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 Kommunfullmäktige 

 
 
 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner 

(SD): Särskilt begåvade elever 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås bifalles.          

Sammanfattning 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 

särskilt begåvade elever.       

En särskild undervisningsgrupp är främst en åtgärd för att ge särskilt stöd till elever som 

inte når eller riskerar att inte nå målen. De flesta elever med en särskild begåvning når 

målen och är inte i behov av särskilt stöd.  Trots detta visar forskningen att elevgruppen 

Särskilt begåvade, vilket motsvara cirka fem procent av det totala elevunderlaget, utgör 25 

procent av de elever som underpresterar. Forskningen visar även att cirka 40 procent av 

elevgruppen Särskilt begåvade inte har en fungerande skolgång. Därmed är det inte 

förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning placeras i en särskild 

undervisningsgrupp. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om 

tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 

särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.  

Den föreslagna SU-gruppen är inte avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 

utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats, dvs en risk 

föreligger att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd 

med pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 

undervisningsgrupp är till gagn för eleven.  

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 

kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen anser att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med det 

pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses som ett 

välbehövligt komplement. 
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Ärendet i sin helhet 

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-02-21 lämnat in förslaget att: 

- Uppdra åt Grundskolenämnden att upprätta Särskild undervisningsgrupp för 

särskilt begåvade elever.          

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden.    

Grundskolenämnden avstyrker motionen. Nämndens yttrande redovisas i bilaga.  

Kommunstyrelsens bedömning 

I Av Grundskolenämndens remissyttrande framgår hävdas det att det inte är förenligt 

med skollagstiftningen att placera elever med särskild begåvning i särskild 

undervisningsgrupp.  

I Skollagen kapitel 3,  § 11 anges att särskild undervisningsgrupp är en åtgärd för att ge 

särskilt stöd till elever som inte når eller riskerar att inte nå målen.  

Skollagen kapitel 3, § 2  anger att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska ges ledning och stimulans för att kunna nå 

längre i sin kunskapsutveckling.”  

De flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. 

Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen, att elever med särskild begåvning 

placeras i en särskild undervisningsgrupp, hävdar Grundskolenämnden i sitt remissvar.  

De vetenskapliga beläggen för detta påstående lyser med sin frånvaro i remissvaret, eller i 

sämsta fall röjer en viss okunskap. Det har bland annat framkommit i en känd pågående 

schweizisk långtidsstudie att endast 60 % av vad vi skulle kalla Särskilt begåvade har en 

fungerande skolgång. Forskargruppen konstaterade att 25 % av de som underpresterar, 

uppvisade vid sin skolstart att de var särskilt begåvade.  

Vi kan konstatera att en stor andel av de som är Särskilt begåvade underpresterar 

och/eller når ej de kunskapskrav som fastställts. Att en elevgrupp generellt klarar 

kunskapskraven, kan inte användas som en förevändning att inte ge de i elevgruppen som 

inte klarar kunskapskraven det stöd de behöver.  

Påståendet att Särskilt stöd endast ges till elever som inte når målen, eller riskerar att inte 

nå målen är direkt felaktigt. I Kapitel 3 paragraf 7 tydliggörs att Särskilt stöd även kan ges 

till elever som når kunskapskraven:  

”Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”  

Ur ett juridiskt perspektiv får särskilda skäl anses föreligga när beslutet om särskild 

undervisningsgrupp behövs för att skapa bättre förutsättningar för att hantera elevens 

stödbehov på annat sätt än genom stöd inom den grupp som eleven normalt tillhör. I 

tillägg till inlärningsproblematik eller svårigheter att nå målen ska funktionsnedsättningar, 

språkproblem, beteendestörningar m.m. göra att elevens behov bättre kan tillgodoses i en 

annan undervisningsgrupp än den ordinarie.  
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I den handlingsplan som Borås Stad tagit fram, för att ge särskilt begåvade elever ledning 

och stimulans i sin kunskapsutveckling, finns förslag på vedertagna metoder för att ge 

varje elev den ledning och stimulans som behövs.  

Grundskolenämnden har även belyst behovet av att utveckla arbetet med att ge särskilt 

begåvade elever den stimulans som de behöver.  

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i  uppdrag att utreda 

om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som 

särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition. Uppdraget stämmer väl överens med 

Grundskolenämndens bedömning av behovet att utveckla arbetet.   

Den föreslagna SU-gruppen inte är avsedd för samtliga elever med Särskild begåvning, 

utan är aktuell i de fall där den ordinarie undervisningen misslyckats dvs en risk föreligger 

att kunskapskraven ej nås. Vidare föreslår motionen att elevhälsan bör i samråd med 

pedagoger, vårdnadshavare och berörd elev bedöma om en placering i denna typ av 

undervisningsgrupp är till gagn för eleven. 

Kommunstyrelsen bedömer därmed att skollagen kapitel 3 paragraf 2, 7 och 11 samt 

kapitel 10 paragraf 11, efterlevs. 

Kommunstyrelsen bedömer också att en Särskild undervisningsgrupp är helt i linje med 

det pågående arbetet med att utveckla stödet för särskilt begåvade elever, och kan ses 

som ett välbehövligt komplement. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion Särskilt begåvade elever 2019-02-21 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse 2019-07-03 

3. Kommunstyrelsens beslutsförslag 2019-07-03 

4. Grundskolenämndens remissvar 2019-06-04 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner  Kristian Silbvers 

Kommunalråd  Ledamot 

    

 


