Forskning visar att föräldrar som tror deras barn är
begåvade mycket sällan har fel. Om en förälder tar
upp detta finns det stor anledning att ta det på allvar.

Särskilt begåvade barn
Särskilt begåvade barn, ibland kallade särbegåvade barn,
är de 2-3 procenten av eleverna som har bäst förmåga att
förstå och lära sig nya saker. Det är en begåvning de har
med sig från början, precis som personligheten.

Var finns det mer information?
Skolverket har ett stödmaterial för arbete med särskilt
begåvade elever. Du kan hitta det på www.skolverket.se.
Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) finns till för
frågor som rör anpassning och annat. Gå till www.spsm.se
eller ring 010-473 50 00.
Föreningen Mensa informerar gratis om begåvade barn.
Kontakta dem genom www.mensa.se eller skicka e-post
till gcp@mensa.se.

En högre begåvning innebär ett annorlunda behov. Den
som har spring i benen måste springa. Den som har en
snabbare hjärna måste använda den för att må bra.
Särskilt begåvade barn är en specialpedagogisk grupp.
I en del länder kan man läsa specialpedagogik med
inriktning mot begåvade, men inte i Sverige.
Det är tyvärr vanligt att dessa elever inte identifieras och
inte får den anpassning de behöver. De har ofta tråkigt i
skolan och de tänker annorlunda än sina kamrater.
Resultatet kan se ut som koncentrationssvårigheter eller
leda till depression.

Mer information, tips och råd finns på hemsidan
www.begåvadebarn.nu
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Den som är begåvad blir inte
automatiskt högpresterande

Kännetecken på att ett barn är särskilt begåvat


Bra på att resonera logiskt



Lär sig nya saker snabbt



Har stort ordförråd



Har mycket gott minne



Kan fokusera långa stunder (om tillräckligt intresserad)



Känslig (blir lätt sårad)



Visar medkänsla



Perfektionistisk



Intensiv



Känslighet för moraliska frågor



Är väldigt nyfiken



Ihärdig/uthållig (om intresserad)



Har mycket energi



Föredrar äldre kamrater



Har många vitt skilda intressen



Har mycket humor



Lärde sig läsa tidigt eller älskar att läsa (om barnet är för ungt
för att läsa så väldigt intresserad av böcker)



Bryr sig mycket om rättvisa och likabehandling



Uppvisar ett för åldern moget omdöme (åtminstone då och då)



Är observant



Har en livlig fantasi



Är väldigt kreativ



Tenderar att ifrågasätta auktoriteter



Är bra på siffror



Bra på att lägga pussel

Hur bör begåvade barn bemötas i skolan?
Lika mycket stöd och ledning!
Inte heller en begåvad elev klarar sig själv. Framför allt behöver de
lära sig studieteknik för att inte få problem längre fram. Berätta för
dem ifall du tycker de verkar ha stora resurser. Ge beröm även till
den som brukar ha alla rätt.

Utmaningar på rätt nivå.
Diagnostiska prov eller liknande för att hitta elevens nivå. Det
normala är att en begåvad elev har olika nivåer i olika ämnen.

Förklara varför man ska göra eller lära sig saker.
Dessa elever har ett större behov av att uppgifter känns
meningsfulla. Ta frågor på allvar och säg som det är. Alla vill bli
bemötta med respekt men för begåvade kan det bli extra viktigt. De
kräver i dessa fall att bli bemötta med respekt för att själva visa
respekt för läraren.

Fråga föräldrarna.
Begåvade barn har ofta begåvade föräldrar. Vilka knep och rutiner
har de hittat?

Nya utmaningar är bästa belöningarna!
Det är utmaningar som är det roliga.

