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Innehåll

• Hur hittar vi de särskilt begåvade eleverna i våra skolor?

• Hur kan vi möta dem på organisations-, grupp- och individnivå

• Utmaningar för pedagoger/skolan

• Goda exempel

• Två case – Fabian och Nelly

Frågor under föreläsningen - slido.com/kompetento 

Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans att de tas upp och blir 
besvarade



The Three-ring conception of giftedness
Joseph Renzulli (1990)



Hur kan särskilt begåvade elever identifieras i skolan?

Kunskap om att de finns!

• Lärares identifiering

• Pedagogisk kartläggning

• Checklistor

• WISC-test

• Information från vårdnadshavare/elev



Hur ser vi de särskilt begåvade eleverna i skolan?

• Förvånar

• Högkänslig

• Originella lösningar /kreativ

• Hög moral/ rättvisetänk

• Trivs med komplexitet

• Svårt att hantera motgångar

• Avancerat språk

• Dras till vuxna/äldre elever



Hur kan skolan möta särskilt begåvade elever?

• Acceleration 

• Berikning

• Mentor

• Aktiviteter utanför skoldagen



• Kunskap - Fortbildning för hela skolan

• Ämnen efter kunskapsnivå – schema

• Partiell uppflyttning

• Specialpedagogens/speciallärarens roll

• Uppföljning i EHT

• Elevhälsan – jobba förebyggande

• Kollegialt lärande – tid till reflektion

• Berikningsgrupp

Hur kan vi möta särskilt
begåvade elever
på organisationsnivå?



• Normen i klassrummet - olika kunskapsnivåer

• Differentierad undervisning för alla

• Ämnesövergripande arbetssätt

• Formativt arbetssätt med tydliga mål - syfte

• Komplexa frågor - eftertanke och analys.

• Höga förväntningar - Utvidga den proximala
utvecklingszonen

• Tydlig struktur

• Processen i focus – inte alltid slutprodukten

Hur kan vi möta särskilt
begåvade elever
på gruppnivå?



• Kunskapskartläggning

• Kontinuerlig dialog med eleven

• Träning i studieteknik och frustration 

• Ingen repetition / Utmaning på en gång

• Börja med det svåra, istället för det lätta

Hur kan vi möta särskilt
begåvade elever
på individnivå?



Utmaningar i att hitta rätt anpassningar



• Motstånd till att göra utmanande uppgifter

• Bristande socialt samspel

• Provocerande beteende

• Respekterar inte vuxna

• Omedveten om sina förmågor

Utmaningar i att möta särskilt
begåvade elever



• Differentiering från F-klass

• Formativt arbetssätt

• Grupper efter behov

• Samverkan över årskurser och ämnen

• Utforskande och ämnesövergripande arbetssätt

• Accepterande norm/nyfikenhet

• Ledarskap – prioritering

• Fortbildning av all personal 

• Kollegialt lärande och öppna samtal

• Berikningsgrupper

Goda exempel från en skola



Berikningsgrupp för särskilt begåvade elever

Veronica Andersen & Marie Jonsson



Syfte

• Tillhörighet

• Stimulans och utmaning



Frågeställning

Att undersöka fördelar och nackdelar med en berikningsgrupp 
kopplat till forskning och beprövad erfarenhet.



Bakgrund

• Internationell forskning 

• Behov i kommunens grundskolor

• Tidigare erfarenhet



Urval/ramar

• En skola i Enköpings kommun

• Hög andel särskilt begåvade elever

• Lärarnomineringar

• Frivillighet

• 2 grupper / låg– och mellanstadiet



Bloom´s Taxonomy

Bloom´s Taxonomy



Berikningsgruppen 

• En och en halv timme i veckan 

• Startuppgift

• Projekt

• Utvärdering



Resultat – positiva effekter

• Att regelbundet möta andra med starka 

kognitiva förmågor

• Möjlighet till prestation utan betygskrav

• Effekter på den ordinarie undervisningen

• Utveckling för individen

• Engagemang och glädje



Resultat – utvecklingsområden

• Grupparbete

• Kartläggning

• Gruppstorlek

• Större möjlighet till egna val



Framgångsfaktorer

• Differentiering 

• Tydligt syfte

• Höga förväntningar – utvidga den 
proximala utvecklingszonen

• Kontinuerlig dialog

• Kunskap kring särskild begåvning

• Relation



Efter projektet

• Skolan i projektet

• Fler berikningsgrupper

• Kommunövergripande berikningsgrupp 

https://www.forumforsamverkan.uu.se/forskning-och-utveckling/forskningscirklar/genomforda-

forskningscirklar/sarskild-begavning/ 



Elevcase

Fabian åk 1 och Nelly åk 8



Fabian åk 1

Lärarens beskrivning 
Rastlöst beteende
Jobbar inte på lektionerna
Upplevs provocera lärarna/ ifrågasättande
Visar svagt intresse för samlingar och genomgångar
Konflikter
Svårt med övergångar

Observationer
Mycket goda kunskaper inom läsning
Goda kunskaper i matematik
Mycket god verbal förmåga
Starkt utvecklad analytisk förmåga
Visar stor förmåga till empati



Elevens beskrivning 
Inte optimal 
Allt är för lätt
Svårt att sitta still och att hålla ordning på mina saker
Känner mig annorlunda
Räknade tal vid två års ålder
Läste vid fyra års ålder
Panikkänslor vid repetition
Frustrerad över skrivandet 
Genomgångar 
Syftet

Vårdnadshavares beskrivning
Tidigt uppmärksam 
Snabb inlärningstakt
Skrev sitt namn vid två års ålder
Knäckte läskoden tidigt
Avancerade konstruktioner 
Orsak - verkan
Förmåga att reflektera
Intensiv och hög energinivå
Stort behov av stimulans 
Emotionellt mycket känslig
Stort kontrollbehov 



Case 1: Fabian åk 1

Hur kan skolan möta Fabian, utifrån hans förutsättningar och

behov?



Anpassningar idag - organisationsnivå

Fortbildning för hela skolan

Matematik efter kunskapsnivå

Specialpedagogens roll 

Berikningsgrupp 



Anpassningar idag - gruppnivå

Normen i klassrummet

Ämnesövergripande arbetssätt

Formativt arbetssätt  

Fokus på kunskapsprocessen

Inga uppgifter under tidspress

Differentierad undervisning för alla

Tydligt schema över dagen



Anpassningar idag - individnivå

Anpassade skrivuppgifter

Ingen repetition

Mer komplicerade texter i samtliga ämnen 

Specialpedagogiskt stöd 

Kompensatoriska hjälpmedel

Accelerering i matematik

Fördjupning

Mentor



Nelly åk 8

Lärarens beskrivning 
Blyg ”Liten grå mus”
Duktig
Osäker
Bra betyg 
Svårt med stora sammanhang
Hög anmäld frånvaro sedan mellanstadiet

Observationer
Mycket medveten om sina behov – ej orsak till dem
Mycket stark logisk matematisk förmåga
Mycket god verbal förmåga i både svenska och engelska 
Starkt utvecklad analytisk förmåga
Visar stor förmåga till empati
Mycket kreativ 



Elevens beskrivning 
Har aldrig trivts i skolan, men tyckt om kunskap.
Upplever skolan som repetitiv 
Upplever klassrummet som stökigt
Känner sig annorlunda – diagnos?
Tycker om kluriga pussel m. m.
Ångest/stress inför prov och betyg
Upplever skrivuppgifter som svåra 
Tycker om att skapa på fritiden
Trivs med nära kompisar
”Stänger av” när det blir för mycket

Vårdnadshavares beskrivning
Tidigt uppmärksam 
Talade korta meningar vid 8 mån
Alltid haft svårt att somna
Alltid velat veta hur saker fungerar
”Snöar in sig” tills kunskapstörsten 
är mättad
Intressestyrd
Alltid sökt fakta 
Emotionellt mycket känslig
Stort kontrollbehov 
Lär sig nya saker snabbt



Case 2: Nelly åk 8

Hur kan skolan möta Nelly, utifrån hennes förutsättningar och

behov?



Anpassningar idag - organisationsnivå

Fortbildning för hela skolan

Specialpedagogens roll 

Elevcoachernas roll

Berikningsgrupp 

Hemklassrum



Anpassningar idag - gruppnivå

Formativt arbetssätt  

Inga uppgifter under tidspress

Tydligt schema över dagen

Projekt kopplade till samhället 



Anpassningar idag - individnivå

Särskild prövning i engelska

Förberedelsetid inför skrivuppgifter 

Ingen repetition

Specialpedagogiskt stöd 

Prov avskilt

Accelerering i matematik

Avancerade problemlösningsuppgifter

Fördjupning

Mentor

Möjlighet till återhämtning



Fabian och Nelly idag


