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SESoFuS
studien om folket vid slutet av normalfördelningskurvan (+IQ131) 
Om svenskt utbildningsväsende och intellektuell utveckling

Sedan den  t id igare 
artikeln baserad på 
resultaten från SESo-

FuS (Socioemotionellt och 
Socialt Funktionsstudium) 
har en hel del hänt. Jag ut-
lovade tidigare mer formell  
rapportering och mindre 
funderingar kring alla om 
och varför som har uppstått 
genom denna undersökning. 
Data talar naturligtvis för 
sig självt, det är förståelsen 
av dem som kan göra en  
undersökning  an t ingen 
kontroversiell eller mot-
satsen. Men jag tror ändå 
omständigheter som sådana 
utgör en betydande del av 
förståelsen av ett projekt. 
All forskning oavsett typ 
är på någon nivå knuten till 
en kulturell subjektivitet. 
Därför tar jag mig friheten 
att fortsätta i redan anförda 
rapporteringsstil.

Särbegåvningen,  
utbildningssystemet  
och dagstidningarna
Ifråga om SESoFuS-studien 
om mensa-medlemmarnas 
upplevelser av det svenska 
utbildningssystemet har re-
sultaten stött på patrull redan 
på högsta nivå. 

Det hela började med en 
debattartikel om forsknings- 
resultaten i Dagens Nyheter. 
Jag skrev först en kort re-
spons på en välskriven ar-
tikel om begåvade individer 
i Schweiz, som författats 
av en matematikdidaktik-
er vid Linköpings univer-
sitet. Jag ställde frågan litet  
underfundigt varför man skall 
gå över ån efter vatten. Här  
ligger ju studien om Men-
sas medlemmar färdig. Jag 
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skickade in responsen till nämnda 
dagstidnings debattredaktion. Che-
fredaktören uttryckte sitt gillande 
och lovade att publicera. Han ville 
emellertid hellre ha en originalartikel, 
inte enbart en respons. En sådan pro-
ducerades naturligtvis och lämnades in 
samma dag. Ingenting hände.  Efter två 
veckors väntan skrev jag och frågade 
redaktören varför han inte enligt löfte 
hade publicerat artikeln – som han 
dessutom själv begärt. Jag fick inget 
svar. Artikeln kom aldrig i tryck och 
någon förklaring lämnades inte. 

Jag kan bara dra slutsatsen att den 
begärda artikeln i chefredaktörens 
tycke skulle bli allt för pinsam för 
sittande regering. Om man nu har 
skolan som en av sina hörnpelare i sitt 
politiska arbete, vill man ju knappast 
under första häften av en mandat- 
period ge offentlighet åt en rapport som 
beskriver skolans totala misslyckande 
i vissa avseenden. 

Svenska Dagbladet har för övrigt 
gjort något liknande i samma ärende 
när föregående regeringskoalition hade 
makten. Efter åtskilliga intervjuer om 
särbegåvningar och deras förhållande 
till skolan skulle en stor satsning göras 
i en helgbilaga. Efter sista intervjun 
där jag lade jag alla personliga kort på 
bordet lades projektet på hyllan eller 
kasserades, utan att undertecknad alls 
underrättades.

Tuka-Tuka Land
Dessa två svenska tidningsetiska fadäs-
er kan ju jämföras med det faktum att 
jag också innan jul kontaktades av en 
tysk journalist, som ville komma och 
göra en intervju om hur särbegåvning 
ses och fostras i Sverige samt om det 
märkliga begreppet ”jantelagen”, som 
hon hade hört ryktats om. Journalisten 
gjorde ett fantastiskt jobb med att sam-
manfatta en nästan fem timmar lång 
intervju i en artikel, som hon inleder 
(i översättning): 

”Den som ser Sverige utifrån ser en 
idyll: midsommarfirande, röda trähus 
med vita knutar, knäckebröd och 
naturligtvis underbara barnböcker. 
Med undantag av några välkända 
svenska kriminalromaner verkar landet 
vara ett paradis där allting fungerar 
perfekt. Men det är vid första åsynen. 

Vid närmare betraktande dyker saker 
upp som man verkligen inte förknippar 
med Paradiset ...”

Journalisten var skakad när hon 
satte sig i bilen för att åka tillbaka till 
Hamburg. Nu åkte hon visserligen 
tillbaka till Hamburg med min syn på 
de olika sammanhangen. Jag framhöll 
detta hela tiden för journalisten. Den 
som önskar läsa artikeln på tyska om 
”Tuka-Tuka Land”, som förövrigt är 
ett citat ur den tyska översättningen 
av Astrid Lindgrens böcker om Pippi 
Långstrump, får hålla utkik efter Psy-
chologie Heute under våren 2008.  De 
kommer att ägna ett helt nummer åt 
särbegåvning. 

Allt skall neutralt bedömas
Det hör till det vetenskapliga livet 
att man också skall publicera sina 
resultat i erkända vetenskapliga tid-
skrifter, företrädesvis i sådana där 
varje manuskript anonymt bedöms av 
andra välmeriterade forskare runt om 
i världen. Den ena av SESoFuS-studi-
erna, som handlade om begåvningens 
socioemotionella aspekter, blev anta-
gen till publicering nästan på stående 
fot av en amerikansk vetenskaplig 
tidskrift, med några få förändringar och 
önskemål som ofta är fallet. Den andra 
studien om upplevelserna av svensk 
utbildning, som jag rapporterar här i 
nyhetsbrevet, med exakt samma veten-
skapliga förutsättningar, beslöt jag att 
skicka till en skandinavisk tidskrift för 
utbildningsforskning, där nationella 
redaktörer bedömer innehåll och 
utförande. Artikeln handlade när allt 
kommer omkring om det svenska skol-
systemet. Om resultatet skall ha någon 
praktiskt nytta är det ju rimligt att det 
publiceras i annaler som skandinaviska 
forskare och intressenter läser. 

Intressant nog refuserades artikeln 
totalt av chefredaktören och tre av 
dennes svenska bedömare. Att bli 
refuserad hör till forskarens vardag, 
åsikter om forskning och hur man skall 
göra och varför är lika många som det 
finns forskare. Det hör emellertid till 
ovanligheterna att bli mer eller mindre 
”akademiskt avrättad”. Det som fick 
mig att höja på ögonbrynen var anled-
ningarna till denna ilskna refusering. 
Om man hävdar, som en av bedömarna 

gjorde, att man inte alls kan undersöka 
en grupp som Mensa ”därför att vi inte 
vet någonting om dessa individer” då 
ifrågasätter man bedömarens kompe-
tens. Enligt en sådan logik skulle vi 
fortfarande inte känna till elektricitet. 
Samme bedömare menade dessutom 
att valet av forskningsgrupp var skäl 
nog att refusera artikeln. Och de fyra 
var rörande överens.

Redaktörer är i sin fulla rätt att göra 
som de behagar, men i just detta fall har 
jag mycket svårt att inte se bedömning- 
arna som i huvudsak motiverade av 
politiska motiv och dessutom grund-
ade i en total avsaknad av kännedom 
om både ämnesområdet och hur detta 
behandlas i annan vetenskaplig pub-
likation världen över. Särskilt den äldre 
generationens pedagogiska forskare, 
som ofta varit regering och riksdag 
behjälplig att förändra skolsystemet, 
kanske med något undantag, har ju ett 
personligt intresse av att inte se sitt 
”livsverk” beskrivas som ett misslyck-
ande. Psykologer som sett närmare på 
hur forskare försvarar sina egna verk 
kallar till och med en sådan reaktion för 
kognitiv konservatism – en försvars-
mekanism som leder till en ovilja att 
förändra synsätt även om bevis på mot-
satsen presenteras. Jag har skrivit om 
detta annorstädes (Persson, 1999).

Nåväl, från dessa reaktioner av olika 
slag och av olika anledningar till vad 
det är som man reagerat på. Låt mig 
delge några resultat som ganska tydligt 
visar att det svenska utbildningväsen-
det är illa rustat att ta hand om sina 
mest avancerade tänkare.

Det svenska utbildning-
systemet och de 
intellektuellt begåvade
I den studerade gruppen (N = 287), 
av vilka 75 procent var män och 25 
procent kvinnor, medelåldern för alla 
var ungefär 34 år varav de yngsta var 
18 år och de äldsta 68 år, som begåv-
ningsmässigt fördelade sig på 98:e per-
centilen (35 procent), 99:e percentilen 
(58 procent) och den 100:e percentilen 
(7 procent), var en av de resultat som 
frapperade mig allra mest det faktum 
att 25 procent av alla deltagare lämnade 
den svenska grundskolan utan någon 
som helst förståelse av att de faktiskt 
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var begåvade (i en positiv bemärkelse). 
Några hade till och med lärt sig att det 
var hur fel som helst att alls bry sig 
om det. 

Om något torde detta resultat vara 
ett sigill över det svenska skolsyste-
mets totala misslyckande att förstå 
över huvud taget någon individ utöver 
medelbegåvning. Detta avspeglas 
förstås i det faktum att 92 procent av 
gruppen upplevde grundskolan som en 
fruktansvärd tillvaro där allt ifrån total 
uppgivenhet till suicidala tendenser 
kunde direktrelateras till upplevelserna 
i årskurs 1–9. Också pinsamt för det 
svenska skolväsendet är hur somliga 
lärare hanterar intellektuellt särbegå-
vade elever: med mobbning! 

Skolvärlden må vara nog så påfre-
stande, men man kan ju med visst fog 
tänka sig att om tillvaron hemma å 
andra sidan är varm, förstående, upp-
muntrande och stimulerande så skulle 
de flesta barn och ungdomar ändå klara 
sig med modet i någorlunda behåll. 
Men här slår kulturella faktorer hårt 
mot de särbegåvade och jantelagen tar 
sin tribut. Studien visade sig att detta 
bara gäller cirka 50 procent av delta-
garna. Den resterande hälften möttes 
av samma eller liknande oförstående 
hemifrån som i skolan. Detta är ett  
socioemotionellt katastrofscenario! 
Hur ser dessa individers identitetsbild 
ut? Förmodligen är självförtroendet 

åtminstone till en början ganska 
uruselt. 

Förändras trivseln till det bättre i 
gymnasiet då? För somliga är detta 
fallet, men långt ifrån alla trivs där. 
Hela 77 procent av deltagarna har 
samma problem i gymnasiet som i  
grundskolan. De 23 procent som 
snarare karaktäriserar gymnasiet i mer 
positiva ordalag, förklarade detta med 
att de träffat ämneslärare som brann för 
sina egna ämnen. Deltagarnas observa-
tion var ofta att dessa ämnesexperter 
inte sällan själva av deltagarna i efter-
hand har uppfattats som särbegåvade.

Jag trodde när jag började studien, 
att åtminstone det stora flertalet av 
intellektuellt särbegåvade individer 
som valde att gå vidare till en högre 
utbildning på högskola eller universitet 
åtminstone där skulle finna sin stimu-
lerande lustgård. Märk att endast 209 
av de 287 deltagarna valde att fortsätta 
studera på en högre nivå.  

Jag fann att förnöjsamheten ökade 
något: 35 procent av deltagarna verkade 
”ha hittat hem” i en universitetsmiljö, 
men fortfarande var 65 procent djupt 
understimulerade och vantrivdes. Som-
liga valde att hoppa av. Det verkade 
finnas två anledningar till att man 
avbröt sina studier:

a) Efter att ha genomlidit det svenska 
utbildningssystemet i 12 år och varit 
helt passiv, gick det inte att byta in-

ställning när man väl kom till en högre 
nivås studier. Man ville då studera men 
kunde inte förmå sig. Man saknade 
framför allt nödvändig studieteknik. 

b) Man fann ingen stimulans på en 
högre nivå heller. Utbildningen och 
dess företrädare agerade med en auk-
toritet som fick Högskoleförordningen 
att rodna: diskussion fick inte före-
komma och framför allt fick man inte 
ifråga vissa undervisande akademikers 
argument.  De som faktiskt trivdes 
angav just det faktum att ”det var högt 
i tak” som ett tungt vägande skäl, att 
de trivdes.

Några avslutande 
kommentarer
Jag kan mycket väl själv relatera till 
detta i min egen yrkesverksamhet i 
högskolevärlden. Jag får med jämna 
mellanrum ta emot frustrerade och 
förvillade studenter på mitt kontor, 
som klagar över alltifrån adjunkters 
till professorers bristande logik. De 
berättar att när de försöker få diskus-
sioner till stånd om alternativa synsätt 
eller lösningar, eller protesterar under 
en föreläsning mot oöverlagda argu-
ment, blir dessa studenter allt som 
oftast tillsagda och tystade, först av 
den undervisande akademikern och 
sedan av övriga kurskamrater som bara 
tycker att personen ifråga är en jobbig 
bråkstake. I vanlig ordning tar dessa 
studenter på sig en skuldbörda och 
börjar tvivla på sin egen person och vad 
de har i högre utbildning att göra. 

Jag brukar berätta för dem vad det in-
nebär att vara intellektuellt särbegåvad, 
och att de oftast vet och förstår mer än 
sina kurskamrater och dessvärre inte 
heller ovanligt, också mer än många av 
de akademiker som försöker undervisa 
dem. Jag brukar litet underfundigt säga 
inte alla särbegåvade är professorer. 
Men alla professorer är sannerligen 
inte särbegåvade. Studenterna ler och 
känner igen sig. Det slutar oftast med 
att jag visar dem vad Högskoleförord-
ningen säger om hur en student skall ut-
bildas, nämligen till en kritisk tänkare 
som på vetenskaplig grund kan dra 
egna självständiga slutsatser. Så med 
glimten i ögat uppmanar jag de bedrö-
vade studenterna att ”fortsätta bråka 
och göra väsen av sig” och att fortsätta 
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utmana mina kolleger och naturligtvis 
mig själv vad gäller synsätt, slutsat-
ser och logiska resonemang. De har 
faktiskt lagen på sin sida  – men inte 
den rådande och mycket auktoritära 
jantelagen.

Det är emellertid pinsamt även för 
högskolevärlden att intellektuell sär-
begåvning skall kännas främmande 
och ofta utgöra en hotbild för både 
disputerade akademiker och kurskam-
rater. Men i motsats till att detta förakt 
nog är att betrakta som typiskt svenskt 
i grund- och gymnasieskolan, är det 
dessvärre inte unikt svensk på en högre 
utbildningsnivå i min erfarenhet. De 
flesta högre utbildningssysten tar för 
givet att de som antas utgör eliten av 
landets kunnande. Man likställer ”elit” 
med intellektuell särbegåvning.  Men 
detta är inte alltid fallet. De särbegå-
vade tvingas trots att de ofta redan 
besitter all nödvändig kunskap i nivå 
med en filosofie magister examen i till 
exempel biologi, ändå gå igenom vart 
enda moment och laboration från lägsta 
nivå tills dess att man formellt och på 
pappret är ”kvalificerad” att erövra sin 
grad. Detta är ett oerhört slöseri med 
resurser. Stephen Hawking, den brit-
tiske fysikern och astronomen hade det-
ta problem. Han tvingades genomlida 
fyra meningslösa år i Oxford innan han 
fick börja göra något nytt och stimu- 
lerande. Många existerar med honom 
i samma dilemma dessvärre.  

Johns Hopkins universitet, i Bal-
timore, MD, har sedan några år sär-
skilt vänt sig till detta problem, och 
bestämde sig för att åldern och pap-
persmeriter spelade föga roll bara man 
kunde bevisa genom tester att man 
faktiskt höll en tillräcklig kunskap-
snivå. Klarade man alltså de ameri-
kanska SAT och GRE (olika typer av 
högskoleprov) oavsett ålder fick man 
också rätten att antas till till exempel 
en forskarutbildning. Som ett resultat 
har man nu antal tonåriga filosofie 
doktorer i biologi och matematik och 
fysik om jag minns rätt.

Särbegåvning är verkligen en resurs 
i samhället, men en mycket styvmod-
erligt behandlad sådan, och ingenstans 
i det svenska samhället tycks det, 
behandlas dessa individer sämre än i 
utbildningssystemet, som ju rimligen 

snarare borde hylla dem som hjältar. 
Någonting i den svenska utbildning-
spolitiken har gått mycket fel. Hur 
kan ett land samtidigt hylla världens 
genier med ett Nobelpris och samtidigt 
systematiskt ignorera en större del av 
sina egna intellektuella begåvningars 
behov? 

Roland S. PeRSSon, Phd
pero@hlk.hj.se

Docent i psykologi, Högskolan för 
lärande & kommunikation, Högsko-
lan i Jönköping.
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