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Underachieving students with high potential 
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Abstract 

Teachers have a responsibility to support gifted students and student with special abilities in 

mathematics, but they are often expected to take care of themselves. The education act states that ”it 

[the education] should encourage all children’s and student's development and learning” (SFS 

2010:800, chapter 1, 4 §), which implies that everyone has the right to develop according to their 

abilities. The purpose of this literature review is to examine what researches tell us about the 

characteristics of these students, the students’ needs, and what affects their achievement. This 

review shows that gifted students and students with special abilities need challenge to be motivated 

and to achieve according to their potential. Many factors seem to affect motivation and 

achievement, for instance confidence, sense of responsibility, reality-based problems, the teacher, 

parents, and even the physical classroom environment. These students also seem to benefit from 

ability grouping. Also, different forms of differentiation affect the students’ motivation and 

achievement positively, which the textbook does not. This also seems to apply to most other 

students. Differentiation where all students benefit is to prefer because no student should be left out. 

An important conclusion is that every student is individual with different expressions, needs, and 

interests. 

Abstrakt 

Lärare har ett ansvar att stötta särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor i matematik, 

ofta förväntas de klara sig själva. Skollagen fastslår dock att ”den [utbildningen] ska främja alla 

barns och elevers utveckling och lärande” (SFS 2010:800, kap 1, 4 §), alltså att alla har rätt att 

utvecklas efter sin förmåga. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning säger 

om dessa elevers egenskaper, behov och vad som påverkar deras prestation. Studien visar att 

särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor behöver utmaning för att motiveras och 

prestera efter sin potential. Många faktorer verkar också påverka motivation och prestation, bland 

annat självförtroende, känsla av ansvar, verklighetsbaserade uppgifter, läraren, vårdnadshavare och 

även den fysiska klassrumsmiljön. Dessa elever verkar också dra nytta av grupperingar efter 

förmåga. Även olika former av anpassning av undervisning påverkar elevernas motivation och 

prestation positivt, vilket inte läroboken gör. Detta verkar även gälla de flesta andra elever i en 

klass. En anpassning där alla individer gynnas är att föredra som lärare då inga elever bör 

utelämnas. En viktig slutsats är att alla elever är individer med olika uttryck, behov och intressen. 

 

Nyckelord: särbegåvning, särskilda förmågor, matematik, underprestation, motivation, utmaning, 

identifiering
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1.0 Inledning 

I det svenska samhället idag påverkas vi starkt av ”jantelagen”. Den är så pass påtaglig att den till 

och med har tagit sig in i våra klassrum. Det är inte alltid allmänt accepterat att prestera bäst i 

klassen eller att få högsta betyget i alla ämnen. Framför allt är det inte accepterat att ge särskilt stöd 

till de elever som klarar av lägsta nivån för kunskapskraven med enkelhet (Edfelt i Persson, 1997). 

Många anser att dessa elever klarar sig själva (Koshy, Ernest & Casey, 2009), att lärare enbart ska 

fokusera på de elever som har svårigheter med skolan. Det är ett antagande som länge har funnits 

kring särbegåvade elever, att de inte har några svårigheter med att prestera i skolan och att de lätt 

klarar av uppgifter som tilldelas dem (Koshy, Ernest & Casey, 2009). 

 

1994 gick Europarådet ut med en rekommendation som gällde särbegåvade elever. De menade att 

även dessa elever kan vara i behov av särskilt stöd (Pettersson, 2008). Samtidigt vill de varna för att 

skapa elitklasser och rekommenderar att eleverna får undervisning i sin klass. Läraren måste alltså 

möta denna elevs behov i klassrummet, tillsammans med de andra eleverna. Detta är ingen lätt 

uppgift, men skollagen (SFS 2010:800) är tydlig med att en lärare förväntas anpassa sin 

undervisning till alla elevers individuella behov: 

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära |…| I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800, 

kap 1, 4 §). 

 

Detta innebär att läraren måste känna till alla elevers behov och förmåga för att veta hur hon eller 

han ska anpassa sin undervisning. Skulle läraren inte lyckas anpassa undervisningen till alla elever, 

utan undervisa på en nivå som denne anser passa de flesta, finns en risk att särbegåvade elever blir 

frustrerade, uttråkade och omotiverade vilket senare kan leda till att de tappar intresse för ämnet 

(Rayneri, Gerber & Wiley, 2006; McAllister & Plourde, 2008; Stoeger & Ziegler, 2010). Detta kan i 

sin tur leda till underprestation, vilket innebär att eleverna presterar på en nivå som ligger under 

deras förmåga och potential (Martin & Picket, 2013; Clemons, 2008). Särbegåvade elever som 

underpresterar identifieras sällan som särbegåvade på grund av att de inte passar in i de klassiska 

karaktärsdragen, till exempel att eleverna är intresserade och motiverade (Martin & Picket, 2013). 

 

Matematik är ett ämne där det finns risk att eleverna möter misslyckanden tidigt i livet (Vlahovic-

Stetic, Vidovic & Arambasic, 1999), det tar tid att lära sig och det kräver noggrannhet. 
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Misslyckanden är en del av lärandet (Middleton & Spanias, 1999; McAllister & Plourde, 2008) men 

det kan påverka elevernas motivation och uppfattning av ämnet (Vlahovic-Stetic et al., 1999). Med 

anledning av detta finns det stor risk att elever underpresterar i just matematikämnet. Därför är det 

av stor vikt att lärare i matematik lär sig se tecken på särbegåvade elever för att minska risken för 

underprestation. Tyvärr möter lärare sällan utbildningar som handlar om särbegåvade och hur 

läraren kan möta deras behov i undervisningen. Specialpedagogiken fokuserar nästan enbart på att 

möta elever med svårigheter i skolan vilket är en stor brist. Detta kan leda till att lärare varken har 

förmågan eller kunskapen att möta särbegåvade elevers behov. Utifrån detta kommer jag att studera 

vetenskaplig forskning inom ämnet särbegåvning för att få en tydligare bild av hur lärare kan 

anpassa och möta särbegåvade elevers behov samt hur dessa elever som underpresterar påverkas. 

Om kunskapen om detta inte ökar kommer många elever aldrig att kunna nå sin fulla potential. 

2.0 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att få en överblick över vad forskningen säger om särbegåvning: 

om identifiering, hur lärare bäst möter särbegåvade elevers behov och varför vissa elever 

underpresterar. Jag kommer att genomföra denna studie med fokus på ämnet matematik. 

2.1 Frågeställning 

Utifrån detta syfte har följande frågeställning formulerats: 

 Vad säger forskningen om egenskaper hos särbegåvade elever som underpresterar? 

 Vad behöver eleverna i matematikundervisningen för att prestationen ska motsvara deras 

förmåga? 

 Vad kan påverka elevens prestation utöver deras behov i matematikundervisningen? 

3.0 Bakgrund 

För att få en grundläggande uppfattning av området innan resultatet redovisas kommer en bakgrund 

att presentera nedan. Här ingår särbegåvning och särskilda förmågor, underprestation, särskilt stöd, 

motivation, acceleration och berikning samt Vygotskys proximala utvecklingszon. 

3.1 Vad innebär särbegåvning och särskilda förmågor  

Begreppet begåvning har genomgått många formuleringar och omformuleringar ända sedan antiken 

då det sågs som gudagåvor. Det finns ingen enhetlig definition på begreppet begåvning (Ziegler, 
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2009; Persson, 1997). Dessutom finns det en mängd olika benämningar på detta karaktärsdrag: 

särbegåvning, talang, särskild fallenhet för, särskilda förmågor inom, med flera (Persson, 1997; 

Pettersson, 2008; Ziegler, 2009). De olika begreppen och definitionerna har diffusa likheter men 

trots detta har de dock någorlunda likartad inriktning. Däremot finns det än mer skillnader när det 

gäller definitioner och förklaringar när de används inom olika forskningsområden (Ziegler, 2009).  

Flera försök att formulera typiska drag hos dessa har gjorts av bland annat Krutetskii, Sheffield 

(Pettersson, 2008) och Persson (1997). Enligt Petterson (2008) har Krutetskiis förmågor till stor del 

påverkat många av de aktiva forskarna och därför utgår ett flertal andra karaktärsformulering från 

dessa: 

 

• förmågan att insamla matematisk information, t.ex. förmåga att se den formella 

strukturen i ett matematiskt material, förmåga att göra både analys och syntes samtidigt av ett 

matematiskt material och på så sätt fånga helheten utan att tappa delarna. 

• förmågan att betrakta matematisk information, t.ex. förmåga till logiskt tänkande, 

systematiskt och sekventiellt tänkande, flexibilitet i tänkandet samt en strävan efter att förenkla 

och förkorta resonemanget i en problemlösning. Förmåga att generalisera: förmåga att införliva 

ett specialfall i ett, för eleven, känt generellt sammanhang, förmåga att från ett eller flera 

specialfall kunna se allmängiltiga samband eller relationer. 

• förmåga att bevara matematisk information, t.ex. förmåga att minnas matematiska 

relationer, problemtyper och huvudsakliga argument i bevis. 

 

Därtill kommer en mer generell förmåga som kan beskrivas som ett matematiskt sinnelag. Detta 

kan visa sig genom en lust att matematisera omgivningen (Pettersson, 2008, s. 22). 

 

Krutetskiis definierar snarare förmågor hos särbegåvade elever än själva begreppet särbegåvning. 

Persson (1997) definierar särbegåvning som att ”den är särbegåvad som kontinuerligt förvånar både 

kunskapsmässigt och tillämpningsmässigt genom sin osedvanliga förmåga i ett eller flera 

beteenden. Ett beteende i detta sammanhang förstås som en mänsklig prestation, aktivitet eller 

funktion” (s. 50). Detta är en mer begränsande definition än Krutetskiis. Persson (1997) väljer att 

använda begreppet särbegåvning för att skilja dessa elever från andra normalbegåvade elever. Han 

menar att om begreppet begåvad används finns det alltså elever som är obegåvade, det vill säga 

total avsaknad av kunskap. Därför ser Persson (1997) begåvning som ett mer allmänt begrepp och 

särbegåvning till att benämna de elever med exceptionell begåvning. 

 

Forskare är oense om hur barn erhåller särbegåvning eller särskilda förmågor. Under lång tid har 

särbegåvning och särskilda förmågor uppfattats som medfött, någonting som en människa antingen 
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har eller inte har. Terman (i Pettersson, 2008) var en av föregångarna i forskningen kring begreppet 

begåvning och utgick från att denna mättes bäst med hjälp av IQ-tester. Då definierades en person 

som särbegåvad genom att få ett resultat i de översta procenten av testet. Denna gräns varierar och 

har legat på allt från att personen måste få 80 procent eller högre till att denne måste få 99 procent 

eller över (Ziegler, 2009). Skolverket (2012) påpekar att det finns en risk med att se på 

särbegåvning och särskilda förmågor som medfödd då detta kan leda till att eleven inte anstränger 

sig och en rädsla hos eleven för att anta utmaningar. Om särbegåvningen anses vara medfött kan ett 

misslyckande uppfattas, av både eleven och de runt omkring eleven, som att eleven tappat sina 

förmågor. Om begåvning eller särbegåvning istället uppfattas som något som ständigt utvecklas, 

som påverkas av elevens omgivning, uppfattas misslyckanden snarare som en del av lärande. Detta 

ställer krav på läraren och undervisningen för att uppmuntra eleverna att anta utmaningar och 

dessutom uppmärksamma misslyckanden som en viktig del i elevens utveckling och lärande 

(Skolverket, 2012). 

 

Jag har valt att främst använda mig av begreppet särskilda förmågor i matematik när jag benämner 

dessa elever i resultatet på grund av att de undersökta artiklarna inte enbart begränsar sig till de 

exceptionellt begåvade eleverna. Vissa har valt att välja ut elever i form av de högst presterande 

procenten på IQ-test eller liknande, alltså ett bredare urval än enbart de som enligt Persson (1997) 

benämns som särbegåvade. Begreppet särbegåvning kommer att användas då det är relevant att 

poängtera att just de elever med exceptionella förmågor behandlas. 

3.2 Underpresterande, särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor 

Att en elev underpresterar betyder att prestationen skiljer sig från potentialen eller förmågan. Detta 

är komplext och kan ha flera olika orsaker. Särbegåvade elever löper större risk att underprestera då 

de till exempel kan bli uttråkade och understimulerade vilket riskerar att de tappar motivationen för 

att anstränga sig inom ämnet (Martin & Picket, 2013; Clemons, 2008; Ziegler, 2009). Att identifiera 

särbegåvade elever som underpresterar är paradoxalt då särbegåvning oftast associeras med 

motivation och intresse. Av den orsaken förbises många särbegåvade elever och kan uppvisa både 

skolrelaterade problem men även sociala, beteendeproblem (Martin & Picket, 2013; Persson, 1997). 

För att slippa detta dilemma är behovet av tidig identifikation av särbegåvade elever av största vikt 

för att kunna anpassa undervisningen så att eleverna blir utmanade och stimulera efter dennes behov 

(Ziegler, 2009; Skolverket, 2012; Martin & Picket, 2013; Koshy, Ernest & Casey, 2009; McAllister 

& Plourde, 2008). En annan orsak till att särbegåvade elever inte blir identifierade kan vara att 

lärare inte har tillräcklig kunskap eller enbart uppfattar snabbhet som ett tecken. Att elevers 
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förmågor inte kommer till uttryck eller uppmärksammas är ett resultat av bristande identifiering 

(Persson, 1997; Skolverket, 2012). 

 

Det finns, som tidigare nämnts, flera orsaker och orsakskombinationer som påverkar en elevs 

prestation. Att utmana och stimulera eleven för att slippa tristess är en nämnd orsak. En annan 

orsak, som kan verka långsökt, är vårdnadshavarnas socioekonomiska status (Clemons, 2008; 

Skolverket, 2012; Ziegler, 2012 Martin & Picket, 2013; Vlahovic-Stetic et al., 1999). Socioekonomi 

innebär bland annat vårdnadshavarnas utbildningsnivå och ekonomiska situation. Både låg och hög 

socioekonomi kan påverka elevens låga prestation. Låg socioekonomisk status kan innebära att 

elevens vårdnadshavare har en negativ inställning till skolan och låga förväntningar på eleven, 

uppfattningar som förs vidare till eleven. Hög socioekonomisk status kan innebära att 

vårdnadshavarna har höga förväntningar på eleven vilket gör att denne känner sig pressad att 

prestera (Martin & Picket, 2013). Dock innebär hög socioekonomisk status oftast en fördel för 

elevens prestationer i skolan (Skolverket, 2012). Vid identifikation av särbegåvade elever är det av 

stor vikt att faktorer såsom låg socioekonomisk status tas i beaktande. Dessa elever identifieras mer 

sällan som särbegåvade då de kan uppvisa annorlunda karaktärsdrag (Zieglers, 2012; Clemons, 

2008). Oftast är särbegåvade elever enda barnet eller har ett syskon och lever i familjer där båda 

vårdnadshavarna finns i hemmet. Vårdnadshavarna har oftast hög socioekonomisk status med hög 

utbildningsnivå och en nära relation till barnet (Olzewski-Kubilius, 1994). Vid identifiering bör 

även lärmiljön och lärtillfällena kvalitetsgranskas för att få en uppfattning om vad i eleven 

omgivning som påverkar prestationen (Ziegler, 2009). 

 

Vygotskys proximala utvecklingszon är av stor vikt i arbetet att utmana elever för att öka deras 

motivation och lärande. Det räcker inte med att utmana eleverna för att öka motivationen, eleverna 

måste få känna att de klarar av dessa uppgifter (McAllister & Plourde, 2008; Middleton & Spanias, 

1999). Där har läraren en viktig roll, det är där den proximala utvecklingszonen framträder. 

Utvecklingszonen innebär den skillnad mellan vad eleven klarar av på egen hand och vad eleven 

klarar av med stöd av en person med högre kunskapsnivå (Säljö, 2000; Koshy et al., 2009). I 

skolans fall är det oftast läraren men kan även gälla elever som hjälper varandra. 

3.3 Särskilt stöd i den svenska skolan 

Resultaten för elever som är de som presterar högst i Sverige har försämrats på internationella 

kunskapsmätningar. Enligt Skolverket (2012) är detta resultat samt forskningsresultat och 

utvärderingar ett tecken på att skolan har behov av att utvecklas, den behöver på ett mer effektivt 
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sätt möta och främja lärandet hos elever med särbegåvning. Även granskningar genomförda av 

Skolinspektionen vittnar om att många skolor misslyckas med att möta särbegåvade elevers behov, 

bland annat att elever utmanas i skolarbetet (Skolverket, 2012). Eftersom att det är en allmän 

uppfattning att eleverna klarar sig själva sätts inget stöd in för att till fullo möta dessa elevers 

potential (Persson, 1997; Skolverket, 2012). Lärare har skyldighet att anpassa till alla elevers 

individuella behov för att främja deras utveckling så långt som möjligt, vilket nämndes i 

inledningen (Skolverket, kap. 1, 4 §). Ytterligare en paragraf i Skollagen stärker kravet på lärare att 

stimulera elever med särbegåvning: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (SFS 

2010:800, kap. 3, 3 §). 

 

Matematikundervisningen i svenska klassrum domineras av tyst räkning i läroboken (Skolverket, 

2012), vilket även verkar vara fallet i bland annat USA (Tiesto, 2005). Tiesto menar att läroboken 

saknar djup och variation, och även om den är anpassad till särbegåvade elever blir eleverna inte 

stimulerade att utveckla sitt lärande till sin fulla potential. De anpassningar som genomförs i 

matematik för att möta särbegåvade elevers behov är till stor del att låta eleverna räkna fler tal i 

läroboken (Skolverket, 2012). Detta innebär enbart fler uppgifter av samma slag för dessa elever, 

inte någon utmaning, och i längden kan låg utmaning leda till minskat intresse och motivation. 

3.4 Motivation 

Många forskare anser att motivation är viktig för matematisk prestationen. Motivation beskrivs som 

både förväntningen av hur personen förväntas prestera och hur denne värderar uppgiftens värde 

(Clemons, 2008). Dessutom beskrivs två olika former av motivation, inre och yttre. Inre motivation 

innebär en längtan och ett driv att engagera sig i uppgifter och att lära sig. Fokus ligger på 

processen, att lära sig och genomföra något de tycker om. Yttre motivation, däremot, innebär att 

eleven drivs av belöning och undvikandet av bestraffning. Belöning i form av bra betyg och 

uppskattning, bestraffning i form av dåliga betyg och negativ kritik. Fokus ligger på prestation och 

bekräftelse (Middleton & Spanias, 1999). Om denna bekräftelse eller belöning försvinner finns risk 

att eleven tappar engagemanget (Martin & Picket, 2013). Oftast beskrivs motivation i form av vad 

som gör en person motiverad eller vad som gör denne omotiverad. Läraren har en stor chans att 

påverka detta positivt, men tyvärr även negativt. Många andra faktorer kan även påverka elevers 
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motivation negativt.  

 

Om eleven misslyckas under en längre tid eller tycker att undervisningen är tråkig kan dessa känslor 

bli en del av elevens självbild och då definiera sig själv som oförmögen. Matematisk framgång 

kommer att bli något ouppnåeligt, vilket kan betyda att eleven får en känsla av hjälplöshet 

(Middleton & Spanias, 1999; Clemens, 2008). För att eleverna inte ska uppfatta misslyckanden som 

en brist i deras förmåga eller deras person bör läraren skapa ett klassrum där misstag är accepterade 

som en del av lärandet. Hårt arbete och förståelse måste uppmuntras till skillnad från resultat, på så 

sätt kan eleven se sina framgångar och misslyckanden som ett resultat av något viktigare, processen 

(Martin & Picket, 2013).   

3.5 Acceleration och berikning 

Acceleration och berikning är två olika metoder för att arbeta med särbegåvade elever eller elever 

med särskilda förmågor. Särbegåvade elever kan bli uttråkade på grund av den långsamma 

undervisningstakten eller den ytliga ämnesundervisning som erbjuds (Persson, 1997). Acceleration 

innebär att eleverna arbetar med samma kursplan som de andra elever men under kortare tid, de får 

arbeta i sin egen takt (Koshy et al., 2009; Persson 1997). Acceleration kan även innebära att en elev 

flyttar upp en årkurs, detta innebär dock att eleven kommer att gå med äldre barn som har kommit 

längre i sin sociala mognad. Denna mognad kan betyda att eleven känner att han eller hon inte 

passar in och Persson (1997) ser detta som en risk. Berikning innebär att eleven arbetar med samma 

kursplan i samma tak som de andra eleverna, men de arbetar även med uppgifter som kräver 

djupare förståelse och kräver mer ansträngning av eleven än acceleration (Koshy et al., 2009). Det 

kan innebära att eleverna läser fler kurser, deltar i undervisning i högre årskurser i vissa ämnen eller 

arbetsgrupper där de arbetar med teman (Ziegler, 2009). 

4.0 Metod 

En litteraturstudie innebär en undersökning och sammanställning av ett flertal vetenskapliga artiklar 

för att läsaren ska få en överblick över ett specifikt forskningsområde. Denna typ av studie är av 

stor vikt då det är svårt för en enskild person att få kontroll över forskningsläget (Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). Nedan kommer jag att beskriva hur jag i denna litteraturstudie gick tillväga 

för att samla in artiklarna och analysera dem. Jag tar även ställning till olika svårigheter och 

fördelar med denna studie. 
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4.1 Databas & sökord 

Jag har valt att genomföra min sökning i databasen ERIC (Ebsco). Denna har jag valt av anledning 

att den är pedagogiskt inriktad (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013), eftersom att det är de 

pedagogiska aspekterna i ämnet jag är intresserad av. Jag har valt bort databasen Google Scholar på 

grund av det stora antalet träffar som en sökning ger och att jag med mina sökord inte kunde 

begränsa träffarna till ett rimligt antal. Jag har dessutom valt bort databaser där jag ej har tillgång 

till fulltexter genom Örebro Universitet. Jag har använt mig av sökord som kan kopplas till mitt 

syfte och min frågeställning. Jag har utgått ifrån sökorden ”gifted education”, ”giftedness” 

och ”gifted*” samt ”math*”, ”mathematics” och ”mathematically gifted*” för att begränsa träffarna 

till det ämne och område jag undersöker. Därefter har jag lagt till sökord som fokuserar mitt 

undersökningsområde än mer såsom ”stimulate”, ”challeng*”, ”motivat*”, ”motivation”, 

motivating”, ”curriculum”, ”bored*” och ”underachiev*”. Vissa sökord har jag avslutat med ”*” 

vilket innebär att alla olika ändelser på ordet ingår i sökningen, detta gjorde jag för att se till att alla 

artiklar som innehåller någon typ av mina sökord ingår i mitt sökresultat. Dessa sökord 

formulerades utifrån de avgränsningar jag ville göra och valdes ut ifrån tidigare sökningar och 

abstrakt som lästes. I sökmatrisen (Bilaga 1) ingår inte alla sökord eftersom att det är de texterna jag 

har valt ska ingå i min studie som redovisas. Dock anser jag att det är viktigt att redovisa de 

viktigaste sökord jag har använt då det kan uppfattas orimligt om jag ej sökt på dessa. Många av 

mina sökningar gav liknande resultat och artiklar jag valt ut har därför påträffats vid flera 

söktillfällen. I sökmatrisen redovisas endast då artikeln påträffades första gången.  

4.2 Urval 

I mitt första urval har jag läst abstrakt för att där göra en värdering hur väl en artikel passar mitt 

syfte. I mitt andra urval, när jag gjort klart mina sökningar och valt ut ett antal artiklar från abstrakt, 

har jag läst artiklarna mer på djupet för att få en tydligare uppfattning av vad de behandlar. Jag har 

då gjort en värdering av kvaliteten samt hur väl de bidrar till min studie. 

4.2.1 Sökkriterier och avgränsningar 

Jag har som tidigare nämnt valt att fokusera mina sökningar till särbegåvade elever inom 

matematiken som av någon anledning inte presterar på den nivå de är kapabla till, alternativt olika 

arbetssätt som påverkar elevernas prestation. Artiklar jag har valt bort i det första urvalet handlar 

om neuropsykologi, skillnader i genus eller etnicitet, sommarskola, elever som redan är motiverade, 

vuxna personer med särbegåvning eller varit anteckningar från föreläsningar och konferenser. Jag 

har valt att inte göra en avgränsning efter publiceringsår eller studieland för att få en så bred 
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sökning som möjligt. Jag har gjort detta val på grund av att området är relativt litet och att det därtill 

finns begränsat men forskning, framför allt forskning som fokuserar på svenska skolan. Jag har inte 

gjort några avgränsningar utifrån forskningsmetod. 

 

Inkluderingskriterier i det andra urvalet är att artiklarna är att de är vetenskapligt skrivna, fokuserar 

på elever med särbegåvning eller särskilda förmågor och att de studerar någon form av utveckling 

av motivation eller prestation. För att kunna begränsa min sökning till ett hanterbart antal artiklar 

till studien har jag varit tvungen att avgränsa mig ordentligt på grund av att forskningsfältet är så 

pass utspritt. Forskningsfältet är som tidigare nämn begränsat när det gäller djup men är däremot 

större vad gäller bredd, alltså inriktning inom området särbegåvning. 

 

De artiklar som har valts ut behandlar: 

 hur särbegåvade elevers motivation eller prestation påverkas 

 ämnet matematik 

 problematik kring underpresterande, särbegåvade elever eller elever med särskilda 

förmågor 

 

Jag har valt bort artiklar som avser att undersöka: 

 psykologiskt eller fysiskt välbefinnande 

 särbegåvade elever med hög motivation eller högpresterande elever 

 genusskillnader 

 matematiktävlingar 

 moraliska aspekter 

 repliker på andra studier 

 olika former av särbegåvning 

 om olika ämnen är utmanande för elever eller ej 

 lärares uppfattning om att arbeta med särbegåvade 

 tips på uppgifter där ingen undersökning av prestation har genomförts 

 enskilda lärares arbete med särbegåvade elever 

 

De valda artiklarna är tio stycken. Artiklarna behandlar antingen hur undervisningen kan anpassas 

till särbegåvade elever eller hur eleverna upplever sin skolsituation utifrån olika faktorer. De valda 

artiklarna behandlar elever i åldrarna 9-15 år. 
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4.3 Analys av resultatet 

I resultatet och analysen av artiklarna kommer jag att använda mig av en innehållsanalys. En 

innehållsanalys innebär att stoff klassificeras för att kunna finna teman eller mönster, utifrån dessa 

teman kan olika uppfattade fenomen beskrivas (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån 

innehållsanalysen har en induktiv undersökning genomförts där jag kunnat uppfatta mönster i 

artiklarna, detta är en förutsättning för denna studie då artiklarna undersöker varierande 

frågeställningar inom det område jag fokuserar på.   

4.4 Etik 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att det är viktigt att ta hänsyn till vissa etiska 

aspekter såsom att redovisa alla artiklar och redovisa resultat oavsett om de stödjer eller säger emot 

en hypotes eller mitt antagande som författare. Detta är något som jag har tagit hänsyn till. Jag har 

även endast valt ut artiklar som är peer-reviewed, vilket jag har gjort genom att välja denna 

avgränsning i databasen ERIC (Ebsco). Det vill säga att mina sökningar endast har visat artiklar 

som är peer-reviewed. Författarrollen innebär att jag gör flera omedvetna och medvetna val eller 

tolkningar som innebär att detta resultat är personligt för mig. En annan person har en annorlunda 

perception vilket innebär att jag ser vissa resultat som viktigare samtidigt som den andra personen 

se andra delar som viktigare. Författaren är ett verktyg för sin studie (Yin, 2013). Detta är något jag 

förhåller mig till så gott jag kan för att resultatet ska kunna återskapas och presenteras på ett 

objektivt sätt. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att upprepade sökningar ger samma resultat, att urvalet av artiklar ska kunna 

upprepas av andra vid andra tillfällen. Jag har i min studie upprepat sökningarna för att undersöka 

om någon artikel har missats, och kan i de flesta fall se att samma sökord ger samma resultat. Vid 

ett tillfälle fick jag ett annat antal artiklar i sökningen i ERIC (Ebsco) vilket syns i sökmatrisen 

(Bilaga 1). Vid ett senare tillfälle gjorde jag sökningen igen och fick det första antalet resultat igen, 

men kunde inte välja ut nya artiklar genom kriterierna för det första urvalet. Genom denna kontroll 

kan jag påstå att min studie har hög reliabilitet. 

 

Validitet innebär att sökorden är så pass anpassade till syfte att resultatet av sökningen utmynnar i 

artiklar som är relevanta för studie. Genom mina olika sökord har jag kunnat få fram artiklar som är 

relevanta för studiens syfte och dessutom har de olika sökningarna resulterat i att samma artiklar har 

påträffats vid flera tillfällen. Jag kan alltså även påstå att validiteten på mitt arbete är högt. 
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5.0 Resultat 

I resultatet redogörs först för hur forskningsläget ser ut inom det valda området och vilka metoder 

som oftast verkar användas i dessa sammanhang. Utöver redogörelsen kring artiklarna kommer 

resultatet att presenteras utifrån studiens frågeställningar, dessa är egenskaper hos elever med 

särskilda förmågor, vilka behov elever med särskilda förmågor har för att prestera efter deras 

potential och ytterligare faktorer som påverkar elevens prestation. 

5.1 Artiklarna 

De artiklarna som redovisas är tio stycken och blir utgångpunkten när forskningsläget och metoder 

presenteras. 

5.1.1 Forskningsläget 

När det handlar om underprestation är motivationen en faktor som alla artiklar problematiserar eller 

i alla fall benämner som en viktig aspekt. Framför allt handlar det om vad som minskar 

motivationen och vad lärare kan göra för att öka motivationen hos eleverna. Fem av artiklarna 

analyserade olika former av grupperingar för att kunna fokusera på elever med särskilda förmågor, 

två artiklar fokuserade på elevernas och lärarnas uppfattning av olika variabler som påverkar 

elevernas prestation, en artikel genomförde en undersökning där lärarna hade genomgått en 

utbildning för att möta behoven hos elever med särskilda förmågor i matematik, en artikel 

undersökte arbetssätt som kunde gynna alla elever i en klass och en artikel undersökte elevernas 

uppfattning om vad de föredrog i den fysiska klassrumsmiljön. 

5.1.2 Metoder 

Sex artiklar använde sig av en kvantitativ metod där framför allt självvärderingsenkäter användes, 

men dessutom standardiserade kunskapstester genomfördes för att se utveckling före och efter 

intervention. Två artiklar använde sig av en kvalitativ metod där intervjuer och observationer 

genomfördes som mätinstrument. Dessa artiklar var ute efter både lärares och elevers uppfattning 

kring ett genomfört projekt. Två artiklar använde sig av båda metoderna. De använde sig av enkäter 

och observationer eller enkäter och intervjuer. 

5.2 Betydande egenskaper för prestation hos elever med särskilda förmågor  

Det finns ingen entydig definition av underpresterande elever med särskilda förmågor och dessa 

elevers personliga drag på grund av att det inte finns en entydig orsak eller uttryck (Rayneri, Gerber 

& Wiley, 2006; Clemons, 2008; McAllister & Plourde, 2008; Martin & Picket, 2013). Som 
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Vlahovic-Stetic, Vidovic och Arambasic (1999) uttrycker det: ”manifest giftedness in any field is a 

result of personal and environmental factors” (s. 45). Alla individer är olika med olika bakgrund 

och förutsättningar, oavsett särbegåvning eller normalbegåvning. Därför kan en entydig beskrivning 

av vare sig eleven eller begreppet underprestation formuleras. Däremot är motivation en gemensam 

faktor för prestation (Rayneri et al., 2006; Martin & Picket, 2013; Koshy, Ernest & Casey, 2009; 

Tiesto, 2005; Dimitriadis, 2012; Vlahovic-Stetic, Vidovic & Arambasic, 1999; Clemons, 2008; 

McAllister & Plourde, 2008; Stoeger & Ziegler, 2010; Preckel, Götz & Frenzel, 2010). 

 

Clemons (2008) undersöker hur olika variabler och egenskaper påverkar elevens prestation. Bland 

annat menar hon att elevens självförtroende, studiemetod, attityder mot skolan, motivation och hur 

eleven ser prestation relaterat till personliga egenskaper påverkar elevens prestation. Rayneri, 

Gerber och Wiley (2006) beskriver också ett antal egenskaper som de kunde finna i deras studie. 

Dessa egenskaper handlar om uthållighet, självförtroende och perfektionism. De menar att en del 

elever med särskilda förmågor har svårt att slutföra uppgifter då de är ivriga att gå vidare till nya 

uppgifter. Detta är en egenskap som försvårar för eleven då skolan är uppbyggd av avslutade 

arbeten, bättre uthållighet innebär bättre prestation och sämre uthållighet innebar sämre prestation. 

Självförtroende kan också härdledas till prestation då högre självförtroende skapas av framgångar 

och ökar prestationen. Dåligt självförtroende påverkar elevens uthållighet negativt och leder därmed 

till sämre prestation. Denna faktor har enligt Clemons (2008) den största inverkan på motivation 

och studieförmåga vilka är viktiga förutsättningar för hög prestation. Författaren menar även att 

flera av dessa elever verkar vara perfektionister och har höga förväntningar på sig själva vilket kan 

leda till dåligt självförtroende, de ser framför allt sina tillkortakommanden.  

 

Elevens studieförmåga påverkar också prestationen. Enligt Clemons (2008) innebär studieförmåga 

bland annat planering av arbete, studievanor och strategier samt ångest. Elevens matematiska 

självförtroende kan påverkas negativt om elever ofta möter misslyckanden i ämnet. För att kunna 

påverka elevernas matematiska självförtroende positivt är läraren och goda erfarenheter av 

matematik viktiga (Martin & Picket, 2013). Möter eleven ofta misslyckanden i samband med 

matematik finns en risk att elevens självförtroende sjunker. Eleverna måste utveckla en syn på 

misslyckanden som en del av lärandet, att misslyckande innebär ett uttryck för vad eleven behöver 

lära sig. Läraren måste skapa ett klassrumsklimat där misslyckanden är accepterade. Läraren bör 

även tilldela eleverna uppgifter som är lagom utmanande, är de för svåra misslyckas eleven oftare 

(McAllister & Plourde, 2008; Martin & Picket, 2013) och är de för lätta kan eleven bli uttråkad 

(Preckel et al., 2010). Oftast verkar särbegåvade elever bli uttråkade just på grund av att uppgifter 

inte är utmanande (Koshy et al., 2009). 
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Vlahovic-Stetic et al. (1999) har genomfört en studie där de jämförde egenskaperna hos 

högpresterande elever med särskilda förmågor inom matematik, underpresterande elever med 

särskilda förmågor inom matematik och normalbegåvade elever. De kommer fram till att elever med 

särskilda förmågor som underpresterade var totalt sett mer lika de högpresterande eleverna med 

särskilda förmågor än de normalbegåvade eleverna när det gällde mindre matematikångest, högre 

motivation, känslomässiga karaktärsdrag och intresse för matematik. Alla tre grupper hade liknande 

syn vad gäller framgång, att det handlar om förmågor en person antingen har eller inte har. Å andra 

sidan såg underpresterande elever med särskilda förmågor och normalbegåvade elever även 

ansträngning som en viktig faktor. De uppvisade heller inte några skillnader på självförtroende i 

studien genomförd av Vlahovic-Stetic et al. (1999). De underpresterande eleverna med särskilda 

förmågor i matematik hade underpresterat under en kortare tid, vilket kan vara en orsak till att dessa 

elever fortfarande liknade de högpresterande eleverna vad gäller motivation. Motivation är 

förhållandevis stabilt över tid, men är möjlig att påverka. Davis och Rimm (i Martin & Picket, 

2013) menar att ”underachievement is a learned behavior; therefore, it can be unlearned” (s.40). 

Fortsätter eleverna att underprestera kan deras motivation påverkas negativt, men genom 

anpassning går prestationen att förbättra (Martin & Picket, 2013). 

 

Som tidigare nämnts är det svårt att karaktärisera underpresterande elever med särskilda förmågor 

inom matematik. Koshy, Ernest och Casey (2009) studie uppmärksammade detta utifrån intervjuer 

med lärare där de antydde att identifieringen av särbegåvade elever och elever med särskilda 

förmågor är svårt. Lärarna ville gärna ange sina ”bästa” elever som särbegåvade, men de stämde 

inte in på Krutetskiis formuleringar av förmågor vilka användes för identifieringen. Detta visar på 

att lärare behöver stöd och vägledning i arbetet med detta, de måste skapa sig en förståelse för 

elever med särskilda förmågor och problematiken kring dessa (Koshy et al., 2009). Det finns risker 

med att inte identifiera elever med särskilda förmågor inom matematik tidigt. Eleverna får då inte 

chansen att lära sig en studieteknik, uthållighet och att matematik är ett utmanande ämne som 

kräver ansträngning (McAllister & Plourde, 2008; Clemons, 2008; Koshy et al., 2009). Om eleven 

inte får chans att utveckla dessa egenskaper kan det få konsekvenser i framtiden i form av minskad 

motivation, tappat intresse och underprestation. 

 

Attributionsteorin innebär att eleverna uppfattar framgång och misslyckanden till yttre och inre 

faktorer, antingen att de inte kan styra vad som händer dem eller att det har med personliga 

egenskaper att göra snarare än deras handlande. Det innebär att de ser matematiska förmågor som 

en egenskap en person antingen har eller saknar. Hur eleven ser på detta påverkar prestationen 
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positivt eller negativt (Clemons, 2008). Självförtroendet påverkar hur elever ser på detta. En elev 

med sämre självförtroende kan se framgång som något yttre okontrollerbart och misslyckanden som 

en inre faktor vilket påverkar prestationen negativt. En elev med bättre självförtroende kan se 

framgång som inre fasta faktorer och misslyckanden som yttre faktorer vilket påverkar prestationen 

positivt. Däremot påverkar detta elevens syn på ansträngning som är en viktig del av framgång 

(Clemons, 2008; Middleton & Spanias, 1999). Lär sig inte eleven att ansträngning är viktigt för 

framgång kan det i förlängningen leda till underprestation (Vlahovic-Stetic et al., 1999; McAllister 

& Plourde, 2008). 

5.3 Vilka behov elever med särskilda förmågor har för att prestera efter deras potential 

Under denna rubrik redovisas resultat om olika former av anpassning efter förmåga, gruppering 

efter förmåga (Dimitriadis, 2012; Preckel et. al., 2010; McAllister & Plourde, 2008; Martin & 

Picket, 2013; Tiesto, 2005; Koshy et al., 2009; Vlahovic-Stetic et al., 1999) samt hur den fysiska 

miljön påverkar eleven (Rayneri et al., 2006).   

5.3.1 Anpassning genom gruppering 

I en studie genomförd av Martin och Picket (2013) undersöktes elevers och lärares uppfattningar av 

utmaning i skolarbetet, chanser för eleverna att välja arbete och vilka faktorer som ansågs 

motiverande. De fick svara på en enkät före och efter införandet av ett nytt arbetssätt samtidigt som 

författarna observerade elevernas beteende. Eleverna grupperades efter deras behov och läraren 

hade undervisning med en grupp i taget samtidigt som de andra arbetade med uppgifter de valt från 

en ”meny” där läraren planerat uppgifter eleverna kan arbeta med själva. Innan införandet av det 

nya arbetssättet kände eleverna att de ibland fick välja arbete, att betygen var det som framför allt 

motiverade dem och de flesta tyckte att undervisningen var för lätt. Läraren tyckte att eleverna 

aldrig gavs möjlighet att välja arbete, att elevernas vårdnadshavares delaktighet framför allt 

motiverade eleverna att göra sitt bästa och att undervisningen var tillräckligt utmanande. Vid 

observationerna kunde författarna se att flera elevers beteende i klassrummet visade på brist av 

motivation och engagemang vilket kan relateras till bristen på valmöjlighet och utmaning. Genom 

det nya arbetssättet kände läraren att han eller hon helt kunde fokusera på den grupp som arbetades 

med, anpassa efter deras behov och i större utsträckning ha kontroll över elevernas lärande. De 

kunde ta tid för meningsfulla diskussioner under dessa grupptillfällen och fördjupande samtal 

(Martin & Picket, 2013), vilket elever med särskilda förmågor i matematik har behov av (Martin & 

Picket, 2013; Dimitriadis, 2012). Efter införandet av arbetssättet kände eleverna inte att deras 

ansträngningsnivå hade förändrats, inte heller vårdnadshavarnas intresse för skola förändrades. 

Dock ansåg de flesta eleverna nu att de utmanades, att undervisningen inte längre var för lätt. De 
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upplevde även att de fick mer alternativ och valmöjligheter. Elevernas uppfattning kring deras 

engagemang och motivation förändrades och de ansåg sig ha fler motiverande faktorer än innan 

införandet, dessa var betyg, valmöjlighet, utmaning, verklighetsbaserade uppgifter samt att veta att 

läraren intresserade sig för elevernas framgång (Martin & Picket, 2013). 

 

Tiesto (2005) genomförde en undersökning av olika former av grupperingar och olika slags 

anpassningar till elevernas förmåga. Författaren jämförde tre olika former av grupper: 

helklassgrupp, grupper inom klassen och grupper mellan olika klasser. De anpassningar av 

undervisningen som gjordes var läroboksarbete, reviderad genom avlägsnande av repetitivt och icke 

utmanande arbete samt differentiering genom anpassning efter intresse, lärandestil och förmåga. 

Flera studier visar enligt Tiesto (2005) att läroboken innehåller ytliga och repetitiva uppgifter, den 

saknar utmaning, djup och verklighetsanknytning för att engagera elever i lärandeprocessen. Det är 

även vad denna studie visar, eleverna som arbetade enbart med läroboken försämrade sin prestation, 

motivation och sitt beteende i klassrummet. Undersökningen visade att anpassning av 

undervisningen genom utmaning och verklighetsanknytning, med eller utan gruppering, ökade alla 

elevers prestation och motivation. Detta är framför allt viktigt för elever med särskilda förmågor i 

matematik, de är i störst behov av anpassning för att uppleva utmaning. De som främst visade på en 

ökning av motivation och prestation utifrån grupperingar efter förmåga var de elever som visade 

kunskaper på hög nivå och de som visade kunskaper på medelhög nivå utifrån ett kunskapstest 

innan grupperingarna. De elever som visade kunskaper på en låg nivå visade snarare på en 

försämring av prestation. Däremot gynnas de flesta elever av flexibel gruppering efter vad eleverna 

behöver lära sig och anpassning av undervisningen efter detta. Framför allt är det, enligt Tiesto 

(2005), viktigt att anpassa undervisningen till elevernas förmåga och fokusera på lärandemål 

snarare än arbetssätt. 

 

Enligt Dimitriadis (2012) gynnades elever med särskilda förmågor i matematik av att ingå i en pull-

out-grupp, vilket innebär att en grupp elever plockas ut ur en klass och får undervisningen i denna 

lilla grupp. Dessa elevers prestation och attityd till ämnet förbättrades efter att de började arbeta i 

dessa grupper. Elever med särskilda förmågor kan då få tillgång till undervisning efter deras 

förmåga i deras takt med mer stöd från läraren. De får mer uppmärksamhet än om de arbetat i 

helklass då andra elever som behöver mycket hjälp även har stort behov av uppmärksamhet av 

läraren. Dock kvarstår problemet med att alla gynnas lika mycket av dessa grupper, fortfarande 

finns det elever som är snabbare vad gäller genomförandet av de tilldelade uppgifterna. Dessa 

elever får fortfarande vänta, detta beror till stor del på gruppens storlek. Ju mindre grupp desto mer 

tid har läraren för varje enskild elev. Dimitriadis (2012) studie visa även att en utomstående mentor 
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med högre utbildning påverkade elevernas utveckling, attityd och motivation positivt. Resultatet av 

denna studie stödjer teorier om att elever med särskilda förmågor gynnas av att separeras från sin 

klass, åtminstone en del av dagen i anknytning till ämnen (Dimitriadis, 2012). 

 

Även McAllister och Plourde (2008) genomförde en studie där elever med särskilda förmågor i 

matematik ingick i en pull-out-grupp. I detta fall anpassades undervisningen genom ett temaarbete 

för att samla de matematiska arbetsområdena i verklighetsbaserade uppgifter. Författaren menar att 

elever med särskilda förmågor sällan får lyckas med utmanande uppgifte, de får istället höra att de 

är ”smarta” som klarar av uppgifterna utan ansträngning. Detta kan få eleverna att känna 

sig ”osmarta” då de möter mer utmanande uppgifter de behöver anstränga sig för att lösa. Misstag 

uppfattas då ofta inte som en del av lärandet, utan istället som misslyckanden. Rädsla för att 

misslyckas kan i förlängningen leda till underprestation. Därför är det viktigt att eleverna börjar 

utmanas i tidigt ålder för att lära sig att ansträngning och misstag är en del av lärandet. En 

anpassning som ingick i projektet är öppna frågor där både lösningen och tillvägagångssättet kan 

variera. På detta sätt får eleverna chansen att fördjupa sig i uppgifterna utifrån eget intresse och 

förmåga. Elevernas motivation, prestation och attityder till ämnet förbättrades. En negativ faktor 

med detta projekt var att eleverna endast fick en timme i veckan med denna grupp vilket innebär att 

de missar en hel veckas arbete om de är borta. Detta beskrivs av McAllister och Plourde (2008), de 

menar att ”schools may provide pull-out of push-in services with a gifted specialist for a few hours 

a week, but, like students with learning disabilities, gifted students are gifted  all day long” (s.29). I 

likhet med Dimitriadis (2012) kan även McAllister och Plourde (2008) se en fördel med en 

utomstående, högutbildad mentor i dessa grupper. 

5.3.2 Anpassning av undervisningen efter förmåga 

En metod för att anpassa undervisningen till alla elever som Stoeger och Ziegler (2010) undersöker 

är självreglerat lärande. I denna metod formulerar eleverna sina egna mål, planerar strategier och 

utvärderar sina prestationer. I studien jämfördes eleverna med en kontrollgrupp. I elevernas analys 

av arbetet utvärderas strategins effektivitet gentemot sina egna uppsatta mål. De styr hela sin 

lärandeprocess och kan formulera mål utifrån intresse och förmåga. Stoeger och Ziegler (2010) 

menar att denna form av lärande passar ”the typical learning style of gifted student especially well” 

(s. 112), att de får arbeta ensamma i sin egen takt. Metoden innebar positiv utveckling för elever 

med särskilda förmågor, men även för de andra eleverna i klassen. Deras intresse ökade, de var mer 

villiga att anstränga sig och utvecklade sin studieförmåga. Elevernas känsla av hjälplöshet 

minskade, de ökade sitt fokus under läxläsning, ökat självförtroende, ökad motivation och fokus på 

lärandemål. De uppvisade mer positiva prestationer än kontrollgruppen, men författarna övervägde 
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att de positiva resultaten snarare var en försämring av kontrollgruppens prestationer. Av de positiva 

effekterna gynnades eleverna med särskilda förmågor i mindre utsträckning på två variabler, 

självreflektion och viljan att anstränga sig. Även om studiens syfte var att anpassa till elever med 

särskilda förmågor drog alla elever nytta av detta (Stoeger & Ziegler, 2010). 

 

Koshy et al. (2009) utbildade lärare för att undervisa grupper av elever med särskilda förmågor 

inom matematik, dessutom mätte de elevernas uppfattning av ämnet både före och efter projektet. 

Lärarna utbildades i att använda utmanande, öppna uppgifter för att öka elevernas motivation och 

intresse. Då eleverna skulle beskriva matematik innan projektet beskrev de ämnet som att man 

arbetar med siffror och liknande. Efter projektet förändrades elevernas beskrivningar, de beskrev det 

bland annat som att man arbetar med problemlösning, analyserar statistik samt arbetar med mätning 

och former. De såg fler sidor av matematiken, att ämnet var mer än att endast ”räkna”. Innan 

projektet beskrev 74 % matematik som något tråkigt, för enkelt och repetitiv. Efter projektet 

beskrev de bland annat matematik som något svårt men roligt, något som får dig att tänka och lär 

dig göra galna saker som att addera 1-10 000 på tre minuter. Eleverna kände att de fick tid att 

reflektera och såg misstag på ett mer positivt sätt. Författarna genomförde inga tester på prestation 

och kan därför inte dra några slutsatser av hur mycket projektet påverkat prestationen. Däremot har 

de analyserat material som eleverna arbetet med under projektet och kan se en förbättring av 

kvalitén i dessa (Koshy et al., 2009).  

 

Koshy et al. (2009) diskuterar även olika former av anpassning för elever med särskilda förmågor. 

De två olika metoderna är acceleration och berikning. Berikning kan innebära, som tidigare nämnts, 

öppna uppgifter där både lösningen och tillvägagångssättet kan variera. De kan både använda sig av 

uppgifter från senare årskurser eller uppgifter där eleven själva söker ny kunskap. I studien av 

Koshy et al. (2009) visade eleverna ökad motivation av denna typ av uppgifter. De menar också att 

acceleration till och med hade negativ inverkan på eleverna i längden, de blir inte mer utmanade 

utan gör samma arbeta som de andra under kortare tid, utan att fördjupa sin kunskap. 

5.3.3 Olika orsaker till tristess 

Preckel, Götz och Frenzel (2010) studerade elever med särskilda förmågor som bytte från sina 

ordinarie klasser till klasser för högpresterande elever i årskurs 9. Författarna utgår från att elever 

kan känna tristess av två anledningar när det gäller utmaning, på grund av för låg utmaning eller för 

hög utmaning. De utgår även från att elever värderar sin egen förmåga utifrån den situation de ingår 

i, alltså att elevernas självförtroende är beroende av de andra elevernas prestation. Om medelvärdet 

av prestationerna i klassen var lägre hade eleven högre självförtroende och om medelvärdet av 
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prestationerna i klassen var högre hade eleven lägre självförtroende. Elevers självförtroende kan 

även förändras under en kortare period på grund av förändring, till exempel som i denna studie då 

eleverna bytte till högpresterande klasser. Elever med särskilda förmågor är vana vid att prestera 

bland de högsta i klassen men mötte nya elever som även de presterade högt. Detta sänkte deras 

självförtroende och prestation samt ökade deras känsla av tristess under en tid för att sedan återgå 

igen. Därför menar Preckel et al. (2010) att det bör sättas in stöd för dessa elever tidigt på året vid 

byte av klass för att eleven inte ska riskera att underprestera. En metod lärarna kan använda vid 

återkoppling av arbetet är personliga utvärderingsskalor, detta med anledning av att eleven då inte 

kan jämför sig med andra elever. 

 

Eleverna i studien förändrade inte frekvensen av tristess på grund av bytet, endast anledningen till 

tristessen förändrades. I deras förra klass kände de tristess på grund av för låg utmaning, men i 

deras nuvarande klass kände de tristess på grund av för hög utmaning. De normalbegåvade eleverna 

kände ungefär lika ofta tristess som eleverna med särskilda förmågor. Denna studie stödjer i likhet 

med Dimitriadis (2012) teorier som anser att elever med särskilda förmågor bör undervisas i 

separata grupper (Preckel et al., 2010). 

5.3.1 Klassrumsmiljöns betydelse 

Enligt Rayneri et al. (2006) är en flexibel lärandemiljö relaterat till särbegåvade elevers önskemål. 

Genom en kvantitativ studie med hjälp av värderingsenkäter har de kommit fram till ett resultat där 

särbegåvade elever behöver både fysisk och mental stimulans för att optimera deras lärande. 

Resultatet visade även att de föredrar dimmat ljus, rörlighet och informella placeringar, praktiska 

och verklighetsbaserade uppgifter, eftermiddags- eller kvällsundervisning samt tillåtelse för mat och 

dryck under lektionerna. Flera situationer i skolan begränsar möjligheten att uppfylla dessa 

önskemål. Något oväntat föredrog eleverna att arbeta tillsammans med andra, vilket andra studier 

visar på att dessa elever framför allt föredrar att arbeta ensamma. Eleverna föredrog även praktiskt 

lärande. Eleverna ansåg att uthållighet och motivation var de viktigaste egenskaperna för att lyckas i 

matematiken (Rayneri et al., 2006). 

5.4 Ytterligare faktorer som påverkar elevens prestation 

Tidigare har konstaterats att läraren är viktig för elevernas motivation och prestation genom 

utformningen av undervisningen (Rayneri et al., 2006; Dimitriadis, 2012; Preckel et al., 2010; 

McAllister & Plourde, 2008; Martin & Picket, 2013; Clemons, 2008; Koshy et al., 2009; Tiesto, 

2005). Läraren har ansvar att skapa ett klimat i klassrummet där misslyckanden accepteras som en 

del i lärandeprocessen för att eleven inte ska tappa motivationen eller känna sig hjälplös (Stoeger & 
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Ziegler, 2010; McAllister & Plourde, 2008). Elever med särskilda förmågor är dessutom i behov av 

lika mycket uppmärksamhet som andra elever, läraren kan inte anta att dessa klarar sig själva 

(Dimitriadis, 2012). Eleverna påverkas utöver lärarens handlingar även av läraren attityd och 

motivation (Rayneri et al., 2006), empati (Martin & Picket, 2013), självförtroende (Dimitriadis, 

2012). Läraren är dessutom en viktig faktor för elevernas matematikångest (Preckel et al., 2010). 

 

Dimitriadis (2012) genomförde som tidigare nämnt en studie där fyra olika klasser arbetade på fyra 

olika sätt som var anpassade till elever med särskilda förmågor i matematik. Lärarna hade olika 

grad av utbildning där de lärare med lägre utbildning hade lägre självförtroende i arbetet med elever 

med särskilda förmågor. De hade planerat väl och ställde relevanta fördjupande frågor, tyvärr hade 

eleverna behov av än mer fördjupande diskussioner för att nå sin fulla potential. Fördelen med de 

lärare med högre utbildning är att de kan vägleda eleverna på ett mer analyserande sätt genom 

problem och diskutera de olika stegen. Genom detta arbetssätt kan läraren se till att eleverna lyckas 

i större utsträckning (Dimitriadis, 2012), vilket i förlängningen leder till att elever får ökat 

självförtroende och högre motivation (Dimitriadis, 2012; Martin & Picket, 2013). Arbetssätt när 

man grupperar eleverna efter hög förmåga lägger stort ansvar på läraren. Dimitriadis (2012) menar 

att det kan vara viktigt att stötta läraren eller att nyttja en mentor till eleverna. 

 

Vårdnadshavarna är en viktig faktor vad gäller elevernas prestation. De är också en säkerhet om inte 

läraren lyckas, vilket betyder att inte alla elever har samma möjlighet till denna typ av säkerhet 

(Dimitriadis, 2012). Vårdnadshavarnas delaktighet och uppfostringsstil påverkade tydligt elevens 

attityd mot skolan, vilket innebär bland annat mot läraren, lärandet och matematiken. Elevens 

attityd i sin tur har effekt på prestation och motivation. Däremot hade inte vårdnadshavarnas 

delaktighet och uppfostringsstil någon effekt på elevens motivation men svag effekt på prestation. 

Den faktor som har starkast påverkan på elevens attityd till skolan och elevens akademiska 

självförtroende är familjens socioekonomiska status och påverkar även elevens prestation 

(Clemons, 2008). 

 

Clemons (2008) tydliggör att det är viktigt att lärare och vårdnadshavare är uppmärksamma på 

elevens motivation och studieförmåga, dessa är viktiga i arbetat med att förebygga underprestation. 

Avtagande motivation kan vara ett tecken på framtida underprestationer, även elever utan 

nödvändig studieförmåga riskerar att underprestera. Orsaken till en fallande grad av motivation och 

brist på nödvändig studieförmåga är starkt förknippat med elevens självuppfattning och attityd till 

skolan (Clemons, 2008). 
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6.0 Sammanfattning av resultatet 

När det gäller underprestation tar alla artiklar upp behovet att ökad motivation. De handlar även om 

hur läraren kan anpassa undervisningen för att nå elever med särskilda förmågor och att en 

anpassning över huvud taget bör ske. Det finns ingen entydig definition eller orsak till 

underprestation, elever med särskilda förmågor har olika egenskaper. Elevens omgivning påverkar 

också hur dessa särskilda förmågor uttrycks.  

 

Det finns risker med att inte identifiera en elev tidigt, denne får inte chansen att lära sig 

studieteknik, uthållighet och att matematik är ett utmanande ämne som kräver ansträngning. 

Identifiering av dessa elever är svårt, lärare behöver stöd för att få en förståelse för dessa elever och 

deras uttryck för särskilda förmågor. De konsekvenser som kan uppträda i framtiden är minskad 

motivation, tappat intresse och underprestation. För att som lärare kunna se till att eleverna lyckas i 

högre grad behövs utmanande uppgifter, men svårigheten bör ligga precis över elevernas förmåga. 

Eleverna kan tappa motivation och uppleva tristess av för låg utmaning, men även av för hög.  

 

Elever värderar ofta sin prestation utifrån eleverna omkring dem. Är medelvärdet av prestationen 

lägre är elevernas självförtroende högre och om medelvärdet är högre blir elevens självförtroende 

lägre. Sker en förändring, vid klassbyte eller liknande, kan eleverna behöva stöd för att inte 

underprestera. Motivation är relativt stabilt men kan påverkas, därför är det viktigt att dessa 

stödinsatser sätts in så tidigt som möjligt. Lärare och vårdnadshavare bör vara uppmärksamma på 

elevens motivation och studieförmåga då dessa är viktiga i arbetet med att förebygga 

underpresentation. När högpresterande särbegåvade elever, underpresterande särbegåvade elever 

och normalbegåvade elever jämfördes visade det sig att underpresterande påminner mer om 

högpresterande elever än normalbegåvade.  

 

Genom att eleverna grupperades efter förmåga ökade de särbegåvade elevernas motivation, 

engagemang, prestation och beteende förbättras genom att eleverna då kunde utmanas, ta eget 

ansvar, få valalternativ och stöd av läraren. Olika former av grupperingar har även positiv inverkan 

på de flesta elever i en klass, dock inte de lågpresterande. En nackdel med att gruppera eleverna 

efter förmåga är att de enbart får anpassning en kortare stund av skolveckan när eleverna är i behov 

av utmaning hela veckan. Däremot har anpassning av undervisningen positivt inverkan på alla 

elever, vare sig det handlar om att plocka bort repetitiva uppgifterna med låg utmaning eller att 

individanpassa undervisningen. Detta ökade elevernas motivation, prestation och förbättrade 

elevernas beteende i klassrummet. Ett arbetssätt som verkar passa elever med särskilda förmågor 
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väl är självreglerat lärande då elever oftast föredrar att arbeta individuellt i sin egen takt. Däremot 

verkar elever med särskilda förmågor önska att arbeta med en annan elev i andra studier. 

 

Elever får ofta höra att de är ”smarta” om de med enkelhet löser uppgifter, det kan få eleverna att 

känna sig ”osmarta” när de möter utmaning och kan ha uppfattningen att de har ”tappat” sin 

förmåga.  Rädsla att misslyckas kan i förlängningen leda till att eleven underpresterar. 

Misslyckanden måste uppfattas som en del av lärandeprocessen. Även den fysiska klassrumsmiljön 

påverkar elevens motivation och prestation.  

 

Elever med särskilda förmågor har lika stort behov av stöd och uppmärksamhet som andra elever, 

de klarar sig inte själva. De bör få lika utmanande uppgifter som alla andra elever, utifrån deras 

förmåga, och därmed har behov av samma mängd stöd. 
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7.0  Diskussion 

I denna diskussion kommer resultatet att problematiseras och diskuteras utifrån tre mönster som har 

kunnat urskiljas. Dessa mönster är elevernas motivation, läraren och elevernas vårdnadshavare. 

7.0.1 Elevernas motivation 

Det första mönstret som kan utrönas ur resultatet är att motivation har en stor betydelse för elevers 

prestation. Har eleverna hög motivation kommer de att prestera bättre och har de låg motivation kan 

de riskera att prestera sämre. Sjunkande motivation är även en indikation för framtida potentiell 

underprestation. Motivationen påverkas av många olika faktorer såsom självförtroende, den fysiska 

klassrumsmiljön, intresse och en av de viktigaste faktorerna är utmaning. Utmaning bör vara väl 

anpassat till eleven, inte för hög eller för låg. 

 

Många elever med särbegåvningar inom matematik kan vara framtida ingenjörer, ekonomer eller 

framstående matematiker, om de får chansen att prestera efter sin förmåga. De har behov av att 

uppfatta matematik som en positiv erfarenhet och uppfatta ämnet som roligt för att skapa en vilja att 

utveckla sin kunskap och vilja arbeta med ämnet. Läroboken har i denna studie visat sig ha en dålig 

effekt på elevernas intresse och motivation samt att den har låg nivå av utmaning (Tiesto, 2005). 

Undervisning utifrån läroboken kan innebära att eleverna uppfattar matematik som ett tråkigt ämne 

där man bara räknar med siffror (Koshy et al., 2009). Genom en undervisning som är varierad, 

anpassas till elevernas nivå och utgår från verklighetsbaserade öppna uppgifter kommer man som 

lärare långt med (Rayneri et al., 2006; Martin & Picket, 2013; Tiesto, 2005). Genom detta kan 

elevernas uppfattning om matematik förändras till något svårt men roligt som lär dem göra galna 

saker och får dem att tänka (Koshy et al., 2009). Verklighetsbaserade uppgifter är även något 

eleverna har nytta av i sitt efterkommande liv, vare sig de jobbar med ett yrke där matematik är en 

del av arbetet eller använder det i vardagen.  

 

Studien visar att även den fysiska klassrumsmiljön spelar in på elevernas motivation och attityd till 

skolan (Rayneri et al., 2006), dessutom visade det sig att särbegåvade elever har andra önskemål än 

normalbegåvade elever. Jag kan ifrågasätta detta resultat då jag tror att flera elever skulle ha 

liknande önskemål, dock kan det skilja i vad som är det optimala för elevernas lärande. Resultatet 

från Rayneri et al. (2006) studie undersöker enbart vad elever med särskilda förmågor föredrar att 

arbeta i för miljö. Detta uppmärksammar, trots det enformiga urvalet i studien, att även den fysiska 

miljön är viktig för elever med särskilda förmågor. 
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7.0.2 Läraren 

Det andra mönstret som kan urskilja är att läraren är en viktig faktor för elevernas prestation, både 

genom hur undervisningen planeras och anpassas för att passa eleverna, hur mycket stöd som 

erbjuds elever med särskilda förmågor, vilken grad av utbildning läraren har och kan utnyttja samt 

hur läraren identifierar särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor. Vad som inte är lika 

väntat är att även lärarens attityd, motivation, empati och i vilken grad han eller hon visar att 

elevernas utveckling är viktig har en stark påverkan på elevernas motivation och prestation. I denna 

grupp ingår även hur läraren väljer att gruppera eleverna, vilket många studier visade ha positiv 

inverkan på elever med särskilda förmågor. 

 

Vlahovic-Stetic et al. (1999) konstaterar att elever uttrycker sina förmågor utifrån omgivningen 

vilket lägger stort ansvar på lärarens axlar. Läraren har en svår uppgift i att ansvara för dessa 

samtidigt som han eller hon ska ansvara för de andra eleverna och arbeta med de administrativa 

delarna som även de ingår i arbetet. Dessutom har läraren ett stort ansvar i identifieringen av dessa 

elever, vilket inte är helt lätt då de visar särbegåvning på olika sätt (Rayneri et al., 2006; Clemons, 

2008; McAllister & Plourde, 2008; Martin & Picket, 2013). Enligt den genomförda studie är 

utmaning och arbetsuppgifter med öppna, verklighetsbaserade frågor ett arbetssätt som passar hela 

klassen vilket innebär att läraren undgår problemet att individanpassa genom individuella uppgifter. 

Genom de öppna uppgifterna kan eleverna fördjupa sig i den utsträckning de är kapabla till och 

utveckla dem till de intressen de har (McAllister & Plourde, 2008; Koshy et al., 2009). 

 

Diskussionen om vad som är mest effektivt för särbegåvade elever, acceleration eller berikning, är 

svår. I en av artiklarna uppfattar de uttalat att acceleration som något mindre önskvärt medan 

berikning ses som något som passar eleverna (Koshy et al., 2009). Jag förstår tankesättet och har 

uppfattningen av att berikning ger eleverna mer fördjupade kunskaper. Frågan är dock om det ena 

utesluter det andra? Dessutom är alla elever olika individer som är i behov av olika anpassning 

vilket innebär att detta är en svår diskussion att gå in i utan att ha en specifik elev i åtanke. Många 

av de andra artiklarna diskuterar arbetssätt som tyder på att de föredrar berikning över acceleration. 

De nämner inte uttalat att de föredrar berikning men det är vad de presenterar som föreslagna 

arbetssätt. I ett par artiklar studeras program och klasser för elever med särskilda förmågor, i dessa 

framgår inte om de jobbar genom acceleration eller berikning. 

 

Denna studie visar att pull-out-grupper är en metod som är effektiv i arbetet med särbegåvade 

elever eller elever med särskilda förmågor (Dimitriadis, 2012; Martin & Picket, 2013). En negativ 

aspekt av detta är att eleverna endast får kortare tid i dessa grupper, som tidigare nämnt är eleverna 
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särbegåvade eller har särskilda förmågor i matematik dygnet runt (Martin & Picket, 2013). Om 

denna metod ska vara genomförbar i praktiken bör läraren anpassa uppgifter som nämndes ovan till 

de elever som ej ingår i denna grupp. Genom att de får välja uppgifter ur en ”meny” (Martin & 

Picket, 2013) kan få de en känsla av valmöjlighet och kontroll över sitt eget lärande. En annan 

viktig förutsättning för framgångsrika pull-out-grupper är läraren utbildningsnivå (Dimitriadis, 

2012). De måste vara kunniga nog att ställa utmanande frågor om strategier och resultat samt kunna 

ha fördjupande diskussioner med eleverna i gruppen. Trots att vetenskapen påvisar att lärarens 

utbildningsnivå är viktig för att kunna möta behoven hos särbegåvade elever eller elever med 

särskilda behov är detta ett område som åsidosätts när det kommer till lärarutbildningen. Den 

tidigare nämnda jantelagen och prioriteringen att alla ska klara av de lägsta kunskapskraven innebär 

att eleverna inte får en chans att utvecklas så långt de har potential att utvecklas. I skollagen (SFS 

2010:800) föreskrivs alla elevers rättighet att utvecklas så långt som möjligt, detta är något lärare 

måste förhålla sig till. Tyvärr är detta ett område som åsidosätts, även från Skolverkets sida. I mitt 

sökande efter bakgrundsinformation innan min studie fann jag endast en artikel kring elever med 

särskilda förmågor på Skolverkets hemsida. Även i min studie hittar vi lärare som självmant söker 

sig till utbildningar för att kunna möta deras elever som har särskilda förmågor i matematik. De 

kände att de inte hade erhållit den utbildning de hade behov av i läraryrket (Koshy et al., 2009; 

Dimitriadis, 2012; Martin & Picket, 2013). 

 

Ett annat sätt att arbeta med hela klassen är genom självreglerat lärande (Stoeger & Ziegler, 2010). 

Jag kan se fördelen med detta arbetssätt om vi enbart fokuserar på elever med särskilda förmågor 

eller särbegåvade elever. Tyvärr tror jag att läraren genom att arbeta på detta sätt missa de elever 

som saknar eget driv. De elever med dåligt självförtroende kan riskera att sätta mål som inte 

utmanar dem. Här är läraren återigen en viktig faktor. 

 

I identifikationen av elever med särskilda förmågor är det viktigt att detta sker tidigt (McAllister & 

Plourde, 2008; Clemons, 2008; Koshy et al., 2009). Då får de från tidig ålder chans att lära sig 

studieteknik, uthållighet och att anstränga sig. De får även chansen att utveckla sitt intresse för 

matematik och en motivation att nå långt i sitt lärande (McAllister & Plourde, 2008; Clemons, 

2008; Koshy et al., 2009). Utifrån detta är det även viktigt att eleven får lära sig tidigt att 

misslyckanden är en del av lärandet (McAllister & Plourde, 2008; Martin & Picket, 2013) och att 

förmåga inte är en fast egenskap som en person antingen har eller inte har (Clemons, 2008). Även i 

detta arbete är läraren en viktig aktör, däremot har de undersökta artiklarna förbisett skolans roll. 

Hur kan skolan stötta lärare i detta arbete? I artiklarna om genomförda studier i USA inleder flera 

av författarna sina artiklar med att ”No Child Left Behind” har påverkat arbetet med särbegåvade 
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elever (Tiesto, 2005; McAllister & Plourde, 2008; Martin & Picket; Koshy et al., 2009).  I projektet 

har staten fastslagit att skolorna ska fokusera på de elever som har svårigheter att uppnå nivån för 

godkänt, därav har särbegåvade elever blivit åtsidosatta i skolans arbete med anpassning av 

kursplaner och undervisning. Det handlar alltså inte enbart om lärarens ansvar utan även skola, 

kommun och stat har ett stort ansvar i detta arbete. 

 

Att en elev får lyckas med utmanande uppgifter i matematik är viktigt för elevens motivation och 

prestation (Dimitriadis, 2012; McAllister & Plourde, 2008). Därför är behovet av stöd från läraren 

stort, för att eleverna ska kunna lösa problem som ligger precis ovanför elevernas förmåga. I detta 

arbete är teorin om Vygotskys proximala utvecklingszon viktig, och läraren eller en annan elev som 

är på samma nivå är viktiga för utvecklingen. Tillsammans kan två elever klara utmaningar bättre än 

en elev, med stöd av läraren klarar de utmaningen mer effektivt och kan problematisera sina 

strategier och förstå sitt lärande i större utsträckning (Koshy et al., 2009; Dimitriadis, 2012). 

Lärarens stöd ökar elevernas potential att prestera på en högre nivå (Dimitriadis, 2012). Även av 

denna anledning är lärarens utbildningsnivå och självförtroende viktigt. 

7.0.3 Elevens vårdnadshavare 

Det tredje mönstret som kan urskiljas är att elevens vårdnadshavare har en viktig roll i arbetet för att 

en elev med särskilda förmågor ska prestera efter sin potential. Vårdnadshavarnas attityder mot 

skolan och stöd har inverkan på elevernas motivation och prestation. Den starkaste påverkan på 

elevens attityder till skolan, självförtroende, motivation och prestation är familjens 

socioekonomiska status. Detta är något som bör tas med i beräkningen när en elev ska identifieras 

med särskilda förmågor eller som särbegåvad. 

 

Får inte eleven sina behov uppfyllda eller om läraren anser att eleven kan klara sig själv på grund av 

elevens särskilda förmågor kan de som tidigare nämnt underprestera. En variabel som är en stark 

skyddsfaktor mot underprestation är elevens vårdnadshavare (Dimitriadis, 2012). De kan liknas vid 

ett skyddsnät då eleven möter negativa faktorer. Detta betyder att alla elever inte har samma 

möjlighet till stödet. Därför måste skolan se till att alla elever får samma förutsättningar att prestera. 

Det är därför viktigt för skolan att inkludera elevernas bakgrundsfaktorer i arbetet med särskilt stöd, 

de elever som inte får det stöd de behöver hemifrån bör skolan vara extra uppmärksamma på. 

7.1 Metoddiskussion 

Arbetet med denna studie har varit systematiskt och nått de tillgängliga artiklarna för området. 

Tyvärr har jag inte haft möjlighet att söka i databaser som inte är tillgängliga genom Örebro 



 

29 

 

Universitet, detta medför att denna studie inte är en heltäckande undersökning. Dessutom gick 

studien miste om artiklar då dessa inte fanns tillgängliga i fulltext. Till studiens fördel är ERIC 

(Ebsco) en omfattande databas för artiklar inom området pedagogik. Ännu en svårighet vid urvalet 

är att artiklar kan ha valts bort trots att de innehåller relevant forskning. Artiklarna har spridda 

fokuseringar inom området vilket har gjort att många avgränsningar har varit nödvändiga för att ett 

hanterbart antal artiklar ska kunna väljas ut. Detta är inget jag har uppfattat har skett, däremot kan 

omedvetna bortval göras. 

 

För att få ett brett resultat hade sökningarna ingen begränsning vad gäller publiceringsår, däremot 

publicerades de valda artiklarna mellan 1999 och 2013 vilket innebär att studierna är relativt nya. 

Detta medför att denna litteraturstudie stödjer sig på aktuell forskning. Min avsikt var att finna 

artiklar som undersökte det valda området oavsett vilket årtal de publicerades. Jag är av 

uppfattningen att arbetet med människor, och därmed även med särbegåvade elever, kommer att 

vara aktuellt trots byte av läroplan eller regering. Denna studie hade heller inga begränsningar vad 

gäller vilka länder skolorna som artiklarna undersökte låg i. Forskning som undersöker den svenska 

skolan är begränsad vilket innebär att utbudet av artiklar är litet. De flesta artiklarna undersökte 

skolor i USA men några undersökte bland annat skolor i Tyskland och Österrike. Resultatet blir 

därför relaterat till dessa länders arbetssätt vad gäller särbegåvade elever, till exempel har dessa 

länder program och särskilda klasser för dessa elever. Därför blir denna studie svår att relatera till 

svenska skolan. 

 

En möjlig svaghet i denna studie gäller min egen brist på kunskap i det engelska språket. 

Genomgången av artiklarna kan därför ha medfört översättning på ett felaktigt sätt. I översättningen 

kan dessutom det svenska språket inte helt överensstämma med de olika begreppen som används i 

forskningsområdet. 

7.2 Konsekvenser för undervisningen 

Denna studie har påvisat lärarens betydelsefulla roll när det kommer till särbegåvade elever och 

elever med särskilda förmågor. Det är viktigt för läraren att lära känna sina elever och 

uppmärksamma alla uttryck för begåvning. Alla elever lär olika och det är därför viktigt att försöka 

anpassa till alla elever. Genom öppna och verklighetsbaserade uppgifter kan läraren nå och utmana 

många elever i klassen.  Alla elever är olika och lär olika vilket innebär att alla har olika behov av 

undervisning och fysisk miljö. Lärare bör även vara öppna för att klassrumsmiljön kan påverka 

elevernas lärande. 
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Gruppering av särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor har i denna studie visat sig ha 

positiv inverkan på elevernas prestation. Det påvisar att elever med särskilda förmågor är i behov av 

uppmärksamhet och att arbeta med andra elever som besitter samma höga kunskapsnivå. Läraren 

har ansvar för att låta eleverna arbeta på det som är bäst anpassat till deras sätt att lära. Även om 

denna studie påvisar olika arbetssätt som har positiv inverkan på eleverna som ingår i den 

undersökningen kan de ha negativ inverkan på andra elever. Individer lär olika, uppfattar sin 

omgivning olika, beter sig olika och föredrar olika arbetssätt. Det viktigaste är att lära känna sina 

elevers behov och vad de föredrar. 

7.3 Rekommendationer för framtida forskning 

Den första rekommendationen är att genomföra mer forskning i Sverige och i svenska klassrum. Vi 

utgår från en annan läroplan och har en annan typ av styrning än de länder där studier har 

genomförts. Dessutom har svenska skolan en helt annan uppfattning om program och speciella 

klasser för särbegåvade elever. Mer forskning behövs också med fokus på elevers motivation och 

prestation hos särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor. 

 

Den andra rekommendationen för framtida forskning är att undersöka den fysiska klassrumsmiljöns 

betydelse för särbegåvade elever och elever med särskilda förmågor. Utifrån denna studie har vi 

kunnat se att det är ett område där enbart uppfattningar studerats utan att undersöka hur eleverna 

verkligen påverkas av den fysiska miljön. 

 

Den tredje rekommendationen gäller arbetet med att identifiera särbegåvade elever och elever med 

särskilda förmågor i matematik. Lärare behöver stöd i detta viktiga arbete, ökad mängd forskning 

kan bidra till detta stöd vilket gör det särskilt viktigt. 

8.0 Slutsatser 

En slutsats som kan utrönas av denna studie är att särbegåvade elever och elever med särskilda 

förmågor i matematik har alla olika förutsättningar för att uttrycka sin begåvning. Dessa 

förutsättningar handlar om elevens personliga egenskaper, bakgrund samt klassrumsmiljön och 

undervisningen. De har även olika förutsättningar att prestera på kunskapsnivån för deras potential. 

Om eleven möter negativa faktorer i olika delar av deras omgivning kan det leda till underprestation 

vilket även detta kan uttryckas på olika sätt. En fördom om särbegåvade elever eller elever med 
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särskilda förmågor är att de kan klara sig själva vilket denna studie har tydliggjort att de inte gör. 

Dessa elever är i lika stort behov av stöd som normalbegåvade elever, och i vissa fall är de även i 

behov av särskilt stöd. 

 

En sista kommentar är att både blivande och verksamma lärare måste lära sig att uppmärksamma 

elevers olika uttryck för motivation och självförtroende för att kunna upptäcka potentiell 

underprestation, samt kunna möta dessa elever och deras behov. Om läraren arbetar med varierande 

och verklighetsbaserade uppgifter kan de lyckas engagera och utmana de flesta elever, inte enbart 

de särbegåvade eleverna eller enbart de elever med svårigheter. Alla elever är olika individer med 

olika uttryck, behov och intressen. Alla måste få utvecklas utifrån sin egen förmåga. 
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ar 

Träffar Författare Artikel 

ERIC 

(Ebsco) 

Gifted 

education 
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Math* 

AND    

motivat* 

Peer-

reviewed 

 

44 Martin, 

Marissa R. 

& Pickett, 

Matt T. 

(2013) 

 

The effects of differentiated 

instruction on motivation and 

engagement in fifth-grade gifted 

math and music students. 

    Clemons, 

Trudy L. 

(2008) 

 

 

Underachieving gifted students: a 

social cognitive model 

    Koshy, 

Valsa; 

Ernest, 

Paul & 

Casey, Ron 

(2009) 

Mathematically gifted and talented 

learners: theory and practice 

    Stoeger, 

Heidrun & 

Ziegler, 

Albert 

(2010) 

Do pupils with differing cognitive 

abilities benefit similarly from a 

self-regulated learning training 

program? 

ERIC 

(Ebsco) 

2014-04-

07 

 

 

 

 

 

Gifted 

education 

AND 

math* 

AND 

motivat* 

Peer-

reviewed 

 

27 Dimitriadi

s, Christos 

(2012) 

Provision for mathematically gifted 

children in primary schools,, and 

investigation of four different 

methods of organisational provision 

    Rayneri, 

Letty J.; 

Gerber, 

Brian L. & 

Wiley, 

Larry P. 

(2006) 

The relationship between classroom 

environment and the learning style 

preferences of gifted middle school 

students and the impact on levels of 

performance 

ERIC 

(Ebsco) 

2014-04-

07 

Mathemati

cally 

gifted* 

AND 

motivat* 

Peer-

reviewed 

10 Vlahovic-

Stetic, 

Vesna; 

Vizek 

Vidovic; 

Motivational characteristics in 

mathematical achievement: a study 

of gifted high-achieving, gifted 

underachieving and non-gifted 

pupils 
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Anne 

(2010) 
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effects on academic self-concept 

and boredom 

    McAllister, 

Brooke 

Anne & 

Plourde, 

Lee A. 

(2008) 

Enrichment curriculum,, essential 

for mathematically gifted students 

ERIC 

(Ebsco) 

2014-04-

15 

Gifted 
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AND 

Math* 

AND 

Curriculu

m 

Peer-

reviewed 

141 Tiesto, 

Carol 

(2005) 

The effects of grouping practices 

and curricular adjustments on 

achievement 

 

 

 

 


