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Medborgarförslag om handlingsplan för identifikation av och stöd för särskilt
begåvade elever.

Cirka 5 % av skolelever är särskilt begåvade, dvs 1-2 elever i varje skolklass, l Sunne kommun innebär
det 86 elever som behöver anpassningar i sin utbildning.
Särskild begåvning är en individuell potential hos barnet som, genom lämpligt bemötande, anpassad
undervisning och målmedvetet arbete, kan leda till excellenta prestationer.1 Skolsystemet behöver
därför identifiera de skolämnen som eleven har ett starkt engagemang för och därefter erbjuda
lämpligt stöd för att eleven ska utvecklas enligt sin potential.
l skollagen (2018:1098) står numera i klartext att "Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska
uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling". Även i barnkonventionen, som numera är lag, lyfts detta fram, särskilt i
artiklarna 28 och 29 om barns rätt till utbildning samt syftet med utbildningen, l artikel 29 framgår
att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjlighet i fråga om personlighet, anlag
och fysisk och psykisk förmåga. Sunne kommun uppmanas därför att ta fram en handlingsplan med
syfte att säkerställa att elever med särskild begåvning får denna möjlighet.
De särskilt begåvade eleverna behöver många gånger andra utmaningar än sina klasskamrater. De
mår bra av att få stora utmaningar utifrån sina styrkor och behöver få lära och diskutera på sin nivå.
De behöver också mötas med respekt och acceptans utifrån sina förutsättningar och behov. Det är
inte alltid lätt att uppmärksamma en särskilt begåvad elev eftersom det händer att de, till skillnad
från en högpresterande elev, underpresterar i skolan. Inte sällan för att passa in eller för att de har
tappat lusten att lära 2
År 2010 publicerade professor Roland S Persson en stor undersökning där 287 särskilt begåvade
svenskar deltog, varav 92 % upplevt att de inte fått stöd och förståelse från sin omgivning under sin
skoltid. Skolverket släppte 2015 ett omfattande stödmaterial om särskilt begåvade elever men det
råder tyvärr fortfarande stor okunskap om särskild begåvning i stora delar av skolvärlden, enligt
återkommande vittnesmål i de föräldranätverk som finns.
Skolinspektionen larmade 2016 om att "På en del skolor tycker runt två tredjedelar av eleverna att
de får för lite utmaningar" (en tredjedel i genomsnitt över landet), baserat på en enkät med svar från
42 000 niondeklassare. Samma rapport visar att en tredjedel av pedagogerna i grundskolan tycker att
det är viktigt att eleverna får vänta in varandra så att alla kan gå framåt tillsammans (även här två
tredjedelar på vissa skolor, framgår av Skolverkets SIRIS-enkäter). Problemet är så allvarligt att
bristande utmaningar listades överst på Skolinspektionens lista över utvecklingsbehov i deras
efterföljande årsrapport och i rubriken till generaldirektörens krönika om årsrapporten.

lDai, 2010; Dweck, 2006; Klingberg 2016; Mönks & Katzo, 2005; Rogers, 2007; Ziegler, 2005
2 Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever.
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Hårdast drabbade blir förstås de särskilt begåvade eleverna, som inte får den stimulans de behöver
och dessutom är mer beroende av utmaningar för sitt välbefinnande. Att år efter år vänta in andra
elever tar inte bara ifrån dem möjligheten att utveckla studieteknik och frustrationstolerans, för det
som tänjer deras kapacitet, utan leder ofta till utåtagerande eller inåtvändhet. Det hör inte till
ovanligheten att barnen blir hemmasittare och många presterar t.o.m. under snittet i skolan. Det
framförs ibland argument på temat att särskilt begåvade barn måste hållas tillbaka av rättviseskäl,
men konsekvensen kan bli ett stökigt störmoment om de inte ges samma rätt som andra elever att få
den undervisning som de har behov av. Till detta kommer även att många av dessa elever mår

mycket psykiskt dåligt.
För en del särskilt begåvade elever "krävs ofta en större organisatorisk flexibilitet än vad en lärare
kan hantera inom klassen", enligt Skolverkets stödmaterial. Så ansvaret kan inte lämpas över på den
enskilda läraren. Det ska inte heller glömmas bort att särskilt begåvade bland nyanlända och
socioekonomiskt utsatta elever är i extra stort behov av systematiserat arbete då de idag upptäcks
ännu mer sällan än andra särskilt begåvade och därmed inte får den hjälp de behöver.
Att samordna arbetet i kommunen borde även innebära ekonomiska besparingar för kommunen.
Bara iföräldranätverket beskriver flertalet föräldrar att deras barn behövt extra resurser i
klassrummet. Kan skolor få ett samlat stöd från kommunen torde det finns stora samordningsvinster.
Elever kan vara särskilt begåvade i ett eller flera skolämnen och det finns stora skillnader mellan
dessa elever på individnivå. Det finns således ingen enskild åtgärd som passar för alla särskilt
begåvade elever. Det finns dessutom mängder med särbegåvade barn som, av olika anledningar ex
långvarig understimulans, underpresterar. Det kommer dock mer och mer forskning på området och

inom forskningsfältet lyfts det fram fyra huvudsakliga åtgärder när det gäller skolans möjligheter att
möta särskilt begåvade barns utvecklingsbehov.3
Dessa åtgärder kan sammanfattas enligt följande:
• differentierad undervisning i det ordinarie klassrummet,
• acceleration i form av studier i högre årskurser,
• undervisning i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet, och
• kontakt med mentorer.

l Sunne kommun omfattas, som beskrivet ovan, väldigt många barn, 86 st. Detta innebär också att
alla skolor och pedagogen kommunen är berörda och att det bör finnas samordningsfördelar så att
inte varje skola behöver jobba individuellt med detta. Den fasta övertygelsen är att det skulle gynna
alla parter om kommunen kunde ta ett samlat grepp för att stödja kommunens skolor och pedagoger
i den här frågan. När föräldrar tagit upp särskild begåvning med barnens pedagoger i skolorna så
kände pedagogerna inte till hur viktigt det är för särskilt begåvade barn med acceleration, berikning
och coachning för att må bra.

' Dai & Che, 2013; Szabo,2017
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Med bakgrund av vad som skrivits ovan vill vi föräldrar härmed inkomma med ett
medborgarförslag att Sunne kommun:
l. med utgångspunkt i SKLs "Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016", utvecklar
och implementerar en handlingsplan för hur särskilt begåvade elever i kommunen ska
identifieras och få sina behov uppfyllda. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan kontaktas
som stöd i arbetet.
2. ger en person särskilt uppdrag att implementera handlingsplanen i alla förskolor och skolor
som verkar i kommunen, samt i andra instanser där kommunens tjänstepersoner möter barn
(BVC, socialtjänst, vårdcentraler osv).
3. säkerställer att alla tjänstepersoner, ex pedagoger, som möter barn inom olika instanser
löpande får utbildning om särskild begåvning. Ex genom att anordna kommungemensam

fortbildning för alla skolor angående särskild begåvning. (Tex föreläsning med GCP (gifted
child programme)/Mensa).
4. genom handlingsplanen säkerställer att de förskolor och skolor som verkar inom kommunen
ser till att sammanföra barn inom kommunen för gemensamma aktiviteter/studier, oavsett
vilken förskola/skola barnet går i.
5. kontinuerligt följer upp de aktiviteter som ingår.
Några kritiska punkter som bör uppmärksammas är att handlingsplanen behöver hantera och
omfatta alla ämnen. Vissa elever har sin styrka i exempelvis matematik och svenska men det kan lika
gärna vara en särskild styrka i exempelvis främmande språk eller bild osv. Hur kan kommunen skapa
åldersöverskridande lösningar - omfattande alla nivåer förskola/grundskola/gymnasieskola? Kan
kommunen lyfta forskarutbildade lärare inom kommunen? Ex upplägget med navskolor som
Stockholms stad nu skapar.
Alltfler kommuner tar nu fram särskilda handlingsplaner för att möta särbegåvade barns behov. Se
exempelvis Linköpings kommuns handlingsplan. Även Stockholms kommun har nyligen antagit en
handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov (dnr 1.3.2-8163-2019). Handlingsplanen

bifogas till detta medborgarförslag.
Eftersom beslutet om medborgarförsiaget berör barn och barn i så stort antal förutsätts att det som
grund till beslutet tas fram en barnkonsekvensanalys.
Med hopp om ett positivt samarbete mellan kommunen, rektorer, pedagoger, andra berörda, barn

och föräldrar!

Länkar för mer information om särskild begåvning:
SKLs Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016

Http://skl.se/download/18.1fae8ed6156b062e29497858/1473239906709/Handlingsplansarskiltbegavade-2016.pdf
Skolverkets stödmaterial
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-iarbetet/sarskiltbegavade-elever
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Särbegåvningsportalen (länkar till svenska hemsidor om särskild begåvning)
https://särbegåvning.se

Vänliga hälsningar
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Inledning
Utbildningsnämnden fick i budgeten for år 2019 i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
hur skolor kan möta särskilt begåvade elevers behov. Syftet med handlingsplanen är att stödja
och vägleda lärare, skolledare och övrig skolpersonal i stadens skolor, i deras strävan att
bemöta och tillgodose särskilt begåvade elevers behov i ett skolsammanhang.
Handlingsplanen inleds med en kort summering av de åtgärder som handlingsplanen omfattar.
Därefter kommer en kunskapsöversikt av området, ett mer fördjupat resonemang kring
åtgärder samt ett avslutande avsnitt om fortsatt utveckling av handlingsplanen.

Handlingsplanens åtgärder
I denna handlingsplan betraktas särskild begåvning framför allt som elevens potential som,
^enom lämpligt bemötande, anpassad undervisning och målmedvetet arbete, kan leda till
utmärkta prestationer'. Skolsystemet bör därför identifiera de skolämnen som eleven har ett
starkt intresse för och där eleven lätt når kunskapsmålen, och därefter erbjuda lämpligt stöd
för att eleven ska utvecklas enligt sin potential.
Elever kan vara särskilt begåvade i ett eller flera skolämnen och det finns relativt stora
skillnader mellan dessa elever på individnivå, följaktligen finns det ingen enskild åtgärd som
passar for alla särskilt begåvade elever.2
Åtgärder från skolsystemets sida bör vara utformade så att de tillmötesgår och utvecklar
elevers särskilda förmågor på varierade och kompletterande sätt3.1 denna handlingsplan lyfts
fyra huvudsakliga åtgärder när det gäller skolans möjligheter att möta särskilt begåvade
elevers utvecklingsbehov:
• differentierad undervisning i det ordinarie klassrummet,
• acceleration i form av studier i högre årskurser,

• undervisning i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet, och
• kontakt med montörer.

Ovanstående undervisningsrelaterade åtgärder kan genomföras enskilt, eller i kombination
med varandra, och kontakten med mentorer bör ses som ett komplement till dessa åtgärder.
Oavsett vilken åtgärd den enskilda skolan planerar att erbjuda, bör synen på särskild
begåvning vara dels inkluderande, dels baserad på elevens fallenhet och engagemang. Elever
som lätt uppnår kunskapsmålen och uppvisar ett starkt engagemang för att fördjupa sig i ett
visst ämne, bör erbjudas möjligheten att göra det .

Seminarier för lärare, skolledare och personal inom elevhälsa
Särskilt begåvade elever bör tas hand om av lärare, skolledare och personal inom elevhälsa
som har goda kunskaper om dessa elevers förutsättningar och sociala situation i respektive

' Dai, 2010; Dweck, 2006; Mönks & Katzko, 2005; Rogers, 2007; Ziegler, 2005
2 Almeida, Araujo, Sainz-Gomez, & Prieto, 2016; Rogers, 2007; Silverman, 2013; Stemberg & Davidson, 2005
3 Dai & Chen, 2013; Rogers, 2007
4 Dai & Chen, 2013; Rogers, 2007

skola5. För att bidra till en grundläggande kunskapsnivå om särskilt begåvade elever, kommer
utbildningsförvaltningen att erbjuda seminarier for lärare, skolledare och personal inom
elevhälsan. Det bör vara en grundförutsättning att den personal som arbetar, eller ska arbeta,
med elever som är särskilt begåvade ska delta i dessa seminarier.
Navskola och mentorer
Utbildningsforvaltningen kommer inom grundskolans verksamhet att etablera en så kallad
navskola som ska fungera som ett kunskapscentrum för spridning av kunskap och erfarenheter
gällande särskilt begåvade elever. Navskolan kommer att samarbeta med andra skolenheter
för att bidra till gemensamt lärande i organisationen. Vid utformningen av detta samarbete
kommer det att tas vara på erfarenheter från de riksrekryterande spetsutbildningar som bedrivs
i några av Stockholms stads skolor.
Vidare kommer utbildningsförvaltningen att verka för att initiera och institutionalisera ett
nätverk av mentorer som kan vägleda, utmana och agera som förebild for särskilt begåvade
elever. Dessa mentorer bör i första hand vara lärare inom den egna organisationen. I ett senare

skede bör även lärare och studenter från lärosäten kunna ingå i nätverket.

Kort kunskapsöversikt
Särskild begåvning
De flesta begrepp som förklarar utomordentliga mänskliga prestationer härrör ur
vardagsspråket och är relaterade till termerna begåvning, förmåga, fallenhet och talang.
De första dokumenterade försöken att förklara excellenta prestationer med medfödd
begåvning har sina rötter i antikens mytologi. Till en början frikopplades begåvning helt från
individen och ansågs vara en gåva från gudarna, följaktligen kallades särskilt begåvade barn
för "himmelska barn" av både Platon och Konfucius7. Det var främst under renässansen som

irrationella föreställningar om begåvning började ge vika för mer förnuftiga tankar och till
exempel uttrycket talang började användas för att beskriva hur intellektuell förmåga kan
utvecklas för att uppnå personliga och samhällselliga mål8. Att resonera logiskt, kritiskt och
självständigt upphöjdes till en dygd under de kommande århundradena9. Det var dock först
under 1900-talet som upplysningstidens tankar ersattes av begrepp som till exempel
intelligens och kreativitet. Till en början betraktades intelligens som ett absolut mått på
intellektuell begåvning och försöken att definiera intelligens har under större delen av 1900talet dominerats av psykometriska modeller och tillhörande IQ-tester. Psykometriska modeller
grundar sig i antagandet att begåvning är medfödd och förhållandevist statisk under
individens livstid10. Kritiken mot IQ-tester blev omfattande mot 1900-talets slut11. En del av
kritiken grundar sig i observationen att lärande kan leda till tydliga förändringar i elevers IQ12
5 Croft, 2003; Dai & Chen, 2013; Dimitriadis, 2012; Karp & Bengmark, 2011
6 Csikszentmihalyi & Robinson, 1986; Stoeger, 2009
7 Stoeger, 2009
8 Passow, Mönks, & Heller, 1993
9 Cassirer, 1998

10 Stoeger, 2009
" Dai & Chen, 2013; Stoeger, 2009
"Weinert, 1998

samt i studier som indikerar att socioekonomisk bakgrund eller prestationer i tidig ålder är
minst lika betydelsefulla faktorer som IQ när det gäller framtida topprestationer13.
Moderna definitioner av begåvning bygger på Renzullis (1978) "three-ring concept" och
baseras på antagandet att begåvning är områdesspecifik och utvecklingsbar, det vill säga den
beror inte endast på medfödda förmågor. Byggstenarna i Renzullis modell är utmärkt
förmåga, kreativitet och starkt engagemang inom ett område.

Figuren illustrerar att särskild begåvning kan tolkas,
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Nyare förklaringsmodeller grundar sig i utvecklingspsykologiska antaganden och betraktar
särskild begåvning som en individuell potential för utomordentliga prestationer, inom ett eller
flera områden, som kan utvecklas med hjälp av lämplig undervisning och utbildningsmiljö .
Forskningslitteraturen indikerar dels att det inte finns enhetliga definitioner för begreppen
förmåga, talang, fallenhet, begåvning, särbegåvning och särskild begåvning, dels att dessa
begrepp ofta används som synonymer15. Problematiken beror framför allt på att tillhörande
definitioner är teoretiska konstruktioner som innehåller en betydande andel gemensamma
beståndsdelar16.

I denna handlingsplan används begreppet särskild begåvning - som inkluderar även
särbegåvning 7 - för att beskriva utomordentlig prestationsförmåga. Särskild begåvning
betraktas framför allt som en individuell potential som, genom lämpligt bemötande, anpassad
undervisning och målmedvetet arbete, kan leda till excellenta prestationer . Enligt detta
synsätt bör skolsystemet identifiera de skolämnen som eleven har ett starkt engagemang för
och där eleven lätt når kunskapsmålen, och därefter erbjuda lämpligt stöd för att eleven ska
utvecklas enligt sin potential. Skolans roll är synnerligen viktig i sammanhanget. Skollagen
(2018:1098) uttrycker detta som: "Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås
eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin
kunskapsutveckling".

13 Birch, 1984; Stoeger, 2009; Ziegler, 2005
14 Dai, 2010; Mönks & Katzko, 2005; Stemberg, 1998; Ziegler, 2005
15 Carman, 2013; Csikszentmihalyi & Robinson, 1986; Stoeger, 2009; Ziegler & Raul, 2000
16 Dai & Chen, 2013; Silverman, 2013; Ziegler & Raul, 2000
17 Persson, 1997

18 Dai, 2010; Dweck, 2006; Klingberg, 2016; Mönks & Katzko, 2005; Rogers, 2007; Ziegler, 2005

Särskilt begåvade elever
Särskilt begåvade elever utgör en heterogen grupp med relativt stora skillnader mellan
individerna19. En del av dessa skillnader beror på att elever kan vara särskilt begåvade inom
olika ämnen där begåvning visar sig på ämnesspecifika sätt . Ytterligare skillnader kan
bero på till exempel elevens ålder eller på elevens socioekonomiska och kulturella
bakgrund22.

Enligt en vedertagen beskrivning är särskilt begåvade elever de som "förvånar vid upprepade
tillfällen med sin osedvanliga förmåga på ett eller flera områden, både i och utanför skolan"23.
Denna skildring innefattar naturligtvis elever som har utmärkta förmågor i till exempel musik,
idrott, konst, språk, matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller i flera av dessa
områden. När det gäller de som är särskilt begåvade i teoretiska ämnen, så brukar de beskrivas
som elever som är "synnerligen nyfikna, diskuterar i detalj och utvecklar, vet oftast redan
samt föredrar vuxnas sällskap". Vidare brukar det framhållas att särskilt begåvade elever framför allt i matematik samt i de naturvetenskapliga ämnena - har god minnesförmåga och
ställer initierade frågor, medan deras klasskamrater kämpar med att förstå ett visst moment i
undervisningen. Det brukar också framhållas att de oftast är individualister som tänker snabbt
och utanför boxen, tycker om att lära sig nya saker och blir uttråkade av repetitiva uppgifter
samt finner nöje i att fördjupa sig i ett visst ämnesområde och tillhörande komplexa
problem25. Elever som är särskilt begåvade i främmande språk tillägnar sig till exempel
snabbt nya ord och uttryck samt lär sig snabbt att läsa, skriva och samtala på språket.
Dessutom upptäcker de relativt tidigt grundläggande språkliga och grammatiska strukturer i
språket26.

Men oavsett vilket ämne den särskilda begåvningen hör till, uppskattar dessa elever att arbeta
tillsammans med kamrater som också är särskilt begåvade inom, och har ett starkt intresse för,
respektive ämne27.

En annan viktig aspekt är särskilt begåvade elevers sociala situation i skolan. I den
bemärkelsen är elever som är begåvade i språk eller idrott mer socialt accepterade av sina
kamrater än elever som är begåvade i matematik eller naturvetenskap28. En del - men långt
ifrån alla - begåvade elever upplever att det är ett socialt handikapp att vara begåvad i
matematik eller naturvetenskap och väljer att reducera effekterna av sin begåvning i
interaktionen med sina kamrater^ .

19 Almeida m fl., 2016; Stemberg & Davidson, 2005
20 Dai, 2010; Mönks & Katzko, 2005; Rogers, 2007; Sternberg, 1998; Ziegler, 2005
21 Almeida m fl., 2016; Silverman, 2013
22 Silverman, 2013; Sternberg & Davidson, 2005
23 Persson, 2015
24 Persson, 2015

25 Krutetskii, 1976; Robinson, 1990; Leikin & Sriraman, 2017; Badnl & Szabo, 2019
26 Bardel & Österberg, 2015
27 Rogers, 2007, Szabo, 2017
28 Handel m fl., 2013
29 Coleman & Cross, 2014; Pettersson, 2011

Ett ytterligare perspektiv som bör lyftas är att särskilt begåvade elever relativt ofta är så
kallade högkänsliga personer30. Denna personlighetstyp karaktäriseras bland annat av att
individen är extra känslig för nyanser och förändringar i sin omgivning, uttrycker sina åsikter
och känslor på ett kraftfullt sätt, blir mycket påverkad av vissa intryck eller ljud, samt blir
utmattad av yttre stimuli som pågår under längre tidsperioder3 .

Bemötande och lämpliga åtgärder
Eftersom Stockholms stad redan uppmärksammar och erbjuder verksamhet för elever med
särskild begåvning i, eller med utpräglat intresse för, idrott respektive musik, fokuserar denna
handlingsplan på elever som är särskilt begåvade i övriga skolämnen.

Bemötande av särskilt begåvade elever
Forskningsfältet är entydigt i att läraren, undervisningen och bemötandet i skolan har
avgörande betydelse for elevers motivation för skolarbete och lärande32.
Den enskilda skolans agerande blir därför betydelsefullt när det på goda grunder - som till
exempel baserat på denna handlingsplans beskrivning av särskild begåvning - kan antas att en
elev är särskilt begåvad i något ämne. Det är viktigt att personalen på den enskilda skolan inte
endast tittar på elevens prestationer i respektive ämne innan stödåtgärder erbjuds. Det bör
först föras en diskussion om elevens utvecklingsbehov med lärare, övrig skolpersonal och,
framför allt när det gäller yngre elever, även med elevens vårdnadshavare33. Dessutom bör
man ta hänsyn till elevens sociala och känslomässiga utveckling3 .
Särskilt begåvade elever presterar i allmänhet mycket väl i de ämnen som de har fallenhet och
starkt engagemang för35. Det är dock nödvändigt att uppmärksamma att brist på anpassad
undervisning och lämpligt bemötande kan, i enskilda fall, leda till att den begåvade eleven
presterar långt under sin potential. Om undervisningen och bemötandet däremot anpassas till
elevens förutsättningar, så kommer den att prestera i nivå med sina förmågor36.
Oavsett vilken åtgärd den enskilda skolan planerar att erbjuda, bör synen på särskild
begåvning vara dels inkluderande, dels baserad på elevens fallenhet och engagemang. Elever
som lätt når kunskapsmålen och uppvisar ett starkt intresse för att fördjupa sig inom ett ämne
eller ämnesområde, bör erbjudas möjligheten att göra det 7.
När det gäller bemötandet från lärarens sida, så värdesätter särskilt begåvade elever om:38
• läraren positivt uppmärksammar dem och förväntar sig att de arbetar hårt,
• undervisningen är strukturerad och läraren delger eleverna sin planering,
30 Aron, 1996; Brandl & Szabo, 2019; Mendaglio & Tillier, 2006
31 Aron, 1996; Mendaglio & Tillier, 2006
32 Croft, 2003; Opdenakker & Minnaert, 2011; Skinner & Belmont, 1993; Van Tassel-Baska m fl., 2008
33 Rotiger & Fello, 2005
34 Persson, 2010; Rotiger & Fello, 2005
35 Colangelo, Kerr, Christensen, & Maxey, 1993; Krutetskii, 1976; Reis, Hebert, Diaz, Maxfield, & Ratley, 1995
36 Ritchotte, Rubenstein, & Murry, 2015; Webb m fl., 2005

37 Dai & Chen, 2013; Rogers, 2007
38 De Boer, Opdenakker, & Minnaert, 2018; Leikin, 2010

• läraren är fördomsfri och gläder sig åt elevernas framgång,
• läraren återkopplar snabbt och effektivt gällande elevernas prestationer,
• läraren visar engagemang för respektive skolämne, samt

• läraren uppmuntrar eleverna att pröva nya angreppsätt och att använda sin fantasi i
skolarbetet.

Ovanstående attribut kännetecknar samtidigt ett gott bemötande i skolan, oavsett vilka elever
det handlar om.

Pedagogiska och organisatoriska åtgärder
Eftersom elever kan vara särskilt begåvade inom ett eller flera skolämnen och, framför allt, på
grund av att dessa elever utgör en heterogen grupp där relativt stora skillnader förekommer på
individnivå, så existerar det inte en enskild åtgärd - varken pedagogisk eller organisatorisk som passar för varje särskilt begåvad elev39. Således bör åtgärder från skolsystemets sida vara
utformade på sätt som tillmötesgår och utvecklar elevers särskilda förmågor på diversifierade
och kompletterande sätt40.
En nyckelfråga är identifiering av särskilt begåvade elever. Forskningsfältet indikerar att det
inte existerar enstaka identifieringsprogram som, utan att ta hänsyn till sociokulturell
bakgrund, på ett tillförlitligt sätt identifierar särskilt begåvade elever . Oavsett
identifieringsmetod, kommer ett betydande antal särskilt begåvade elever att förbli
oidentifierade. Dessa elever beskrivs ofta som nnderpresterare i skolan42 och, i enstaka fall,
även diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningai . Långvarig
underprestation samt brist på relevant stöd eller social acceptans i skolan kan leda till att
eleven inte längre vill delta i skolans undervisning och blir hemmasittare. Detta medför dels
personliga tragedier för den enskilda eleven och dennes familj, dels svårhanterliga problem
för skolsystemet .
Denna handlingsplan fokuserar därför inte på identifieringsprogram för särskilt begåvade
elever. Istället väljer vi att rekommendera pedagogiska och organisatoriska metoder som är
ämnade att bemöta och utveckla särskilt begåvade elever i den enskilda skolans, eller i
samarbetande skolors, sammanhang.

Inom forskningsfältet lyfts det fram fyra huvudsakliga åtgärder när det gäller skolans
möjligheter att möta särskilt begåvade elevers utvecklingsbehov45. Dessa åtgärder kan
sammanfattas enligt följande:
• differentierad undervisning i det ordinarie klassrummet,
• acceleration i form av studier i högre årskurser,

• undervisning i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet, och

39 Almeida m fl., 2016; Dai & Chen, 2013; Mönks & Katzko, 2005; Reis & McCoach, 2000; Silverman, 2013;
Sternberg & Davidson, 2005; Szabo, 2017
40 Dai & Chen, 2013; Rogers, 2007
41 Almeida m fl., 2016; Dai & Chea, 2013; Davis & Rimm, 2004; Heller, 2004; Silverman, 2013; Stoeger, 2009;
Weinert, 1998; Ziegler & Raul, 2000
42 Reis & McCoach, 2000; Renzulli & Park, 2002; Ritchotte m fl.,2015
43 Webb m fl., 2005

44 Matthews, 2009; Reis & McCoach, 2000; Renzulli & Park, 2002; Ritchotte & Graefe, 2017
45 Dai & Chen, 2013; Szabo, 2017

• kontakt med montörer.

Ovanstående undervisningsrelaterade åtgärder kan genomföras enskilt, eller i kombination
med varandra, och kontakten med mentorer bör ses som ett komplement till dessa åtgärder.
Differentierad undervisning i det ordinarie, det vill säga årskursindelade, klassrummet
rekommenderas främst på grund av att särskilt begåvade elever lär sig snabbt och därmed
inte känner motivation för att arbeta med repetitiva uppgifter. Dessutom upplever de det som
problematiskt att delta i grupparbete om arbetsfördelningen är ojämn eller om
klasskamraterna inte arbetar i deras tempo 6. Läraren bör därför erbjuda särskilt begåvade
elever möjligheten att arbeta i det ordinarie klassrummet med kvalitativt differentierade
uppgifter som möter deras förutsättningar och utvecklingsbehov . Detta syftar framfor allt
på uppgifter som möjliggör extra fördjupning inom ett ämnesområde, uppgifter som
utvecklar elevens kreativitet inom respektive ämne eller uppgifter som möjliggör ett
snabbare arbetstempo 8. När det gäller undervisningens organisering, så rekommenderas det
att dessa elever, när behovet finns, får förutsättningar att kunna arbeta både självständigt
eller, om fler elever med särskild begåvning finns i klassen, tillsammans med dessa. På så
sätt kan särskilt begåvade elever få möjlighet att arbeta med flera utmanande uppgifter under
en lektion49.

Begreppet acceleration betyder i det här fallet att eleven läser för sin ålder avancerat
innehåll inom ett eller flera ämnen. Åtgärden motiveras framför allt av att en relativt stor
andel yngre elever som är särskilt begåvade - framför allt i matematik och i de
naturvetenskapliga ämnena - kan betraktas som tidigt utvecklade (på engelska: precocious)
elever50. Acceleration i ett visst ämne organiseras lämpligast genom att eleven deltar i den
ordinarie undervisningen med sin klass men, utöver det, studerar ämnesinnehåll som är

avsett för äldre elever. Till exempel kan en elev i årskurs 2 läsa engelska eller matematik
med elever i årskurs 5, medan alla övriga ämnen läses tillsammans med klasskamraterna i
årskurs 2. Särskilt begåvade elever utvecklas oftast mycket väl i respektive ämne när de
deltar i väl avvägda accelerationsprogram '.
För att accelerationen ska ge önskad effekt, så bör några grundläggande kriterier uppfyllas.
Bland dessa kriterier nämns att accelerationen bör vara frivillig från elevens sida och
tidsbegränsad, samt att läraren som undervisar eleven i de högre årskurserna har goda
kunskaper om och tycker om att arbeta med särskilt begåvade elever52. Acceleration lämpar
sig, av organisatoriska skäl, mycket väl för särskilt begåvade elever i lägre årskurser53. Detta
beror dels på att många av dessa elever tidigt uppvisar ett starkt intresse för och presterar
mycket väl i ett visst ämne, dels på att det kan vara svårt att erbjuda ytterligare acceleration
för elever i de högre årskurserna, som till exempel i gymnasieskolan, om kurserna som hör
till skolämnet redan har studerats av eleven.
46 Robinson, 1990; Rogers, 2007; Silverman, 2013; Szabo, 2017
47 Dai & Chen, 2013; Szabo, 2017
48 Dai & Chen, 2013; Dimitriadis, 2012; Rogers, 2007; Rotiger & Fello, 2005
49 Rotiger & Fello, 2005
50 Sowell, 1993
51 Rogers, 2007; Sowell, 1993; Szabo, 2017
52 Croft, 2003; Dai & Chen, 2013; Dimitriadis, 2012; Leikin, 2010; Karp & Bengmark, 2011; Rogers, 2007
»Sowell, 1993;Szabo,2017

Undervisning i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet handlar om ett
arbetssätt där elever som är särskilt begåvade inom, eller har ett starkt intresse för, ett visst
ämne träffas regelbundet för att arbeta med utmanande uppgifter under ledning av lärare
som delar elevernas intresse för ämnet. Särskilt begåvade elever utvecklas och presterar
oftast mycket väl i respektive ämne när de deltar i dessa grupperingar54. Övriga positiva
effekter är att eleverna får goda möjligheter till att knyta sociala band till andra elever som
befinner sig i samma situation som de själva är i samt att de utmanas intellektuellt av sina
kamrater i dessa grupper5 . När det gäller uppgifterna som eleverna bör arbeta med, så
rekommenderas det att de har mer fokus på varför man gör något istället för på hur man gör
det, samt att de har mer djup och mindre bredd inom ett ämnesområde . Till exempel kan
elever som har ett starkt intresse för och lätt når kunskapsmålen i språk arbeta med texter
som erbjuder en fördjupad reflektion över de grammatiska strukturer, språkliga system och
avancerade begrepp som förekommer i texten, samt möjliggör en kritisk analys av innehållet
ur olika perspektiv . På liknande sätt kan elever som lätt når kunskapsmålen i, och har ett
starkt intresse för, naturkunskap eller matematik arbeta med väl valda problem eller
problemserier som utvecklar det kritiska tänkandet och förmågan att generalisera de erhållna
resultaten - grundläggande aspekter av fördjupad förståelse i axiomatiskt uppbyggda
ämnen58. Ytterligare förslag på aktiviteter inom bild, historia, matematik, moderna språk och
svenska finns i Skolverkets (2015) stödmaterial för särskilt begåvade elever.
I kontexten bör det också betonas att ovannämnda särskilda grupper inte syftar på så kallad
generell nivågruppering inom en och samma årskurs, där elever delas in och undervisas i
grupper som är baserade på deras allmänna studieresultat. Undervisning enligt generell
nivågmppering kan - om den pågår under längre tidsperioder som till exempel ett helt läsår
- ha ogynnsamma effekter på särskilt begåvade elevers prestationer i skolan .
I likhet med accelerationsprogram bör även grupperna utanför det ordinarie klassrummet
baseras dels på elevernas frivilliga deltagande, dels på att lärarna som möter dem har goda
kunskaper om vad det innebär att arbeta med särskilt begåvade elever och upplever det som
meningsfullt att arbeta med dem60. Om enskilda skolor inte har tillräckligt med elevunderlag
eller saknar lärare som kan organisera utmanande aktiviteter inom ett visst ämne utanför det
ordinarie klassrummet, bör elever från dessa skolor erbjudas möjligheten att träffas på en
närliggande skola där aktiviteterna organiseras av lärare som har erfarenhet av och känner
motivation för att arbeta med särskilt begåvade elever. Även regelbundenheten i träffarna är
betydelsefull. Till exempel kan elever i årskurs 4—6, som har ett starkt intresse for och
presterar väl i ett modernt språk, träffas en eftermiddag i veckan efter den ordinarie
undervisningen. På det sättet kommer eleverna att uppleva att det finns en strukturerad
kontext med tillhörande aktiviteter som utvecklar deras intresse for ämnet, och att de kan
umgås med kamrater som delar detta intresse. Det sistnämnda är av särskild vikt eftersom
54 Dimitriadis, 2012; Rogers, 2007
55 Dai & Chen, 2013; Dimitriadis, 2012; Rogers, 2007; Szabo, 2017
56 Tretter, 2005

57 Bardel & Österberg, 2015; Decker-Collins & Parkhurst, 1996; Hoh, 2005
58 Krutetskii, 1976; Leikin & Sriraman, 2017
59 Boaler, Wiliam, & Brown, 2000

60 Croft, 2003; Dimitriadis, 2012; Karp & Bengmark, 2011; Rogers, 2007
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upplevelsen av ensamhet i det ordinarie klassrummet och avsaknaden av sociala band i
skolan kan ha negativa konsekvenser för särskilt begåvade elevers sociala utveckling6 . Vid
organisering av dessa träffar, och framför allt när det gäller utformningen av det
ämnesspecifika innehållet i tillhörande aktiviteter, bör det etableras samarbetsformer med de
skolor i Stockholms stad som bedriver spetsutbildning. På så sätt kan stadens erfarenheter
från de riksrekryterande spetsutbildningarna komma fler skolor inom organisationen till
godo.

En meningsfull kontakt med montörer - som kan vägleda, utmana och agera som förebild
kan ha stor betydelse for särskilt begåvade elevers lärande och trivsel i skolan samt for deras
framtida prestationer6 . Åtgärden bör ses som ett komplement till och helst kombineras med
undervisningsrelaterade åtgärder63. Mentorerna bör vara lärare inom organisationen eller

lärare och studenter från lärosäten som är väl insatta i begåvade elevers situation i skolan
och har djupare kunskaper i det ämne som eleven har ett starkt intresse för. Kontakten med
mentorer lämpar sig framför allt för elever som upplever att de inte får utmaningar i
undervisningen eller for elever som befinner sig i en övergångsfas mellan olika stadier i
skolan respektive i slutfasen av sina gymnasiestudier64. Kontakten med mentorer kan vara

lämplig även i de situationer där eleven redan har deltagit i accelerationsprogram eller i
aktiviteter i särskilda grupper och behöver vägledning inför nya utmaningar. Även i
kontakten med mentorer är regelbundenheten en framgångsfaktor65.
Vi rekommenderar att den enskilda skolan i första hand erbjuder någon eller några av ovan
beskrivna undervisningsmodeller för att möta särskilt begåvade elevers utvecklingsbehov.
Skolan kan till exempel erbjuda både differentierad undervisning inom det ordinarie
klassrummet och utmanande aktiviteter i särskilda grupper utanför det ordinarie
klassrummet eller både acceleration i ett ämne och utmanande aktiviteter i särskilda grupper.
Oavsett val av åtgärder, bör det inledningsvis föras en diskussion med eleven, dess lärare
och vårdnadshavare, där elevens kunskapsnivå, frivilliga deltagande och starka engagemang
säkerställs. På samma sätt bör skolan, tillsammans med eleven och - framför allt när det
gäller elever i lägre årskurser - med elevens vårdnadshavare, utvärdera pågående åtgärder.
Uppföljningen är nödvändig eftersom särskild begåvning kan ge sig till uttryck under både
komplexa och differentierade former. Följaktligen bör varje åtgärd baseras på ömsesidig
respekt mellan skola och elev samt leda till att eleven upplever motivation i samband med
sitt lärande.
När det gäller effektiviteten av nämnda modeller, indikerar forskningsfältet att undervisning
i särskilda grupper utanför det ordinarie klassrummet, acceleration och väl avvägt
mentorskap oftast har bättre effekter på begåvade elevers lärande och sociala välbefinnande,
jämfört med differentierad undervisning i det ordinarie klassrummet66.

61 Persson, 2010; Reis & McCoach, 2000; Ritchotte & Graefe, 2017
62 Connelly, 2010; Dimitriadis, 2012
63 Dimitriadis, 2012; Rogers, 2007
64 Connelly, 2010; Dimitriadis, 2012
65 Connelly, 2010; Dimitriadis, 2012
66 Dimitriadis, 2012; Robinson, 1990; Rogers, 2007; Sowell, 1993; Szabo, 2017
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Skolan bör framför allt erbjuda en trygg, professionell och icke-auktoritär
undervisningsmiljö där elevens kreativa arbetsmetoder och oprövade idéer välkomnas och
diskuteras förutsättningslöst67. Vidare bör skolan ha som utgångspunkt att särskild
begåvning är en potential - men inte en garanti for framtida utmärkta prestationer - som
endast kan utvecklas till fullo genom målmedvetet arbete från både elevens och
skolsystemets sida .

Vidareutveckling av denna handlingsplan
Denna handlingsplan är ett första steg i Stockholms stads strategiska arbete för att möta
särskilt begåvade elever och tillgodose deras utvecklingsbehov. Handlingsplanen är
anpassad till den rådande situationen, där det inom svenska skolsystemet varken finns en
gemensam syn på särskild begåvning eller en framgångsrik tradition for att ta hand om
elever som är särskilt begåvade i teoretiska ämnen69.
Efter en introduktionsperiod ska handlingsplanen utvärderas och ytterligare anpassas till de
särskilt begåvade elevernas behov och förutsättningar som studerar i Stockholms stads
skolor. En sådan utvärdering bör tidigast genomföras under 2021.

67 Brandl& Szabo, 2019; Mann, Chamberlin, & Graefe, 2017
68 Dai, 2010; Dweck, 2006; Klingberg, 2016; Leikin & Sriraman, 2017; Rogers, 2007
69 Dodillet, 2017; Mattsson, 2013; Persson, 2010
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