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Differen'erad undervisning för särskilt
begåvade elever 

Differen'erad och inkluderande undervisning 
Kompetento 16 april 2021

Mona Liljedahl

Tidsram

kl 13.30 – 16.30 Fikapaus kl 14.45-15.00 ca
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Frågor

Under föreläsningen tar jag emot frågor digitalt på:

slido.com/kompetento

Gilla även andras frågor som du tycker 
är intressanta för större chans a> just de 
frågorna blir besvarade.

Mona Liljedahl

Gymnasielärare i svenska och engelska. Författare till böckerna ”Särskilt begåvade 
elever – pedagogens utmaning och möjlighet” (2017) och ”Särskilt begåvade barn –
förskolans utmaning och möjlighet” (2018). Medförfattare till svenska Skolverkets 
handledningsmaterial Särskilt begåvade elever (2015), ämnet svenska.

Arbetar som specialpedagog i grundskolor samt som konsult och föreläsare.  

Tidigare utbildad inom kreativt skrivande, konst och film. Undervisat sedan 1999. 

Bokdebuterade år 2011 med  ”P.S. Tobak!” på Sahlgrens Förlag, Finland. 

Websida https://monaliljedahl.com
Facebook @monaliljedahlforfattare
Instagram @monaliljedahl

Photo: Anna Ledin Wirén

https://www.gothiafortbildning.se/77410010-product
https://www.gothiafortbildning.se/77410508-product?category=77410010-product
https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sarskilt-begavade-elever-1.230661
https://www.adlibris.com/se/bok/ps-tobak-9789519016856
https://monaliljedahl.com/
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Varför intresserade jag mig för det här området?

Skolverket ”Särskilt begåvade elever”: 
h5ps://www.skolverket.se/skolutveckling/inspira=on-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sarskilt-begavade-elever
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ÄNTLIGEN 
slutar den här skoldagen så jag kan 

gå hem och LÄRA mig något! 
(s.66)

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 = 0 ggr
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och
friFdshemmet 2011 (Reviderad 2019)

Förskolans läroplan, Lpfö 18

Svåra a' upptäcka

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

https://youtu.be/g_hPhKvduts
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Får sällan rätt undervisning eller stöd

h3ps://www.skolinspek;onen.se/beslut-rapporter-sta;s;k/publika;oner/regeringsrapporter/2019/arsrapport-2018---skillnader-i-skolkvalitet-och-strategisk-
styrning/

Na#onella insatser

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

https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-statistik/publikationer/regeringsrapporter/2019/arsrapport-2018---skillnader-i-skolkvalitet-och-strategisk-styrning/
https://www.skolverket.se/download/18.289d0776170c4f425761562/1586357217033/Pdf6584.pdf
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Värderingar styr upptäckt

UPPTÄCKS

Tex: 
Neihart, M., Reis, S. M., Robinson, N. M., & Moon, S. M. (Red.). (2002). The social and emo.onal development of gi4ed children: What do we know? USA: Prufrock Press.
Freeman, J. (2004) ‘Teaching the giOed and talented’, Educa.on Today, 54, 17- 21. 

Vad är din bild? 
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DIAGNOS

SÄRBEGÅVNING

Twice Excep*onal – 2e 

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

https://youtu.be/nSF92lWNeLU
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Linda Silverman (2019-04-02) “Why Egalitarian Socie=es Need GiAed Educa=on.”
Talentudvikling og højtbegavede børn og unge, Aarhus University, Köpenhamn.
https://youtu.be/nSF92lWNeLU

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

Strategi nr 1 för 2e

BEGÅVNINGEN

FÖRST

https://youtu.be/nSF92lWNeLU
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Beror på:

1. Personlig karaktär

2. Barnets miljö

3. Slumpen

Hur utvecklas begåvning @ll förmågor?

Gagné́, F. (2005). From giLs 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. 

Begåvningar är som fallskärmar – de 
fungerar bara när de öppnar sig.

Lord Thomas Robert Dewar (1864 – 1930)
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Bristande anpassningar

Kogni/v shutdown Boreout

Tex:  Winner, E. (1997). Excep/onally high intelligence and schooling. The American Psychologist, 52(10), 1070-1081.
Gross, M. U. M. (2006). Excep/onally GiKed Children: Long-Term Outcomes of Academic Accelera/on and Nonaccelera/on. Journal for the Educa;on of the Gi=ed, 29(4), 404–429.

Isolering och 
utanförskap 

Lägre 
självförtroende 

Fel självbild, 
känner sig 
”korkad”

Meningslöshet, 
uppgivenhet

Hur hi'ar man elever som behöver ABC?
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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.

Vill lära sig

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 = 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och friHdshemmet 2011 (Reviderad 2019)

Läroplanen

https://www.skolverket.se/download/18.35e3960816b708a596c3965/1567674229968/pdf4206.pdf
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Gifted Education i världen

Men$qaskolan i Danmark

h1ps://men$qa.com

Nyhetsinslag Svt 2 19 april 2013

https://mentiqa.com/
https://youtu.be/ShGxha6PvG8?t=330
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Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet
• 20 grundskolor
• startade 2012 och avslutas 2024 
• genomsnittligt meritvärde 295,8 i slutet av lå 2017/18 (rikssnitt 228,7)

Pågående spetsutbildningar:
• ca 1500 elever 
• matematik och/eller
• naturorienterande ämnen (biologi, fysik eller kemi)
• samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap eller 

samhällskunskap)
• engelska och/eller språkval

Skolverket: 
hGps://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-grundskoleniva/forsoksverksamhet-med-
spetsutbildning-i-hogstadiet
hGps://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-04-29-elever-nojda-med-spetsutbildning

Spetsutbildning i Sverige

Var finns spetsutbildningarna?

Skolverket
Utbildningsinfo.se
h:ps://www.utbildningsinfo.
se/grundskola/2.370/grundsk
olor-med-spetsutbildning-
1.5358

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-pa-grundskoleniva/forsoksverksamhet-med-spetsutbildning-i-hogstadiet
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-04-29-elever-nojda-med-spetsutbildning
https://www.utbildningsinfo.se/grundskola/2.370/grundskolor-med-spetsutbildning-1.5358
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1 068 274

53 414
Antal särskilt begåvade elever i grundskolan lå 2018/19 - Skolverkets defini=on.

Grundskoleelever Särskilt begåvade
1 068 274

106 827

Antal särskilt begåvade elever i grundskolan lå 2018/19 - Gagnés defini=on.

Grundskoleelever Särskilt begåvade

1 500 elever på spetsutbildning 
= 1,4% av antalet särskilt 

begåvade grundskoleelever 
= 0,14% av alla grundskoleelever 

Skolverkets statistikdatabas: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och 
vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Grundskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2018/19&run=1

Hur hi'ar vi resten?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skola-och-vuxenutbildning?sok=SokC&verkform=Grundskolan&omrade=Skolor%20och%20elever&lasar=2018/19&run=1
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Kunskapskartläggning

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

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

A" tänka på vid kunskapskartläggning

! Inte leta kunskapsluckor – de finns garanterat! 
! Leta e:er kunskapstak!
! Redovisa ”taket” för kartläggningsmaterialet?
! Visa exempel på topp- och bo"enresultat och redovisa bedömning!
! Eleven tänker ”för” abstrakt och komplext – kan leta   underliggande 

sy:e/budskap/och ”krångla Hll” svaren. 
! Skapa lugn och 7llit. 
! Tillåt eleven a" komple9era och reflektera muntligt.
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Namn på elev:                                                    Datum för intervju: 
Klass:                                                                        Namn på utförare av intervjun: 
Skola:  

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

Fråga Stöttande tankar Svar 
 

Förmågor före 
skolstart, tidiga 
”nyfikenheter”? 

Ofta intellektuella, 
konstnärliga, udda, 
ombytliga.  

 

Elevens egen 
berättelse om sin 
skolgång.  

Ofta lustfylld start och 
sedan slocknad pga 
uttråkning.   

 

Nuvarande förmågor, 
intressen, passioner?  

Ofta intellektuella, 
udda, konstnärliga, 
ombytliga. Ofta dolda 
för skolan.  

 

Nuvarande syn på 
skolan? 

Säger ofta hen inte lär 
sig något.  

 

Relation till tidigare 
och nuvarande 
lärare/pedagoger? 

Ofta besvärliga och 
komplicerade eller 
blivit sedd.   

 

Relation till tidigare 
och nuvarande 
klasskamrater? 

Ofta en känsla av 
utanförskap (även om 
inkluderad). 

 

Kunskapsutveckling 
och relation till 
komplexitet?  

Lätt för det svåra, svårt 
för det lätta. 

 

Psykiskt mående, 
sömn och ångest?  
Självbild och 
självanalys? 

Sysselsätter nattetid. 
Grubblar existentiellt. 
Ifrågasätter sig själv, 
självkritisk.  

 

Hemmasittare:  
Vad gör eleven istf att 
gå till skolan? 

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.

Komplettera med samtal

Differen'erad undervisning =

Pedagogiskt ABC
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ACCELERATION BERIKNING

COACHNING

Tex: 
Persson, R.S. (1997). Annorlunda land – särbegåvningens psykologi. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 
Shavinina, L.V.  (Red.). (2009). Interna'onal Handbook on Gi1edness. Dordrecht: Springer
Renzulli, J. (2014). UConn Talks: Joseph Renzulli. Youtube: h]ps://youtu.be/g_hPhKvduts
Freeman, J. (2005) ”Counselling the Giced and Talented”, Gi1ed Educa'on Interna'onal, 19, 245-252. 

ACCELERATION

https://youtu.be/g_hPhKvduts
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Acceleration

Innehållsbaserad

Ämnes-
accelera+on Komprimering Prövning eller 

validering

Årskursbaserad

Tidigare 
skolstart Flytta upp Snabbspolning 

(telescoping)

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.

Innehållsbaserad accelera.on

Prövning/validering

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 eD 
ämnesområde. Stanna kvar i verksamheten/klass 

men slippa övningsuppgiEer.  
Vad ska barnet/eleven göra istället? 

Komprimering

Redan uppnådda kunskaper i eD område leder .ll 
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?

Ämnesacceleration

Instruk.oner i ämnet från en lärare i högre åk utanför 
klassrummet/ordinarie ak.vitet (f-skolan).

Hur kan barnet/eleven använda 
accelera.onen i klassrummet/

ordinarie verksamhet? 

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

Vilka möjligheter finns för 
barnet/eleven på din f-skola/skola? 

(Irl/virtuellt)

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

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

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.
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Innehållsbaserad accelera.on

Ställer högre krav på 

ü flexibilitet av schema och personal 
ü samarbete mellan lärare/personal och årskurser
ü differen/ering
ü bedömning och bedömningsförfaranden
ü snabbare uppföljning
ü berikningsinsatser
ü a= barnet/eleven trivs i sin grupp/klass

Eget exempel

3 elever i åk 1 och 2
Ämnesacceleration i engelska + prövning/validering. 

Ämne: 
Engelska.

Hur: 
• Exempeluppgifter från nationella provet i engelska åk 6.
• Samtal på engelska under provtillfället. 

Fråga:
Vad gör man av resultatet? 
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Årskursbaserad accelera-on

Snabbspolning
(telescoping)

Genomföra utbildning snabbare individuellt, tex få 
möjlighet aA läsa högstadiet på två år istället för tre.  Hur organisera? Gå kvar i klass? 

Genomföra utbildning snabbare i grupp, tex en klass 
som sluFör gymnasiet på två år istället för tre. Möjligt på dagens gymnasieskola? 

FlyAa upp helt
FlyAa upp i samband med årskursstart. Hur många års uppflyA? Hur bedömer 

vi det? 

Flytta upp mitt i ett läsår. Hur ombesörja stöd i processen? 

Tidigare skolstart

Tidigare start i F-klass (när 5 år). 

Vårdnadshavaren + rektor avgör. Ingen skolplikt. 
Vilket stöd behöver barnet? 

Hoppa över f-klass (börja direkt i åk 1 när 6 år).  

Vårdnadshavare + rektor avgör. 
Hur säkerställs aA ”barnet bedöms ha 
förutsäAningar” (skollag 7 kap 11a§)?

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.

Är det tillåtet?

❓... a- börja förskoleklass redan när man är 5 år?
Svar: Ja. 
E- barn får tas emot i förskoleklassen redan hös-erminen det kalenderår då barnet fyller fem år. 
(Skollag 7 kap 11§)

❓...a- börja direkt i åk 1 utan a- gå förskoleklass? 
Svar: Ja. 
E- barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan [...] det kalenderår då barnet fyller sex år om [...] 
barnets vårdnadshavare begär a- barnet ska få börja i någon av dessa skolformer utan a- först ha 
gå- ut förskoleklassen och barnet bedöms ha förutsä-ningar för det. (Skollag 7 kap 11§)

❓...a- sluta grund- och gymnasieskola i förväg? 
Svar: Ja. 
Om eleven före den Ndpunkt 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 Skollag (2010:800)

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/forskoleklass---borja-och-narvara
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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Är det bra? 

➕ Intellektuella jämlikar

➕ S4mulans och utmaning

➕ Material på rä= nivå

➕ Lä=are a= excellera som vuxen

➖ För mycket fokus på studier

➖ Svårt utveckla in4ma rela4oner

➖ För olik de andra fysiskt/emo4onellt

➖ Kommer snabbt ikapp och förbi 

➖ Räcker sällan med 1 (e$) års uppfly=! 

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

Fallgropar

⚠ Bristande kunskap om särskild begåvning i kollegiet. 
⚠ En (1) enda person som grindvakt.
⚠ Eleven får inte accelerera y?erligare. 
⚠ OkriAskt förhållningssä? All testmaterial i kunskapskartläggning. 
⚠ Bristande friAdsakAviteter (friAds) för yngre barn i högre årskurser. 
⚠ Transport för yngre barn All 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 acceleraAon policy”. Journal of Advanced Academics, nr 21, 
sid. 180–203.
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Film: Lanny går i åk 9 istället för åk 4
Lannys hemsida: http://www.linnboken.se

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! 

http://www.linnboken.se/
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Basen i acceleration

De här barnen behöver sällan något 
nyskapande eller nymodigt [...] de 
behöver bara tidigare tillgång till 
vad som redan är tillgängligt för 
äldre barn.” (fritt översatt)

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

BERIKNING
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Dagens Nyheter (2021-01-21)

Amanda Gorman intervjuas av YouTube-kanalen Black Enterprise 2017-04-14. 

https://www.dn.se/kultur/22-ariga-poeten-amanda-gorman-hyllas-efter-installationen/?fbclid=IwAR2vVwUvVslNzn6QwbxDsk-Gx4Th63VBYGZ2EAu46iYlbKS_QRYzkNO7J-0
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1h1ew92W00URV5SdaF9Oz2jlLed4AcX0o2CrkE-AGFK4mkvREwfCfmYUU&v=nuY_3nHeo-c&feature=youtu.be
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Amanda Gormans skola

! Inga betyg.

!Stora, abstrakta, djupa teman, tex. ”förändra världen”.

!Skapa mening – istället för aA memorera fakta. 

!Använda och Dllämpa kunskap. 

!Agera uDfrån kunskap.

!Skapa lösningar.

!VärdesäAa olika former av intelligens (inte bara logisk-

raDonell).

= BERIKNING

Vänd undervisningen!

• Börja i det stora/svåra/abstrakta/komplexa (inte stegvis)!
• Ge feedback på/bedöm det eleven gör hemma/annars 

(istf att 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, tipsa om 

föreläsningar, filmer, tutorials, annat. 
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Gå på djupet

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

Svep inte över! Gå djupt in i betydelsebärande detaljer!  

Ex. läsförståelse, tex. konnotationer: 
Det var dags att klippa sig. 
For sale, Baby shoes, Never Worn.

Ex. språkriktighet, tex. kommatering: 
Ät upp mormor! vs Ät upp, mormor!
En mindre fräsch restaurang. vs En mindre, fräsch restaurang.  

Mentorskap

Extern ämnesexpert/inspirationskälla som går högre och 
djupare med eleven/eleverna, 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://www.skolverket.se/download/18.5dfee44715d35a5cdfa2d49/1516017579507/Sarskilt-begavde-elever-amnesdidaktiskt-stod-i-svenska.pdf
https://www.thevintagenews.com/2017/09/24/for-sale-baby-shoes-never-worn-tracing-the-history-of-the-shortest-story-ever-told/
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Förutsättningar för mentorskap

! Möjlighet att träffas digitalt.  
! Möjlighet för fler deltagare. 
! 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 resurser 

Junior Academy: h5ps://www.iva.se/junioracademy
Brainchild: h5ps://www.brainchild.org
Ma5etalanger: h5p://ma5etalanger.ncm.gu.se
Chalmers: h5ps://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Sidor/Digitala-resurser-for-larare-och-elever.aspx
IYPT Official Website: h5ps://www.iypt.org
IYPT Sweden: h5p://www.iypt.se/sv/
Massive Open Online Courses (MOOC): h5ps://www.mooc.org

https://www.iva.se/junioracademy
https://www.brainchild.org/
http://mattetalanger.ncm.gu.se/
https://www.chalmers.se/sv/samverkan/skolsamverkan/Sidor/Digitala-resurser-for-larare-och-elever.aspx
https://www.iypt.org/
http://www.iypt.se/sv/
https://www.mooc.org/
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Mensa för barn

Mensa Sverige

Mensa GCP

Vad saknas?

https://www.mensa.se/bli-medlem/
https://www.mensa.se/gcp/gifted-children-program-gcp-r3/?fbclid=IwAR2Gnf_NfQ92j_5Jy-heaGQgQPdLMw--bsMIyotwXjA8WIFQpgstB7xUlmE
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Tex. mentorskap

Basen i berikning

Gå på djupet Dela tankar Göra på riktigt

Tex: Shavinina, L.V.  (Red.). (2009). International Handbook on Giftedness. Dordrecht: Springer
Renzulli, J. (2014). UConn Talks: Joseph Renzulli. Youtube: https://youtu.be/g_hPhKvduts
. 

Berikning är inte:

REPE-
TITION & 

UPPREPNING
BETYG

STEG 
FÖR STEG

YT-
KUNSKAPER

LÄRA SIG PÅ 
EGEN HAND

VÄNTA IN 
ANDRA

https://youtu.be/g_hPhKvduts
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Berikning i förskolan

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

Eget exempel
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COACHNING

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. 
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Studiestrategier

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

Tankar och tips från en särskilt begåvad tonåring.
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Tips från särbegåvad tonåring

ü Upptäck: Genom konversationer – inte (bara) genom skolarbetet.  

ü Motivera:
- Genom meningsfullhet. 
- Genom att göra arbetet användbart för framtiden. 
- Koppla ihop skolarbetet med långsiktiga mål. 

ü Betyg: 
- Eleven drivs av kunskapstörst, inte betyg. 
- Fokusera på vad eleven vill kunna (och vägen dit). 

ü Struktur: Lär elever att strukturera sin kunskap. 

ü Grupparbeten: Möjliggör enskilt arbete eller att arbeta två och två istället. 
ü Prov: 

- Var så specifik som möjligt och justera frågor som kan misstolkas! 
- Tänk på att hjärnan kan stänga ner. Låt eleven visa sin kunskap på lektioner istället!

”Dom [eleverna] behöver kunna känna att det inte bara är trams.”  (Dante 17 år)

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

https://www.nytimes.com/2019/02/18/climate/greta-thunburg.html
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Vad är det som din elev ”have to do”?

Vilken coachning krävs?
Mentorskap? 

Glöm inte studie- och yrkesvägledning!
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Hur gick det sen?

Förresten... varför gult?

DYSLEXI

Lättare att 
avkoda för 

personer med

Eller en annan 
färg – prova dig 

fram!

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? 

Välkommen att delta i kommande bok om pedagogiskt ABC. 
Både lyckade och mindre lyckade insatser välkomnas! Även anonymt. 

Kontakta Mona på: monaliljedahl@hotmail.se
Ärenderad: Pedagogiskt ABC

Animationer

mailto:monaliljedahl@hotmail.se

