyckas med sin 

utbildning. Denna variation innebar en stor framväxt för specialpedagogiken hävdar Asp-

Onsjö (2010). Hon menar att man avgränsade eleverna utefter deras förmåga att kunna gå i 

en vanlig klass eller ej och utefter behov erbjöds barnen flertal åtgärder som skulle hjälpa 

deras otillräckliga kapacitet. Asp-Onsjö beskriver specialpedagogikens uppgift som ett 

komplement till den vanliga pedagogiken, men att specialpedagogiken fokuserar på barn i 

behov av särskilt stöd.  

 

När vi talar om pedagogik talar vi om en verksamhetsform och för att definiera 

specialpedagogik menar Nilholm (2007) att det är en speciell verksamhetsform. Han menar 

att specialpedagogik är en verksamhetsform där man använder sig av speciella kunskaper, 

resurser och erfarenheter. ”Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte 

anses räcka till […]” (Nilholm, 2007, s. 13). Nilholm anser att man kan se på 

specialpedagogik ur tre olika perspektiv. De tre perspektiven är det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Det kompensatoriska 

perspektivet innebär att individer får hjälp med sina svårigheter. De grupperas efter 

problematik för att man ska kunna identifiera vad problemet är, för att kunna utarbeta en 

metod som ska hjälpa individer till vidare utveckling. Det kritiska perspektivet innebär ett 

kritiskt förhållningssätt till det kompensatoriska perspektivets grundläggande teori. Slutligen 

innebär dilemmaperspektivet ett kritiskt förhållningssätt till det kritiska perspektivet. 

Dilemmaperspektivet innebär att få en insikt om att alla individer är annorlunda och måste 

bemötas utefter det.  

 

Ett annat centralt begrepp är specialpedagog. Specialpedagogerna Lindqvist och Holmström 

Wirf (2016) betonar att en specialpedagog har som yrkestiteln säger: Speciella egenskaper. 

En specialpedagog har kunskapen och professionen att kunna utarbeta en plan och utveckla 

speciellt stöd för barn i behov av detta. En specialpedagog tillkallas till verksamheten för att 
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övriga i arbetslaget behöver den extra hjälp som en specialpedagog besitter. En av flera olika 

uppgifter som ligger hos en specialpedagog är att analysera och utarbeta stöd för 

verksamheter på organisations-, grupp- och individnivå. Vidare anser Lindqvist och 

Holmström Wirf att en specialpedagog har professionen att leda pedagogiska samtal och 

utvecklingsarbeten för att hjälpa förskollärare. En förskollärare och en specialpedagog 

behöver därför skapa förtroendefulla relationer för att ett samarbete ska fungera. Svensson 

Höstfält (2016) framhäver att en specialpedagog arbetar med att utveckla pedagogiken på 

förskolan. Hon lyfter fram följande definition av en specialpedagog: ”En specialpedagog är 

en pedagog som har en påbyggnadsutbildning inom området specialpedagogik” (Svensson 

Höstfält, 2016, s. 32). Vidare menar Svensson Höstfält att en specialpedagogs uppgift 

handlar om att hjälpa förskolans personal att kartlägga barn med svårigheter och att handleda 

personalen. För att kunna arbeta med barn som har svårigheter behövs kunskaper om de 

olika teorier som finns inom specialpedagogiken. Den kunskapen får en specialpedagog via 

sin påbyggnadsutbildning. Enligt Svensson Höstfält arbetar en specialpedagog indirekt med 

barn då deras arbetsuppgift handlar om att stödja personalen till ett bättre pedagogiskt arbete 

med barn som behöver extra stöd. Enligt Lutz (2013) handlar begreppet specialpedagog om 

förhållningssätt och bemötande gällande barn med svårigheter. En specialpedagog har en 

öppenhet för att kritiskt granska och problematisera den lärandemiljö som barnen vistas i på 

förskolan. 

 

Ett annat centralt begrepp är särbegåvade barn. Enligt Persson (1997) är begreppet 

begåvning för vagt för att beskriva denna särskilda grupp individer. Han menar att om man 

använder begreppet begåvad anses alla individer vara högt begåvade vilket inte 

nödvändigtvis stämmer. Han anser att man bör använda begreppet särbegåvad istället för att 

skilja på begåvade individer och individer som är exceptionella på olika sätt. 

 

Hany (1987, refererad i Mönks och Ypenburg 2005/2009) menar att det finns närmare 

hundra olika definitioner av ordet särbegåvning och om en förskollärare ska beskriva ett 

särbegåvat barn, beskriver de ofta barnets intelligens och prestationsförmåga. Vidare lyfter 

Mönks och Ypenburg (2005/2009) fram att särskild begåvning kan uppmärksammas på fyra 

olika områden. Dessa områden är: Området för mentala förmågor för intellektuella 

prestationer, det kreativa och produktiva området, det konstnärliga området inom bild- och 

scenkonsten samt musiken och det sociala området, varvid avses ledarskapskvaliteter. 

Mönks och Ypenburg anser att man kan vara särskilt begåvad inom ett av dessa områden, 
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men att det också är vanligt att ett barn uppfyller särskild begåvning inom alla dessa 

områden. Det har även visats sig att det är vanligt att ett av dessa områden är starkare och 

att kompetensen inom ett område är större. Ellen Winner (1999, refererad i Wallström, 2010) 

lyfter fram tre gemensamma faktorer för särbegåvade barn, dessa är brådmogenhet, envisas 

med att gå i sin egen takt och en rasande iver att behärska. Med brådmogenhet hävdar 

Winner att barnen i tidig ålder börjar inta olika områden, exempelvis att de redan vid 3 års 

ålder kan läsa, samt att de gör framsteg inom ett eller fler områden mycket snabbt. Genom 

att barnen envisas med att gå i sin egen takt menar Winner att barnen lär sig snabbare. De 

upptäcker mer, vilket är en bidragande faktor till att barnen blir mer motiverade till att gå sin 

egen väg och hitta nya sätt till problemlösningar. Med en rasande iver att behärska menar 

Winner att barnen har ett djupt intresse, nästan som en besatthet, av olika områden. Detta 

kan resultera i att de stänger ute omvärlden. Deras stora intresse i kombination med deras 

lätta förmåga att lära leder på så vis till prestationer som är starka. 

 

2.4 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Lpfö 98/2016) står det att förskolan ska lägga grunden till ett lärande 

som är långsiktigt. Verksamheten ska även vara en trygg och rolig plats för barnen. Det är 

också viktigt att verksamheten anpassas för varje enskild individ. De barn som behöver stöd 

oavsett om det är mycket, lite, tillfälligt eller långvarigt ska få detta utformat efter egna 

förutsättningar och behov. Enligt Skollagen ska förskolans utbildning, oavsett var den 

organiseras, vara likvärdig för alla. Den oskrivna regeln gällande likvärdighet angivs av de 

nationella målen som varje förskola ska arbeta mot, för att uppnå likvärdiga mål. Förskolans 

arbete ska bland annat prägla det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, lärande och 

utveckling. Verksamheten ska således ta hänsyn till de olika förutsättningar och behov varje 

enskild individ behöver. På grund av detta så kan inte varje verksamhet se likadan ut över 

hela Sverige, utan den är anpassad till de barn som för tillfället går på förskolan.  

 

I Skollagen 8 kap. Förskolan paragraf 9 står det att:  

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges 

de stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, 

ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov 

av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare 

ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. (Skollagen, 

2010:800 s. 125) 
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FN:s konvention (Unicef, 2016) hanterar mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen 

handlar om att barn inte är ägodelar utan egna individer med egna rättigheter. FN:s 

barnkonvention antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Den 2 september 

1990 var dagen då barnkonventionen trädde i kraft. I FN:s konventioner om mänskliga 

rättigheter (2006) kan man läsa under Artikel 23 att alla barn oberoende psykiskt eller fysiskt 

handikapp har rätt till likvärdig utbildning.  

 

Salamancadeklarationen (2006) fokuserar på barn, ungdomar samt vuxna som har någon 

form av handikapp och är i behov av särskilt stöd gällande utbildning. Mellan den 7–10 juni 

1994 utformades en handlingsram för elever som behöver särskilt stöd av den spanska 

regeringen samt Unesco i Salamanca. Handlingsramen utformades som ett hjälpmedel för 

specialpedagoger. Syftet var att skapa ett underlag för att underlätta planering och samtidigt 

skapa en vägledning för åtgärder. I Salamancadeklarationen kan man läsa att varje enskild 

individ har rätt till likvärdig utbildning ”oberoende av individuella olikheter” (s. 10). 
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3. Metod och tillvägagångssätt  

I detta kapitel belyser vi den metod och de tillvägagångssätt vi valt för vår studie. Vi redogör 

för urvalsprocessen, datainsamlingsmetoden, genomförandet av intervjuerna samt hur vi 

bearbetade det material vi fått fram. Vi lyfter även fram de etiska överväganden vi tagit och 

studiens reliabilitet och validitet.  

 

3.1 Urvalsprocess 

Vår tanke var att intervjua tio specialpedagoger men vi fick kontakt med nio. Vi fick respons 

från åtta som ville medverka i en intervju. En specialpedagog valde direkt vid förfrågan att 

inte delta av personliga skäl. Dessvärre ändrade sig fyra av de åtta tillfrågade som tackat ja. 

Vi vet inte varför då de ej återkom till oss. Detta påverkar således vårt resultat negativt då 

de hade bidragit med relevant information och egna erfarenheter vilket hade givit studien 

betydligt mer tyngd. Trots detta valde vi att genomföra studien eftersom att en 

specialpedagog omfattar fler förskolor. De fyra intervjuade respondenterna ansvarar 

sammanlagt för 13 förskolor och därför anser vi att vi får den tyngd vi behöver. De fyra 

respondenterna är mellan 40 och 60 år. Två av respondenterna är aktiva både i förskola och 

skola. En respondent är bara aktiv i skola och en respondent är bara aktiv i förskola. De har 

varit verksamma inom yrket mellan 1–13 år. Vi kontaktade även Anita Kullander, leg. 

Psykolog och expert inom området särbegåvade barn via e-post med frågan om hon ville 

delta i vår studie. 

 

Vi valde medvetet att fokusera vår undersökningsgrupp på specialpedagoger verksamma på 

Gotland. Detta för att specialpedagoger har en vidareutbildning inom området och för att det 

är specialpedagoger förskolan tar hjälp av i situationer gällande detta ämne. Detta belyser 

även Lindqvist och Holmström Wirf (2016) i deras kapitel ”Perspektiv på specialpedagogisk 

verksamhet”. De lyfter fram att deras jobb som specialpedagoger ofta handlar om att införa 

nya sätt att arbeta gällande hantering av provokativa beteenden från barn. 

 

På grund av tidsbegränsning valde vi att fokusera på specialpedagoger verksamma på 

Gotland. Vi hade en tanke att vi skulle jämföra specialpedagoger från tätorter och 

landsbygder eller som var aktiva i fristående- och kommunala förskoleverksamheter. I 

sökandets gång efter specialpedagoger insåg vi snabbt att fler förskolor runt om Gotland 
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hade samma förskolechef vilket ledde till att ett flertal förskolor även använde samma 

specialpedagoger. Vi valde att fokusera på specialpedagoger aktiva i kommunala förskolor. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av intervjuer för att ta reda på hur förskolan kan arbeta för att 

stimulera särbegåvade barn. Vi intervjuade fyra specialpedagoger aktiva i både förskola och 

skola.  

 

Vi använde oss av personliga intervjuer. Det innebar att vi träffade respondenterna på deras 

respektive arbetsplats. I enlighet med Bells beskrivning av intervjuer ansikte mot ansikte 

anser vi att en personlig intervju ger en tydligare helhetsuppfattning. Bell (2006) anser att 

det är en fördel med att intervjua ansikte mot ansikte. Hon menar att en respondent via sitt 

kroppsspråk, det vill säga via mimik, tonfall och pauser kan ge svar på information på sådant 

sätt som man inte kan avläsa genom en enkät. Hon beskriver också att man via en intervju 

ansikte mot ansikte kan ställa följdfrågor samt att svaren kan utvecklas. 

 

Vi använde oss av en halvstrukturerad intervju. Vi hade färdiga frågeställningar men 

lämnade utrymme för respondenterna att själva beskriva sina erfarenheter och upplevelser.  

Bell (2006) lyfter fram att de intervjuer som utförs under informationsinsamlingsfasen 

kommer bli en blandning av en strukturerad och ostrukturerad intervju. Bell betonar vikten 

av en strukturerad intervju för att man ska få svar på de frågeställningar som formats. Hon 

hävdar även att det ger tyngd i intervjun om respondenterna får friheten att samtala om sina 

erfarenheter och intressen. 

 

3.3 Genomförande 

Eftersom att vi redan valt ämnet specialpedagogik var vi överens om att våra respondenter 

bara skulle vara specialpedagoger. Vi började med att leta efter förskolor via region Gotlands 

hemsida (www.gotland.se). När vi funnit alla 59 registrerade förskolor sorterade vi bort de 

fristående förskolorna och kvar blev 40 kommunala förskolor. Därefter gjordes en lista över 

förskolorna och vem som ansvarade för varje förskola. Vi kom fram till att på de 40 förskolor 

vi valt ut var det 16 förskolechefer. I nästa skede mailade vi de 16 förskolecheferna och 

frågade om de samarbetade med en eller fler specialpedagoger och om vi kunde få deras 

kontaktuppgifter. Vi mailade även region Gotlands samordnare av nätverk-specialpedagoger 

http://www.gotland.se/
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och med hennes hjälp bifogades vårt mail vidare till alla specialpedagoger på Gotland. Av 

de 16 förskolechefer vi kontaktade fick vi kontaktuppgifter till nio specialpedagoger. Vi 

formulerade ett brev som innehöll information om vårt arbete samt frågan om de skulle 

kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. De åtta specialpedagoger som ville delta fick i 

förväg de intervjufrågor vi framställt bifogat i ett mail tillsammans med en 

informationsblankett där vi informerar om vårt syfte med det självständiga arbetet. I 

samband med mailet skickades en förfrågan om ett godkännande om inspelning av intervjun. 

Med oss till intervjuerna hade vi en samtyckesblankett som våra respondenter fick skriva på 

innan intervjun påbörjades.  

 

På grund av Anita Kullanders expertis valde vi att kontakta henne via e-post med frågan om 

hon kunde tänka sig att svara på våra intervjufrågor. Hon svarade att hon gladeligen deltog 

till vår studie. Vi skickade våra intervjufrågor till henne och en sammanfattning av hennes 

svar redovisas under kapitel fyra Resultat. 

 

Vi delade upp arbetsuppgifterna mellan oss så att en intervjuade medan den andra hanterade 

inspelningen samt skrev anteckningar under samtalets gång. Intervjuerna tog sammanlagt 

121 minuter. Innan vi påbörjade en intervju valde vi att ge våra respondenter en 

samtyckesblankett. Därmed gav de sitt samtycke till att vi spelade in intervjun och godkände 

att vi fick använda deras svar i vår studie. 

 

Vi valde att spela in intervjuerna via ljudinspelning för att vi senare skulle kunna gå tillbaka 

och lyssna på vad som sagts. Syftet var att respondenten skulle känna att vi lade vårt största 

fokus på samtalet mellan oss under den pågående intervjun. Enligt Bell (2006) är det en 

fördel att spela in sin intervju om man intervjuar en respondent i taget. Med ljudinspelningen 

kan man gå tillbaka och lyssna för att se att ens anteckningar är rätt och att man förstått 

svaret korrekt. Det ger också intervjuarna chansen att lägga sin fulla uppmärksamhet på 

respondenten och hens svar.  

 

3.4 Bearbetning  

Vi valde att utföra en meningskoncentrerad transkribering av det insamlade materialet, en 

meningskoncentrerad transkribering innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att den 

insamlade empirin förkortas och lyfter fram respondenternas huvudsakliga syfte av svaret. 
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När transkriberingen var gjord kategoriserades respondenternas svar efter de utformade 

forskningsfrågorna i arbetet. Efter varje intervju lyssnade vi på det inspelade materialet för 

att se om vi hade missat något under antecknandes gång samt att vi gjorde en sammanfattning 

av vad respondenten sagt. När alla intervjuer hade gjorts analyserades, kategoriserades och 

jämfördes deltagarnas svar gentemot varandra. Vi valde att kategorisera, analysera och 

jämföra respondenternas svar efter våra egna frågeställningar. Respondenternas svar 

redogörs för under kapitel fyra Resultat.  

 

3.5 Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (u.å.) tar upp fyra forskningsetiska principer som man alltid ska ha med sig 

när man gör en undersökning där människor involveras. Dessa fyra principer är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Vi 

kommer börja med att förklara innebörden av informationskravet som följs av 

samtyckeskravet, därefter konfidentialitetskravet och slutligen nyttjandekravet.  

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att man informerar sina deltagare om syftet med intervjun. Det 

ska också framgå vilken metod som används samt vad den insamlade empirin ska användas 

till. Något som är önskvärt är information om uppgifter kring forskningsresultat, om det 

kommer offentliggöras samt var och när detta i så fall kommer att ske. Det är också viktigt 

att informera deltagarna om att detta är frivilligt och att de har rätt att ångra sitt deltagande, 

om de vill.  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att man informerar sina deltagare att deras deltagande är frivilligt 

samt att de kan avstå från att medverka när som helst under arbetets gång. Innan en 

genomförd intervju eller en enkätundersökning ska forskaren ha försäkrats sig om att 

deltagaren eller deltagarna samtycker, genom att skriva på en samtyckesblankett. 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna som medverkar till studien ska garanteras att 

deras identitet inte kommer kunna identifieras i arbetet. Forskningsgruppen eller forskaren 
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som innehar känsliga och personliga uppgifter om de medverkande bör skriva på en 

tystnadsplikt som styrker att deras uppgifter är och förblir oidentifierbara.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet inte får överlåtas till någon annan, 

om det inte framgick av den ursprungliga forskaren, att detta material kan utlämnas till andra 

forskare om även de bibehåller tystnadsplikten som utlovades från start. 

 

Vi har tagit det etiska övervägande på stort allvar. De respondenter som har intervjuats har i 

första hand blivit tillfrågade om de vill vara med och delta i en intervju. Vi har informerat 

att vårt syfte med det självständiga arbetet handlar om särbegåvade barn och att vi vill ta 

reda på om och hur dessa barn kan stimuleras i förskolan. Vidare har vi frågat om alla 

respondenter godkänner att intervjun spelas in och att materialet bevaras hos oss till dess att 

arbetet är godkänt. Sedan raderas allt inspelat material. Vi har lagt stor vikt vid att alla våra 

respondenter vet att deras identiteter är konfidentiella. Ingen förutom vi vet vilka de är. 

Därför har vi valt att använda oss av fiktiva namn och kön genom hela studien. De 

intervjuade respondenterna fick innan påbörjad intervju en samtyckesblankett att skriva på. 

Samtyckesblanketten symboliserar ett medgivande av respondenterna att delta i intervjun, 

att de fått vetskap om studiens syfte, att deras identiteter är konfidentiella och att det har rätt 

att ångra sitt deltagande. Bell (2006) hävdar att alla respondenter ska vara medvetna om att 

intervjun spelas in, studiens syfte, vilka som tar del av informationen och hur länge det 

inspelade materialet bevaras. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

För att avgöra hur giltig och tillförlitlig informationen man fått fram anser Bell (2006) att 

man behöver granska informationen kritiskt. Tillförlitlighet menar Bell är reliabilitet. 

Reliabilitet är ett mått på om en handling eller metod utvisar ett resultat, som vid olika 

situationer och under lika förhållanden, är likvärdigt. Ett mer komplicerat begrepp är 

validitet. Begreppets innebörd enligt Bell är att få reda på om det man undersöker blir det 

man avsett att undersöka.  

 

Vi har intervjuat fyra specialpedagoger för att ta reda på hur särbegåvade barn kan 

synliggöras i förskolan och vilken hjälp de kan få. Det är specialpedagogernas perspektiv 
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som ligger till grund för vår studie. En kvalitativ undersökning innebär enligt Hedin 

(1996/2011) att man undersöker människors upplevelser av eller människors syn på något. 

Det handlar om ett beskrivande perspektiv. När man ska göra en kvalitativ undersökning 

anser Hedin att man inte får glömma bort att människor ser olika på saker och det är något 

som forskaren måste ta hänsyn till. Det finns inte bara ett objekt eller en absolut sanning. En 

kvalitativ undersökning handlar om att samla material som gör att man kan besvara de 

frågeställningar som framställts och vidare komma fram till ett resultat. Som vi nämnt ovan 

grundar sig denna studie på specialpedagogers perspektiv. 

 

I vår undersökning grundar sig allt på våra respondenters svar i samband med relevant 

litteratur som stöd. Det vi vill undersöka är om särbegåvade barn synliggörs i förskolan samt 

om de får stimulans efter deras nivå och utvecklingskurva. Genom att följa vårt syfte och 

våra frågeställningar kan vi garantera reliabilitet och validitet. För att få ökad tillförlitlighet 

till studien har vi spelat in varje respondent, lyssnat och sammanfattat deras svar.  

 

Vi anser att vår kvalitativa studie inte är generaliserbar på grund av att resultatet grundar sig 

på fyra specialpedagoger på Gotland. För att studien ska vara generaliserbar behövs det 

betydligt fler perspektiv från samtliga specialpedagoger på Gotland.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

4. Resultat 

I denna del kommer vi att presentera vårt resultat från samtliga fyra intervjuer med 

specialpedagoger utifrån studiens frågeställningar: Vad innebär ett särbegåvat barn för en 

specialpedagog? Hur kan förskolans pedagoger upptäcka ett särbegåvat barn? Vilka 

hjälpmedel finns det för att stimulera särbegåvade barn i förskolan? Har särbegåvade barn 

särskilda behov? Under intervjuerna framkom även information om att särbegåvade barn 

kan bli feldiagnostiserade. Vi lyfter fram respondenternas åsikter angående detta under 

punkten 4.5 då informationen är relevant. Under punkten 4.6 sammanfattas Anita Kullanders 

svar. 

 

4.1 Innebörden av särbegåvning enligt specialpedagoger 

När vi ställde frågan: Vad innebär ett särbegåvat barn enligt dig? Svarade Axel att han anser 

att ett särbegåvat barn har en ojämn profil. Han menar att barnet är högpresterande i ett 

område men också lågpresterande inom ett annat. Han nämner det emotionella området. 

Axel beskriver att ett barn kan vara högt presterande inom exempelvis matematik och 

samtidigt ligga lågt i sin prestation inom det sociala samspelet med andra.  

 

Eva-Lisa svarade att hon anser att en särbegåvad individ har en speciell förmåga inom ett 

eller fler områden. Hon tar upp områden som matematik eller musik. Hon påpekar dock att 

ett särbegåvat barn oftast fördjupar sig inom ett specifikt ämne.  

 

Johanna svarade att ett särbegåvat barn har en speciell begåvning inom ett område. Hon 

lyfter fram att särbegåvade barn har djupa tankar och funderingar och att en del av barnen 

har ett specialintresse och vill lära sig massor av fakta inom ett eller fler områden. Johanna 

framhåller att begreppet och ämnet är relativt nytt inom förskolans värld. 

 

Den sista respondenten Theresé svarade att hon anser att ett särbegåvat barn, precis som 

ovanstående svarat, har en hög eller låg intellektuell kompetens inom ett eller fler områden. 

Hon anser också att ett särbegåvat barn ligger över normalkurvan och är i behov av stöd i 

form av stimulans.  
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Det vi kan avläsa här är att alla respondenter ser på särbegåvning på likvärdiga sätt. Alla 

lyfter fram att särbegåvad är när en individ är högt intellektuell inom ett eller fler områden 

men även underpresterar i andra. 

 

4.2 Upptäckten av ett särbegåvat barn i förskolan 

Hur kan man upptäcka ett särbegåvat barn? Axel anser att ett särbegåvat barn är extra duktigt 

på ett eller fler områden. Att barnet har en särskild kompetens inom ett teoretiskt område 

som exempelvis matematik, svenska eller naturvetenskap. Han lyfter fram att man kan 

upptäcka barn med särskild begåvning genom att använda sig av kartläggningsmetoder. En 

metod han tar upp är TRAS - Tidig Registrering Av Språkutveckling. Denna 

kartläggningsmetod innebär att man mäter var barnet ligger utvecklingsmässigt inom 

språket. Axel hävdar att det behövs kunskap om barnet för att kunna ge den rätta stimulansen 

och därav påpekar han vikten av att ha en god dialog med vårdnadshavarna. Han menar att 

det oftast är vårdnadshavarna som tidigt lägger märke till barnets utmärkande förmågor och 

att den goda dialogen kan leda till att man tidigt kan hjälpa särbegåvade barn med rätt 

stimulans.  

 

Eva-Lisa hävdar att upptäckten av ett särbegåvat barn kan visa sig genom ett lillgammalt 

beteende. Hon menar att barnet har ett väl utvecklat ordförråd likt en vuxen och har fördjupat 

sig i ett visst ämne som barnet finner intressant. Hon säger också att barnet har en hög 

intellektuell förmåga inom ett område medans ett annat område halkar efter 

utvecklingsmässigt. Eva-Lisa lyfter fram att hon anser att det finns tecken på att ett barn är 

särbegåvat. Oftast är de uttråkade, understimulerade, utåtagerande och kan i värsta fall även 

vara rymningsbenägna.  

 

Johanna lyfter fram att de tecken som syns är att de är uttråkade, kan anses som flamsiga 

och stökiga. Vi måste tänka om och ge dessa barn rätt utmaningar som ligger på deras 

intellektuella nivå. Det är svårt för pedagoger att från början upptäcka dessa barn, och när 

upptäckten gjorts hitta rätt material och utmaning för att stimulera dem rätt.  

 

Theresé menar på att de har ett dåligt tålamod och ser uttråkade ut samt är utåtagerande, de 

kan också anses som stökiga. Theresé menar också att barnen kan dölja sin förmåga för att 
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hamna på samma nivå som de andra barnen i barngruppen. Det kan resultera i att upptäckten 

kan försvåra eftersom vi tror att det inte finns något att upptäcka.  

 

Våra respondenter är eniga om hur upptäckten av ett särbegåvat barn ger sig till känna. Vi 

kan avläsa att samtliga är överens om att särbegåvade barn kan uttrycka sig i form av olika 

beteenden. De beteenden som respondenterna har lyft fram är uttråkad, utåtagerande, 

understimulerade samt flamsiga och stökiga. Det kan även visas genom ett dåligt tålamod 

vid samlingar och andra aktiviteter.  

 

4.3 Hjälpmedel att tillhandahålla  

Vilka hjälpmedel finns det då att tillgå? Axel lyfter fram att förskolan ska ta vara på sina 

resurser (elevhälsan eller specialpedagoger) för att få hjälp med handledning. Han anser dock 

att det fattas resurser och material för just detta område. Förskolans personal har för lite 

kunskap inom området och detta tycker Axel är en viktig aspekt. Han betonar att fortbildning 

inom särbegåvning är aktuellt i nuet. Vidare lyfter han fram att det är svårt att hitta rätt 

verktyg för att stimulera dessa barn på grund av bristande kunskaper om ämnet.  

 

Eva-Lisa anser också att resurser samt material inom detta ämne fattas på förskolan. Hon 

anser att pedagogerna behöver fortbildning inom området. Hon menar att det är för stor brist 

på kunskap hos personalen på de olika förskolorna för att man ska kunna hjälpa och stimulera 

dessa barn till fullo. Detta är ett problem som är på väg att lösas. Mer kunskap om området 

menar Eva-Lisa kommer hjälpa oss att synliggöra särbegåvade barn i tid och detta kommer 

i slutändan resultera i att barnen får den stimulans och det stöd som behövs för att utvecklas 

i sin egen takt.  

 

Johanna anser att pedagoger behöver mer kunskap inom området särbegåvade barn. Hon 

menar att förskolans pedagoger också behöver förstå inom vilket område ett särbegåvat barn 

har sin intellektuella förmåga för att kunna ge rätt utmaningar. Hon hävdar att förskolans 

personal kan bli bättre på att hitta rätt stimulans med rätt kunskap. 

 

Theresé håller med ovanstående respondenter. Pedagoger ute i förskolan är dåligt rustade 

för att arbeta med särbegåvade barn. Hon menar att det är ett ganska nytt område för 



 

23 

 

förskolan. På grund av att området är relativt nytt för förskolan menar Theresé att kunskapen 

om vad för hjälpmedel det finns att tillhandahålla saknas. 

 

Det vi kan avläsa utifrån respondenternas svar är att det finns för lite kunskap inom området 

särbegåvade barn i förskolan. Området är relativt nytt för förskolan vilket resulterar i att 

vetskapen om hur man kan stötta och stimulera dessa barn saknas. Respondenterna 

framhåller att förskolans personal bör fortbilda sig inom området särbegåvning. En ökad 

kunskap inom området ger pedagogerna fler förutsättningar att synliggöra ett särbegåvat 

barn samt vilken stimulans som passar för varje enskild individ.  

 

4.4 Särbegåvade barns särskilda behov 

Har särbegåvade barn särskilda behov? Axel menar på att barnen behöver få stimulans som 

är balanserad och utformad efter hens egna potential inom de olika områdena som både 

behöver utvecklas och stimuleras. Det är ett område som behöver lyftas fram mer för att 

kunna möjliggöra en utveckling för både barn och pedagoger. Han menar också att stöd och 

handledning går att få från specialpedagoger.  

 

Eva-Lisa framförde vikten av att ge barn rätt stimulans, eftersom deras särskilda behov är 

att kunna få rätt sorts utmaning och stimulans för att utvecklas. ”Särskilda behov finns i och 

med att de behöver stimulans på en högre nivå.” (Eva-Lisa). Vidare menar hon att det är 

viktigt att pedagogerna möter barnen på den aktuella nivån som de befinner sig på i 

dagsläget, och att hela tiden utveckla dem efter behov. Andra behov som är betydande för 

dessa barn är miljön och bemötandet de får från pedagoger på förskolan, vilket också är 

grundstenarna för att ge rätt stimulans. Det som anses som ett problem är hur mycket 

pedagogerna är villiga att ge. Att stimulera ett särbegåvat barn kan ses som en extrauppgift. 

Eftersom pedagogerna ska planera verksamheten efter samtliga barn och inte särbehandla 

någon kan detta ses som en utmaning och belastning.  

 

Johanna pekade på hur viktigt det är för barnen att de får rätt stimulans och att pedagoger 

inser att särbegåvade barn har särskilda behov. Hon tar även fasta vid hur viktigt det är för 

dagens samhälle att barnen utvecklar den sociala förmågan. Johanna trycker på att barnen 

behöver rätt stimulans. Om de inte får tillräckligt med stimulans så kan det leda till att barnen 

inte utvecklas tillräckligt. Hon anser att det har blivit mer ämnesinriktat inom förskolan och 
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att det läggs mycket tid på att planera och utforma verksamheten efter detta. Johanna anser 

detta som ett problem då förskolan inte ska efterlikna skolan och dess undervisningsmetod.  

 

Theresé svarade att det krävs rätt stimulans för att ge barnen rätt verktyg de behöver för att 

de ska utvecklas vidare. Detta anser hon är deras särskilda behov. Barn som är särbegåvade 

behöver utmaningar som är utformade efter deras kapacitet. Det kan lätt leda till att barnet 

blir uttråkat och att hen hellre sysselsätter sig med något annat som är mer intressant.  

 

Pedagoger i dagens verksamheter är dåligt rustade för ett arbete med särbegåvade barn. De 

utgår från sin utbildning och vad de tidigare mött på under sin tid som pedagog. De arbetar 

efter dagliga rutiner och följer en väg i verksamheten. Det blir viktigt att pedagoger fortbildar 

sin inom detta område. Det är relativt nytt begrepp inom förskolan och behöver belysas och få 

mer kunskap om. (Johanna) 

 

Det vi kan avläsa av respondenternas svar är att ett särbegåvat barn ofta ligger högt 

intellektuellt inom ett ämnesområde och lågt inom det emotionella området. Respondenterna 

hävdar att pedagoger behöver stimulera särbegåvade barn efter individens aktuella förmåga. 

Det är också viktigt att lyfta fram ett särbegåvat barns låga utvecklingsområde. Pedagogernas 

uppgift blir att försöka hitta en balans mellan den intellektuella förmågan och den låga 

förmågan för att ett särbegåvat barn ska få den rätta stimulans de behöver.  

 

4.5 Särbegåvade barn kan bli feldiagnostiserade 

Under intervjuerna med specialpedagogerna nämnde alla fyra att särbegåvade barn kan bli 

feldiagnostiserade. Detta var något som kom på tal och inte någon frågeställning vi utformat. 

Vi anser att detta är relevant att belysa även fast det inte ingår i vårt syfte eller våra 

frågeställningar. 

 

Inledningsvis lyfter Axel fram att pedagoger vanligtvis misstolkar särbegåvade barns 

beteende med en diagnos. Han menar att ett barns ”stökiga” beteende inte alls behöver 

betyda att hen har en diagnos. 

 

Eva-Lisa framhåller också att det är vanligt att misstolka ett annorlunda beteende för en 

bokstavskombination. Vanliga bokstavskombinationer som kommer på tal är ADD, ADHD 

samt autism.  



 

25 

 

 

Johanna håller med vad Axel och Eva-Lisa har sagt. Johanna säger även att när man 

missbedömer ett särbegåvat barn kan det ge barnet konsekvenser. Johanna antyder att ett 

barn som har ett ”stökigt” beteende först och främst testas för olika diagnoser. Hon hävdar 

att det är en enkel metod för pedagoger att ta till. 

 

Theresé instämmer med ovanstående respondenter. Hon hävdar också att missbedömandet 

av särbegåvade barn i framtiden kan leda till djup depression och i värsta fall 

självmordstankar. Theresé håller med Johanna i hennes åsikt om att pedagoger använder sig 

av diagnoser så fort ett barn har ett ”oönskat” beteende.  

 

Samtliga respondenter har tagit upp att barn som har en särbegåvning kan bli 

feldiagnostiserade. Detta kan leder till problem för barnet eftersom barnet själv inte får den 

stimulans den behöver. Detta kan även leda till djup depression och i framtiden kan detta 

leda till att barnet får självmordstankar. Det framkom även att pedagoger är snabba på att 

diagnostisera ett oönskat beteende. Diagnoserna särbegåvade barn kan få är ADD, ADHD, 

dyslexi eller autism.  

 

4.6 Anita Kullander 

Kullander använder sig av Roland S Perssons definition av vad ett särbegåvat barn är. Hon 

lyfter också fram att särbegåvade barn snabbt utvecklas intellektuellt men inte motoriskt. 

Dessa barn behöver stimuleras på en nivå som är högre än sina jämnåriga kamrater. Detta 

kan resultera i att avståndet mellan kamraterna hela tiden ökar. Hon menar även att 

särbegåvade barn inte har samma behov av leken. Självklart leker de men på ett mer 

intellektuellt sätt med ord och fantasier. Kullander hävdar att ett särbegåvat barn söker sig 

till mer avancerade aktiviteter än det som erbjuds på förskolan. Barnen visar ett större 

intresse för exempelvis bokstäver än för själva dockvrån. Vid understimulans har det visats 

att särbegåvade barn kan visa en utåtagerande sida. Kullander menar också att 

vårdnadshavarnas information om barnets sysselsättning hemma är viktig. Något som 

Kullander lyfter fram är att personalen på förskolan saknar kunskap och behöver fortbildning 

samt handledning inom området särbegåvade barn. Det är viktigt att inse att alla barn har 

samma människovärde, oavsett funktionsvariation. Det är viktigt att alla barn får adekvat 

stimulans och utvecklas optimalt. Det är en rätt människan besitter menar hon. Ingen individ 

får hållas tillbaka eller påskyndas i sin utveckling. Enligt Kullander har särbegåvade barn 



 

26 

 

särskilda behov. Hon menar att särbegåvade barn har behov av att få accelerera i sin 

utveckling och att få lära sig saker i sin egen takt, vilket kan gå i dubbelt så hög hastighet än 

vad vi normalt är vana vid. Även Kullander tar upp att särbegåvade barn kan bli 

feldiagnostiserade. Hon menar att särbegåvade barn upplevs ha ett liknande beteende som 

barn med en utredd diagnos. 
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5. Diskussion  

I detta kapitel diskuterar vi vårt resultat tillsammans med relevant litteratur och tidigare 

forskning. Även här lyfter vi fram punken 5.5 Särbegåvade barn kan bli feldiagnostiserade 

för att diskutera med relevant litteratur.  

 

5.1 Innebörden av särbegåvning enligt specialpedagoger 

Det vi kan utläsa från våra intervjuer är att samtliga respondenter anser att innebörden av 

särbegåvning är att ett barn har en speciell förmåga inom ett eller fler områden. Enligt våra 

respondenter kan barn som anses särbegåvade ha djupa tankar och funderingar. En av 

respondenterna hävdar att det har visats att ett särbegåvat barn oftast ligger över den så 

kallade normalkurvan för utveckling och är i behov av stöd och stimulans för att utvecklas 

vidare. Några som stärker detta resonemang är Dunn, Dunn och Treffinger (1992/1995). De 

framhäver att barn som är särbegåvade ligger över den normala kurvan för utveckling samt 

att de skiljer sig från övriga barn i samma ålder. De lyfter fram att deras definition av begåvad 

beskriver barns prestationsförmågor. Wallström (2010) anser att ett särbegåvat barn 

särskiljer sig genom att de visar nyfikenhet, ställer frågor, diskuterar gärna på djupet och 

tycker om att tillägna sig kunskap. Särbegåvade barn kan redan svaren på det mesta och de 

sysselsätter sig med andra saker som de själva anser stimulera dem. Hon hävdar också att ett 

särbegåvat barn kan påvisa ett beteende som inte alltid upplevs som positivt då deras 

understimulerade reaktion kan leda till ett utåtagerande beteende. Det som är utmärkande 

för särbegåvade barn enligt Stålnacke (2015) är att de utvecklas inom ett eller fler områden 

olika snabbt, exempelvis socialt, emotionellt eller kognitivt och i annan takt jämfört med 

andra barn. Det har även visats att barn som är särskilt begåvade reagerar hårdare på sin 

omvärld. Hon hävdar att särbegåvade barn kan visa sidor, som för omgivningen är svåra att 

förstå.  

 

Två av våra respondenter är överens om att ett särbegåvat barn kan ha en ovanligt hög 

begåvning inom ett eller fler ämnesområden, vilket även Wallström (2010) menar. Hon 

hävdar att särbegåvning används som ett begrepp för att förklara att en individ är mycket 

intellektuellt kompetent inom ett eller fler ämnesområden. De ämnesområden som våra 

respondenter lyfter fram är matematik och musik. Persson (2015) menar att man på olika vis 

kan vara särskilt begåvad. Som särbegåvad kan man inom ett visst område vara mycket starkt 

intellektuellt begåvad inom exempelvis matematik, språk eller musik. Även Wallström 
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(2010) belyser detta. Hon påpekar att det inte enbart handlar om att vara högt kompetent 

inom det akademiska området utan det kan således vara att barnet har en utomordentlig 

talang inom musik, bild eller någon fysisk aktivitet. De ämnesområden som respondenterna 

och författarna ovan beskriver ingår i Gardners (1999/2001) sju intelligenser. Den verbala-

lingvistiska intelligensen som innebär att man har en god förmåga i att hantera språk. Den 

musikaliska-rytmiska intelligensen som innebär att man besitter en god känsla för rytm, 

melodi, klang och tonhöjd. Inom den logiska-matematiska intelligensen har man ett stort 

intresse för olika logiska matematiska lösningar. Den spatiala-visuella intelligensen innebär 

att man har en god känsla för linjer, form, mönster och färg och i den kroppsliga-kinestetiska 

intelligensen innebär det att man har en god kroppskännedom.  

 

Kullander (2016) som håller sig till Perssons definition av särbegåvning säger att ett 

särbegåvat barn utvecklas snabbt intellektuellt men att de kanske brister i sin utveckling 

gällande det motoriska området. Barn som är särbegåvade behöver en högre stimulans än 

sina jämnåriga. Hon säger också att ett särbegåvat barn inte har ett lika stort behov av att 

leka som andra bra. Någon som också nämner kamratrelationer är Wallström (2010). Hon 

lyfter fram att kamratrelation kan vara ett svårt moment, för en särbegåvad individ, om 

kamraterna inte ligger på en likvärdig intellektuell nivå som en själv. Wallström beskriver 

ett exempel som framkom i en intervju med ett barn som redan i förskolan lade märket till 

att han skiljde sig från sina kamrater, i språkutvecklingen, då han använde sig av ord och 

meningsbyggnader som de övriga barnen inte förstod plus att han fick anpassa sig efter de 

andra barnen. Barn som är särbegåvade letar efter en mogen vänskap medans andra barn 

försöker hitta kompisar att leka med.  

  

5.2 Upptäckten av ett särbegåvat barn i förskolan 

Hur man upptäcker ett särbegåvat barn är beroende på hur barnet utmärker sig. Wallström 

(2010) betonar att vårdnadshavare kan se på sina barn om de har en ovanligt hög förmåga 

inom ett område, exempelvis att barnet är uppmärksamt, nyfiket eller ligger långt fram i den 

motoriska utvecklingen redan i spädbarnsåren. Persson (2015) menar att de barn som är 

särbegåvade anses individuella, kreativa, oberoende, perfektionistiska, har ett stort behov av 

logik och tänker ofta filosofiskt eller är mycket reflekterande. De särbegåvade barnen är 

nyfikna, deltar gärna i diskussioner som de kan utveckla, de besitter ofta stor kunskap och 

sällskapar gärna med äldre barn och vuxna. McGee och Hughes (2011) påpekar att ett 
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särbegåvat barn gärna gör saker självständigt för att det ska bli som de själva vill och de kan 

också vägra att följa direktiv från pedagogerna för att på så sätt göra uppror för att de redan 

känner att de besitter kunskapen. Stålnacke (2015) håller med ovanstående och betonar att 

särbegåvade barn redan i förskoleåldern har ett mer avancerat tänk, leker på ett annat vis 

samt att deras relationer är mer utvecklade. Det är vanligt att särbegåvade barn använder sin 

förmåga till att fånga upp olika beteenden inom det sociala och anpassar sig därefter så att 

de får den respons de behöver. En del barn tillintetgör nästan sig själva på grund av att de 

ska känna tillhörighet till gruppen och för att bli accepterade av utomstående. En annan del 

av de särbegåvade barnen struntar i om de passar in och väljer att fokusera på vad de själva 

tycker är intressant. Johanna menar vidare att det är de barn som väljer att anpassa sig till sin 

omgivning som är svår att upptäcka som särbegåvade, då de ofta döljer sin förmåga för att 

passa in.  

 

Respondenterna i vår studie anser att särbegåvade barn kan upptäckas genom deras 

ageranden, exempelvis kan de se uttråkade ut, vara utåtagerande eller väljer bort vissa 

arbetsuppgifter för att stimulansen är för liten. Kullander (2016) håller med de övriga 

respondenterna då hon hävdar att särbegåvade barn kan särskiljas från andra, hon menar på 

att de söker sig till mer avancerade aktiviteter. Hon anser också att särbegåvade barn kan 

uppvisa ett utåtagerande beteende på grund av för lite stimulans. Att ett särbegåvat barn 

känner sig uttråkad kan leda till ett oönskat beteende, håller McGee och Hughes (2011) med 

om, men de hävdar att barnet själv inte kan styra över detta. Fortsättningsvis menar de att 

begåvade barn kan sätta för höga krav på sig själva i allt de gör vilket då kan leda till att ett 

misslyckade tar oerhört hårt på barnet. 

 

I vårt resultat är våra respondenter överens om att ett särbegåvat barn kan utmärka sig på 

olika sätt. Det finns exempelvis de barn som har ett väl utvecklat ordförråd, visar ett stort 

intresse inom ett eller fler ämnesområden eller handlar på ett lillgammalt sätt. Någon som 

också anser att ett särbegåvat barn kan utmärka sig på olika sätt är Westling Allodi (2016). 

Hon framhåller att man känner igen dessa barn genom att de inte följer den normala 

utvecklingen. Dessa barn använder sig av avancerade meningar och har ett bredare ordförråd 

än sina jämngamla. McGee och Hughes (2011) är ense med Westling Allodi. De menar att 

barn som är särbegåvade pratar sina första ord väldigt tidigt, redan vid nio månaders ålder. 

Särbegåvade barn är ovanligt aktiva spädbarn, de utövar ovanliga färdigheter inom olika 

områden och läser innan de fyllt fyra år. Till sist menar författarna även att särbegåvade barn 
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inte enbart lär sig att prata tidigt utan använder sig således av ett mer avancerat ordförråd för 

deras ålder. En respondent lyfter fram kartläggningsmetoden TRAS och menar att man 

genom denna metod tidigt kan mäta var barnet ligger utvecklingsmässigt inom språket. 

Kreger Silverman (2016) förhåller sig kritiskt till vad ovanstående sagt. Hon påpekar att 

särbegåvade barn i stort sett är osynliga. Hon hävdar att det finns miljontals särbegåvade 

barn som inte uppmärksammas på grund av att deras särskilda begåvning inte sticker ut 

tillräckligt samt att pedagoger inte har tillräckligt med kunskap. Liljedahl (2016) håller med 

Kreger Silverman. Hon anser att förskollärare idag behöver skaffa sig de rätta glasögonen 

för att kunna uppmärksamma de särbegåvade barnen. Hon anser att alla förskollärare bör gå 

på föreläsningar gällande ämnet för att få mer kunskap och kunna öppna upp ögonen för 

dessa barn. Gardner (1999/2001) beskriver den likformiga skolan. Den undervisningsform 

som har dominerat genom människans historia grundar sig i att alla människor studerar på 

samma sätt. Bedömningen av deras prestationer bedöms på samma vis. Denna 

undervisningsform ansågs rättvis då ingen fick några fördelar. Gardner hävdar dock att detta 

är fel. Alla människor är olika och behöver bemötas på olika vis. Han lyfter fram att varje 

individ har sin egen intellektuella förmåga. Varje individ bygger sina intelligenser i olika 

mönster. Det är upp till pedagogerna att välja om de vill bortse från att varje individ är en 

egen person eller att erkänna att skillnader mellan varje enskild individ finns. Gardner 

belyser att det kan vara pedagogers okunnighet på området eller frustration över individers 

skillnader som gör att pedagogerna väljer att ignorera situationen. 

 

5.3 Hjälpmedel att tillhandahålla 

McGee och Hughes (2011) anser att det första steget för att kunna hjälpa särbegåvade barn 

är att uppmärksamma deras unika begåvning. Tillsammans med specialpedagoger, 

psykologer och förskollärare kan man hitta de rätta hjälpmedel som behövs för att stimulera 

barnet till att utvecklas vidare. Mönks och Ypenburg (2005/2009) anser att det är svårt för 

både föräldrar och lärare att finna det rätta materialet som är tillräckligt pedagogiskt för att 

stimulera ett särbegåvat barn, och som de är i behov av. Säljö (2013) framhåller följande: 

”Lärande i ett sociokulturellt perspektiv förstås som en fråga om hur individen tillgodogör 

sig (det vill säga approprierar) kunskaper och färdigheter som man exponeras för” (s. 66). 

Vidare lyfter Säljö att lärandet kan ske oberoende av plats och sammanhang. Lärandet kan 

både ske medvetet och omedvetet. Det är viktigt att förstå att individer lär på olika vis. Den 
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enskilda individens utveckling förstås genom att en hänsyn tas till ”lärandets situerade 

karaktär” (s. 66).  

 

Samtliga respondenter är eniga om att dagens pedagoger i förskolor är dåligt rustade och 

därmed har bristande kunskaper inom området särbegåvning. De menar också att det finns 

material och hjälp att tillgå, men eftersom kunskapsbristen är stor faller detta lätt bort. 

Partanen (2007) menar att utvecklingszonen kan sammanfattas följande: ”Det eleven ännu 

inte kan självständigt kan den lära sig tillsammans med andra. Men de pedagogiska 

konsekvenserna är så mycket mer omfattande” (s. 59). Vidare lyfter Partanen att en pedagog 

kan anpassa sitt förhållningssätt och sin roll gentemot barnet och dess lärande. Varje enskild 

individ har sina förväntningar av vad en pedagog ska göra, bete sig samt hur lärandet ska 

ske. För att ett barn som är särbegåvat ska få stimulans behöver det finnas tillräckligt med 

resurser och kunskap om ämnet samt att barnen behöver bli upptäckta anser Wallström 

(2010). Dunn, Dunn, och Treffinger (1992/1995) påpekar att det finns en stor utmaning i 

mötet med barn som är särbegåvade. Den stora utmaningen är att vara behjälplig för lärare 

och vårdnadshavare för att ge dem rätt material och kunskap kring ett arbete med ett 

särbegåvat barn. Engström (2005/2009) hävdar således att pedagoger missar en hel del barn 

som är särbegåvade på grund av för lite kunskap. Personal i dagens förskola saknar kunskap 

och behöver fortbildning och handledning inom området, detta påpekar Kullander (2016). 

Hon framhåller vikten av att alla barn ska få likvärdig stimulans och utveckling och att det 

är en rätt som människan besitter.  

 

5.4 Särbegåvade barns särskilda behov 

Gur (2011) uppger att man inte kan dra alla särbegåvade barn över samma kant. Dessa barn 

precis som andra barn har olika personlighetsdrag. Barn som är särbegåvade behöver inte ha 

liknande begåvning utan kan ha helt olika begåvningar men ändå hamna under kategorin 

särbegåvat barn. När det gäller våra respondenter framhäver de att ett särbegåvat barn 

behöver stimulans som är balanserad och utformad efter barnets egna potential. Den 

proximala utvecklingszonen enligt Strandberg (2006) innebär att barn med hjälp av vuxnas 

vägledning eller tillsammans med en kompis kan utveckla sin intellektuella förmåga genom 

att lösa problem. 
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En av respondenterna tar upp vikten av att möta barnet på den aktuella nivån som de befinner 

sig på. Respondenten anser också att det finns problematik i hur mycket pedagoger är villiga 

att anstränga sig. Att utforma verksamheten extra på grund av att ett eller fler barn är 

särbegåvade anses som en belastning i och med att det behövs utformas extra material och 

en utökad planering kring detta. Persson (1997) tar upp att barn med svag inlärningsförmåga 

oftast prioriteras då det anses olämpligt att förbereda undervisning för barn med högre 

prestationsförmåga än vad styrdokumenten säger är normalprestation. Han skriver att det 

kanske med all rätt är så att mindre begåvade barn behöver det extra stödet men att man då 

vägrat inse att särbegåvade barn också har särskilda behov. Lundbäck (2016) anser att det är 

otroligt viktigt att ge särbegåvade barn den intellektuella stimulans de behöver. Hon hävdar 

att det egentligen inte är svårare att ge dessa barn mer krävande aktiviteter än när man ska 

se till alla barns olika behov i en barngrupp. Även i förskolans läroplan kan man läsa att:  

 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättning så att de utvecklas så långt som möjligt. (Lpfö 98/2016, s. 5)  

 

Fortsättningsvis hävdar Wallström (2010) att särbegåvade barn kan visa en stor lätthet med 

inlärning inom ett ämne men ha inlärningssvårigheter i ett annat. Exempelvis kan barnet visa 

en god förmåga genom att vara nyfiken och att tänka abstrakt, men påvisa svårigheter i och 

med skolarbetens uppgifter. Det kan förekomma olika svårigheter som kan leda till en sämre 

självbild som i sin tur kan leda till att barn blir omotiverade. Den viktigaste delen till lärande 

är motivationen. Om motivationen har sjunkit så pass mycket att den inte alls finns kvar så 

kan särbegåvade barn bli utåtagerande eller störa andra barn under arbetspass på olika vis. 

Det kan även bli så att särbegåvade barn kan bli introverta och håller sig helst för sig själva. 

En viktig faktor är att pedagoger ska vara medvetna om att en del problem kan döljas väl av 

ett barn som är särbegåvat. En annan utmaning är att veta om barn har inlärningssvårigheter 

eller om de bara är uttråkade. Det är viktigt att redan i ett tidigt stadie av barns utveckling ta 

reda på deras inlärningssätt samt om det finns några hinder för att kunna ge barn ett så 

lämpligt stöd och stimulans som möjligt. Respondenterna menar att det är viktigt att 

pedagogerna fortbildar sig för att de är dåligt rustade för ett arbete med särbegåvade barn. 

Pedagogerna utgår ifrån den utbildning som de fått, vilket innehåller en väldigt liten del, 

eller i värsta fall ingenting alls om särbegåvade barn. Caruthers (1963) hävdar att begåvade 
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barn behöver en assistent för att få hjälp med den stimulans som krävs för att barnet ska 

vidareutvecklas. Hon anser också att begåvade barn behöver rätt stimulans för att känna sig 

som en i gruppen. Att vara i behov av särskilt stöd kan ses som något negativ då man kan 

pekas ut som speciell beskriver Asp-Onsjö (2010), men att vara i behov av särskilt stöd 

innebär att man får den hjälp och det stöd man behöver för att klara sig genom livets gång. 

Man kan uppleva oönskade konsekvenser om man inte blir sedd för sina svårigheter.  

 

En av våra respondenter betonar att det behövs kunskap om barnet för att tidigt kunna 

upptäcka om någon särbegåvning finns. Han menar att barnets vårdnadshavare känner barnet 

så väl att de vet om barnet sticker ut gällande olika förmågor. Han hävdar att en god dialog 

med barnets vårdnadshavare ger förutsättningar för att ett särbegåvat barn får rätt stimulans 

så tidigt som i förskolan. McGee och Hughes (2011) lyfter fram vikten av att familj och 

förskola samarbetar för att kunna ge barnet den stimulans som behövs. Vidare framhåller de 

att vårdnadshavare till särbegåvade barn besitter en stor roll för att den unika begåvningen 

blir synlig. De menar att vårdnadshavare känner sina barn och att det är vårdnadshavarna 

som först lägger märke till den unika förmågan som barnet har.  

 

Våra respondenter är överens om att särbegåvade barn har ett eller fler intressen som de 

dyker djupt i. Alla respondenter har också nämnt att ett särbegåvat barn ligger högt 

intellektuellt men att den sociala och emotionella utvecklingen halkar efter. De menar på att 

särbegåvade barn har svårt med det sociala samspelet med andra och att den emotionella 

utvecklingen ligger så långt efter att det blir problematiskt. Även McGee och Hughes (2011) 

styrker detta genom att betona att begåvade barn kan förstå abstrakt fakta som döden tidigare 

än sina jämngamla. Dock kan detta leda till att dessa barn har svårt att ta till sig den fakta 

om exempelvis döden då den emotionella utvecklingen inte är i samma fas som den 

intellektuella. Begåvade barn kan utveckla emotionella svårigheter som exempelvis rädslan 

för att bli lämnad, känslomässiga svårigheter gentemot andra människor, perfektionistiskt 

beteende i form av att allt ska vara perfekt och en låg självkänsla i form av att man anses 

annorlunda. Dessa är tecken på att man har en unik begåvning som behöver stöttning och 

stimulering. Stålnacke (2015) hävdar dock att särbegåvade barn i stort sett är emotionellt 

trygga, och att det egentligen inte finns något som visar på att särbegåvade barn har en brist 

i utvecklingen gällande emotionella och sociala färdigheter. Den emotionella utvecklingen 

för särskilt begåvade barn är densamma som för normala barn. Det är viktigt att barnen blir 
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accepterade, får förståelse samt att de bemöts rättvist. Om det brister i bemötandet kan det 

leda till att individens utveckling försämras.  

 

5.5 Särbegåvade barn kan bli feldiagnostiserade  

Dagens särbegåvade barn menar Liljedahl (2016) blir ofta diagnostiserade fel på grund av 

att de agerar passivt eller agerar utåtriktat när de understimulerats. Diagnoserna för dessa 

barn hamnar oftast på ADHD, autism eller asperger. Samtliga respondenter i vår studie 

menar att det ofta sker att ett särbegåvat barn blir feldiagnostiserad. Detta kan leda till olika 

typer av komplikationer för särbegåvade barns utveckling. Att få en diagnos som inte 

stämmer kan hämma barn i sin individuella utveckling och därmed försvåra kommande 

studier. Det är viktigt med rätt stimulans, eftersom det annars kan leda till att barn i framtiden 

blir självmordsbenägna eller utvecklar en djup depression. Precis som våra respondenter 

lyfter Liljedahl (2016) fram att särbegåvade barn ofta kan bli deprimerade i tidig ålder då de 

känner att de bara infinner sig utan att känna sig stimulerade. Wallström (2010) håller med 

Liljedahl, hon hävdar att särbegåvade barn behöver stimulans för att inte bli uttråkade i 

förskolan, för detta kan således påverka hur särbegåvade barn ställer sig till vidare studier.  

 

Vidare lyfter Wallström (2010) fram att det finns en hel del individer som väljer att dra sig 

tillbaka och lägga sig på en nivå under sin egen, för att på så vis inte sticka ut eller bli sedd 

som annorlunda. Det finns även de barn som är helt ovetande om sin intellektuella 

kompetens och där av blir frustrerade eller utåtagerande. Detta belyser även Persson (1997). 

”Den särbegåvade eleven kan medvetet välja att resignera, göra mycket dåligt ifrån sig för 

att bli mer lik klasskamraterna eller ställa till oväsen och bråk för att påtala sin existens och 

meddela sin upplevda rätt till uppmärksamhet” (1997, s. 27). Wallström (2010) menar att 

det finns barn som är särbegåvade som döljer sin begåvning och att detta är ett vanligt 

beteende som ofta leder till underprestation. Andra aspekter som visar sig vid 

underprestation kan vara att barnens självförtroende ligger lågt samt att deras uppväxtmiljö 

är under sämre omständigheter. Det kan således vara så att dessa barn känner sig ovälkomna 

eller att de kommer från hemförhållanden som är mindre trygga. Persson (1997) precis som 

Wallström lyfter fram att särbegåvade barn som döljer sin förmåga känner sig förlorade och 

oönskade. Kregeer Silverman (2016) hävdar att särbegåvade barn kan vara ovanligt 

snabbtänkta hemma men hämmar sig själv utanför hemmet för att inte verka konstiga. 

Stålnacke (2015) lyfter fram att särbegåvad och hög prestation inte är samma sak, de som är 
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särbegåvade visar inte alltid sin prestation för andra. Det har också visats att barn som är 

särskilt begåvade och lever i hemförhållanden som är mindre bra, använder sin begåvning 

som ett skydd och ses som en tillgång. Ett beteende som är inåt- eller utåtagerande, menar 

Wallström (2010) kan också bero på att barnet är mycket känslig. Men man kan således inte 

påvisa att ett särbegåvat barn är minde känslomässigt tryggt än något annat barn.  
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6. Slutsats  

Vi påbörjade denna kvalitativa studie med syftet att undersöka och få kunskap om hur 

särbegåvade barn kan synliggöras i förskolan och vilken hjälp de kan få. Vi har ställt oss 

följande frågor: Vad innebär särbegåvning för en specialpedagog? Hur kan förskolans 

pedagoger upptäcka ett särbegåvat barn? Vilka hjälpmedel finns det för att kunna stimulera 

särbegåvade barn i förskolan? Har särbegåvade barn särskilda behov?  

 

På frågan: Vad särbegåvning innebär för en specialpedagog kan vi avläsa att alla 

respondenter anser att ett särbegåvat barn uppvisar en ovanligt hög intellektuell begåvning 

inom ett eller fler ämnesområden. Det framkommer även att särbegåvade barn har svårt med 

den sociala förmågan.  

 

På frågan om hur förskolans pedagoger kan upptäcka ett särbegåvat barn har vi kommit fram 

till följande: Det som utmärker ett särbegåvat barn kan vara beteenden som särskiljer sig 

från andra, exempelvis som ett lillgammalt beteende, ett väl utvecklat ordförråd samt att 

särbegåvade barn gärna fördjupar sig i ett ämne som har fallit i deras intresse. De är också 

kreativa, oberoende och har ett filosofiskt tänkande. Det har även visats att särbegåvade barn 

kan visa ett utåtagerande beteende på olika vis, på grund av för lite stimulans. En annan 

viktig aspekt är dialogen med vårdnadshavarna. En god relation med vårdnadshavarna 

skapar förutsättningar till att kunna upptäcka särbegåvade barn redan i förskolan. 

 

På frågan: Finns det hjälpmedel för att stimulera särbegåvade barn i förskolan? Har resultatet 

påvisat att det finns för lite kunskap om särbegåvning hos pedagoger. Det har visats att det 

behövs fortbildning inom ämnet samt vikten av att belysa detta för att underlätta för 

särbegåvade barn i förskolan. Det finns hjälpmedel och resurser så som specialpedagoger, 

habilitering och kartläggningsmaterial för förskolan att tillhandahålla men kunskapsbristen 

om hjälpmedel för särbegåvade barn gör det svårt för pedagogerna då de inte vet hur 

hjälpmedlet ska användas. 

 

Detta tar oss till den sista frågan: Om särbegåvade barn har särskilda behov? Genom tidigare 

forskning och intervjuer med specialpedagoger visar den insamlade empirin att särbegåvade 

barn har särskilda behov. Deras behov kan se ut på olika sätt. Man kan inte dra alla 

särbegåvade barn över samma kant, utan särbegåvade barn har olika behov beroende på 
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deras intellektuella förmåga. Särbegåvade barn behöver en stimulans som är balanserad och 

utformad efter barnets egna potential. Resultatet framtaget i denna studie visar även på den 

viktiga aspekten gällande den emotionella och sociala delen av särbegåvade barns 

utveckling. På grund av deras höga intellektualitet inom ett eller fler ämnesområden kan det 

brista gällande den emotionella och sociala utvecklingen. Detta är på grund av att det 

intellektuella intresset tar över. 

 

Genomförandet av denna kvalitativa studie har lett till större kunskap om området 

särbegåvade barn i förskolan. Genom arbetets gång har vi fått ta del av mycket intressant 

och relevant litteratur, men vi har även stött på problem i och med att det finns allt för lite 

forskning om särbegåvade barn i förskoleåldern. Detta anser vi som ett problem då alla barn 

är berättigade till det stöd och stimulans som de behöver. För att synliggöra särbegåvade 

barn krävs mer kunskap och fakta inom området. Den här studien har varit till stor hjälp för 

oss. Genom att sätta oss in i ämnet har vi fått en annan förståelse som vi kommer ta med oss 

ut i verksamheten på förskolor. 

 

Under arbetets gång har vi ställt oss några frågor som exempelvis om det oftast är den sociala 

delen som är låg hos barn som är särbegåvade. Vi frågar oss också om det är en för stor 

belastning för pedagoger i förskolan att arbeta med detta och att de istället väljer att förbise 

ett särbegåvat barn, eftersom de i det stora hela klarar sig på egen hand. Det vi kan avläsa 

från våra respondenters svar är att särbegåvade barn har en eller fler områden där de har en 

hög förmåga och en låg och vanligtvis är det den sociala eller emotionella förmågan som 

anses låg. Tolkningen av resultatet är den bakomliggande faktorn till att vi ställer oss frågan 

om den sociala och emotionella förmågan.  

 

I läroplanen för förskolan finns det ett flertal olika strävansmål för förskollärarna att utgå 

från. Det finns bland annat strävansmål för normer och värden samt utveckling och lärande. 

Det finns också riktlinjer som förskolläraren ska arbeta efter och ansvara för, exempelvis 

”att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” 

(Lpfö, 98/2016, s.8). Följer man inte strävansmålen följer man heller inte läroplanen. Barn 

som är i behov av mer stöd på en högre intellektuell nivå blir åsidosatta och går miste om 

kunskap, stimulering och utveckling. Läroplanen tar upp att förskolans verksamhet ska 

anpassas för alla barn, alla barn inkluderar särbegåvade barn, normalbegåvade barn och 

underbegåvade barn, alla barn oberoende vad det är för stöd som behöver utformas.  
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7. Vidare forskning 

I vår studie har vi belyst hur man kan upptäcka särbegåvade barn i förskolan och vad för 

hjälpmedel man kan använda sig av. Dock har vi konstaterat att forskning om särbegåvade 

barn i förskolan brister. Det finns för lite forskning kring särbegåvade förskolebarn. För att 

underlätta för dessa barn, i framtida syften, anser vi att det är otroligt viktigt att upptäcka 

dem så tidigt som i förskolan. För att undersöka hur man kan upptäcka särbegåvade barn i 

förskolan kan man exempelvis observera en barngrupp. Då kan observatörerna upptäcka om 

det finns något barn med en högre intellektuell förmåga. För att detta ska kunna ge ett rättvist 

resultat bör observationerna ske under en längre tidsperiod. 

  

Under utformningen av den här studien har vi förstått att pedagoger i dagens verksamheter 

är för dåligt rustade för ett arbete med särbegåvade barn. Därmed anser vi att det behövs mer 

forskning om särbegåvade barn i förskoleåldern samt hur man kan gå tillväga för att hjälpa 

dem som behöver extra stöd och stimulans. Vi tycker att detta är ett jätteviktigt ämne att 

belysa och få mer kunskap om. På Skolverkets hemsida (www.skolverket.se) kan man finna 

ett flertal stödmaterial om hur man kan arbeta med särskilt begåvade elever. Vi anser att det 

behövs utformas ett stödmaterial för barn i förskoleåldern. Därav kan pedagoger i förskolans 

verksamhet känna större trygghet i arbetet med särbegåvade barn samt hur de kan bemöta 

och hjälpa dem i sin utveckling. 

 

En annan tanke som följt oss under utformningen av detta självständiga arbete är att 

undersöka om särbegåvade barn har emotionella svårigheter. Detta för att respondenterna i 

studien påtalat emotionella svårigheter. För att undersöka detta kan man genomföra 

barnintervjuer med särbegåvade barn. Vi tänker oss också att det går att genomföra intervjuer 

med äldre barn som har upptäckts i skolan. De kan exempelvis återberätta hur de själva 

upplevde förskolan. 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/


 

39 

 

8. Referenslista 

Asp-Onsjö, L. (2010). Specialpedagogik i en skola för alla- att arbeta med elever. I U. Lundgren, R. Säljö, & 

C. Liberg (Red.). Lärande, skola, bildning (s. 379–394). Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur.  

 

Dunn, R., Dunn, K., & Treffinger, D. (1995). Alla barn är begåvade – på sitt sätt! (A. Gegenheimer, övers.). 

Brain Books AB. (Originalarbete publicerat 1992) 

 

Engström, A. (2009). Att se och möta begåvade barn i den svenska förskolan och skolan. I F. Mönks, & I. 

Ypenburg. Att se och möta begåvade barn - en vägledning för lärare och föräldrar (s. 121–139). (M. 

Engvén, övers.). Stockholm: Natur och Kultur AB. (Originalarbete publicerat 2005) 

 

Evenshaug, O., & Hallen, D. (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Gardner, H. (1998). Så tänker barn - och så borde skolan undervisa. (2. uppl.) (A. Segerberg, övers.). Falun: 

Brain Books AB. (Originalarbete publicerat 1991) 

 

Gardner, H. (2001). Intelligenserna i nya perspektiv. (Brain Books AB, övers.). Finland: WS Bookwell. 

(Originalarbete publicerat 1999)  

 

Hwang, P., & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB.  

 

Lindqvist, H., & Holmström Wirf, L. (2016). Perspektiv på specialpedagogisk verksamhet. I A. Eriksson 

Gustavsson, K. Forslund Frykedal, & M. Samuelsson (Red.). Specialpedagogik- i, om, för och med 

praktiken (s. 13–19). Stockholm: Liber AB. 

 

Lpfö98/2016. Läroplanen för förskolan. Skolverket. 

 

Lundgren, M. (2007). Psykologi - vetenskap eller galenskap? Lund: Studentlitteratur. 

 

Lutz, K. (2013). Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola-möte med det som inte anses LAGOM. 

Stockholm: Liber AB.  

 

Mönks, F., & Ypenburg, I. (2009). Att se och möta begåvade barn - en vägledning för lärare och föräldrar. 

(M. Engvén, övers.) Stockholm: Natur och Kultur AB. (Originalarbete publicerat 2005) 

  



 

40 

 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Partanen, P. (2007). Från Vygotskijs till lärande samtal. Stockholm: Bonnier Utbildning AB. 

 

Persson S, R. (1997). Annorlunda land - särbegåvningens psykologi. Falköping: Gummessons Tryckeri AB. 

 

Silverman Kreger, L. (2016). Särskilt begåvade barn. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Skollagen (2010:800). Lärarens handbok. (2011) Lund: Studentlitteratur. 

 

Strandberg, L. (2006). Vygotskij i praktiken - bland plugghästar och fusklappar. Finland: Norstedts.  

 

Sträng M., & Persson, S. (2003). Små barns stigar i omvärlden - Om lärande i sociokulturella samspel. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Svenska Unescorådets skriftserie (2/2006). Salamancadeklarationen. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

 

Svensson Höstfält, S. (2016). Specialpedagogik 1 (2. uppl.). Stockholm: Sanoma Utbildning AB. 

 

Säljö, R. (2013). Lärande & kulturella redskap – Om lärprocesser och det kollektiva minnet (3. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

  

Vetenskapsrådet (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning. 

Elanders Gotab.  

 

Wallström, C. (2010). Se mig som jag är – om särbegåvade barn i skolan. Varberg: Argument Förlag AB. 

  

Internetkällor  

 

Caruthers, M. (1963, 2 september). Some observations about gifted preeschool children. Tidskriftstitel: The 

gifted child Quarterly. Downloaded from gcq.sagepub.com at Uppsala Universitetsbibliotek on November 

2, 2016. Hämtad: 2016-11-02. 

 

Gur, C. (2011). Do gifted children have similar characteristics?: Observation of three gifted children. 

Tidskriftstitel: Procedia Social ans Behavioral Sciences 12 (s. 493-500). Published by: Elsevier Ltd. 

Selection and/or peer-review under responsibility of Dr. Zafer Bekirogullari of Y.B. Hämtad från: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811001510 2016-10-10. 

 

Hedin, A. (1996). En liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju. Rev. C. Martin (2011). Hämtad 

från: http://www.studentportalen.uu.se 2016-11-10. 

http://www.studentportalen.uu.se/


 

41 

 

 

Lundbäck, M. (2016, 2 september). Särbegåvade barn har spring i huvudet. Tidskriftstitel: Lärarnas nyheter. 

Hämtad från http://www.laranasnyheter.se, 2016-10-21. 

 

McGee. D, C., & Hughes. E, C. (2011). Identifying and supporting young gifted learnes. Tidskriftstitel: YC 

Young Children Vol. 66 no. 4, July. Published by: National association for the education of young children. 

Hämtad från ub.uu.se 2016-10-28. 

 

Persson S, R. (2015). Tre korta texter om att förstå särskilt begåvade barn i den svenska skolan. Hämtad från: 

http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:800406/FULLTEXT01.pdf. 2016-10-06. 

 

Stålnacke, J. (2015). Stödmaterial Särskilt begåvade elever 1.2 Särskilt begåvade barn i skolan. Hämtad från: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661. 2016-10-28. 

 

UNICEF (2016). Barnkonventionen, FN:s konventionen om barns rättigheter. Stockholm. Hämtad från: 

https://unicef.se/barnkonventionen 2016-11-16.  

 

Westling Allodi, M. (2014). Förbjudet område? Utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade barns 

behov i skola och förskola. Tidskriftstitel: Socialmedicinsk tidskrift 2/2014. Hämtad från: 

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1093 2016-10-05. 

 

Westling Allodi, M. (2016, 2 september). Särbegåvade barn har spring i huvudet. Tidskriftstitel: Lärarnas 

nyheter. Hämtad från http://www.laranasnyheter.se 2016-10-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laranasnyheter.se/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661
https://unicef.se/barnkonventionen
http://www.laranasnyheter.se/


 

42 

 

9. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

 

1. Namn  

 

2. Ålder  

 

3. Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 

 

4. Vad innebär begreppet särbegåvning enligt dig?  

 

5. Vad är ett särbegåvat barn enligt dig?  

 

6. Har du några erfarenheter i arbete med särbegåvade barn?  

 

7. Finns det tecken och i så fall vilka kan man se på ett särbegåvat barn? Och hur 

upptäcker man dem i en barngrupp? Hur kan man arbeta för att upptäcka dem redan 

i förskolan?  

 

8. Anser du att det finns utmaningar i mötet med särbegåvade barn?  

I så fall vilka?  

 

9. Har särbegåvade barn särskilda behov? Vad anser du?  

 

10. Vilken stimulans får ett särbegåvat barn för att utvecklas vidare? 

 

11. Har du gjort några specifika insatser för att stimulera dessa barn? Vilka i sådana 

fall?  
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12. För att genomföra ett så bra pedagogiskt arbete som möjligt behövs stöd för dessa 

barn, vilket/vilka stöd anser du är viktiga i detta sammanhang?  

 

13. Tycker du att det finns tillräckligt med material och resurser för att stimulera dessa 

barn i förskolan? 

 

14. Hur anser du att förskollärarna är pedagogiskt rustade för att utmana, bemöta och 

stimulera särbegåvade barn i förskolan?  

 

15. Är det något du vill tillägga och tycker att vi behöver veta?  
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Bilaga 2 

Information om intervjun  

 

Hej!  

 

Vi är två förskollärarstudenter från Uppsala universitet, campus Gotland och går nu sista terminen 

av vår utbildning. Vi heter Louise Sjöberg och Madeleine Bastholm och ska tillsammans skriva vårt 

examensarbete. Vår handledare genom detta arbete är Katrin Lilja Waltå. Vårt syfte med denna studie 

är att undersöka hur särbegåvade barn synliggörs i förskolan och vilken hjälp de kan få. 

Vi kommer genom intervjuer med specialpedagoger undersöka hur barn stimuleras i förskolan och 

om det finns tillräckligt med material för att stimulera deras behov av utveckling och lärande. Vi 

bedömer att intervjun kommer att pågå i cirka 30 minuter. Under intervjun kommer vi att använda 

oss av ljudinspelning för att säkerställa att empirin blir så korrekt som möjligt. Det inspelade 

materialet från intervjuerna kommer vi sedan att radera och kommer enbart att användas i arbetets 

syfte. 

 

Innan intervjun kommer du att få skriva på ett samtyckesformulär, där du samtycker till att delta i 

vår studie samt att information som du delger kommer att finnas med i vårt arbete.  

Att delta i den här intervjun är frivillig och du kan när som helst ta tillbaka dina svar, om så önskas. 

Din identitet kommer även att vara konfidentiell. 

 

Vid frågor och andra funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mail eller telefon. 

 

 

  

 

Louise Sjöberg                Madeleine Bastholm 

E-post: louise.sjoberg@live.se   E-post: madelenbas87@hotmail.com 

Telefonnummer: 0760 7667 51  Telefonnummer: 0736 8941 55 

 

 

 

mailto:louise.sjoberg@live.se
mailto:madelenbas87@hotmail.com
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Bilaga 3 

Samtycke till deltagande 

 

Samtycke till deltagande  

Genom att signera medgivandet samtycker du att vi får använda dina svar i vår studie för det 

självständiga arbetet.  

 

 

Medgivande 

 

 

 Jag har fått information om studiens syfte och vad det innebär för mig 

 

 Jag vet vem jag kan kontakta om jag har frågor kring detta 

 

 Jag är medveten om att medverkandet är frivilligt och kan gå ur när jag vill 

 

 Jag är medveten om att min identitet är konfidentiell  

 

Underskrifter  

 

Ort och datum:   Undersökningsdeltagare: 

 

             

 

Ort och datum:  Författare Madeleine Bastholm: 

 

       

 

Ort och datum:  Författare Louise Sjöberg: 

 

       


