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Öka kunskapen om särbegåvade
Författaren Mona Liljedahl föreläste för kommunens pedagoger
Tidaholm Sinnebil-
den av ett ”begåvat” 
barn som den duktiga 
eleven längst fram i 
klassrummet, stäm-
mer sällan med verk-
ligheten. Tvärt om kan 
det vara de stökiga och 
rastlösa eleverna som 
i själva verket behöver 
störst utmaning.

Om det berättade Mo-
na Liljedahl för kom-
munens för- och grund-
skolepedagoger under 
måndagens föreläs-
ningar.

Centrala resursteamet be-
viljades vid årsskiftet ett 
bidrag från Folkhälsorå-
det med syftet att fortbil-
da kommunens pedago-
ger om särbegåvade barn. 
Ett bidrag som ska gå till 
inköp av boken ”Särskilt 
begåvade elever” till kom-
munens skolor, samt en 
kommande motsvarighet 
för förskolor.

– För oss är det grund-
läggande att alla barns be-
hov tillgodoses. Vi jobbar 
mycket med att öka skol-
närvaron och just dessa 
särbegåvade elever löper 
stor risk att bli hemmasit-
tande om de inte får den 
utmaning som de behö-

Hon har även skrivit boken ”Särskilt begåvade elever” 
som kommer köpas in till samtliga skolor för en del av det 
Folkhälsorådsfinansierade arbetet. 

Författaren och specialpedagogen Mona Liljedahl höll under måndagen tre föreläsningar för kommunens pedagogiska personal på ämnet särbegåvade barn.  
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ver, säger specialpedagog 
Anneli Norrman.

Man uppskattar att 
drygt 15-20 procent av 
eleverna i skolan skiljer 
sig så pass mycket från 
den genomsnittliga be-
gåvningen att de behöver 
extra stöd och stimulans. 
Men trots det ligger man 
långt efter på området i 
hela Sverige.

– Särbegåvade barn är 
inte alltid de ”duktiga bar-
nen”, utan det kan ofta 
vara de barn som strular 
mest. Och får de inte rätt 
utmaning mår de ganska 
dåligt. Tyvärr är det inte 
alldeles enkelt att hitta 
dessa barn, så det hand-
lar verkligen om att lyfta 
på stenar och vi special-
pedagoger kommer i höst 
att träffa nyckelpersoner i 
verksamheten för att följa 
upp hur arbetet har gått 
med de ”nya glasögon” 
som det här arbetet för-
hoppningsvis kommer ge.

Gav tre föreläsningar
Bakom boken ”Särskilt be-
gåvade elever” står gym-
nasieläraren och special-
pedagogen Mona Liljedahl 
som i måndags besökte 
Bibliotekshuset för att ge 
tre föreläsningar för samt-
lig pedagogisk personal i 

både förskolan, grundsko-
lan och fritidsverksamhet.

– Många barn vet inte 
ens om att de är särbe-
gåvade. De 
googlar på 
Asperger 
och andra 
diagnoser, 
för de tror 
att det är 
något fel på 
dem och ser 
ofta ner på 
sig själva. Så 
att vara öp-
pen med att 
”du är särbe-
gåvad” kan 
för många vara en lättnad, 
sa Mona.

Hon menar att särbegå-
vade barn ser saker på ett 
mer abstrakt och kom-
plext sätt än andra. Viljan 
att lära sig är ofta starkare 
än att få ett bra betyg, och 
generellt sätt har de ett 
slags tvärtom-lärande där 
helheten byggs av detal-
jerna.

Under föreläsningen av-
färdade Mona bland annat 
påståenden som att särbe-
gåvade barn alltid är mog-
na, drivna och har goda 
kunskaper och färdigheter. 
Etablerade myter som kan 
försvåra möjligheten för 
pedagoger att identifiera 

särbegåvade barn i klass-
rummen.

– Det kan vara en elev 
som inte accelererar i 

ämnet alls, 
men så fort 
man petar 
in den i ett 
klassrum 
med matte-
snillen där 
man kanske 
diskuterar 
varför vi 
räknar, då 
kommer den 
vara super-
intresserad. 
Särbegåvade 

älskar att tänka kring äm-
nen, att se saker utifrån ett 
filosofiskt perspektiv även 
om de kanske inte spetsar i 
just de ämnena. 

”Någon som ser dem”
Ett av de pedagogiska verk-
tyg Mona skickade med 
åhörarna var ABC – accele-
rera, berika och coacha.

Att accelerera handlar 
om att särskilt begåvade 
barn måste gå fortare fram 
i undervisningen och stän-
digt stimuleras med mate-
rial anpassat efter deras 
kunskapsnivå. Samtidigt 
får de aldrig lämnas en-
samma i arbetet.

– Om vi arbetar stegvis 

med dessa elever tappar vi 
dem. För dem gäller tvärt-
om. Börja långt bort och 
backa, för då vaknar de till. 
Deras lärande ser annor-
lunda ut, vilket gör att det 
överbygger vilka kunskaps-
luckor som helst så länge 
de är motiverade. 

När det kommer till beri-
kande delen understryker 
Mona att det är viktigt att 
särbegåvade barn känner 
meningsfullhet i vad de 
gör, vilket kan handla om 
att lära sig nya färdigheter 
eller arbeta med verkliga 
problem. Hon menar att 
pedagogerna har en be-
tydelsefull roll på alla tre 
områden, men i synnerhet 
när det gäller coachningen.

– Barnen behöver någon 
som ser dem, som tycker 
om dem och som kan sko-
lan. Någon som håller koll 
och vägleder, som kommu-
nicerar med kollegiet och 
hemmet. Och skulle man 
en dag säga ”Ja du, jag vet 
inte riktigt vad vi ska hitta 
på för dig idag” kommer 
de bli jätteglada. Då får de 
möjlighet att vara delak-
tiga och inser att ”Jaha, 
det vuxna sättet att tänka 
handlar om att experimen-
tera sig fram”.
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”Särbegåvade 
barn är inte alltid 
de ”duktiga barnen”, 
utan det kan ofta 
vara de barn som 
strular mest.”

Mona LiLjedahL


