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Två böcker om särbegåvning och stöd till särbegåvade
barn
Två böcker om särbegåvning som kan
ge fördjupad kunskap framför allt om
vilka stödåtgärder som behövs i det
svenska samhället till de särbegåvade
barnen.
Se mig som jag är. Om särbegåvade barn i
skolan, är en bok av Camilla Wallström
(Studentlitteratur, 2012). Boken tar upp
frågor som vad är särbegåvning? Hur
känner vi igen särbegåvade barn? Hur
kan skolan stötta och stimulera dessa
barn? Vad skiljer särbegåvade elever
från högpresterande elever? Livsberättelserna i boken ger den liv och tyngd.
En till två procent av befolkningen
finns i den här gruppen.
Många far illa i samhället och betraktas
fr. a. under uppväxten som obstinata,
udda och obegåvade. Den definition
som används på särbegåvade: “Den är
särbegåvad som kontinuerligt förvånar
både kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga
förmåga i ett eller flera avseenden”.
Områden där större prestationer kan
ses är: allmän intellektuell förmåga,
specifik akademisk begåvning, kreativt
eller produktivt tänkande, ledarskapsförmåga, förmåga inom konst och
musik, psykomotorisk förmåga. Några
gemensamma drag är brådmogenhet t
ex de läser eller spelar instrument vid
2-3 års ålder, Envisas med att gå i egen
takt många gånger också med nyfikenhet, kreativitet och egna lösningar på
problem, och en rasande iver att behärska med ett intensivt intresse för
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olika områden.
Det här kan ge upphov till svårigheter
i kamratrelationer. Många av barnen
blir mobbade. Men många möts inte
av relevanta utmaningar i skolan utan
upplever den som tråkig och på sikt
kan upplevelserna medföra ett livslångt
utanförskap. I boken ges flera exempel
på detta. Det ges också många exempel
på åtgärder som kan förbättra för dessa
barn. I jämförelse med andra länder
ligger enligt författaren Sverige långt
efter vad gäller att upptäcka och genomföra stödjande åtgärder för dessa
barn. I Tyskland finns lagstiftning med
särskilda villkor för begåvade barn.
Bland de nordiska länderna är Danmark det land som utvecklat mest genomtänkt stöd inom skolsystemet till
särbegåvade barn. Det gäller för övrigt
också stöd till barn med funktionsnedsättning.
Att se och möta begåvade barn. En vägledning för lärare och föräldrar av Franz J.
Mönks och Irene H Ypenberg. (Natur
och Kultur 2009, en översättning från
Nederländerna). Mönks är professor
vid Radbouduniversitetet i Nijmegen
och en ledande internationell forskare vad gäller särbegåvning hos barn.
Ypenburg är författare som fokuserat
särbegåvade barn och deras livsvillkor.
Boken är uppbyggd runt en modell
som innefattar sex faktorer. Tre personlighetsdrag; hög intellektuell förmåga, motivation och kreativitet. Dessa
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samspelar med tre sociala områden; familj, skola och vänner. När dessa sex
faktorer samspelar på ett bra sätt kan
hög begåvning komma till uttryck i särskilda prestationer eller anmärkningsvärda handlingar. Faktorerna diskuteras och intelligens åskådligörs med sju
olika uttryck; verbal-lingvistisk, logiskmatematisk, visuell-spatial, musikaliskrytmisk, kroppslig-kinetisk, interpersonell och intrapersonell. Det finns
olika former av begåvning som visar
sig huvudsakligen inom fyra områden:
1. Områden för mentala förmågor, för
intellektuella prestationer. 2. Det kreativa och produktiva området. 3. Det
konstnärliga området, inom bild- och

scenkonst samt musiken. 4. Det sociala
området, varvid avses ledarskapskvalitet. I boken diskureras sedan hur man
upptäcker individer med någon av
dessa begåvningar och utvecklar stöd
både inom och utanför skolan. Den
här boken är mer djupgående än den
ovan kommenterade. Men de kompletterar varandra då den första bygger
mer på fallbeskrivningar och den andra
har ett teoretiskt perspektiv.
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