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Särskild begåvning i forskning och undervisning 

Caroline Sims, redaktör och cirkelledare 

Inledning 

Även om elever som kan beskrivas med hjälp av särskild begåvning egentligen alltid funnits i 

våra klassrum, så har medvetenheten runt eleverna och deras behov av utmaningar och stimulans 

i undervisning först de senaste åren fått mera utrymme. Att därför i egenskap av forskarstuderande 

med inriktning på just särskild begåvning få förfrågan att hålla i en forskarcirkel på temat, 

upplevdes som ett steg i helt rätt riktning. Initiativet till cirkeln kom från Eva Wadell, 

enhetschef för forskning och utveckling på utbildningsförvaltningen i Enköping, och följde som 

en del i ULF-avtalet mellan Enköpings kommun och Uppsala universitet. Högskolan i Gävle 

knyts till projektet via försöksverksamheten ULF:s Uppsala-nod.

Ett tydligt syfte med forskarcirkeln som form är att forskning och praktik ska få mötas. Det var 

också ett genomgående fokus med vår egen cirkel. Två nyckelbegrepp hämtade från vad Sven 

Persson beskriver i metodboken Forskningscirklar – en vägledning  är ”pågående dialog” och 

”ömsesidig påverkan” (s.7).  

Deltagarna i cirkeln var sju lärare från två olika skolor i Enköping, fem från olika program vid

Westerlundska gymnasiet och två lärare från Fjärdhundraskolan. Dessutom deltog två personer 

från kommunens lågstadieteam inriktat på att ge specialpedagogisk rådgivning och stöd till 

kommunens skolor. Vad som är speciellt med teamet i Enköping är att detta även gäller för särskilt 

begåvade elever, och att specialistkompetens för dessa frågor finns. Genom att deltagarna på detta 

sätt tillsammans täckte hela utbildningssystemet, från lågstadium, via mellan- och högstadium till 

gymnasiet blev tankar om progression och frågor runt överlämningsförfarande naturligt 

närvarande i flera av diskussionerna. Just progressionen är en viktig fråga vad det gäller särskild 

begåvning eftersom dessa elever inte är i fas med den kunskapsnivå och innehåll som annars 

förväntas av dem utifrån skolans styrdokument. Med andra ord kunde vi i cirkeln berika varandra 

från flera olika håll, inte bara mellan forskning och praktik, utan även inom praktiken. 

Vid ett par tillfällen hade vi dessutom med en av lärarnas VFU-studenter som gäster. Eftersom de 

inte fått med sig något om särskild begåvning i sin utbildning tog de tillfället i akt att delta. 
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Innehåll 

En möjlig risk med att angripa ett relativt nytt område är att faran kanske är än större att snabbt 

vilja hitta svar på olika frågor till hjälp att nagla fast agendan. I de diskussioner och metoder som 

tillämpades har därför ett starkt syfte varit att problematisera snarare än att anta ett färdigt sätt att 

tänka. En annan viktig grundtanke i arbete har varit kritisk granskning och reflektion. 

Sammanlagt har cirkeln inneburit nio träffar mellan januari 2019 och januari 2020. Träffarna har 

varit tre timmar långa och vi har hållit till i Enköping kommuns lokaler på Linbanegatan. Mellan 

träffarna förekom inläsning av litteratur, reflektioner runt olika material och olika typer av 

förberedelser till presentationer. De frågor vi främst har fokuserat på är: 

- Vad är särskild begåvning? 

- Hur kan vi identifiera särskilt begåvade elever? 

- Måste vi identifiera eleverna, eller kan vi undervisa ändå? 

- Vilka undervisningsanpassningar kan vi göra för att stimulera och utmana särskilt 

begåvade elever? 

- Vad vet kollegor och arbetsgivare om särskild begåvning? 

Forskarcirkelns första träff inleddes med en introduktion till forskarcirkeln som form framförd av 

Lars Olsson, föreståndare på Forum för samverkan. Eva Wadell gav också en kort introduktion 

till målet med och förhoppningar rörande cirkeln. Efter detta följde en introduktionsföreläsning 

utifrån en forskningsöversikt på temat: Vad är särskild begåvning? 

Träff nummer två inleddes med reflektion runt material från föregående tillfälle samt dokumentärt 

material från youtube som deltagarna hade till uppgift att bearbeta. Bland annat tog vi del av hur 

man arbetar på en skola i Danmark där man kommit längre i sitt arbete med särskild begåvning 

än vad Sverige har. På detta följde en föreläsning på temat särskild begåvning och 

skolerfarenheter. Denna del bestod både av svensk forskning som beskrivit elevernas egna 

upplevelser, frustrationer över brister i utbildning, men även olika tips på undervisningsstrategier 

från internationell forskning. I slutet av passet fick deltagarna arbeta i grupp eller par  med att 

välja fokusfrågor till det projekt som sedan följde parallellt med forskarcirkeln. Tanken bakom 

projekten var att direkt se till att mötet mellan forskning och praktik blev verklighet. Med hjälp 

av de första två föreläsningarna valde deltagarna någon aspekt att utveckla i den egna praktiken. 
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Vår tredje träff inleddes med en presentation från lågstadieteamet och hur de arbetar med 

identifiering av särskilt begåvade elever. Detta bidrog med en viktig röst från egen erfarenhet i 

det lokala sammanhanget,  vilket gjorde det än tydligare att de särskilt begåvade eleverna finns i 

vilken skola som helst, bara medvetenheten finns för att synliggöra dem. Det blev också tydligt 

att det är viktigt med tidiga insatser för eleverna eftersom skolproblematik kopplat till 

understimulering kan komma till uttryck redan hos 7-8-åringar, till och med yngre än så.  

Den andra delen av dagen ägnades åt en granskning av skollag, förordningar, läroplaner och 

ämnesplaner. Dels undersökte vi vilka öppningar som finns för att accelerera, berika och 

nivågruppera, tre av de vanligaste undervisningsstrategierna för att bemöta särskild begåvning. 

Dels studerade vi i mer detalj hur progressionen inom de olika ämnena ser ut. Något viktigt som 

framkom här var dock att det inte enbart handlar om att gå till nästa årskurs för att stimulera 

eleverna, eftersom särskild begåvning också innebär ett kvalitativt annat sätt att angripa kunskap 

på. Mer av samma blir inte bättre, med andra ord. 

Vid terminsavslutningen gången efter arbetade deltagarna vidare med sina projektplaner genom 

formulering, presentation och reflektion. En sak som diskuterades var bland annat hur deltagande 

i olika berikningsgrupper skulle gå till. Ett förslag var att lämna det öppet för alla elever men att 

behålla en hög nivå på undervisningen, snarare än att handplocka deltagare. Ett annat förslag är 

att låta lärare nominera elever för att se till att rätt typ av elever nås av satsningen. 

I slutet av augusti hade vi  uppstart. Cirkelledaren inledde med en presentation av aktuell 

internationell forskning och praktik - Iakttagelser från sommarens konferens med World Council 

for Gifted and Talented, Nashville USA där cirkelledaren är en av Sveriges representanter. Efter 

detta följde arbete, handledning och gemensam reflektion runt projekten som vid det här laget 

tagit form. 

Gången därpå inleddes med en utvärdering av identifieringsmodell av den danske psykologen 

Poul Nissen som cirkelledaren träffat på i Nashville. Dels fanns ett intresse av att se hur Nissens 

checklistor kompletterade de tidigare modellerna, och dels om hans modell verkade mera 

applicerbar genom att den utformats på närmare håll än de annars dominerande modellerna från 

USA. Andra delen av träffen ägandes åt förberedelse av frågor för fältstudie som redovisades 

gången därpå. 
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Syftet med denna fältstudie var inte bara en enklare kartläggning olika faktorer på den egna 

arbetsplatsen, utan även att bidra till mera kännedom om cirkelns innehåll till andra kollegor. 

Uppgiften bestod av att intervjua chef, rektor, en speciallärare eller annan person i nyckelposition 

på arbetsplatsen.  Frågorna utformades av deltagarna själva och berörde bland annat vilka rutiner 

för och attityder som fanns till accelerering, berikning och/eller nivågruppering och hur rutiner 

för överlämning mellan stadier ser ut vad det gäller särskild begåvning. Flera mycket intressanta 

iakttagelser redovisades som dels visar på en del okunskap bland respondenterna, men även att 

det finns ett intresse för att lyfta frågor om särskild begåvning och att inkludera eleverna till större 

del i olika rutiner. Ytterligare en iakttagelse var hur många olika begrepp som florerar för att 

benämna eleverna.   

 

Den sista träffen för terminen ägnades helt åt vad utmanande undervisning innebär och vad som 

konkret kan göras för att skapa uppgifter som är mer komplexa och stimulerande.  Med grund i 

teorier från forskning arbetade deltagarna i par eller grupp för att utveckla olika uppgifter. Vid 

den gemensamma reflektionen och redovisningen visade det sig att det på ett plan är ganska enkelt 

att göra anpassningarna med små medel, men att det samtidigt kan vara svårt att hitta var en 

passande nivå ligger. Här skulle vi ha behövt mera tid för att arbeta vidare. 

 

Projektredovisning och avslutning 

I slutet av januari 2020 avslutades forskarcirkeln med projektredovisning, kursavslutning och 

utvärdering. Två projekt var inriktade på det som inom forskningen kallas berikning. Tanken med 

detta är att erbjuda eleverna möjlighet till utmaning och fördjupning på en betydligt högre nivå 

än vad de får i ordinarie undervisning. Ett par arbetade fram ett lab inriktat på olika aktiviteter 

och spel på Fjärhundraskolan, tänkta att ta vid där cirkeln slutar. Det andra berikningsprojektet 

genomfördes som en stödverksamhet av lågstadieteamet på Skolstaskolan i Enköping. Syftet med 

detta var att dels erbjuda eleverna större kognitiva utmaningar än vad de fick i den vanliga 

undervisningen, men även att utprova en modell för berikning tänkt att appliceras i andra skolor. 

Här berikade även grupperna varandra genom att deltagarna från Fjärdhundra gjorde ett 

studiebesök på Skolstaskolan. 

 

Ett projekt på Westerlundska gymnasiet var inriktat på en kartläggning av hur stor kännedom om 

särskild begåvning som fanns på den aktuella skolan. Detta kopplades sedan samman med 

ytterligare ett projekt på samma skola som utformade en handlingsplan för skolan inriktad på 

mottagande och identifiering av särskilt begåvade elever. Till grund låg bland annat en modell för 
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särskild begåvning hämtat från Frankrike och som visar att särskilt begåvade elever inte alls med 

nödvändighet är lika med högpresterande och skolframgångsrika, utan även kan hittas bland 

elever som visar motsatta beteenden. 

 

Även om flera olika definitioner av särskild begåvning nämner att begreppet omfattar andra elever 

än de som återfinns inom skolans teoretiska ämnen, så är det trots allt oftast just de senare eleverna 

som blir uppmärksammade. Det femte och sista projektet var därför inriktat på praktisk 

begåvning, delvis kopplat till olika yrkesprogram, men även sådana förmågor som återfinns inom 

slöjd, estetämnen och idrott. I rapporten ifrågasätts också själva uppdelningen mellan teoretiker 

och praktiker. En variant av denna rapport kommer att publiceras i en kommande antologi om 

särskild begåvning för ett av våra etablerade förlag. I skrivande stund pågår förhandlingar om 

publicering vilket gör att denna rapport inte finns bifogad i detta material. 

 

Presentationer – att nå utanför väggarna 

En av de utmaningar som forskningscirkel har att förhålla sig till är hur kunskaperna från cirkeln 

förs vidare, istället för att stanna enbart hos deltagarna. Vi tillämpade några olika lösningar på 

detta. En del var att cirkeln och dess innehåll presenterades i olika forum. En viktig presentation 

för att nå vidare var slutpresentationen till vilken deltagarnas rektorer och andra viktiga 

nyckelpersoner bjudits in. Ett annat tillfälle var i mars 2019 på en gemensam träff på temat ”Våra 

praktiska utmaningar blir till forskning” för Enköping kommuns förstelärare där cirkelledaren gav 

några utdrag ur cirkelns innehåll. Ytterligare ett tillfälle var Uppsala universitets 

forskarcirkelkonferens i november 2019, där både cirkelledaren och fyra av deltagarna deltog. Ett 

fjärde tillfälle var Enköping kommuns konferensdag i december 2019 om ULF-projekt och 

forskningslitteracitet där en av cirkeldeltagarna från kommunens lågstadieteam delgav delar av 

cirkeln. Till detta kom även Uppsala universitets första podavsnitt för Bettys hage, där 

cirkelledaren samt en av deltagarna från lågstadieteamet berättade om särskild begåvning och om 

arbetet i forskarcirkeln. 

 

Utvärdering 

Forskarcirkeln utvärderades både muntligt vid sista träffen och skriftligt via mejl till Eva Wadell. 

Förslag till förbättringar som gavs vid den muntliga utvärderingen handlar till stor del om de 

förutsättningar som deltagarna fått för att delta. Här framkommer att väldigt lite tid har getts till 
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att gå cirkeln. Samtliga deltagare har dock varit mycket aktiva i sitt deltagande med ett stort 

engagemang i cirkelns alla delar. 

 

Forskarcirkelns tillåtande form möjliggjorde även att vi så enkelt och så snabbt kunde ta tag i en 

fråga med angelägenhet för både forskning och praktik och själva forma dess innehåll. Här 

upplevde jag som cirkelledare också att frånvaron av bedömning gav en stark positiv effekt på 

diskussionsklimatet. Vi hade förmånen att få reflektera och argumentera utan att behöva rama in 

tankarna i en mall för bedömning. Detta innebar dock inte på något sätt att diskussionerna som 

fördes och presentationerna som gjordes höll en lägre kvalitet än om betygssättning varit ett krav. 

Kanske var det också en fördel att frågorna runt särskild begåvning är många och inte färdigtänkta. 

Vi var helt enkelt inbjudna att tänka tillsammans. Ett önskemål finns dock att deltagarna erhåller 

någon form av kursintyg som ett bevis på sitt deltagande.  

 

I nästa del av den här rapporten följer en sammanställning av de kommentarer som mejlats till 

Eva Wadell från deltagarna. Eftersom namnen inte redovisats har deltagarna här haft möjlighet 

att uttrycka sig utan att för den skull framstå med sina namn.  

 

Cirkelledaren har enbart positiva upplevelser av tiden tillsammans med en grupp vetgiriga 

personer som inte varit rädda att ställa frågor, att tvivla och att ifrågasätta, vilket uppskattas 

mycket. Just denna dialog är också vad som berikar forskningsblicken. Avslutningsvis kan jag 

bara konstatera att Enköpings forskarcirkel om särskild begåvning varit en mycket positiv 

upplevelse på all plan, 

 

 

Caroline Sims, doktorand i pedagogik 
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Utvärderingsfrågor forskningscirkel Särskilt begåvade elever 

 

Tre frågeställningar lämnades till deltagarna att belysas; 

- Hur har du upplevt forskningscirkeln som utbildningsform? 

- På vilket vis upplever du att vetenskaplighet och beprövad erfarenhet har kommit till uttryck? 

- I forskningscirkeln har deltagande lärare kommit från olika verksamheter. Hur har du upplevt 

det? Fördelar, nackdelar ? 

 

Sammanfattningsvis har deltagarna upplevt forskningscirkeln som ett bra forum för utveckling och 

lärande. Nedan finns frågeställningarna belysta med deltagarnas egna svar, redovisade i ett 

representativt urval. 

 

1 Hur har du upplevt forskningscirkeln som utbildningsform? 
 

” Nya möten och nya reflektionsforum har gett andra infallsvinklar ” 

” Är en annan och mer avslappnad situation där ingen blir bedömd och innehållet kan 

anpassas i högre grad till de frågeställningar som kommer upp hos deltagarna”  

” inte så formellt, och fantastiskt att vi kom från olika delar av verksamheten. Blev en 

extra krydda. Caroline har såklart lyft, genom att kunna släppa loss oss i diskussioner, 

och även kunna styra oss tillbaka i spår, samlat ihop, sammanfattat och förmedlat ny 

kunskap, varje gång”  

” Känna sig delaktig i forskning känns som att bli uppdaterad på vad som händer i 

utvecklingen. Viktigt att se något utanför skolans värld emellanåt, på ett mycket 

tillgängligt sätt” 

” En stor brist har för mig varit, att inte haft någon gemensam tid på arbetsplatsen 

att reflektera tillsammans om det vi läst och de funderingar som kommit fram under 

vår forskarcirkel ” 

 

2 På vilket vis upplever du att vetenskaplighet och beprövad erfarenhet har kommit till 

uttryck? 
 

”Caroline hittade forskning i ämnet och vägledde oss i vad som finns, på ett bra sätt, 

så att vi kände att det hela var ett vetenskapligt arbete ”. 

” Då vi både ha läst litteratur samt reflektera och sen får möjligheter till att praktiskt 

pröva på teorier ger ett djup av kunskaper.  Här har Caroline varit en bra ledare att 

lyfta oss till en högre nivå att utveckla våra tankar och idéer. Upplever att hon varit 

en stor del till att forskarcirkeln blev så bra och givande ". 
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3 I forskningscirkeln har deltagande lärare kommit från olika verksamheter. Hur har du 

upplevt det. Fördelar, nackdelar ? 

” Bara fördelar, och en av framgångsfaktorerna, menar jag ” 

” Vi har lärt oss av varandra och fått se problem ur olika synvinklar ”. 

” Att ha feedback från gymnasielärarna gjorde att man vet vad de förväntar sig när 

våra elever kommer till dem och därmed underlättar tankarna hur man kommer att 

jobba både för och med eleverna” 

” Tror att det bara fanns fördelar då vi fick en bra spridning av åldersgrupper av 

elever. Lagom med deltagare , för många blir svårt att hinna reflektera . Har varit 

roligt att få se hela kedjan från lågstadiet till gymnasium ” . 

Sammanställt 

/ Eva Wadell 
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Delprojekt 1:

Berikningsgrupp för särskilt 

begåvade elever 

Veronica Andersén, Marie Jonsson 

Lågstadieteamet i Enköpings kommun 

Cirkelledare: Caroline Sims
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Berikningsgrupp för särskilt begåvade elever 

Fördjupningsområde 

”Peer relationship skills can be practised only within peer relationships, so gifted children 

need access to some others who share their abilities and interests, while also relating with 

age mates (Cohen, et al. 1994). Therefore the single most important intervention for 

promoting gifted children´s social satisfaction is to find them some intellectual peers with 

whom they can play atleast occasionally (Galbraith, 1995; Gross 1996; Janos & Robinson 

1985). Without this, they are at risk of not understanding their own abilities, concealing their 

true skills and blaming themselves for not fitting in with their age mates.“ (Porter 2005, s. 86) 

Vi har valt att fördjupa oss i berikningsgrupper för särskilt begåvade elever, då både forskning 

och erfarenhet lyfter detta som en möjlighet att möta särskilt begåvade elever i skolan. 

Forskning är till stor del överens om att dessa elever behöver få möjlighet att träffas för att få 

stimulans på rätt nivå, samt att kunna spegla sig i andra. Tillhörighet är en viktig del för att 

människor ska må bra. Detta är något som särskilt begåvade elever sällan upplever och som 

en berikningsgrupp skulle kunna ge. (Porter 2005).  I vårt projekt har vi därför valt att starta 

en berikningsgrupp med särskilt begåvade elever från åk 1-6 på en skola i Enköping. 

Syftet med berikningsgruppen är: 

● Att eleverna får möjlighet att träffa varandra, för att få känna tillhörighet och

samtala/diskutera på sin nivå.

● Att eleverna får möjlighet till stimulans och utmaning på en högre nivå än

undervisningen i klassrummet kan ge.

Då det även finns forskning kring risker med både identifiering av särskilt begåvade elever 

och att plocka ut elever ur ordinarie undervisning har vi valt att ha båda perspektiven i åtanke. 

Vi har därför valt följande frågeställning i arbetet med berikningsgrupperna: Att undersöka 

fördelar och nackdelar med en berikningsgrupp för särskilt begåvade elever, kopplat till vad 

forskning och beprövad erfarenhet säger. 

Tillvägagångssätt 

Då vi har mycket kunskap kring särskild begåvning sedan tidigare, samt flera års erfarenhet av 

att arbeta med särskilt begåvade elever, ville vi utveckla ett projekt utifrån de behov vi kan se 

finns i kommunens skolor. Flertalet skolor i kommunen har fått fortbildning kring särskild 

begåvning och hur de kan differentiera undervisningen för att även passa denna elevgrupp. 

Det är dock tydligt att det för många skolor är svårt att omvandla denna kunskap till praktik 

och även på skolor som kommit långt i sitt differentieringsarbete behövs mer för att eleverna 

ska känna att de blir tillräckligt utmanade och stimulerade. 

Genom att skapa en berikningsgrupp på en av kommunens skolor, är förhoppningen att denna 
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ska fungera som modell för hur andra skolor skulle kunna starta liknande verksamheter på 

sina enheter. Vi valde därför en skola som kommit långt i sitt differentieringsarbete, där 

grupperingar efter kunskapsnivå är naturligt för såväl lärare som elever och där kunskapen 

kring särskilt begåvade elever är god. Skolan har redan en relativt stor andel identifierade 

särskilt begåvade elever, vilket gav oss ett bra underlag att börja arbeta med. Lärarna på 

skolan fick själva nominera elever som de identifierat som särskilt begåvade, utifrån deras 

kunskap och erfarenhet kring detta. Lärarna har i sina nomineringar utgått från Renzullis 

Three-ring conception och giftedness (Renzulli, 2005). 

Inga vidare kartläggningar gjordes av oss, utan det blev med tiden ett naturligt bortfall av 

elever som troligtvis inte är särskilt begåvade, då undervisningen var på en mycket hög nivå. 

Inga begrepp kopplade till särskild begåvning användes i arbetet med eleverna, för att undvika 

kategorisering. En del författare rapporterar att särskilt begåvade elever upplever svårigheter 

med att leva upp till ”stämpeln” särskilt begåvad när de blivit identifierade. Även att detta 

skulle kunna skapa en barriär mellan särskilt begåvade elever och andra elever. Porter menar 

dock att det är mycket oklart vad detta i så fall skulle bero på; om det är ”stämpeln” i sig som 

är problemet eller om det är omständigheterna som lett till att de behövt identifieras, som till 

exempel understimulans eller inte passar in socialt med jämnåriga. (Porter 2005) Arbetet 

utgick från elevernas höga kognitiva förmågor och behov, där utmaning och stimulans var 

fokus. 

Då skolan har en procentuellt hög andel särskilt begåvade elever, valde vi att dela in eleverna 

i två grupper; en åk 1-3 och en åk 4-6. Dessa var utgångsgrupperna, vilka inte var statiska. 

Flertalet elever från åk 3 flyttade till exempel under projektets gång över till gruppen för åk 4- 

6. Varje grupp träffades under en och en halv timme per vecka och fokus har legat på samtal,

diskussioner, samt kognitiva utmaningar som inte är kopplade till den ordinarie 

undervisningen. Deltagande i grupperna var frivilligt för eleverna och de kunde även välja att 

komma endast några pass. 

Projektet var bestämt till ett år, där vi höll i undervisningen första terminen och skolan sedan 

tog över på vårterminen. De har under vårterminen möjlighet till handledning om behov finns. 

Under arbetets gång hölls uppföljningsmöten med skolledning och lärare, både för att följa 

arbetets utveckling och utvärdera, samt för att planera för att skolan successivt tog över 

arbetet med berikningsgruppen. I början av arbetet gjordes intervjuer med lärare och en digital 

enkät med eleverna för att skapa ett invärde, som sedan skulle kunna följas upp i slutet av 

projektet.
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Forskning 

I vårt arbete med berikningsgrupperna har vi, utöver den forskning vi normalt stödjer oss mot i 

undervisningen, främst utgått från två modeller. Detta för att båda modellerna visar på hur 

samtal och aktiviteter kan lyftas från en enkel och konkret nivå, till en mer komplex och 

abstrakt nivå. För att möta särskilt begåvade elevers höga kognitiva förmåga är det viktigt att 

vi håller oss på den nivå som är mer komplex och abstrakt, då de genom det komplexa tar till 

sig det mer grundläggande. 

Den första modellen är Bloom´s Taxonomy (Taxonomy of Educational Objectives), vilken 

publicerades av Benjamin Bloom med kollegor 1956. Denna revideras 2001 av en grupp 

psykologer, läroplansteoretiker och forskare och fick då titeln A Taxonomy for Teaching, 

Learning, and Assessment. Lower order thinking skills handlar enligt modellen om att 

memorera, förstå och använda kunskap, vilket är grunden i undervisningen. För att utmana 

elever generellt och särskilt begåvade elever i synnerhet, behöver undervisningen utformas så 

att eleverna får möjlighet att använda sina förmågor i den övre delen av pyramiden. Det är på 

denna nivå vi valt att lägga undervisningen i berikningsgrupperna. Syftet har varit att eleverna 

genom ett projekt ska analysera problem och dess konsekvenser i olika lägen och skapa egna 

lösningar på problemet. 

Den andra modellen vi använt oss av är Tomlinson´s Equaliser (Tomlinson, 1999). Modellen 

är tänkt som en skala, där aktiviteterna blir mer utmanande ju längre åt höger de ligger. 

Aktiviteterna i berikningsgrupperna har planerats utifrån att de ska befinna sig så långt till 

höger som möjligt. 

Foundational Transformational 

Concrete Abstract 

Simple Complex 

Fewer Facets More Facets 

Smaller Leaps Greater Leaps 

More Structured More Open 

Clearly Defined Fuzzy 

Less Independent More Independent 

Slower Quicker 
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Resultat och Analys 

Vi kan, utifrån observationer, samtal med lärare, elever och vårdnadshavare, samt 

utvärderingar, se många positiva effekter med berikningsgrupper för särskilt begåvade elever. 

En av de positiva effekter vi sett är att grupperna ger eleverna möjlighet att regelbundet träffa 

och möta andra på samma höga kognitiva nivå. Det medför en känsla av tillhörighet, då 

eleverna kan se att det finns fler som tänker som de själva. Eleverna utrycker en stor 

frustration över att de måste anpassa sig till nivån i klassrummet och att det är svårt att hitta 

någon att arbeta med som har samma tempo eller tankegångar. Vi kan tydligt se att 

diskussionerna i grupperna hamnar på en högre nivå och att eleverna själva utvecklar sina 

uppgifter för att möta sina behov. Eleverna talar mycket gott om grupperna, både i skolan och 

hemma, och har valt att återkomma varje vecka. 

En annan positiv effekt är att eleverna får gott om tid att fördjupa sig ordentligt, då det inte 

funnits specifika ramar för aktiviteterna. De har haft tid och möjlighet att följa upp funderingar 

som kommit upp under arbetets gång, även om de inte varit direkt kopplade till uppgiften. Vi 

kan dock se att det skulle gynnat eleverna att få ännu mer möjlighet att styra sin tid. Projektet 

eleverna arbetade med kunde ha utformats ännu mer öppet och varit mindre styrt av oss lärare. 

Större fokus kunde då ha lagts på att eleverna fick utveckla sina Higher order thinking skills, 

för att fördjupa och utveckla elevernas tänkande ytterligare. De logiskt matematiskt utmanande 

spel som användes som startuppgift varje pass var ett mycket bra sätt för eleverna att få denna 

möjlighet. Här fick eleverna själva välja vilket slags spel de ville spela och om de ville göra det 

enskilt eller i samarbete med andra elever. Samtalen kring hur de skulle lösa problemen i 

spelen blev allt mer komplexa under terminen och vi lärare kunde utmana eleverna ytterligare 

genom att ställa medvetna frågor. 

I berikningsgrupperna är arbetet inte kopplat till specifika kunskapskrav/betygskriterier och 

eleverna har möjlighet att prestera för att de vill/behöver utmaning. Detta kan förhoppningsvis 

minska eventuell prestationsångest, vilket skulle kunna hämma kreativiteten hos elever med 

mycket höga krav på sig själva. Vi kan se att eleverna visar ett stort intresse för högre 

utmaningar och att de i grupperna inte gav upp trots mycket utmanande uppgifter. 

Motivationen verkar tvärt om öka av att lösa problem som är mer komplexa. Lärare på skolan 

uttrycker att de även kan se positiva effekter i klassrummet, då eleverna är mer motiverade i 

den ordinarie undervisningen och verkar kunna finna sig i de moment som är något mer 

repetitiva i högre utsträckning sedan berikningsgrupperna startade. 

Mycket av arbetet i berikningsgrupperna har varit samarbetsbaserat, vilket dessa elever har 

svårt för, något som är tydligt både i forskning i denna grupp. Eleverna uttrycker både för- och 

nackdelar med att arbeta i grupp med andra särskilt begåvade elever. Fördelarna är att när de 

väl kommit fram till hur de ska arbeta är tempot mycket högt och resultatet av hög kvalitet. 

Nackdelarna uttrycker eleverna är att det är svårt att komma överens om hur arbetet ska läggas 

upp och att det är svårt att lyssna in varandras idéer. I klassrummet är det omvänt; det är lätt 

att dela upp arbetet, då de själva oftast kan ta ledarrollen och styra de andra, men att arbetet 

sedan går mycket långsamt med ett resultat som ligger på en låg nivå. Eleverna är överens om 

att de föredrar att arbeta med andra särskilt begåvade elever, även om startsträckan blir längre. 
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Reflektioner kring framgångsfaktorer 

Att det blivit ett så positivt resultat med berikningsgrupperna tror vi beror på att skolan 

generellt arbetar differentierat. Genom att eleverna redan arbetar i olika nivåer och 

grupperingar efter behov av stöd/utmaning blev en till gruppering en naturlig del i detta arbete. 

Även inom gruppen har uppgifterna differentierats och det är viktigt att inte se särskilt 

begåvade elever som en homogen grupp. De elever som behövt accelerera eller fördjupa inom 

gruppen har haft möjlighet att göra detta. Det är oerhört viktigt att skolor jobbar inkluderande 

och differentierat för alla elever. Ju mer accepterat det är att alla är olika och att en del elever 

behöver extra mycket stimulans, desto mindre behov av att identifiera just särskild begåvning. 

(Porter, 2005) 
 

Att medverkan i grupperna varit frivillig har även varit en tydlig framgångsfaktor. Eleverna 

har då möjlighet att känna att de har mer inflytande och att deras åsikter är viktiga. Att vara 

med i berikningsgruppen är något de kan välja för sin egen skull. Syftet med grupperna har 

hela tiden varit tydligt för både elever, vårdnadshavare och personal, vilket skapat en hög 

motivation hos eleverna att delta. Passen har följt en viss struktur och innehållet har varit 

anpassat för at passa elevgruppen. En ständig dialog/utvärdering har förts med eleverna och 

deras lärare under arbetets gång, för att säkerställa att berikningsgruppen erbjuder det eleverna 

är i behov av. 
 

Då skolan har en hög andel särskilt begåvade elever, upplever vi att grupperna blev för stora. 

För att eleverna ska få utvecklas och utmanas maximalt behöver de få bli utmanade i sitt 

tänkande även av vuxna. Läraren behöver vara aktiv i elevernas utforskande och kontinuerligt 

utmana tankar och resonemang till nästa nivå. Med mindre grupper hade förutsättningarna för 

att göra detta ökat. Vi kan även se att det är oerhört viktigt att ha kartlagt elevernas 

pedagogiska behov innan grupperna startar. En sådan kartläggning gjordes inte i detta projekt, 

vilket ledde till att det tog längre tid att hitta passande arbetsform, tempo och arbetsområden. 

Då vi arbetat kring eleverna en del tidigare hade vi redan en god relation till dem, vilket varit 

en förutsättning för att få elevernas förtroende. De flesta elever, och vårdnadshavare, visste att 

vi har mycket kunskap kring elever i behov av utmaning vilket gav oss goda förutsättningar 

när vi startade gruppen. 
 

En sista reflektion är att det är viktigt att våga låta eleverna ta plats. Passen i 

berikningsgrupperna var välplanerade och gav eleverna stimulans och utmaning. Hur hade det 

sett ut om vi låtit eleverna styra lektionerna ännu mer? Hade vi kunnat utmana eleverna 

ytterligare genom att endast ha en del av passet planerat och sedan låta resten av tiden vara 

mer fri. Vi hade möjligtvis kunnat få se en ännu större kreativitet hos eleverna. 
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Slutsats 

Elever, vårdnadshavare, ledning och lärare på skolan uttrycker att berikningsgrupperna varit 

framgångsrika. Detta kan vi se både i den avslutande utvärderingsenkäten och i kontinuerliga 

samtal under terminen. Lärarna kan se en positiv effekt både när eleverna varit i 

berikningsgruppen och i den dagliga undervisningen. Eleverna uttrycker att de ser fram emot 

träffarna och känner sig delaktiga i processen genom samtal och kontinuerliga 

utvärderingar. De utmanande spelen har hela tiden utmanat deras kognitiva förmågor till 

högre nivåer och varit det eleverna visat störst motivation och glädje kring. 

Att tänka på när man startar en berikningsgrupp är att särskilt begåvade elever inte är en 

homogen grupp och att det inte kommer att passa för alla. Om normen på skolan är att alla ska 

göra samma sak i klassrummet, kan en berikningsgrupp bli något som gör att eleverna känner 

sig utpekade. Att hamna i ett sammanhang där alla ligger på en mycket hög kognitiv nivå, 

skulle även kunna leda till mindervärdeskomplex och öka prestationsångesten. Eleverna är 

vana att vara bäst i andra sammanhang och i gruppen blir nivån mer jämn. Att ha en god 

relation till eleverna och att ha gjort en grundlig kartläggning av elevernas behov är en 

förutsättning även när det gäller berikningsgrupper. För att en särskilt begåvad elev ska kunna 

utvecklas i sitt tempo är det viktigt att få en förståelse för hans/hennes behov. 

Den forskning som finns tyder på att särskilt begåvade elever utvecklas och stimuleras mest i 

samarbete med elever på samma nivå eller högre. Det finns risk att särskilt begåvade elever 

tappar motivationen om de inte får tillräckligt med utmaningar från skolan. Våra 

förhoppningar är att vårt projekt leder till större intresse för gruppen särskilt begåvade elever i 

Enköpings kommun och att fler skolor kommer ta vid och starta upp berikningsgrupper 

framöver. En utveckling av detta skulle vara att även starta en kommungemensam 

berikningsgrupp som träffas regelbundet efter skoltid. Det behövs ett fortsatt arbete kring 

särskilt begåvade elever ute i skolorna för att dessa elever ska få möjlighet att utvecklas och 

utmanas. Ett sätt att säkerställa detta är att anta en handlingsplan i kommunen, där bland annat 

utbildning kring särskild begåvning och differentierad undervisning är en del. 
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Särskilt begåvade elever  

”3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 

sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål. (…) Elever som lätt når de kunskapskrav som minst 

ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” 1 

Bakgrund 

Vi har under läsåret 18/19 och ht 19 deltagit i en forskarcirkel med temat särskilt begåvade 

elever. Definitionen av vad som är särskild begåvning samt hur särskilt begåvade elever kan 

uppleva sin skolgång har diskuterats. Forskarcirkeln har givit oss ökad kunskap i ämnet, och 

vikten av att möta dessa elevers behov för att ge dem goda möjligheter att utvecklas har belysts.  

Enligt Paul Nissen2 kan termen  Gifted eller gifted and talented definieras enligt följande: ”The 

terms gifted or gifted and talented are bestowed on students who display a variety of 

characteristics, including high performance capabilities in an intellectual, creative or artistic 

area.”  SKLs definition av begreppet särskild begåvning lyder: ”Högpresterande barn och elever 

följer oftast pedagogen och undervisningen väl, medan det särskilt begåvade barnet eller eleven  

inte helt sällan ifrågasätter undervisningen och pedagogen. (…) Särskilt begåvade barn och 

elever kan i undervisningssituationer skilja sig från högpresterande (...) De särskilt begåvade 

kan vara, men är inte nödvändigtvis högpresterande.” 3  

Syfte och metod 

Inledningsvis presenterar vi sex olika profiler gällande särskilt begåvade barn och elever, vilka 

beskrivs på den franska hemsidan Enfants Précoces Info.  Därefter sammanfattar vi SKLs 

handlingsplan för elever med särskild begåvning och avslutningsvis framlägger vi ett förslag 

på handlingsplan för Westerlundska gymnasiet i Enköping. Syftet med att ha en handlingsplan 

 
1 Lag (2014:458). 

 
2 Detecting talent: A Checklist for the Prediction of Talent, Nissen Poul,Aarhus University, Copenhagen, 
Denmark 
3 Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete mellan Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå, 
Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL. 
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är att tidigt synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade elever och ge dem utmaningar 

som känns meningsfulla. 

Särskilt begåvade barn – elevprofiler 

Särbegåvade elever är inte en homogen grupp, vilket kan göra det svårt att identifiera vem som 

är särbegåvad. I materialet Enfants précoces Info har man identifierat sex olika 

personlighetstyper vad gäller särskilt begåvade barn och unga. Dessa är: 

1. Barnet som briljerar

2. Det självständiga barnet

3. Det tillbakadragna barnet

4. Avhopparen

5. Det provocerande barnet

6. Det särbegåvade barnet med NPF-diagnos

Barnet som briljerar 

Det här barnet har förstått och accepterat skolsystemet. Hen ses ofta som begåvad och 

välfungerande i skolan och socialt. Barnet orsakar inga problem, lär sig bra och får goda 

resultat. Det är viktigt att göra föräldrar och lärare nöjda. Faran är att barnet blir uttråkat och 

inte gör mer än det behöver vilket hämmar utvecklingen.4 

Det självständiga barnet 

Det självständiga barnet har lärt sig att arbeta effektivt i skolan. Hen arbetar inte för att göra 

föräldrar och lärare nöjda utan ser skolan som en språngbräda till nya möjligheter. Hen är ofta 

självlärd och lär sig lätt när ämnet är intressant. Barnet har en positiv självbild, tar ofta på sig 

en ledarroll och är självständigt. En skillnad mellan barnet som briljerar och det självständiga 

barnet är hur de hanterar motgångar. Det självständiga barnet reser sig snabbt och tar nya tag 

medan barnet som briljerar letar efter bortförklaringar och har svårare att gå vidare.5 

4 Enfants Précoces Info, https//www.enfantsprecoses.info/l-enfant-brillant/  hämtad 2019-09-

25 
5 Enfants Précoces Info, https//www.enfantsprecoses.info/lenfant-autonome/  hämtad 2019-

09-25. 
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Det tillbakadragna barnet 

Det tillbakadragna barnet är oftast en flicka. Barnet försöker vara som andra för att passa in och 

få vara med i gruppen. Hen är ofta intellektuellt avancerad men har inte utvecklat samma sociala 

färdigheter som sina jämnåriga. Behovet av att tillhöra en grupp gör att barnet blir tillbakadraget 

för att inte utmärka sig och den intellektuella utvecklingen riskerar att bli lidande.6 

Avhopparen 

Avhopparen är frustrerad och arg på vuxenvärlden men också på sig själv. Skolmiljön upplevs 

hotfull och fientlig. Avhopparen är ofta ett barn som inte identifierats som särbegåvat eller har 

identifierats för sent. Skolresultaten är ofta mediokra. Självförtroendet är lågt och hen är i stort 

behov av en vuxen som kan hjälpa till med att hitta motivation. Den traditionella skolan passar 

inte det här barnet så ibland kan studieuppehåll eller hemundervisning (distansundervisning) 

vara en bra lösning.7 

Det provocerande barnet 

Barnet provocerar lärare, föräldrar och kamrater och fungerar ofta dåligt socialt.  Hen kan ge 

ett intryck av att vara obstinat, sarkastisk och sakna fingertoppskänsla. Hen ifrågasätter lärare 

inför klasskamraterna och går sin egen väg. Det provocerande barnet rättar ofta vuxna och 

vägrar följa regler som inte passar det. Det är inte ofta som det provocerande barnet identifieras 

som särbegåvat vilket kan skapa frustration eftersom skolan inte ger lämpliga utmaningar. I 

skolsituationen avskyr det här barnet repetition och hittar ofta på egna lösningar och slutsatser 

vilket kan utmana läraren.8 

Det särbegåvade barnet med NPF-diagnos 

Här har vi ett barn som har inlärningssvårigheter av olika slag, asperger eller högfungerande 

autism. Barnets intellektuella kapacitet identifieras sällan. Hen kan exempelvis uppvisa 

problem med att skriva. Barnet visar ofta symptom på stress och känner sig ofta misslyckad, 

6 Enfants Précoces Info, https//www.enfantsprecoses.info/l-enfant-discret/ hämtad 2019-09-

25. 
7 Enfants Précoces Info, https//www.enfantsprecoses.info/lenfant-decrocheur/ hämtad 2019-

09-25. 
8 Enfants Précoces Info, https//www.enfantsprecoses.info/lenfant-provocateur/ hämtad 2019-

09-25. 
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frustrerad, avfärdad och/eller ensam. Det här barnet förnekar ibland sina svårigheter genom att 

säga att de uppgifter hen får är tråkiga eller korkade. Hen försöker undvika misslyckande till 

varje pris men blir olycklig om hen inte kan leva upp till sina egna förväntningar.  Det 

särbegåvade barnet med NPF-diagnos uppfattas ofta som en genomsnittlig elev och ibland 

placeras hen i en grupp med elever med inlärningssvårigheter som är i behov av särskilt stöd.9 

Sammanfattning av SKLs handlingsplan gällande särskilt 

begåvade barn och elever 

SKL har i samarbete med Borås, Karlstad, Landskrona, Luleå. Sollentuna, Uppsala och Umeå 

formulerat en handlingsplan för särskilt begåvade barn och elever. Syftet med denna 

handlingsplan är att synliggöra och uppmärksamma särskilt begåvade elever samt att aktivt 

arbeta för att öka kompetensen hos pedagoger och därmed höja undervisningens kvalitet.10 

Ordet ”uppmärksamma” används istället för ”identifiera” då särskild begåvning inte är en 

diagnos. I texten definieras särbegåvning som högpresterande barn och elever som oftast följer 

pedagogen och undervisningen väl, medan det särskilt begåvade barnet eller eleven inte helt 

sällan ifrågasätter undervisningen och pedagogen. ”Skolans uppfattning om vad särskild 

begåvning innebär överensstämmer inte alltid med den särskilt begåvades beteende. De särskilt 

begåvade kan vara men är inte nödvändigtvis högpresterande.”11 

I handlingsplanen hänvisas också till Roland S Perssons (professor i pedagogisk psykologi) 

definition av särskild begåvning: ”den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både 

kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera 

områden, både i skolan och i vardagslivet”.12 Särbegåvad likställs i detta avseende  med särskilt 

begåvad. 

Vidare framhålls att det har förekommit att särskilt begåvade barn och elever tillskrivits 

diagnoser då de t ex uppfattats som stökiga men att beteendet istället handlar om en 

ostimulerande undervisning.  Barn och elever med särskild begåvning tenderar att känna sig 

9 Enfants Précoces Info, https//www.enfantsprecoses.info/lenfant-a-double-etiquette/ hämtd 

2019-09-25. 
10 Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete mellan Borås, Karlstad, 

Landskrona, Luleå, Sollentuna, Uppsala, Umeå och SKL hämtad 2019-09-19. 

11 Ibid. 
12 Ibid. 
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missförstådda och tappar lusten till lärande. De följer inte alltid normer och kan då uppfattas 

som krångliga och socialt missanpassade. Att särskilt begåvade barn eller elever kan bli 

missförstådda av omgivningen, såväl av barn som av vuxna framgår i boken Se mig som jag 

är.13 Flera av de intervjuade i boken uppmärksammar betydelsen av enskilda lärare och 

vuxna som stöttat, drivit på och visat förståelse. 

Enligt nämnda handlingsplan behöver skolan beakta de skillnader som kan förekomma hos 

särskilt begåvade flickor och pojkar. Många gånger kan det vara svårt att upptäcka flickor med 

särskild begåvning, då de trots understimulans i högre grad accepterar skolans ramar. Det är 

viktigt att skolan visar flexibilitet, acceptans, tolerans och kunskap för att kunna ge de särskilt 

begåvade möjlighet till maximal kunskapsutveckling och ett meningsfullt lärande.  Skolan 

måste även skilja mellan individuellt (eget) arbete och individanpassning. De särbegåvade 

eleverna behöver individuellt stöd, ledning och stimulans. Utan lämpliga insatser riskerar 

särskilt begåvade elever att inte nå sin fulla potential och därmed stanna i sin utveckling. Den 

särbegåvade eleven utvecklas ofta bäst genom att arbeta med komplext och avancerat material. 

Handlingsplanen presenterar Blooms taxonomi,14 där den genomsnittliga eleven ofta behöver 

lägga mer tid på de lägre nivåerna medan de särskilt begåvade inte behöver lika mycket tid, 

utan bör ges mer tid att träna på mera avancerade uppgifter.  

Texten framhåller även vikten av differentierad undervisning när det gäller innehåll,  metod, 

resultat och lärmiljö, vilket inte betyder att läraren gör en planering för varje enskild elev, utan 

är proaktiv och planerar undervisningen så att den möter 2-5 nivåer, Tomlinson presenterar 

följande exempel på differentiering: 

Innehåll – t ex att olika individer får olika material att arbeta med 

Metod – t ex att olika typer av arbetssätt är tillåtna och möjliggörs 

Resultat – t ex att det är naturligt att olika individer når olika långt i arbetet med en uppgift 

Lärmiljö -  t ex att den fysiska miljön möjliggör för arbete i mindre grupper eller enskilt. Det 

skulle också kunna innebära att agera online med andra grupper.15 

13 Wallström, C. (2012). Se mig som jag är: om särbegåvade barn i skolan. Lund: Studentlitteratur 
14 Psykologiguiden.se hämtad 2020-01-07 
15 Tomlison, C.A. (2001). How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms. (2nd ed.). Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development. 
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De tre metoderna acceleration, berikning och aktiviteter utanför skoldagen rekommenderas för 

att höja motivationen. 

Under rubriken Övergångar hänvisas till Skolverkets stödmaterial för övergångar inom och 

mellan skolor och skolformer, där det betonas att gruppen särbegåvade barn eller elever särskilt 

ska beaktas. Vidare ges mål och förslag på åtgärder samt vilka som ansvarar för vad samt att 

uppföljning av dessa organisatoriska åtgärder ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Förslag på handlingsplan -  Westerlundska gymnasiet 

Aktörer/ansvar: 

Skolledning 

Mentor 

Ämneslärare/yrkeslärare 

Pedagogiskt stöd 

Elevhälsan 

SYV

1. Kontinuerliga möte grundskola/gymnasiet där särbegåvade elever diskuteras.

2. Överlämning: vt åk 9. Individuell studieplan med snabbare studiegång (acceleration,

fördjupning; elevens förväntningar), lokaler. Mentor. Ansvar: rektor, SYV, pedagogiskt

stöd. Delta i kommunövergripande samarbetsområden som tillvaratar särskilt begåvade

barn och elevers situation och möjligheter.

3. Intervju med eleven och vårdnadshavare, augusti: rektor, SYV, mentor.

4. Individuellt anpassad handlingsplan (eventuellt in i individuell studieplan). Ansvar:

skolledning, SYV, mentor, elevhälsan.

5. Uppföljning: Eleven följer sin studieplan. Ansvar: skolledning, mentor, SYV.

6. Systematiskt kvalitetsarbete: frågor att beakta:

-på vilket sätt ska undervisningen anpassas?

-vilka förväntningar kommunicerar skolan att de har på eleven?

-vilka förväntningar har eleven på undervisningen?
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-på vilket sätt kopplas och formuleras målen så att individen når sin maximala 

utveckling? 

-på vilket sätt och hur ofta sker återkoppling till eleven? 

7. Fortbildning av personal, samordna och skapa forum för fortbildning.

Ansvar: skolledning.

Avslutande reflektioner 

Att identifiera vilken elev som är särbegåvad är inte alltid lätt. Utifrån den litteratur vi läst kan 

vi dra slutsatsen att den särbegåvade elevens beteende och studieresultat kan göra att den 

särskilda begåvningen inte upptäcks. Det här kan resultera i att den särbegåvade eleven tappar 

motivationen till att studera.  

Det är viktigt att fortbilda skolans personal vad gäller särbegåvning. Hittills har fokus legat på 

elever som är i behov av särskilt stöd av andra skäl, exempelvis inlärningssvårigheter. Vi tror 

att upprättandet av en handlingsplan är en del av arbetet med att uppmärksamma särbegåvade 

elever och på så sätt ge möjlighet att skapa en stimulerande och utmanande lärmiljö. 

Källförteckning 

Nissen Poul (2016). Detecting talent: A Checklist for the Prediction of Talent, Aarhus, 
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Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

Wallström, C. (2012). Se mig som jag är: om särbegåvade barn i skolan. Lund: 

Studentlitteratur 

Psykologiguiden.se hämtad 2020-01-07 

Handlingsplan särskilt begåvade barn och elever 2016, Samarbete mellan Borås, Karlstad, 
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Delprojekt 3:

Undervisningsgrupp utifrån 

särskild begåvning 

Dulce Maria Arias, Madelen Gustavsson 

Fjärdhundraskolan, Enköping 

Cirkelledare: Caroline Sims 



- 28 - 

Inledning  

Den här rapporten beskriver Fjärdhundraskolans arbete inom den forskarcirkel som genomförts i 

samverkan mellan Uppsala universitet och Enköpings Kommun. Syftet med projektet var att få mer 

kunskaper för att kunna tillgodose behoven hos de barn som är särskilt begåvade men inte tycker att 

skolan ger något som utmanar deras speciella förmågor, samt att få kunskap om hur ett särbegåvat 

barn identifieras. I rapporten behandlas det fördjupningsområde som vi valt att fokusera på, där 

delmålet är att utveckla en särskild undervisningsgrupp för de särbegåvade barn som finns i 

verksamheten.  Slutmålet är att arbetssättet ska nå alla elever på skolan, så att de särbegåvade 

eleverna får den utmaning de behöver även i den vanliga undervisningen.  

Bakgrund 

I det nuvarande skolsystemet ges inte möjligheter till elever med särskild begåvning att kunna 

utmanas och utvecklas i den takt de behöver. På Fjärdhundraskolan finns många elever som sticker 

ut på olika sätt och som behöver en annan sorts undervisning än den skolan kan ge. De här eleverna 

är mer utmanande än andra, de är kritiska till skolan och tycker den är tråkig, de vill inte visa vad de 

kan genom de arbetssätt som erbjuds. Vissa blir tysta och uppgivna medan andra blir utåtagerande 

och negativa. 

När möjligheten kom att få delta i en forskarcirkel kring just detta ämne anmäldes intresse. Genom 

utökade kunskaper om särskild begåvning kunde vi börja arbeta mot målet att starta en särskild 

undervisningsgrupp, och på så sätt tillgodose dessa barns behov och förändra deras negativa syn på 

skolan.  

Under forskarcirkelns gång har ett av skolans klassrum reserverats särskilt för projektet. Material har 

köpts in och två lärare har varit på studiebesök för att titta på en annan skolas liknande verksamhet. 

Lärarna som har deltagit i forskningscirkeln har varit på en konferens om särbegåvade elever, 

intervjuat personal på skolan, intervjuat en representant för Mensa samt börjat läsa artiklar och 

böcker som berör ämnet. 

Metod och Material 

En differenteringsgrupp ska bildas på Fjärdhundraskolan där berörda elever inledningsvis kommer att 

ha en timmes undervisning i veckan, uppdelad enligt bilaga 1. Metoden som används är baserad på 

det studiebesök som genomfördes under höstterminen 2019, med hjälp av direkt observation 

(Bjørndal & Nilsson, 2005).  
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Det material som har använts under forskarcirkeln är vetenskapliga artiklar, litteratur om 

särbegåvade barn, filmklipp och annat av intresse, såsom olika forum på nätet och upprättad kontakt 

med föreningen MENSA i Sverige. 

Det finns ingen handlingsplan eller annat dokument utom de tidskriftsartiklar som skolverket har gett 

ut som ger riktlinjer för hur särbegåvade elever ska bedömas och betygsättas. 

Diskussion och resultat 

Enligt skollagen 3 kapitel 2§ (2010:800) ska alla barn och elever ges den ledning och stimulans som 

de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt (...). Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Organisatoriska lösningar behöver vara mer flexibla, till exempel genom att undervisningen i ett 

ämne schemaläggs på samma tid för alla årskurser så att särbegåvade barn ska få möjlighet att mötas 

under likvärdiga omständigheter. Om detta inte är möjligt schemamässigt så kan differentiering vara 

anpassad till en och samma grupp där man gör tillfälliga grupper med olika kunskapsområden 

(Jahnke, u.å.).   

I och med att vi har påbörjat att försöka fånga upp dessa barn hoppas vi på att inom en snar framtid 

hitta ett sätt att identifiera de som behöver få den här extra uppmärksamheten. Alla särbegåvade 

elever klarar inte kunskapskravet bara för att de har en begåvning. En elev som är särbegåvad men 

har till exempel NPF kan behöva särskilda åtgärder för att bli motiverad att klara skolan.  

Verksamheten som vi kommer att bedriva har satts igång efter forskarscirkelns slut och vi är nu i 

uppstartfasen med eleverna. Den har som syfte att erbjuda eleverna en möjlighet att utmana sig 

själva i en miljö som ger en fördjupning i  ämnen som matematik och NO, där dessa behov inte kan 

tillgodoses i en vanlig undervisningsgrupp. Eleverna kommer att möta utmaningar på deras nivå (eller 

högre), de kommer att ha utbyte av varandra både kunskapsmässigt och socialt och förhoppningsvis 

ökar motivationen hos de elever som vill ha mer än det vi har att erbjuda  inom vanlig undervisning. 

Verksamheten ska utvärderas i slutet av vårterminen 2020. 

De barn som på något sätt är särbegåvade behandlas som alla barn i många fall. Man anar att de är 

det men inte alla uppmärksammar det. Dessa barn kan också glömmas bort eller så kan de väcka 

uppmärksamhet genom att de blir tysta och uttråkade eller utåtagerande (frustrerade).  

Riktlinjer behövs för att möta dessa barns önskningar och ge dem det de behöver för att inte 

“slockna” i sin begåvning. Mycket fokus, ork och resurser går åt till att stödja och hjälpa de barn som 
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har svårigheter på något vis. Det kanske är så att man behöver organisera så att det finns personal på 

en skola som har olika fokus och att det finns rutiner som fångar upp alla barns begåvning. Barn som 

har svårigheter, barn som är självgående samt barn som är mångbegåvade/särbegåvade. 

Slutsatser 

Verksamheten ska erbjuda utmaningar på de särbegåvade elevernas nivå (eller högre). 

Det måste finnas en differentiering inom alla grupper så att alla barn får den undervisning som de har 

rätt till.  

Det ska ske ett utbyte mellan elever både kunskapsmässigt och socialt. 

Särbegåvade elever ska sättas i fokus och arbetet i differentieringsgruppen speglas i hela 

verksamheten, även i den ordinarie undervisningen.   

Referenser 

Bjørndal, C. R. P., & Nilsson, B. (2005). Det värderande ögat: Observation, utvärdering och utveckling i 

undervisning och handledning. Liber. 

Jahnke, A. (u.å.). Organisatorisk och pedagogisk differentiering. Skolverket, 9 sidor. 
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Bilaga 1 

Tid Schema Uppgift 

12:30-13:00 Förberedelse inför träffen åk F-4 

13:00-13:15 Startuppgift 

13:15-13:45 Huvuduppgift 

13:45-14:00 Avslutning 

14:00-14:05 Förberedelse inför gruppen åk 5-9 

14:05-14:20 Startuppgift 

14:20-15:05 Huvuduppgift 

15:05-15:15 Avslutning 

Tabell 1. Schema för differentieringsgrupp 
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Material som har införskaffats för att användas som startuppgifter med eleverna är följande: 

Ubongo 

Triominos Qube 

Tärningar 

101 experiment 

Circuit Maze 

Timglas 

Spelkort 

Othello 

Touché 

Barngeni 

Schackspel 

De hemsidorna som har 

lämpligt material för 

huvuduppgifter är: 

www.ixl.com 

http://ncm.gu.se/ 



Bilaga 2 

Fältstudie på Fjärdhundraskolan 

Vi frågade personal på skolan om de rutiner, bemötande, verksamhet och tankar som finns runt 

särbegåvade barn. Vi mailade tolv frågor till rektorerna, speciallärare/specialpedagog, kurator, 

psykolog och en lärare på respektive stadie. Vi har dock inte fått svar från alla yrkesgrupper. 

De frågor som vi ville ha svar på var följande: 

1. Finns det några rutiner när det gäller att uppmärksamma dessa elever?

2. På vilket sätt anpassar vi verksamheten för dessa barn?

3. På vilket sätt följer vi upp deras utveckling?

4. Tror du att vi har kompetens på skolan att utmana dessa elevers begåvning och ge dem en

utvecklande skolgång i den vardagliga undervisningen?

5. Hur tror du att undervisningen anpassas till att passa dessa barn?

6. Finns det en kommunal handlingsplan för elever med särskild begåvning?

7. Hur ser kommunikationen ut med föräldrar till dessa barn?

8. Tror du att dessa barn blir uppmärksammade för sin begåvnings skull eller för något annat?

9. Tas det reda på vilka förväntningar som de särskilt begåvade barnen vill möta?

10. Hur har dessa önskningar uppfyllts eller kan uppfyllas?

11. Vilka begåvningskartläggningar/utredningar kan skolan göra för att få reda på hur begåvat

ett barn är? När görs de i så fall?

12. På vilket sätt visar rektor att det finns höga förväntningar på den undervisning som erbjuds

till särskilt begåvade elever? På vilket sätt sker denna återkoppling till lärare till dess barn?
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Delprojekt 4:

En kartläggning av kollegiets 

kunskaper och rutiner kring 

särskild begåvning 

Inge Dorthe Schwarz, Kerstin Wennman 

Westerlundska gymnasiet 

Cirkelledare: Caroline Sims
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Bakgrund 

I forskarcirkeln har vi haft förmånen att under handledning av Caroline Sims, Uppsala 

universitet, forska runt begreppet särskild begåvning. Arbetet har utöver föreläsningar och 

litteraturstudier inneburit mycket lärorika samtal med kollegor från andra skolor och stadier.  

Bland de första frågorna som väcktes hos oss var: 

- Hur identifieras den särskilt begåvade eleven? 

Den visade sig senare vara central för oss under hela året. 

Forskarna är inte överens om en entydig beskrivning av kriterierna för särskild begåvning, och 

vi har i litteraturen såväl som i föreläsningarna mött flera olika försök att definiera begreppet. 

I Caroline Sims presentation 190130 tog vi del av olika modeller för särskild begåvning. En 

accepterad modell är den, där särskild begåvning definieras som överlappningen av de tre 

områdena kreativitet, specifik förmåga och uthållighet1.  

En annan modell är Poul Nissens identifiering av särskilt begåvade. Han använder sig av 

checklistor för dels barnet, dels föräldrarna, dels läraren2.  

Enligt gymnasieförordningen är det alla elevers rättighet att få utmaningar på sin nivå och att 

få möjlighet att utveckla sig3.  

Det kan krävas en eller flera av anpassningarna accelerering, berikning och differentiering, 

dvs. arbete i snabbare takt, fördjupning och nivågruppering4,5,6.  

För att rätt utmaning ska kunna ges måste kunskap om dessa elever finnas. 

Det ska poängteras att målet inte är nått genom att identifiera de särskilt begåvade eleverna, 

utan genom att kunna förstå och möta deras behov.  
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Vårt projekt  

I syfte att undersöka vad som behöver göras på skolan bestämde vi att bland kollegorna 

kartlägga kunskaper runt identifiering av särskilt begåvade elever och deras behov. Dessutom 

ville vi ta reda på vilka anpassningar som personalen tillämpar eller känner till. Vid urvalet av 

intervjupersoner har vi strävat efter att få en så stor spridning som möjligt. Vi valde kollegor 

från 10 olika program, yrkes- såväl som studieförberedande. Även en person som jobbar med 

pedagogiskt stöd för autistiska elever intervjuades. Spridning innebar även att välja ut lärare i 

olika ämnen. Kollegorna hade olika åldrar och antal år i yrket. De flesta svarade muntligt men 

någon valde att svara skriftligt. Några hade fått frågorna i förhand och hunnit läsa dem och 

andra fick dem i frågandets stund. 

Sammanfattningsvis frågade vi dels om kunskap om, dels om erfarenhet av dessa elever och 

dessutom om pedagogens möjligheter till anpassningar. Frågorna finns med som bilaga 1. 

Resultat 

Två markanta upptäckter har vi gjort. För det första finns det en relativt begränsad kunskap 

bland våra kollegor om elever med särskild begåvning. För det andra har vi sett hur en del av 

kollegorna under intervjun började reflektera runt begreppet och fundera huruvida vissa av 

deras elever är särskilt begåvade.  

Svaren vi fått på frågorna visar att det är en stor spridning på kunskaper inom detta område 

och därför visar det på behovet av att prata mer om detta och lyfta problematiken.  Många 

lärare gav i intervjuerna uttryck för en önskan om att få kunskap om de särskilt begåvade 

eleverna och vilka behov denna elevgrupp kan tänkas ha. Några få var redan insatta och 

tillämpade anpassningar. 

Frågorna 

- Vilka kunskaper har du om begreppet särskild begåvning? 

- Tycker du att det är skillnad mellan en högt presterande elev och en särskilt begåvad 

elev? Om ja, på vilket sätt? 

hör ihop.  
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Några kollegor svarade klart nej på båda frågorna. Vissa svarade nej på första, men började 

under intervjuns gång fundera och hade ändå tankar om begreppen. De som reflekterade 

mest över dessa begrepp såg det som att högt presterande elever får anstränga sig för att 

uppnå bra resultat, medan särskilt begåvade snabbare kan komma längre utan att arbeta hårt. 

Någon hade till och med ännu en indelning och såg skillnad mellan särskilt begåvad och 

särbegåvad. Någon kollega såg ingen skillnad mellan motiverad, högt presterande och särskilt 

begåvad och menade, att ”varje elev är särskilt begåvad på sitt sätt”. 

Frågorna  

- Hur identifierar du en elev med särskilt begåvning? 

- Vilken erfarenhet har du av sådana elever? 

hänger ihop. 

Det är nödvändigt att kunna identifiera en sådan elev för att kunna ha erfarenhet av denna. 

På studieförberedande program identifierar vissa lärare 2-3 elever i varje grupp, medan andra 

tror sig aldrig ha undervisat en sådan elev. Lärare i humanistiska ämnen framhäver en 

avancerad analysförmåga som en egenskap hos en sådan elev, medan lärare i t.ex. matematik 

betonar elevens förmåga att lösa en svår uppgift snabbt utan att ha övat mycket. 

Frågorna 

- Känner du till vilka behov en sådan elev kan ha? 

- Vilka anpassningar har du möjlighet att göra dels med hjälp av din organisation, dels 

av egen kraft? 

är besläktade. 

Flera var medvetna om elevers behov och vilka anpassningar som skulle behövas. Några lärare 

hade uppgifter som kan arbetas med på olika nivåer och därför passar även de särskilt 

begåvade. Eftersom läroböckerna sällan innehåller sådana uppgifter kan det innebära en del 

extraarbete att ta fram dem. Dock var de överens om två stora hinder för att genomföra 

anpassningarna på ett tillfredsställande sätt, nämligen för stora grupper och brist på tid.  
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Diskussion 

Vår undersökning har visat att det i nuläget är stor spridning i erfarenhet av, insyn i och 

kunskap om särskild begåvning. Vi på WGY behöver få en samsyn på vad begreppet innebär.  

Vetenskapen är inte överens om definitionerna och kollegorna lägger in sina egna tolkningar. 

Personalen bör därför bli insatt, så att vi på arbetsplatsen får förståelse av begreppet särskild 

begåvning. Samtidigt bör vi ha en handlingsplan som är tillräckligt flexibel för att ge individuell 

anpassning till varje särskilt begåvad elev. 

I intervjuarna framkom det att flera av kollegorna har särskilt begåvade elever i sin 

undervisning idag, medan andra kollegor aldrig träffat eller hört talas om dem. Enligt skollagen 

har alla elever rätt till utmaningar på sin nivå.  

För att en särskilt begåvad elev ska kunna utvecklas är det viktigt att vi får förståelse för dennes 

behov. 

Läroplanen för gymnasieskolan säger  

 

”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”3 

 

Enligt forskningen4,5,6 är följande anpassningar framgångsrika  

- Accelerering (jobba i snabbare takt, ev. vidare till nästa kurs) 

- Berikning (fördjupning och breddning) 

- Differentiering (nivågruppering) 

 

Mycket forskning tyder på att särskilt begåvade elever utvecklas och stimuleras mest i 

samarbete med elever på samma nivå. Forskningen är däremot inte överens om huruvida 

nivågruppering är gynnsam för elevgruppen överlag. En praxis i skolans värld är i dagsläget att 

det är ”fult och fel” att införa permanenta nivågrupperingar, vilket dock inte styrdokumenten 

förbjuder.  

Det finns risk att särskilt begåvade elever tappar intresset om de inte får tillräckligt med 

utmaningar. 
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Vissa av dessa elever kan ha NPF och behöver då eventuellt speciella anpassningar.  

Vår förhoppning är att våra frågor ska förbli levande i kollegiet och kunna bidra till ökad 

kunskap om särskild begåvning. Dessutom hoppas vi att vår undersökning kan bli en 

språngbräda för en handlingsplan för bemötandet av dessa elever. Vi har genom intervjuerna 

kunnat identifiera en önskan bland kollegorna om mer kunskap om dels begreppen, dels 

tänkbara behov för de särskilt begåvade eleverna samt vilka anpassningar som är 

framgångsrika. 
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Bilaga 1. 

Frågor till kollegor: 

- Vilka kunskaper har du om begreppet särskild begåvning? 

- Hur identifierar du en elev med särskild begåvning? 

- Vilken erfarenhet har du av sådana elever? 

- Känner du till vilka behov en sådan elev kan ha? 

- Vilka anpassningar har du möjlighet att göra dels med hjälp av din organisation, dels i 

egen kraft? 

- Tycker du att det är skillnad mellan en högt presterande elev och en särskilt begåvad 

elev? Om ja, på vilket sätt? 
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