
HANDLINGSPLAN
FÖR ELEVER MED SÄRSKILD BEGÅVNING



EN SKOLA FÖR ALLA

Vår skola är för alla, och samtliga elever ska ha möjlighet att utnyttja sin fulla inlärnings- 
potential. I den här handlingsplanen ges vägledning för hur de särskilt begåvade eleverna 
ska fångas upp, bemötas och undervisas.

I litteraturen förekommer begreppen särbegåvad och särskilt begåvad. 
I den här handlingsplanen har vi valt att använda benämningen särskilt begåvad.

Handlingsplanen är uppgjord av Sebastian Edén, Alex Enkvist, Tobias Jacobson, 
Jens Lindholm, Lena Ljung, Heidi Muukkonen, Ulla Nilsen Snellman och Matts Pettersson.

Larsmo, 2021
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1. VAD ÄR SÄRSKILD BEGÅVNING?

En elev med särskild begåvning har ofta en hög inlärningshastighet och lär sig på djupet. En 
särskilt begåvad elev har ofta begåvningsområden som inte alltid syns i klassrummet.

Den svenska begåvningsforskaren Roland Persson definierar särskild begåvning på följande 
sätt: ”Den är särbegåvad som förvånar dig vid upprepade tillfällen med sin osedvanliga för-
måga på ett eller flera områden, både i skolan och i vardagslivet”. Persson påpekar att dessa 
barn ofta också har en hög allmänteoretisk intelligens. Organisationen Mensa definierar 
särskilt begåvade som de fem procent med högst IQ, eftersom den definitionen används i 
forskning kring begåvning.

Skillnaden mellan särskilt begåvade och högpresterande elever
Det finns ingen tydlig linje mellan högpresterande elever och särskilt begåvade elever. Elever 
kan till exempel vara både särskilt begåvade och högpresterande, det vill säga eleverna sva-
rar aktivt på frågor, gör läxor, lyssnar och visar intresse. 

En del av de särskilt begåvade eleverna kan känna att de inte behöver bevisa sin kunskap för 
läraren och de tycker att skolan inte ger någon utmaning eller att undervisningen har för 
långsam takt. Eleverna kan på grund av detta bli inaktiva på lektionen och därmed ses de 
inte nödvändigtvis som högpresterande, även om eleverna redan besitter den aktuella kun-
skapen. Eleverna kan också ha ett komplext tänkande men sakna färdigheter i att uttrycka 
sina tankar skriftligt eller muntligt, och därmed kan deras kunskaper förbli oupptäckta. En 
del särskilt begåvade elever älskar lärande men kan samtidigt hata skolan, medan högpres-
terande elever ofta trivs i skolmiljö.

2E – Twice exceptional
Twice exceptional innebär att en person med särskild begåvning har inlärningssvårigheter 
eller en funktionsnedsättning. En del elever med särskild begåvning kan använda sin intelli-
gens för att dölja inlärningssvårigheter och då är det svårt att upptäcka svårigheterna och 
ge stöd. Omvänt kan det vara svårt att upptäcka att elever har särskild begåvning om de 
även har inlärningssvårigheter. Inlärningssvårigheter drar ofta till sig uppmärksamhet och 
kan i sin tur dölja en särskild begåvning. 
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2. VARFÖR ANPASSA UNDERVISNINGEN?

I paragraf 18 i lagen om den grundläggande utbildningen heter det att studierna för en 
elev delvis kan ordnas på annat sätt ifall eleven redan anses ha kunskaper och färdigheter 
som motsvarar den grundläggande utbildningens lärokurs.

I kapitel 5.4 i den nationella läroplanen står det att undervisningen ska ordnas med hänsyn 
till elevernas behov och lokala möjligheter. Målet är att hitta lösningar som på bästa sätt 
främjar lärandet och välbefinnandet.

Det är viktigt att veta att en del av de särskilt begåvade eleverna kan underprestera, uppvisa 
koncentrationssvårigheter eller lida av psykisk ohälsa. De kan tappa intresset för skolan, 
stanna hemma, avbryta studierna eller få problem med studier på högre nivå på grund av 
bristande studieteknik. Utan anpassningar i undervisningen kan eleverna bli passiva eller 
utåtagerande och uppfattas som annorlunda.

3. HUR GENOMFÖRA UNDERVISNINGEN?

I mötet med de särskilt begåvade eleverna är det viktigt att läraren funderar på vilket ar-
betssätt som passar eleven bäst. I kommunens läroplan (Undervisning i särskilda situatio-
ner) beskrivs årskursintegrerad undervisning som ett alternativ för arbetet med särskilt be-
gåvade elever. Det innebär att eleven följer ett eget studieprogram för lärande, till exempel 
att en elev i årskurs 3 följer läroplanen i matematik för årskurs 5.

Liljedahl beskriver den så kallade ABC-metoden. 

Den består av de tre komponenterna
acceleration, berikning och coachning. 
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Acceleration
Acceleration innebär att eleven går framåt i undervisningen i en snabbare takt än de övriga 
i klassen. Accelerationen kan göras så att eleven flyttar upp en eller flera årskurser, eller 
accelererar i ett eller flera ämnen genom partiell förflyttning. Vid partiell förflyttning behål-
ler eleven klasstillhörigheten men kan läsa ämnen med högre årskurser. Elever med särskild 
begåvning känner sig sällan inkluderade i den ordinarie undervisningen eftersom undervis-
ningen inte motsvarar deras inlärningsbehov. Acceleration kan därför vara nödvändig för 
att eleverna ska uppleva sig inkluderade i undervisningen.

Särskilt begåvade elever ska inte på egen hand arbeta med ett svårare undervisningsmate- 
rial utan de har rätt till handledning och undervisning som alla andra elever. Särskilt begå-
vade elever behöver handledning, sammanhang och möjlighet att kommunicera med lika-
sinnade. 

Berikning
Berikning innebär att fylla lärandet med mening. Särskilt begåvade elever lär sig när de blir 
utmanade och stimulerade. Det handlar inte enbart om att jobba kring elevernas egna in-
tressen utan också om att väcka intresse för nya saker. Berikningen kan ske till exempel ge-
nom deltagande i föreläsningar och kurser eller genom att jobba med olika projekt. Projek-
ten kan genomföras tillsammans med andra särskilt begåvade elever och gärna riktas utåt 
mot en publik så att eleverna får känna att projektet är till nytta för omvärlden och eleverna 
själva. På detta sätt skapas en meningsfullhet i inlärningen för de särskilt begåvade eleverna.

Coachning (handledning)
Elever med särskild begåvning behöver starkt stöd och engagemang av en vuxen/coach. 
En coach ska vara en person som eleven känner förtroende för. Det mest naturliga är att 
coachen/handledaren är en av skolans lärare. Coachens uppgift är att stötta och uppmuntra 
eleverna samt tillgodose behovet av acceleration och berikning. Det är viktigt att coachen 
är insatt i elevernas studieplaner och har ett intresse inom deras kunskapsområden, men 
detta betyder inte att coachen måste vara mer kunnig än eleverna. Många särskilt begåvade 
elever behöver också hjälp med att utarbeta och utveckla sin studieteknik. 

En del av de särskilt begåvade eleverna kan ha stor frånvaro och en coach kan vara den 
som upprätthåller kontakten med eleverna och även uppsöker dem utanför skolans väggar. 
Coachning ska ges kontinuerligt och fortlöpande. I planen för elevens lärande ska det fram-
gå när och hur coachningen ges.
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4. SÅ HÄR GÖR DU – STEG FÖR STEG

Steg 1 – Identifiering
För att särskilt begåvade elever ska få undervisning på rätt nivå krävs det att de blir identi-
fierade. Avsikten med identifieringen är att hitta elevens ”särbegåvningsprofil”. Som bilaga 
finns några checklistor som kan vara till hjälp för att hitta särskilt begåvade elever. Utöver 
checklistor används olika utvärderingar (prov, förhör), samtal med vårdnadshavare, lärare 
och eleven själv. Ett av de viktigaste redskapen i identifieringsprocessen är samarbetet mel-
lan hem och skola. 

Steg 2 – Pedagogisk bedömning
När en elev med särskild begåvning identifierats ska en pedagogisk bedömning göras. För 
att kunna göra en bedömning ska elevens kunskaper, intressen och spetsförmågor kartläg-
gas. Detta görs i samarbete med vårdnadshavaren, ämnesläraren och coachen.

Efter att den pedagogiska bedömningen är gjord skickas den till skolans expertgrupp inom 
pedagogik för godkännande. (Modellbild från Wilma finns i bilagorna.)

Steg 3 – Plan för lärande
När expertgruppen inom pedagogik godkänt den pedagogiska bedömningen ska ämneslä-
raren göra upp en plan för lärande. Planen skrivs tillsammans med coachen och utvärderas 
varje år. (Modellbild från Wilma finns i bilagorna.)

 Planen ska innehålla 
 •  läroämnen där acceleration/berikning behövs
 •  mål för undervisningen
 •  lämpliga metoder (acceleration/berikning) 
 •  undervisningens innehåll och tillvägagångssätt

Steg 4 – Bedömning
Elever som accelererar och följer en egen lärokurs bedöms enligt målen för den lärokursen. 
I betyget ska det tydligt framgå vilken/vilka lärokurser som bedöms.
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5. BARN MED SÄRSKILD BEGÅVNING I FÖRSKOLAN

Tecken på särskild begåvning kan ofta ses redan i tidig barndom. Det är viktigt att föräldrar 
och lärare känner igen tecknen för att kunna stimulera barnen på bästa möjliga sätt.

Skogen & Cosmovici-Idsoe listar följande tecken på särskild begåvning i tidig barndom:

 •   Tidigt utvecklade motoriska förmågor ända från födseln.
 •   Tidig språkutveckling, allt från de första orden till att kunna genomföra enkla  
      samtal med frågor redan vid 3 år.
 •   Lär sig läsa och skriva tidigt, ofta på eget initiativ, ibland redan vid 3 år.
 •   Kan utföra matematiska operationer och lär sig klockan vid 5 år.
 •   Generella och karakteristiska drag i förskoleåldern: självständig aktivitet, 
           bra minne, utforskande beteende och nyfikenhet. 

Liljedahl säger att förskolebarn med särskild begåvning ofta har en rasande kunskapstörst 
och en exceptionell förmåga till lärande samtidigt som de har en enorm kapacitet. De tän-
ker, grubblar och analyserar dag som natt men kan inte alltid dra korrekta slutsatser efter-
som de är barn. Normer är ointressanta och de har ofta en avvaktande inställning till nya 
aktiviteter för de vill först observera och analysera. De låter sig sällan drillas men med rätt 
stimulans och inspiration kan de drilla sig själva nästan hur långt som helst. De här barnen 
föredrar ofta yngre eller äldre kamrater framom jämnåriga. De förstår inte att andra inte 
kan tänka lika abstrakt som de gör.

Arbetsmetoderna i handlingsplanen är direkt tillämpbara också på förskolebarn.

6. ÖVRIG INFORMATION

Information mellan skolorna
Deltagarna i arbetsgruppen fungerar som informatörer i och mellan skolorna. Gruppen 
träffas några gånger per läsår och utbyter idéer och ser till att handlingsplanen hålls upp-
daterad. De informerar även lärare på följande stadium om de särskilt begåvade eleverna.

Stöd för läraren
Skolans representant i arbetsgruppen stöder lärarna i den egna skolan och fungerar som 
lärarkårens bollplank. Representanten deltar också i möten med expertgruppen inom pe-
dagogik ifall det finns ärenden som berör elever med särskild begåvning. Beslut om studier 
på gymnasienivå tas av chefen för utbildningstjänster i samråd med berörda parter.
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EXEMPEL PÅ ENKEL CHECKLISTA FÖR SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER

Elevens namn:

Klass:

Datum:

Namn på personen som fyller i checklistan: 

Relation till barnet:

Förälder Omsorgsgivare /Lärare  Annat, vad?

– 8 –

BILAGA 1

 OFTA  IBLAND  SÄLLAN

Lär sig snabbt grundläggande färdigheter och minns 
information med få eller inga repetitioner.
Förstår lätt och snabbt nya och/eller avancerade ämnen 
inom sina intresseområden.
Är motvillig till att öva färdigheter eller stoff han/hon redan 
kan och tycker fort att det blir tråkigt och onödigt.
Är vaken och observant, lägger märke till detaljer, likheter 
och skillnader.
Är nyfiken på omgivningen, vill veta hur och varför.

Ställer gärna provocerande och utmanande frågor som verkar 
annorlunda än de jämnårigas.
Har stora mängder generell kunskap.

Har specialiserad kunskap inom ett eller flera områden och 
tycker läroböckerna är ytliga.
Har anmärkningsvärt god uppfattningsförmåga och visar 
djup insikt.
Verkar inte tänka på typiskt/vanligt sätt och verkar uppfatta 
saker och uppföra sig annorlunda, samtidigt som han/hon 
betraktar saker ur ovanliga perspektiv.
Har hög abstraktionsnivå.

Fokuserar uppmärksamheten länge och är väldigt uthållig 
när han/hon är intresserad.
Tycker inte om att bli störd när han/hon är väldigt upptagen 
med något.
Har framstående språklig förståelse och ordbruk.

Har en mental hastighet som är snabbare än han/hon skriver och 
kan därför verka motvillig till att skriva under en längre tid.
Kan producera kreativt och fantasifullt arbete även om han/hon 
skulle ha tekniska läs-/skriv-/ inlärningssvårigheter
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BILAGA 1

Källa: Skogen, K. & Idsoe, E. C. 2011. Våre evnerike barn. En utfordring for skolen. Oslo: Hoyskoleforlaget

 OFTA  IBLAND  SÄLLAN

Kan vara duktig, lustig och otraditionell i sättet att uttrycka sig.

Har ett väldigt utvecklat sinne för humor som reflekterar 
ovanligt god förståelse för nyanser och metaforer.
Vill diskutera teman mer grundligt än de andra.

Har ett väldigt rikt ordförråd.

Har högre standard och mål (även om han/hon inte visar 
topprestationer).
Väljer att jobba ensam framom grupparbete.

Läser flera och svårare böcker än vännerna.

Kan vara väldigt sensitiva och intensiva emotionellt.

Är perfektionister, kan till exempel vägra att slutföra uppgifter 
som de känner att inte kommer att bli perfekta.
Dagdrömmer och verkar helt uppslukade i drömmarna.

Föredrar ofta att vara tillsammans med äldre elever.

Är mycket intresserade av det som sker, som exempelvis 
utrikesfrågor, rättvisa, universum.
För ofta moraliska resonemang, reagerar starkt på orättvisa.

Kan använda symboliska system på ett avancerat sätt 
(till exempel matematik, musik, konst, lyrik/poesi).

HÖGPRESTERANDE ELLER SÄRSKILT BEGÅVAD?

Högpresterande    Särskilt begåvad

•  kan svaret    •  ställer frågor
•  har goda idéer   •  har tokiga idéer
•  arbetar hårt    •  sysselsätter sig med andra saker men klarar sig ändå
•  besvarar frågor   •  diskuterar frågor
•  lyssnar med intresse   •  visar starka åsikter och synpunkter
•  lär sig snabbt   •  kan redan
•  har många jämnåriga kamrater •  föredrar vuxna
•  kopierar    •  skapar nytt
•  tycker om skolan   •  tycker om att lära sig
•  tar emot information  •  bearbetar information
•  tänker steg för steg   •  tänker komplext
•  är nöjd med sin inlärning  •  är mycket självkritisk
•  förstår idéer    •  tänker abstrakt

Källa: Listan är skapad av Shirely Kokot, läs mera på
www.filurum.se/olika-definitioner/om-att-undervisa-sarbegavade-barn/
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BILAGA 2

EXEMPEL PÅ PROFILER FÖR SÄRSKILT BEGÅVADE ELEVER 

Duktiga Doris
•  Sitter på stolen, markerar, håller koll och hjälper till.
•  Lär sig sällan studieteknik.                                        
•  Smart utan insats.
•  Perfektionist?
•  Vad händer den dagen hon inte förstår?

Fräcka Fredrik
•  Ointresserad (men har alltid svar på kontrollfrågor).
•  Ogillar repetition.
•  Argumenterar. 
•  Korrigerar läraren.
•  Kanske otrevlig?
•  Skolvägrare.

Rastlösa Runar
•  Vandrar, pratar, klassens clown.
•  Kommer inte igång.
•  Orolig och rastlös.
•  Skolan kan misstänka ADHD.
•  Stora skillnader mellan muntliga och skriftliga prestationer.

Drömmande Diana
•  Lugn.
•  Lyssnar med ett halvt öra.
•  Saknar arbetsvanor.
•  Kan missa viktig info, får luckor, vill inte fråga om hjälp.
•  Den osynliga eleven, ser vi henne?

Detta är fyra av 15 identifierade exempel på särskilt begåvade elever. Hela listan hittar du på
https://krumelurebloggen.no/kjennetegn/
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BILAGA 3

PEDAGOGISK BEDÖMNING

Pedagogisk bedömning 

Pedagogisk bedömning 
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PLAN FÖR LÄRANDE
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