
“Fly me to the moon. Let me play among the stars” 

Frank Sinatra
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Hvordan kan foreldre støtte barn med stort 
læringspotensial?

Prof. Ella C. Idsøe

2Tekna, 2021



Hovedpunkter

• Hvem er barna med stort læringspotensial i 
realfag?

• Hva slags behov har de? 
• Hvilke muligheter finnes for disse barna i 

utdanningssystemet?
• Hva kan foreldrene gjøre for å støtte barnas 

utvikling?
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Hvorfor skal vi ha disse barna i fokus?

• Vi må gjøre det fordi…

…….i likhet med alle andre barn, har de krav på et opplegg som er tilpasset 
deres evner, de har rett til et verdig liv hvor de kan utvikle seg i henhold til sitt 
potensial 

……..mangelfull stimulering kan lede til motivasjonstap, skolevegring, 
atferdsproblemer, kjedsomhet, frustrasjon, fiendtlighet, underytelse og drop-
out (viktig med tidlig identifisering!!!) (Børte, Lillejord, & Johansson, 2016)

…..samfunnet trenger dem…. de er fremtidens spesialister som vil komme 
med nye oppdagelser innenfor ulike områder 

……..det er vår plikt å fremme inkluderende opplæring og tilpasse denne til 
deres behov. Dette er i samsvar med opplæringsloven, som sier at opplæringen 
skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven (Opplæringslova §
1-3). 
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Og fordi……

………PISA og TIMMS resultatene er ikke så strålende

……..i Elevundersøkelsen ser vi også et ganske stabilt antall elever 
som rapporterer at de «sjelden» (18%) eller «nesten aldri» (4%) 
opplever at de blir utfordret i klasserommet (Wendelborg & 
Caspersen, 2016).

….. noen studier på tilpasset opplæring indikerer at lærerne 
underviser for gjennomsnittseleven (Cosmovici, Idsoe, Bru, & 
Munthe, 2009; Knutsen, 2016) og eventuelt fokuserer på elever i 
nedre sjikt (Solhaug & Fosse, 2008).
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Hvem er barna med SLP i bhg?

• Et barn som allerede fungerer eller har potensial

til å fungere på et nivå som er

signifikant/vesentlig høyere enn sine kronologisk

jevnaldrende (minst 2 år foran), og som dermed

har evner/karakteristika som krever spesiell

oppfølging og sosial og emosjonell støtte fra

familie, barnehage/skole, og samfunnet for øvrig.

(Idsøe, 2019) 
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Det er ikke månen som lyser på himmelen!
Jonas 4 år og 8 mnd
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Generelle karakteristika

• Tidlig språkutvikling. 

• Tidlig motorisk utvikling. 

• Uvanlig flinke med tall.

• God hukommelse.

• I stand til å anvende abstrakte symboler betydelig
tidligere enn det som er vanlig. 

(Porter, 2008)
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Har du sett disse karakteristika?

• De kan ofte kjede seg og er veldig nysgjerrige
• Nekter å delta i ”enkle” aktiviteter/lek
• Asynkron utvikling
• Vanskelig å få dem til å skifte tema-intensitet
• Kritiske overfor andre – sterk rettferdighetssans
• Er uenige med andre – ting må ha mening og leken må 

ha regler
• De kan være veldig empatiske
• De foretrekker yngre eller eldre barn/voksne
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Hva trenger disse barna?

• Voksne i barnehagen som har kunnskap, ser dem og 
forstår dem.

• Støttende og inkluderende aktiviteter med 
utgangspunkt i barnas premisser og interesser.

• Lek og aktiviteter som stimulerer kognitive prosesser, 
kritisk og kreativ tenkning

• Utforskende samtaler og aktiviteter.

• Venner på tvers av alder og som deler samme 
interesser. 
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Råd til foreldrene

1. Observer og noter småbarnets utvikling. Viktig
med tidlig identifisering!

2. Les deg opp på feltet.

3. Stimuler dem med forskjellige ressurser.

4. Meld deg inn i foreningen Lykkelige barn.

5. Snakk med personalet i barnehagen.

6. Be om samtale med lærer i god tid før
skolestart. 

7. Samarbeid med skolen. Unngå konfrontasjon.
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Hvem er dagens elever? Hvordan tror 
dere at Johanna opplever skolen?

• Johanna er 13 år gammel. Hun har iPhone, og når 
hun drar til McDonalds bestiller hun digitalt en Big 
Mac med ekstra agurker og uten den spesielle 
sausen. Hun logger ofte på for å få kontakt med 
venner på Facebook og Pinterest, og hun kan få 
tilgang til sidene når som helst fra telefonen sin. Hun 
viser også frem sitt siste YouTube-klipp til alle som vil 
sitte stille lenge nok til å nyte det.
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Hvem er disse elevene?

• Jøsendal har valgt begrepet elever med stort læringspotensial for bedre å 
dekke mangfoldet og heterogeniteten i elevgruppen. Alle elever har et 
læringspotensial, men noen elever lærer raskere og tilegner seg mer 
kompleks kunnskap enn forventet for sin aldersgruppe. 

• Elever med stort læringspotensial er ikke nødvendigvis høytpresterende, 
men de har et stort potensial for læring på ett eller flere faglige områder 
sammenlignet med jevnaldrende. 

• Kategorien elever med stort læringspotensial (10 til 15 prosent av 
elevpopulasjonen) inkluderer elever med ekstraordinært læringspotensial 
(2 til 5 prosent av elevpopulasjonen). 

13Tekna, 2021



• Elever med stort læringspotensial (10 til 15% av 
elevpopulasjonen) med subkategoriene:

– Høytpresterende elever

– Elever med ekstraordinært læringspotensial (2-5%)

– Elever med stort men uforløst læringspotensial

– Elever med stort læringspotensial og spesifikke 
utfordringer

Side 14

Kategorier 
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Det er de som har knekket skolekodene og får høy 

måloppnåelse gjennom å levere ut fra de krav som er 

satt og de læringsmål som er gitt. De jobber hardt, liker 

skolen, fullfører oppgaver, liker rutine, er fornøyde med 

egen læring osv.

Side 15

Høyt presterende elever
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Det er de som er veldig avanserte kunnskapsmessig 

innenfor et fag eller flere, er forbi alderstrinnet, misliker 

rutinearbeid, er misfornøyde med opplegget på skolen 

fordi det gjerne ikke er tilpasset deres evner og 

interesser, er i risiko for å utvikle sosiale og emosjonelle 

vansker på grunn av mismatch med læringsmiljøet.

Side 16

Elever med ekstraordinært læringspotensial (2-5% av 

elevpopulasjonen; IQ fra 130 og oppover)
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Det er de elevene som har et potensial for å få høy 

måloppnåelse og gode faglige resultater, men som 

likevel ikke gjør det. De har mistet motivasjonen for å 

lære, har lavt akademisk selvbilde, lav innsats overfor 

akademiske oppgaver, negative holdninger mot skolen 

og lærere og mangler studieteknikk. 

Side 17

Elever med stort men uforløst 
læringspotensial
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• Det handler egentlig om elever som både innehar 

sterke evner og har en diagnose eller lærevanske 

som for eksempel dysleksi eller ADHD eller sosiale og 

emosjonelle utfordringer. Disse elevene trenger både 

pedagogisk og spesialpedagogisk støtte og 

tilrettelegging.

Side 18

Elever med stort læringspotensial og 
samtidig særskilte behov.
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Viktig å vite at…

• “Å ha stort læringspotensial” er nødvendig men ikke 
nok for å utvikle et talent eller oppnå gode resultater.

• Interesse og motivasjon for et felt/område er også 
nødvendig for å oppnå gode resultater.

• Ikke minst er det viktig med tilpassede 
undervisningsstrategier og sosial og emosjonell 
støtte for å lykkes i å utvikle potensialet
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• De er en mangfoldig gruppe!

• Elever med stort læringspotensial har spesielle 
læringsbehov. Dersom disse ikke tilfredsstilles kan 
det føre til frustrasjon, tap av selvfølelse, 
atferdsproblemer, emosjonelle problemer, 
kjedsomhet, latskap, underprestering og frafall 
(Borte, 2016; Crocker, 2004). 

• Dette må være et tema i både lærerutdanning og 
spesialpedagogisk utdanning.

Side 20

Konklusjon
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Jeg savner barnet! SLP + høy intensitet

• De ser verden med andre briller, de ser den mer intens, mer 
kompleks!

• ‘Giftedness is not a matter of degree but of a different quality 
of experiencing: vivid, absorbing, penetrating, encompassing, 
complex, commanding – a way of being quaveringly alive’

• The uniqueness of the gifted  renders them particularly 
vulnerable and requires modifications in parenting, teaching 
and counselling in order for them to develop optimally .”
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Karakteristika - Nevrobiologiske forskjeller 

• En del forskning viser at «the gifted brain is characterised by high-
level prefrontal cortical functioning within a bilateral fronto-parietal 
network» (Haier et al. 2004; Geake, 2009). Det betyr at: 

• De tenker fortere (høyere prosesseringshastighet) 
• De tenker mer komplekst 
• Mer opptatt av fremtidstenkning, innsiktsfull tenkning, og 

intuisjon 
• Mer avslappet og konsentrert læring, høyere kapasitet i 

arbeidsminnet - avansert kunnskapsbase 
• Bedre fokusering av oppmerksomhet, dybdespørsmål 

23Tekna, 2021



Skolebarn-har du sett disse karakteristika? 

• De kjeder seg med rutineoppgaver 
• Nekter å gjøre ”enkle” hjemmelekser 
• Vanskelig å få dem til å skifte tema 
• Kritiske overfor andre – særlig lærerne 
• Er uenige med andre – inklusive lærerne
• Interessert i abstrakte begreper (tid, rom, univers) 
• Høyt nivå på kreativitet/fantasi 
• Interessert i årsaks-/ virknings mekanismer 
• Utvikler seg fort, har en stor kunnskapsbase 
• God hukommelse, gode kognitive strategier 
• Vitser eller forstyrrer i klasserommet 
• Arbeidet deres kan være rotete og uoversiktlig 
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Skoleflinke elever/ stort læringspotensiale
(Skogen & Idsøe, 2011)

• Skoleflinke/høytpresterende elever 
• Kan svarene 
• Er interesserte 
• Arbeider hardt 
• Svarer på spørsmål 
• Befinner seg i toppen av klassen 
• Lytter med interesse 
• Lærer lett 
• Har det fint med jevnaldrende 
• Er mottagelige 
• Kopierer nøyaktig 
• Liker å gå på skole 
• Mottar informasjon 
• Er teknikere 
• Liker logisk oppbygget læring 
• Er bevisste 
• Er tilfredse med egen læring 

▪ Stort læringspotensiale
▪ Stiller spørsmålene
▪ Er ekstremt nysgjerrige
▪ Beskjeftiger seg med andre ting og klarer 

seg godt
▪ Diskuterer i detaljer og er omstendelige
▪ Er forut for klassen
▪ Viser sterke holdninger og synspunkter
▪ Kan det allerede
▪ Foretrekker voksne
▪ Er intense
▪ Skaper nytt
▪ Liker å lære
▪ Bearbeider informasjon
▪ Er oppfinnere
▪ Trives med kompleksitet
▪ Er ivrig observerende
▪ Er meget selvkritiske

25Tekna, 2021



Vi må være obs på at disse barna kan vise:

- stort potensial innenfor alle akademiske fag (matte, språk….);

- stort potensial på ett felt (ex:matte);

- stort potensial men med lav motivasjon;

- flinke verbalt men ikke nødvendigvis skriftlig;

- stort potensial men dårlig konsentrasjonsevne;

- gode evner men har samtidig lærevansker eller andre
problemer som gjør det vanskelig for læreren å oppdage dem

- stort faglig potensial men dårlig fungerende sosialt

- noen prøver å skjule evnene sine.
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Sosiale og emosjonelle karakteristika/utfordringer

• «Overexcitabilities»

• «Asynkron utvikling»

• Perfeksjonisme

• Mobbing

• Underytelse

• Elever med høy intelligens

• Spesielle kategorier av barn (med høye evner og Autisme, Asperger, 
ADHD, lærevansker)
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• Hva kan skolen gjøre?

Kartlegging og tilpasset opplæring
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Politisk kontekst- Meld. St. 6 (2019–2020)
Tett på-– tidlig innsats og inkluderende felleskap i
bhg, skole og SFO

• Skolene har plikt til å gi tilpasset opplæring ut fra elevenes evner og 
forutsetninger. Det innebærer også å tilpasse tilbudet til elever med stort 
læringspotensial.

• Når det gjelder den individuelle retten til spesialundervisning i skolen, står
det i lovpremissene til opplæringsloven at «[e]levar som har føresetnader
for å lære raskare og meir enn gjennomsnittet, har ikkje rettar etter kapittel
5 i lovutkastet».

• Regjeringen skal vurdere om vi bør foreslå endringer i loven for denne 
elevgruppen.
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Faktorer som bidrar til underytelse i 
skolen

30

Vurderingsystemer feiler i å 
identifisere elevenes 

førkunnskaper

Lærerens faglige og 
didaktiske kunnskaper er 

svake

Planlegging av undervisning er 
ikke god nok

Oppgavene er for lette Oppgavene er like for alle
Lave forventinger fra 

læreren

Altfor lite utfordringer
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Kartlegging

Forskning anbefaler multiple kartleggings-instrumenter:

1.Subjektive vurderinger -skole og familie vurderinger-

lærervurderinger, foreldrevurderinger,  

vennerapporteringer, selvrapportering, 

mappeevalueringer)

2.Objektive vurderinger –nasjonale kunnskapstester

(verbal, matematisk, kunstnerisk, osv.); tester fra 

høyere trinn, kreativitetstester; motivasjonsskalaer; 

interesseskalaer,  intelligenstester
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Foreldrevurderinger

32
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Foreldrevurderinger

• Ingen kjenner barnet bedre enn foreldrene

• Tidlig utvikling innenfor tale, bevegelse og lesing er 
sterke prediktorer for høye intellektuelle evner.

• Det er essensielt å involvere foreldrene i 
identifiseringen dersom vi ønsker å få et helhetlig 
bilde av barnet

• Lærere kan ofte tenke at foreldre overvurderer 
barnets evner

33
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Lærervurderinger

34
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Lærer vurderinger

• Lærere kan ha en tendens til å nominere de skoleflinke

• Lærere som trenes opp i å gjenkjenne karakteristika ved de 
med stort læringspotensial er bedre i stand til å identifisere 
dem

• En del av disse elevene presterer ikke nødvendigvis bedre enn 
sine klassekamerater i det daglige. Men tegn på begavelse kan 
ses i mer komplekse og avanserte oppgaver

• En sjekkliste for ulike prestasjoner og atferd er et nyttig og 
strukturert observasjonsverktøy

• For å identifisere underytere må man ofte bruke en spesiell 
sjekkliste 35
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Sjekklister for elever med stort potensial i matte 
(Rambo- Hernandez, 2016)

▪ Elever som har matematisk potensial, har evner til å løsne 
problemer på en veldig effektivt måte og å generalisere sine 
funn på tvers av matematiske situasjoner.

▪ Bruker en rekke strategier for å finne løsninger på matematiske 
problemer

▪ Viser utholdenhet i å finne en løsning på problemer

▪ Generaliserer ideer og prinsipper fra en matematisk situasjon 
til en annen

▪ Ser matematiske mønstre og relasjoner

▪ Bruker formelle operasjoner tidligere enn alder/jevnaldrende

▪ Har sterk intuisjon om matematikk (f.eks. ser relasjoner)

▪ Viser matematisk kreativitet
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Sjekklister for elever med stort potensial i 

naturfag

Liker å undersøke og utforske naturfagrelaterte emner.

- Kan formulere gode hypoteser basert på fakta.

- Forstår den vitenskapelige prosessen; er observant og ser detaljer. 

- Stiller analytiske spørsmål (dvs. spørsmål om elementene i eller 

delene av et problem).

- Starter undersøkelser innen naturfag på egen hånd; forstår hvordan 
hendelser innen naturfag henger sammen.
- Kan bruke et vitenskapelig funn fra én situasjon i en annen.

- Er effektiv innen deduktiv tenkning (dvs. kan starte med et stort 

område og dele det opp i biter).

- Finner raskt ut av sammenheng mellom årsak og virkning.
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Sjekklister blant elever stort potensial i teknologi 
(Siegle, 2004)

▪ De viser et bredt spekter av teknologiske ferdigheter; de blir 
tiltrukket av en rekke forskjellige typer teknologi.

▪ De lærer ofte ny programvare (software) uten formell 
opplæring-dette fordi de er i stand til å bruke det de har lært 
med ett stykke programvare til en annen.

▪ De bruker fritiden til å utvikle teknologiske ferdigheter-de 
storkoser seg med «å leke med teknologi».

▪ De hjelper ofte andre med teknologiproblemer.

▪ De er i stand til å kombinere en rekke teknologier i forhold til 
de produktene de produserer

▪ De viser mer avanserte teknologiske ferdigheter enn de andre 
på samme alder-dette viser seg i de raffinerte produktene som 
de produserer.
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IQ testing

39
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PPT sin rolle i identifiseringen 

Oftest henvisning: 

• for vurdering av fremskutt skolestart, 

• søknad om å hoppe over et klassetrinn,

• innplassering på klassetrinn etter flytting til Norge fra 
utlandet, 

• eller der eleven har stort læringspotensial i 
kombinasjon med vansker på andre områder. 
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Tilpasset opplæring/Differensiering
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Tilpasset opplæring/differensiering

▪ Begrepene differensiering og tilpasset opplæring er begge i bruk og 

inneholder i stor grad de samme prinsippene (Engelsen, 2012). 

▪ Departementet legger til grunn at «tilpasset opplæring 

kjennetegnes ved variasjon i bruk av arbeidsoppgaver, lærestoff, 

arbeidsmåter, læremidler og variasjon i organisering av og 

intensitet i opplæringa» (St.meld. nr. 31, 2007–2008, s.73–74). 

▪ De går ut på at skolen i undervisningen skal gi elevene tilbud ut fra 

deres individuelle forutsetninger.
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Hvordan skal man tilpasse?

• Organisatorisk differensiering: grupperinger 
og akselerasjon 

• Pedagogisk differensiering: Potensialbasert 
differensiering, dybdelæring, tverrfaglighet.
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Akselerasjon/Forsering
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Pedagogisk Differensiering
Hvordan vi underviser har betydning!
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Innhold
Didaktiske 
strategier

Oppgaver

I forhold til elevenes:

Nivå Interesser
Lærings

profil

Lærere kan differensiere

Adapted from The Differentiated Classroom:  Responding to the Needs of All Learners (Tomlinson, 1999).
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Prinsipper for tilpasning

FØR – UNDER – ETTER

1.Ta utgangspunkt i kompetansemål og kjennetegn:

Hva er hoved-essensen i temaet? Lag læringsmål

2.Førvurdering

3.Lag en plan: Velg differensierte oppgaver og 

arbeidsmåter. Legg til rette for valg.

4.”Sluttvurdering”

5.Reflekter over økten – juster til neste gang
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Potensialebasert differensiering 
(Nissen et al., 2012)

• A: Minimumsferdigheter (alle) 

• B: Det vanlige nivået (de aller fleste) 
(Blooms taksonomi: ”anvendelse”) 

• C: Ekspertkompetanse (Blooms: ”analyse”, 

”syntese”, ”evaluering”) 

• Mulig D
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Differensierte oppgaver i matte

▪ Hukommelse: Forklar hva som menes med perimeteret til en
form. 

▪ Forståelse: Hva er størst – bredden, lengden eller perimeteret
til et objekt? 

▪ Anvendelse: Beregn arealet til og perimeteret av
matematikkboken. 

▪ Analyse: Perimeteret er 60 meter. Hva kan dimensjonene være
for arealet? 

▪ Vurdering: Forklar hvordan livet ville vært dersom vi ikke visste
arealet og perimeteret til ting. Hvilke problemer ville det
forårsake? På hvilke måter ville det gjøre livet mer vanskelig? 

▪ Kreativitet: Lag et spill som kan hjelpe elever med å forstå
forskjellen mellom areal og perimeter 
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Differensierte oppgaver i naturfag

▪ Hukommelse: Definer hver av følgende termer: solsystemet, “orbit”, 
asteroider, kometer, meteorer, gravitasjon, månen, planeter. Legg til
flere ord som du tenker er viktige.  

▪ Forståelse: Beskriv kort hovedkarakteristika ved hver av de ni planeter
▪ Anvendelse: Konstruer en modell av solsystemet ved å anvende en

rekke forskjellige materialer for å representere planetene
▪ Analyse: Mange planeter har navn etter guder og gudinner fra

mytologien. Forklar hvorfor du tenker at noen av disse navnene ble
valgt.  

▪ Vurdering: Mange mennesker tror det er liv på andre planeter som er
mer avansert enn livet på Jorden. Beskriv hva du tenker om denne
ideen og prøv å argumentere for dine meninger med viktige fakta og
figurer.  

▪ Kreativitet: Konstruer en innretning som gjør deg i stand til å vise en
hovedpåvirkning som månen har på Jorden. Gi en forklaring på din 
innretning slik at andre personer kan bruke den.
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Differensierte oppgaver i fysikk

Mål: Elevene skal være i stand til å kritisk evaluere energikilder som 
fossilt brennstoff, kjernekraft, vindkraft, solenergi, bølgekraft

A-hele klassen-Hva betyr begrepene fossilt brennstoff, kjernekraft, etc.

B.-aller fleste- Sammenlign fordeler og ulemper ved hver energikilde. 
Presenter vesentlige fakta i en PowerPoint presentasjon

C- ekspertkompetanse – Analyser og vurder argumentene for hver 
enkelt energikilde, fokuser både på økonomiske og miljømessige 
konsekvenser. Fremstill de vesentlige poeng og din egen vurdering i en 
presentasjon der du bruker SMART board teknologi.
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Hva sier foreldrene?

• De er bekymret for barna sine og at de ikke 
passer inn.

• De blir sinte og leie av kampen med skole/PPT for 
å få tilpasset opplæring

• De får vondt når deres eget barn ikke blir forstått 
og ikke får venner

• De føler ubehag og er redde for å bli opplevd som 
«pushy» foreldre av skolen.

• De er bekymret for at de ikke gjør nok for sitt 
barn
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Hva kan foreldrene gjøre?

• Stimuler barna på hjemmefronten men pass på 
overstimulering.

• Vis barna hvordan de kan prioritere og organisere-de vil ha alt 
samtidig☺

• Vær åpen og snakk om de høye evnene sammen-8/9 år

• Vær tålmodig og støttende på den emosjonelle/sosiale biten-
hjelp dem å få venner

• Rollespill problematiske situasjoner

• Søk hjelp om du trenger

• Hjelp dem å finne mening i det de lærer
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Hva kan foreldrene gjøre?

• Vær tidlig i dialog med skolen-unngå konfrontasjon.

• Les så mye som mulig både nasjonal og internasjonal 
litteratur. 

• Bli kjent med lovverket ang disse barna 
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/veileder--
tilrettelegging-for-barn-og-elever-med-stort-laringspotensial/

• Meld deg inn i foreningen Lykkelige Barn

• Pass på deg selv
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https://www.lykkeligebarn.no/


Hva kan foreldrene gjøre?

• Tilby lærerne inspirasjon og forslag til aktiviteter 
og prosjekter for eget barn.

• Se på Realfagsløyper 
http://realfagsloyper.no/barnetrinn/vurdering-
og-tilpasset-opplaering/modul-1-kjennetegn-og-
identifiseringsstrategier

• Se på Språkløyper 
• http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryI

D=23467
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http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=23467


Hva kan foreldrene gjøre?

• Ha kjennskap til Talentsentrene i Norge!

• Talentsatsingen-Fem vitensentre i landet (Oslo, 
Trondheim, Bergen, Tromsø, Jæren, andre?) fikk 
midler for å drive talentsenter i realfag (2016-
2019). Nå er satsingen permanent.
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Hva kan foreldrene gjøre?

• Finn mentorer for eget barn blant 
akademikere ved universitetene

• MatNat ved UIO

• Honours-programmet - Universitetet i Oslo 
(uio.no)
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https://www.uio.no/studier/program/honours-programmet/


Hva trenger vi i Norge?

• En kompetansesatsing på ulike nivåer.
• En systemisk og systematisk kartlegging og tilbud for 

disse elevene fra barnehage til høyere utdanning
• Behov for et nasjonalt senter/kontaktpunkt og 

regionale kompetansepersoner
• Midler for utvidelse av talentsentersatsningen til flere 

kommuner. 
• Det bør etableres en virtuell nettskole der elever som 

ønsker det kan søke opptak.
• Den nye opplæringsloven
• Forskningsmidler 
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Bøker
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