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undervisningsinsatser för särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever - Differentierad undervisning som ger effekt i klassrummet
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Gymnasielärare i svenska och engelska. Förfa;are <ll böckerna ”Särskilt begåvade
elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn –
förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Medförfa;are <ll svenska Skolverkets
handledningsmaterial Särskilt begåvade elever (2015), ämnet svenska.
Arbetar som specialpedagog i grundskolor samt som konsult och föreläsare.
Tidigare utbildad inom krea<vt skrivande, konst och ﬁlm. Undervisat sedan 1999.
Bokdebuterade år 2011 med ”P.S. Tobak!” på Sahlgrens Förlag, Finland.
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Skolverket ”Särskilt begåvade elever”:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever

ÄNTLIGEN
slutar den här skoldagen så jag kan
gå hem och LÄRA mig något!
(s.66)

https://monaliljedahl.com

analysera
reﬂektera
resonera
diskutera
söka
bearbeta
värdera
dra slutsatser
argumentera
jämföra
lära sig

= 24 ggr
= 24 ggr
= 13 ggr
= 67 ggr
= 114 ggr
= 82 ggr
= 28 ggr
= 12 ggr
= 9 ggr
= 39 ggr
= 0 ggr

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
friFdshemmet 2011 (Reviderad 2019)
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DV Dagens Vimmerby 23 januari 2021

Vilka är eleverna ”som lätt når de
kunskapskrav som minst ska uppnås”?

Tex: Renzulli, J. (2014). UConn Talks: Joseph Renzulli. Youtube: h@ps://youtu.be/g_hPhKvduts
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Skolverkets regeringsredovisning

Skolverket (2020-04-01). ”Redovisning av uppdraget Elever som snabbare når kunskapskraven.” Regeringsredovisning, Utbildningsdepartementet,
dnr: 2019:01132, sid. 36-37. https://www.skolverket.se/download/18.289d0776170c4f425761562/1586357217033/Pdf6584.pdf

Värderingar styr upptäckt

UPPTÄCKS
etniskt infödda
pojkar
utan diagnos
från rätt
sociokultur/
-ekonomi

Tex:
Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M., & Moon, S. M. (Red.). (2002). The social and emotional development of gifted children: What do we know? USA: Prufrock Press.
Freeman, J. (2004) ‘Teaching the gifted and talented’, Education Today, 54, 17- 21.
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Vad är din bild?

DIAGNOS

SÄRBEGÅVNING

h2ps://monaliljedahl.com
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Twice Exceptional – 2e

Dubbelriktad begåvningsproblematik
Silverman ,L. (2019-04-02). Why Egalitarian Socie0es Need Gi5ed Educa0on. 'Talentudvikling og højtbegavede børn og unge' d. 2. april 2019, aColdt af DPU, Aarhus Universitet. Youtube:
hLps://youtu.be/nSF92lWNeLU

“[…] in Scandinavia, the group that you
miss the most are the Twice
Exceptional.”

Linda Silverman (2019-04-02) “Why Egalitarian Societies Need Gifted Education.”
Talentudvikling og højtbegavede børn og unge, Aarhus University, Köpenhamn.
https://youtu.be/nSF92lWNeLU
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Strategi nr 1 för 2e

BEGÅVNINGEN
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Hur utvecklas begåvning till förmågor?
Beror på:
1. Personlig karaktär
2. Barnets miljö
3. Slumpen

Gagné́, F. (2005). From giKs to talents: the DMGT as a developmental model. R. J. Sternberg, & J. E. Davidson (Red.), Concep'on of gi,edness (2:a uppl., s. 98–119).
New York: Cambridge University Press.
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Begåvningar är som fallskärmar – de
fungerar bara när de öppnar sig.
Lord Thomas Robert Dewar (1864 – 1930)

Bristande anpassningar
Kognitiv shutdown

Boreout

Isolering och
utanförskap

Lägre
självförtroende

Fel självbild,
känner sig
”korkad”

Meningslöshet,
uppgivenhet

Tex: Winner, E. (1997). Exceptionally high intelligence and schooling. The American Psychologist, 52(10), 1070-1081.
Gross, M. U. M. (2006). Exceptionally Gifted Children: Long-Term Outcomes of Academic Acceleration and Nonacceleration. Journal for the Education of the Gifted, 29(4), 404–429.
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Hur hittar man elever som behöver ABC?

Vill lära sig

ÄNTLIGEN
slutar den här skoldagen så jag
kan gå hem och LÄRA mig något!

Mona Liljedahl (2017). Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet. Gothia Fortbildning, sid. 66.
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Läroplanen
Eleven ska:
analysera
= 24 ggr
reflektera
= 24 ggr
resonera
= 13 ggr
diskutera
= 67 ggr
söka
= 114 ggr
bearbeta
= 82 ggr
värdera
= 28 ggr
dra slutsatser = 12 ggr
argumentera = 9 ggr
jämföra
= 39 ggr
lära sig
= ? ggr
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2019)

Upptäcka via kunskapskartläggning
“It’s like measuring 6 ft people with a
5 ft ruler!” (Silverman, 2013)

Silverman, L. (2013). ”Breakthroughs in Assessment of the GiKed”. 20th Biennial World Conference, USA. The World Council for Gi1ed and Talented Children.

h2ps://monaliljedahl.com

11

Mona Liljedahl

2021-01-25

Tänk på att
!
!
!
!

Inte leta kunskapsluckor – de finns garanterat!
Leta efter kunskapstak!
Redovisa ”taket” för kartläggningsmaterialet?
Visa exempel på topp- och bottenresultat och redovisa
bedömning!
! Eleven tänker ”för” abstrakt och komplext – kan leta
underliggande syfte/budskap/och ”krångla till” svaren.
! Skapa lugn och tillit.
! Tillåt eleven att komplettera och reflektera muntligt.

Namn på elev:
Klass:
Skola:

Datum för intervju:
Namn på utförare av intervjun:

Skolanamnes
Frågeställningar vid en fördjupad intervju med elev och vårdnadshavare
gällande eventuell särskilt begåvning.
Fråga

Stöttande tankar

Förmågor före
skolstart, tidiga
”nyfikenheter”?
Elevens egen
berättelse om sin
skolgång.
Nuvarande förmågor,
intressen, passioner?

Ofta intellektuella,
konstnärliga, udda,
ombytliga.
Ofta lustfylld start och
sedan slocknad pga
uttråkning.
Ofta intellektuella,
udda, konstnärliga,
ombytliga. Ofta dolda
för skolan.
Säger ofta hen inte lär
sig något.
Ofta besvärliga och
komplicerade eller
blivit sedd.
Ofta en känsla av
utanförskap (även om
inkluderad).
Lätt för det svåra, svårt
för det lätta.

Nuvarande syn på
skolan?
Relation till tidigare
och nuvarande
lärare/pedagoger?
Relation till tidigare
och nuvarande
klasskamrater?
Kunskapsutveckling
och relation till
komplexitet?
Psykiskt mående,
sömn och ångest?
Självbild och
självanalys?
Hemmasittare:
Vad gör eleven istf att
gå till skolan?

Svar

Sysselsätter nattetid.
Grubblar existentiellt.
Ifrågasätter sig själv,
självkritisk.
Utvecklar ofta idéer,
kunskaper och
intressen
hemma/ifred. Utmanar
sig själv.

Mona Liljedahl (2017). Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet. Gothia Fortbildning, sid. 37-39.
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ACCELERATION

Acceleration

Innehållsbaserad

Ämnesacceleration

Komprimering

Årskursbaserad

Prövning eller
validering

Tidigare
skolstart

Fly:a upp

Snabbspolning
(telescoping)

Colangelo, N., Assouline, S. G., Marron, M. A., et al. (2010). “Guidelines for developing an academic acceleration policy”. Journal of Advanced Academics, nr 21,
sid. 180–203.

https://monaliljedahl.com
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Innehållsbaserad accelera.on
Hur kan barnet/eleven använda
accelerationen i klassrummet/
ordinarie verksamhet?

Instruktioner i ämnet från en lärare i högre åk utanför
klassrummet/ordinarie aktivitet (f-skolan).

Ämnesacceleration

Lärare i högre åk undervisar elev eller grupp elever.
Pull out-grupp.

Komprimering

Prövning/validering

Vilka möjligheter finns för
barnet/eleven på din f-skola/skola?
(Irl/virtuellt)

Delta i undervisning för högre åk/universitetet i ämnet.
F-skolan: delta i undervisning (irl/virtuellt).

Hur vet vi vilka elever som bör ingå i en
pull out-grupp?

Redan uppnådda kunskaper i ett område leder till
arbete med mer avancerat innehåll i klass. Betyg i
slutet av kurs/ämne.

Hur bedöma? Vem bedömer? Hur får
får barnet/eleven s.mulans?

Slipper upprepningar, övningar, träning utan kan
fokusera på mer avancerat innehåll.

Vad ska barnet göra istället medan de
andra övar, repeterar och tränar?

Betyg för redan uppnådda kunskaper i ett helt ämne.
Stanna kvar i verksamheten/klass men slippa
övningsuppgifter.

Vilket prov-/bedömningsmaterial?

Bedömning av redan uppnådda kunskaper i ett
ämnesområde. Stanna kvar i verksamheten/klass
men slippa övningsuppgifter.

Vad ska barnet/eleven göra istället?

Colangelo, N., Assouline, S. G., Marron, M. A., et al. (2010). “Guidelines for developing an academic acceleration policy”. Journal of Advanced Academics, nr 21,
sid. 180–203.

Innehållsbaserad acceleration
Ställer högre krav på
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

https://monaliljedahl.com

flexibilitet av schema och personal
samarbete mellan lärare/personal och årskurser
differentiering
bedömning och bedömningsförfaranden
snabbare uppföljning
berikningsinsatser
att barnet/eleven trivs i sin grupp/klass
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Årskursbaserad accelera-on
Tidigare start i F-klass (när 5 år).

Tidigare skolstart

Vårdnadshavaren + rektor avgör. Ingen skolplikt.
Hoppa över f-klass (börja direkt i åk 1 när 6 år).
Vårdnadshavare + rektor avgör.

Hur säkerställs aH ”barnet bedöms ha
förutsäHningar” (skollag 7 kap 11a§)?

FlyHa upp i samband med årskursstart.

Hur många års uppﬂyH? Hur bedömer
vi det?

Flytta upp mitt i ett läsår.

Hur ombesörja stöd i processen?

Genomföra utbildning snabbare individuellt, tex få
möjlighet att läsa högstadiet på två år istället för tre.

Hur organisera? Gå kvar i klass?

Genomföra utbildning snabbare i grupp, tex en klass
som slutför gymnasiet på två år istället för tre.

Möjligt på dagens gymnasieskola?

Flytta upp helt

Snabbspolning
(telescoping)

Vilket stöd behöver barnet?

Colangelo, N., Assouline, S. G., Marron, M. A., et al. (2010). “Guidelines for developing an academic accelera-on policy”. Journal of Advanced Academics, nr 21,
sid. 180–203.

Vad gäller?
Är det tillåtet att...
...börja förskoleklass redan när man är 5 år?
Svar: Ja.

Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år.
(Skollag 7 kap 11§)

...börja direkt i åk 1 utan att gå förskoleklass?
Svar: Ja.

Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan [...] det kalenderår då barnet fyller sex år om
[...] barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan att först
ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsättningar för det. (Skollag 7 kap 11§)

...sluta grund- och gymnasieskola i förväg?
Svar: Ja.

Om eleven före den tidpunkt som framgår av 12 eller 13 § uppnår de kunskapskrav som minst ska
uppnås för den skolform där eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten. Frågan [...] prövas av
hemkommunen. (Skollag 7 kap 14§)
Skolverket (2020-09-16) Förskoleklass – börja och närvara

https://monaliljedahl.com

Skollag (2010:800)
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Fallgropar
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠
⚠

Bristande kunskap om särskild begåvning i kollegiet.
En (1) enda person som grindvakt.
Eleven får inte accelerera ytterligare.
Okritiskt förhållningssätt till testmaterial i kunskapskartläggning.
Bristande fritidsaktiviteter (fritids) för yngre barn i högre årskurser.
Transport för yngre barn till högre årskurser/högre utbildning.
Elevens åsikter och önskemål tas inte in i beräkning.
Eleven lämnas ensam/får inte lära sig med andra.
Berikning saknas.
Coachning saknas.

Colangelo, N., Assouline, S. G., Marron, M. A., et al. (2010). “Guidelines for developing an academic acceleration policy”. Journal of Advanced Academics, nr 21,
sid. 180–203.

Vad krävs?
! Skriftlig accelerationsplan.
! En person som övervakar accelerationen – utvärdera regelbundet.
! Kortsiktiga och basala behov tillgodoses – tex transport, fritids,

skollunch, friluftsdagar, etc.

! Långsiktiga och övergripande behov, tex klasstillhörighet och hur

!
!
!
!

betyg erhålls i högre åk/utbildning (gy-betyg i grundskolan,
universitetspoäng, etc).
Aktivt söka sällskap i lärandet (intellektuella jämlikar) för eleven.
Ett självkritiskt förhållningssätt.
Elevhälsoteam med kunskap om särskild begåvning.
Möjlighet till samtal med kunnig skolkurator.

Colangelo, N., Assouline, S. G., Marron, M. A., et al. (2010). “Guidelines for developing an academic acceleration policy”. Journal of Advanced Academics, nr 21,
sid. 180–203.

h2ps://monaliljedahl.com
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Vad säger forskningen?

Intellektuella jämlikar

För mycket fokus på studier

Stimulans och utmaning

Svårt utveckla intima relationer

Material på rätt nivå

För olik de andra fysiskt/emotionellt

Lättare att excellera som vuxen

Kommer snabbt ikapp och förbi
Räcker sällan med 1 (ett) års uppflytt!

Freeman, J. (2001). Gifted Children Grown Up. London: David Fulton Publishers Ltd

Film: Lanny går i åk 9 istället för åk 4
Lannys hemsida: h9p://www.linnboken.se

https://monaliljedahl.com
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Erfarenheter och råd från Lanny
ü Tillgodose sociala behov, tex genom fritids.

ü Hjälp eleven med påminnelser.
ü Coachning varje dag!
ü Mer tid för skrivande.
ü Få redovisa kunskap muntligt eller på annat sätt!
ü Man måste få undervisning för att kunna något!
ü Fokusera inte (bara) på matte!

Basen i acceleration
De här barnen behöver sällan något
nyskapande eller nymodigt [...] de
behöver bara !digare !llgång !ll
vad som redan är !llgängligt för
äldre barn.” (fri@ översa@)

Tom Clynes (2016-09-08) ”How to raise a genius.”
Nature, vol. 537, sid. 154.

https://monaliljedahl.com
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BERIKNING

Dagens Nyheter (2021-01-21)

https://monaliljedahl.com
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Amanda Gorman intervjuas av YouTube-kanalen Black Enterprise 2017-04-14.

Amanda Gormans skola
! Inga betyg.
! Stora, abstrakta, djupa teman, tex. ”förändra världen”.
! Skapa mening – istället för att memorera fakta.
! Använda och tillämpa kunskap.
! Agera utifrån kunskap.
! Skapa lösningar.
! Värdesätta olika former av intelligens (inte bara logiskrationell).
= BERIKNING

https://monaliljedahl.com

20

Mona Liljedahl

2021-01-25

Vänd undervisningen!
• Börja i det stora/svåra/abstrakta/komplexa (inte stegvis)!
• Ge feedback på/bedöm det eleven gör hemma/annars
(is? a@ eleven presterar för bedömning)!
• Skippa kunskapsluckor (låt eleven gå vidare ist)!
• Börja med avancerat material/innehåll
(och backa ner vid behov)!
• Flippa! Spela in, dela material, Epsa om
föreläsningar, ﬁlmer, tutorials, annat.

Istället för steg för steg
18-årige Emils modell för lärande i
skolan, baserad på Simon Sineks
”gyllene cirkel” för motivation.

Mona Liljedahl (2017). Särskilt begåvade elever – pedagogens utmaning och möjlighet. Gothia Fortbildning, sid. 90-93.
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Analysera detaljer
Svep inte över! Uppmärksamma betydelsebärande detaljer och
partiklar.
Tex läsförståelse:
Det var dags att klippa sig.
For sale, Baby shoes, Never Worn.

Eller kommatering:
Ät upp mormor! vs Ät upp, mormor!
En mindre fräsch restaurang. vs En mindre, fräsch restaurang.
Liljedahl, M. Särskilt begåvade elever. 2.6 Ämnesdidak>skt stöd i svenska. Skolverket
“For sale, baby shoes, never worn”: Tracing the history of the shortest story ever told. Sep 24, 2017

Mentorskap
Extern ämnesexpert/inspirationskälla, tex:
! Yrkesverksam inom barnets/elevens intresseområde.
! Frilansande författare, konstnär, musiker, etc. som
stöttar i barnets/elevens skapande.
! Universitetsstuderande som är nyfiken på eleven.

Tex: Freeman, J. (2005) ”Counselling the Gifted and Talented”, Gifted Education International, 19, 245-252.

https://monaliljedahl.com
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Förutsättningar
! Möjlighet att träffas digitalt.
! Möjlighet för fler att delta.
! Kontakter med högskola/universitet eller med
högskole-/universitetsstudenter.
! Kontakt med ideella aktörer, tex. IYPT, Chalmers, etc.
! Förebygga att det hänger på enskilda elevers,
föräldrars och/eller lärares kontakter?
! Möjlighet att koppla till kunskapskrav?

Tex: Freeman, J. (2005) ”Counselling the Gifted and Talented”, Gifted Education International, 19, 245-252.

Externa aktörer

Junior Academy: https://www.iva.se/junioracademy
Brainchild: https://www.brainchild.org
Mattetalanger: http://mattetalanger.ncm.gu.se
Chalmers: https://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Sidor/Digitala-resurser-for-larare-och-elever.aspx
IYPT Official Website: https://www.iypt.org
IYPT Sweden: http://www.iypt.se/sv/
Massive Open Online Courses (MOOC): https://www.mooc.org

h2ps://monaliljedahl.com
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Mensa för barn

Mensa Sverige
Mensa GCP

Vad saknas?

https://monaliljedahl.com
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Basen i berikning

Dela tankar

Gå på djupet

Tex. mentorskap

Göra på rik;gt

Tex: Shavinina, L.V. (Red.). (2009). Interna'onal Handbook on Gi1edness. Dordrecht: Springer
Renzulli, J. (2014). UConn Talks: Joseph Renzulli. Youtube: hJps://youtu.be/g_hPhKvduts
.

Berikning är inte:

REPETITION &
UPPREPNING

BETYG
LÄRA SIG PÅ
EGEN HAND

YTKUNSKAPER

https://monaliljedahl.com

VÄNTA IN
ANDRA
STEG
FÖR STEG
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Berikning i förskolan

Mona Liljedahl (2018). Särskilt begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet. Gothia Fortbildning, sid. 79.

COACHNING

https://monaliljedahl.com
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Vem?
!
!
!
!
!
!
!

Någon som ser eleven.
Någon som kan skolan.
Någon som kommunicerar med ledning och kollegiet.
Någon som kommunicerar med hemmet.
Någon som kommunicerar med eleven – på riktigt!
Någon som eleven kan vara sårbar inför.
Någon som eleven kan skratta med!
Dvs. elevens superhjälte!

Tex: Freeman, J. (2005) ”Counselling the Gifted and Talented”, Gifted Education International, nr 19, sid. 245-252.

Hjälp med perfektionismen

Tex: Silverman, L. (1999) ”Perfec9onism: The Crucible of GiAedness.” Advanced Development, nr 8, sid. 47-61.

https://monaliljedahl.com
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The New York Times (2019-02-18) https://www.nytimes.com/2019/02/18/climate/greta-thunburg.html

Vad är det som din elev ”have to do”?
Vilken coachning krävs?
Mentorskap?

https://monaliljedahl.com
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Glöm inte studie- och yrkesvägledning!

Förresten... varför gult?

Eller en annan
färg – prova dig
fram!

Lättare att
avkoda för
personer med

DYSLEXI

Rello, L. & P. Bingham, J. (2017). ”Good Background Colors for Readers: A Study of People with and without Dyslexia.” ASSETS ‘17. Proceedings of the 19th
International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility, Baltimore, USA; s. 72-80.
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Vill du dela dina erfarenheter i ny bok?

Accelerationsinsatser? Berikningsgrupp? Coachningsstöd?
Framgångar och framsteg likväl som motgångar och bakslag.
Kontakta Mona på: monaliljedahl@hotmail.se
Ärenderad: Pedagogiskt ABC

Animationer

h2ps://monaliljedahl.com
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