
42       NR. 111 & 112   APRIL 2019   29. ÅRGANG

KOGNITION & PÆDAGOGIK

SVERIGE OCH UNDERVISNING AV 
ELEVER MED SÄRSKILD BEGÅVNING 
I SLUTET AV 2018
Av Elisabet Mellroth

Denna artikel bygger på en historisk beskrivning hur undervisning av elever med sär-
skild begåvade börjat ta plats i det svenska skolsystemet. Syftet med artikeln är att ge en 
bild av hur långt Sverige har kommit, i slutet av 2018, i utvecklingen av undervisning 
av elever med särskild begåvning. Det historiska perspektivet är tänkt att ge läsaren en 
bättre förståelse och bakgrund till lägesbeskrivningen. Artikeln avslutas med en kort 
summering, samt förslag på prioriterade satsningar för att lyckas med att etablera håll-
bara strukturer för undervisning av dessa barn och elever.

Metod

 F
ör att samla material till artikeln 
har enklare internetsökningar och 
sammanställningar genomförts, 
därför ska resultaten som presen-
teras tolkas som tendenser, ej som 

fullständiga summeringar. Genom min 
forskning, mina befintliga nätverk och 
genom de insatser jag själv genomför i 
fortbildningssammanhang har jag kuns-
kap om till exempel vart några olika in-
satser görs, dessa kunskaper delar jag med 
mig av i denna artikel.

Starten på historien
Historien om utbildning av elever med 
särskild begåvning i svensk skola börjar 
troligtvis på 90-talet med boken Annor-
lunda land (Persson, 1997). Några år se-
nare i propositionen Utbildning och uni-
versitetsforskning (Proposition 2002/03:1) 
lyftes frågan om inte lärarstudenter borde 

ta del av forskning om “högpresteran-
de barns behov av pedagogiskt stöd” (s. 
106). Som en följd fick musikhögskolan 
i Piteå och Växjö universitet i uppdrag 
att utveckla denna pedagogik (Wistedt, 
2005). Vid Växjö universitet1 utveckla-
des, som en del av det givna uppdraget, 
en 7,5 ECTS kurs i matematikdidaktik 
kring matematiskt begåvade elever2 och 
två doktorander knöts till projektet. 

Universitetskurser, examensarbeten och 
forskning
Idag erbjuder Linnéuniversitetet två 
kurser i matematikdidaktik, en för lågs-
tadielärare och en för mellanstadielärare 
om vardera 7,5 ECTS där stöd till mate-

1  Växjö universitet är nu Linnéuniversitetet.
2  Elever med förmåga och fallenhet för matematik, 

var den term som användes för kursen på Växjö 
universitet.
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matisk begåvade elever ingår i kursplanen 
(Linnéuniversitetet, 2018). Stockholms 
universitet erbjuder en kurs i specialpe-
dagogik direkt riktat till undervisning av 
särskilt begåvade (Stockholms universitet, 
2015). Även Karlstads universitet erbju-
der en kurs i matematikdidaktik, för mel-
lanstadielärare, på 7,5 ECTS där elever 
som lätt når målen nämns i kursplanen 
(Karlstads universitet, 2017). Det kan 
finnas fler universitet som aktivt adresse-
rar särskild begåvning i sina kursplaner el-
ler via kurslitteraturen, men de känner jag 
inte till i skrivande stund. Däremot finns 
det flera universitet som idag ger lärarstu-
denter möjlighet att ta del av föreläsningar 
och lärmoment kring att möta elever med 
särskild begåvning i undervisningen.

Troligtvis är det både större och min-
dre inslag av särskild begåvning i lärarut-
bildningarna som avspeglar sig i den ök-
ande mängd examensarbeten sedan 2001. 
Websidan www.diva-portal.org samlar de 
flesta, men inte alla3, studentuppsatser 
som skrivs i Sverige. På denna sida sökte 
jag efter självständiga arbeten på 15 res-
pektive 30 ECTS med sökorden: Gifted, 
Särskild begåvning, Särbegåvning, Förmå-
ga och fallenhet. Efter att arbeten som tyd-
ligt föll utanför kategorin ’undervisning 

3  Studentuppsatser från bland annat Göteborgs uni-
versitet registreras inte i diva-portal.org.

av elever med särskild begåvning’ sorte-
rats bort, identifierades 94 arbeten. I Fi-
gur 1 visas antalet examensarbeten fram 
till och med vårterminen 2018 som på 
något sätt berör särskilt begåvade elever. 
Eftersom inte alla studentarbeten finns 
registrerade i diva-portal så är det egent-
liga antalet arbeten troligtvis fler. Det är 
dock rimligt att anta att trenden med ett 
ökat intresse för särskild begåvning bland 
lärarstudenter visas genom denna under-
sökning på diva-portal.org.

I Sverige finns än så länge (december 
2018) fyra doktorsavhandlingar skriv-
na som relaterar till särskild begåvning 
(Mattsson, 2013; Mellroth, 2018b; Pet-
tersson, 2011; Szabo, 2017), alla dessa är 
relaterade till matematikdidaktik. Under 
de senaste åren har åtminstone ytterliga-
re två doktorander påbörjat sina studier 
där fokus är mer riktat mot pedagogik 
generellt och särskild begåvning. Det 
finns även fem licentiatuppsatser4 rela-
terade till ämnet särskild begåvning. Tre 
av dessa är skrivna av samma personer 
som senare skrivit doktorsavhandlingar. 
På forskningsnivå finns tre professorer 
som delvis har anknytning till särskild 
begåvning, Mara Allodi Westling inom 
pedagogik vid Stockholms universitet, 

4  I Sverige kan man ta en licentiatexamen, viket 
kan jämföras med en halv doktorsexamen
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Valerie Margrain inom pedagogiskt arbe-
te vid Karlstads universitet och Roland S. 
Persson inom pedagogisk psykologi vid 
Jönköpings universitet.

Myndigheter och Sveriges största 
 arbetsgivarorganisation
På ett nationellt plan, och relaterat till 
myndigheter, har några viktiga händelser 
skett som betonar den lagliga rätt elever 
med särskild begåvning har att bli mötta 
av en undervisning som utvecklar deras 
lärande.
•  2014 gav Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) ut en handlingsplan 
om särskilt begåvade elever. Denna 
reviderades 2016 och inkluderade då 
även förskolan (Andersson mfl., 2016).

•  2015 gav Skolverket ut ett guidemate-
rial för att uppmärksamma de särskilt 
begåvade eleverna. Detta material har 
nu utvecklats och fått en sida under 
Skolutveckling på skolverkets hemsida 
och innehåller utöver teorikapitel, även 
ett studiepaket för pedagoger (Skolver-
ket, 2018).

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) 
har sedan 2016 lyft ämnet särskild be-
gåvning på olika sätt. SPSM har sedan 
dess anordnat några fortbildningstillfäl-
len om särskild begåvning för pedagoger, 
där bland annat även särskild begåvning i 
kombination med neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar (NPF) tas upp (se Spe-
cialpedagogiska myndigheten, 2018).

Nätverk, organisationer och fortbildning
Sedan 2010 har flera nätverk, flertalet på 
Facebook, startats kring särskild begåv-
ning, speciellt bör nämnas de så kallade 
Filurum grupperna där många vårdnads-

havare till barn med särskild begåvning 
ingår. Nationella nätverk för pedagoger 
och för personer med särskild begåvning 
finns också och utöver det finns organi-
sationer som arrangerar både fortbild-
ningsaktiviteter för pedagoger och aktivi-
teter för särskilt begåvade barn och unga. 
Oftast består dessa av enskilda händelser/
föreläsningar eller dagslånga event. Sedan 
2014 har dock åtminstone tre projekt 
pågått där pedagoger kunnat fördjupa 
sig inom teorier kring Gifted education 
och hur man kan möta särskilt begåva-
de elever i undervisning i den svenska 
skolkontexten (Collander, 2017; Mell-
roth mfl., 2016; Mellroth, 2018a). Dessa 
mer omfattade program går i linje med 
vår utbildningsministers (2015–2018) 
uttalande om att Sverige behöver ett na-
tionellt skolutvecklingsprogram kring 
undervisning av särskilt begåvade elever 
(Fridolin, 2018).

Kommuners engagemang
Sedan 2014 när SKL kom med sin hand-
lingsplan kring arbete med särskilt begå-
vade elever har åtminstone tio kommu-
ner antagit en egen handlingsplan eller 
påbörjat ett arbete för att skapa en. I 
ytterligare sex kommuner har ett ärende 
kring arbetet med särskilt begåvade elever 
lyfts på förvaltning eller nämndnivå. Till-
sammans utgör dessa kommuner drygt 5 
procent av Sveriges kommuner (N=290). 
Även om det handlar om ett litet antal 
kommuner som tagit, eller är på väg med 
att ta, frågan till ett kommunövergri-
pande plan går det ändå att ana en trend 
kring ett ökande engagemang. För 2014 
och 2015 kunde en, respektive två, kom-
muner kopplas till någon typ av arbete 
kring att skapa en handlingsplan, jäm-
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fört med fyra kommuner 2017 och sex 
stycken 2018 (oktober 2018). Det bör 
även nämnas att det finns enskilda skolor 
där rektorn har tagit beslut om en lokal 
handlingsplan för arbete med särskilt be-
gåvade elever, hur många detta handlar 
om är okänt för mig. Utöver det finns 
det även några kommuner som tillsatt 
tjänster med uppdrag att samordna och 
utveckla verksamheten kring undervis-
ning av särskilt begåvade elever (se t.ex. 
Berjlund, 2018; Lawesson, 2015).

Vad som finns i Sverige i slutet av 2018
Som följd av flera av de beskrivna hän-
delserna vågar jag säga att i Sverige finns 
en relativt väl utbredd medvetenhet kring 
att elever med särskild begåvning har spe-
ciella behov i undervisningen. Det finns 
många tusentals pedagoger med baskun-
skaper kring särskild begåvning. Dock 
saknas, och efterfrågas ofta, ledning kring 
hur de som pedagoger ska kunna inklu-
dera och möta även dessa elever i under-
visningen. Även de flesta skolledare är 
medvetna om att undervisning för elever 
med särskild begåvning bör förbättras, 
men det är bara några få som påbörjat ett 
arbete för att skapa strategier kring hur 
dessa elever ska mötas i skolan. Detta 
tolkat utifrån att det är ca 5 procent av 
Sveriges kommuner som lyft frågan på 
förvaltnings eller nämndnivå.

Efter de längre fortbildningarna som 
är genomförda (Collander, 2017; Mell-
roth mfl., 2016; Mellroth, 2018a) finns 
även ett mindre antal pedagoger (ca 180) 
med fördjupad kunskap om undervisning 
av elever med särskild begåvning. Dessa 
pedagoger skulle kunna fungera som lo-
kala och regionala koordinatorer kring 
undervisning av särskilt begåvade elever. 

De kan troligtvis liknas med ECHA5 cer-
tifierade lärare, som ofta har ett sådant 
koordinerande uppdrag (Mattsson & 
Bengmark, 2010).

I Sverige har vi en skola där alla elev-
er har laglig rätt att ges ledning och sti-
mulans för att de utifrån sina egna för-
utsättningar ska kunna utvecklas så långt 
som möjligt enligt utbildningens mål. 
De elever som lätt når kunskapsmålen 
ska också, enligt lagen, ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling (SFS 2010:800). För 
99 procent6 av de svenska eleverna sker 
denna undervisning inom ramen för den 
vanliga skolan, vilket innebär att vi har 
en stor variation av elevers förmågor i 
varje klass. De flesta särskilt begåvade 
elever, precis som alla andra svenska elev-
er, går alltså i vanliga klassrum. För att 
pedagoger ska kunna uppfylla skollagen 
och ge alla elever möjlighet att nå längre 
i sin kunskapsutveckling, måste under-
visningen differentieras. Att differentiera 
undervisning och inkludera elever med 
särskild begåvning, utan att exkludera 
någon annan, har stöd av erfarna fors-
kare (se Baltzer, Kyed, & Nissen, 2014; 
Tomlinson, 2016). Differentierad under-
visning är även något som genomsyrat de 
längre fortbildningarna som pågått i Sve-
rige, samt något som Mellroth (2018b) 
har som fokus i sin avhandling.

5  European Council for High Ability (ECHA)
6  99 procent är uppskattat genom analys av 

statistik på följande websidor: https://data.
riksdagen.se/fil/B5DFAC75-A92B-4E0A-
8CCB-20C324EC070C https://www.skolverket.
se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/
grundsarskola https://www.skolverket.se/
statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/
specialskola
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Summering och förslag på fortsatt arbete
Sammanfattningsvis anser jag att svensk 
skola fortfarande har en lång väg kvar att 
gå innan det finns en struktur som hjäl-
per pedagoger att undervisa elever med 
särskild begåvning så att de ges ledning 
och stimulans till kunskapsutveckling. 
Men på ca 15 år har vi med gemensam-
ma krafter från olika håll kommit ganska 
långt. Man skulle kunna uttrycka det 
som att kompetensen “nerifrån” är på väg 
att växa fram, det vill säga bland aktiva 
pedagoger och bland lärarstudenter.

Vägen fram för att utveckla undervis-
ningen av elever med särskild begåvning 
bör vara genom fortsatt och högkvalitativ 
utbildning av lärarkåren, samt att kun-
skap om särskilt begåvade elever bör ingå 
som moment i lärarutbildningarna. I 
dessa utbildningar bör även moment om 
differentierad undervisning (t.ex. Baltzer, 
Kyed, & Nissen, 2014; Tomlinson, 2016) 
ingå, för att kunna ge pedagoger ledning 
kring hur elever med särskild begåvning 
kan bli mötta i den svenska skolkulturen 
där alla elever är samlade.

För att skapa långvariga och hållbara 
strukturer bör kommuner och andra hu-
vudmän prioritera insatser för att plane-
ra för och utarbeta handlingsplaner eller 
liknande. För detta är mottagarna skol-
ledare och politiker. När även dessa ak-
törer har utökat sin kompetens, och fått 
mandat att göra förändringar, då kanske 
det skapas strukturer som ger ledning och 
stöttning till pedagoger kring att ge elever 
med särskilt begåvade elever en utveck-
lande undervisning.

Tack
Tack till Pia Rehn på SPSM, Linda Eriks-
son, GCP-informatör, och Sten Collan-

der GCP-ansvarig, Mensa Sverige, för 
hjälp med information till denna artikel.
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