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for mathematics 
– A study about how teaching can be adapted for these students 
 
 
Abstrakt 
 
I den här studien undersöks det hur tre utvalda lågstadielärare beskriver elever med 
fallenhet för matematik samt hur de anpassar undervisningen till dessa elever. 
Undersökningen grundar sig på kvalitativa undersökningsmetoder i form av intervjuer 
med lärare och observationer av elever. Studien problematiserar lärarens 
förhållningssätt gentemot de här eleverna för att kunna motivera dem att utveckla sina 
matematiska förmågor. I resultatet presenteras skildringar på hur lärarna i studien 
arbetar med elever med fallenhet och deras syn på begreppet fallenhet. Resultatet visar 
att lärarna i studien har olika definitioner av begreppet, vilket gör att de förhåller sig 
olika mot eleverna och därmed väljer att anpassa samt motivera sina elever på olika sätt. 
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1 Inledning 
Vi har valt att studera elever med fallenhet för matematik eftersom vi anser att det är 
relevant för vår kommande yrkesroll. Wistedt (2007) belyser att elever som har 
fallenhet för matematik ofta tappar intresset eftersom de får för lite stöd i att utveckla 
sina matematiska förmågor (a.a.) Vår erfarenhet från olika skolverksamheter och deras 
arbete med elever gällande kunskapsutveckling har gjort oss uppmärksamma på att 
största fokus ligger hos elever i svårigheter. Vi ställer oss därför frågan, hur ser arbetet 
ut med elever med fallenhet? Pettersson (2011) belyser att skolans bemötande av 
eleverna spelar stor roll i hur elevens matematiska utvecklingsprocess kommer att se ut. 
Om eleven får stöd från läraren och skolan får eleven möjlighet att uttrycka sina 
matematiska förmågor samt stimulera sitt intresse för matematik (a.a.). Enligt 
Skolverket (2011a) ska alla lärare arbeta för en skola för alla och därför är det viktigt att 
alla elever får möjlighet till att utvecklas (Skolverket, 2011a). Genom ökad kunskap 
kring ämnet kan vi hjälpa elever med fallenhet för matematik att fortsätta att utvecklas 
samt bevara deras motivation. 
 
Utifrån ovanstående motivering vill vi undersöka utvecklingsmöjligheterna hos elever 
med fallenhet för matematik och hur skolans arbete med dessa elever ser ut. 
Undersökningen kommer att utföras i grundskolans årskurser 1-3 och avgränsas till tre 
lärare. Två av lärarna arbetar i en årskurs två och den tredje i en årskurs tre. Vi har valt 
de här klasserna eftersom vi har utfört vår verksamhetsförlagda utbildning i de här 
skolorna och ansåg därför de som lämpliga utifrån både tidsaspekter och 
bekvämlighetsskäl. En intressant aspekt som vi tror kan påverka resultatet är att två av 
klasserna använder sig av matematikbok och den tredje arbetar utan. Vi tror att det kan 
påvisa skillnader i att kunna individanpassa och ge utvecklingsmöjligheter mellan de 
olika skolorna. Genom studien vill vi synliggöra arbetet kring elever med fallenhet för 
matematik och vår förhoppning är att resultatet kan hjälpa oss och andra verksamma 
lärare med arbetet med dessa elever. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att ta reda på hur de deltagande lärarna i studien beskriver elever med fallenhet 
för matematik samt få exempel på hur undervisningen kan anpassas för dessa elever.  
 

- Hur definierar lärarna elever med fallenhet för matematik? 
- Hur utmärker och uttrycker sig elever med fallenhet? 
- Hur motiverar och anpassar lärarna undervisningen till dessa elever? 
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3 Tidigare forskning 
 
3.1 Elever med fallenhet för matematik  
 
Pettersson (2011) skriver att elever med fallenhet för matematik kan definieras på olika 
sätt. I resultatet av hennes två enkätstudier, som riktade sig mot grundskollärare och 
matematikutvecklare, påvisades några identifikationsbegrepp inom området hur lärare 
upptäcker elever med fallenhet för matematik. Kännetecken på elever med fallenhet för 
matematik, som framkom är att de ses som kvicka och aktiva när de arbetar med 
matematik. De är mer självständiga, nyfikna och befinner sig oftast längre fram i 
klassens läromedel än övriga elever. Wistedt (2007) instämmer med Pettersson (2008, 
2011) och benämner även dessa begrepp i sin avhandling. Hon menar att elever med 
fallenhet för matematik både tänker och arbetar snabbt. Pettersson (2008) menar därför 
att dessa elevers kognitiva förmåga utmärker sig genom att de är snabbtänkta. De är 
även självständiga och delaktiga på lektionerna samtidigt som de levererar bra resultat 
på prov. Pettersson (2011) poängterar att en gemensam förmåga som elever med 
fallenhet besitter är att de kan generalisera sina matematiska kunskaper. Dessa elever 
har förmågan att beskriva och redogöra sina lösningar både muntligt och skriftligt. 
Förmågorna kan beskrivas utifrån begreppen resonemang och flexibilitet. Eleverna kan 
på så sätt anpassa och applicera sina resonemang på ett generellt plan. Pettersson (2008) 
menar att elever ska få möjlighet att visa sin fallenhet för matematik och bör därför få 
vistas i lärmiljöer som är anpassade efter barnets förutsättningar och som främjar deras 
matematiska utveckling (a.a.). Elever med fallenhet har en vilja att hela tiden lära sig 
mer och kräver därför både stimulans och utmaning. Dessa elever är väldigt nyfikna och 
har förmågan att arbeta med full koncentration under en längre tid. Nyfikenheten hos 
elever med fallenhet kan uttryckas på olika sätt beroende på individ. Elever kan vara 
avvaktande och bidra med sina kunskaper på ett försynt sätt medan andra elever yttrar 
sin nyfikenhet oavbrutet. En del elever besitter förmågan att kunna koncentrera sig på 
flera olika saker samtidigt medan andra elever endast kan koncentrera sig på en sak åt 
gången (Pettersson, 2011). 
 
Wistedt (2007) menar att elever med fallenhet för matematik finns i nästan varje klass 
men dilemmat är att dessa elever är understimulerade. Risken när elever som har 
begåvning inte blir stimulerade är att de kan förbli oupptäckta med sina kunskaper. Det 
kan göra att deras kunskapsutveckling kommer att påverkas negativt (a.a). Skolan ska 
stimulera varje elevs nyfikenhet och kreativitet. Skolan ska ge eleverna möjligheter till 
en ökad lust att lära och undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 
(Skolverket, 2011a). 
 
3.2 Lärarens anpassningar till elever med fallenhet 
 
I skolan möts individer med olika erfarenheter och bakgrund vilket ger olika 
förutsättningar till att lyckas i skolan. Skolverket (2011a) framhåller att undervisningen 
i skolan ska bidra till att varje elev utvecklas efter sin egen förmåga. Skolan ska ge varje 
individ möjlighet till ett lärande som är anpassat efter individens behov och 
förutsättningar (a.a.). För att varje elev ska ges den möjligheten är det av betydelse att 
läraren uppvisar ett stort engagemang och en flexibilitet i sin undervisning. Läraren har 
därmed en viktig roll med höga krav på sig och behöver därför använda sig av olika 
strategier och metoder för att kunna individualisera undervisningen (Mönks & 
Ypenburg, 2009). Pólya (1957) poängterar att en av lärarens viktigaste arbetsuppgifter 
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är att ge eleverna verktyg till att utveckla alla sina förmågor. Läraren måste anpassa 
undervisningen till varje elev för att de ska ges möjlighet till att bli självständiga och 
utvecklas efter sina förutsättningar. Han menar att det är av stor betydelse att elever får 
arbeta med problemlösningsuppgifter för att utveckla sina matematiska kunskaper. 
Pettersson (2008) menar att de matematiska förmågorna endast utvecklas när de sätts på 
prov i matematiska aktiviteter. Dessa aktiviteter kan ta många olika former vilket gör att 
eleverna kan visa sina matematiska kunskaper på ett flertal olika sätt. Pettersson och 
Wistedt (2013) skriver om de matematiska aktiviteterna och vilka krav som måste 
uppnås för att det ska räknas som en sådan aktivitet. Det viktigaste kravet för att en 
matematikuppgift ska räknas inom begreppet matematisk aktivitet är att den ska ge 
eleven möjlighet till att utveckla sin problemlösningsförmåga. Genom 
problemlösningsförmågan får elever möjlighet att utveckla nya tankesätt för att kunna 
lösa olika problem. Pólya (1957) skriver om fyra olika steg som är grunden för att finna 
svaret till problemlösningsuppgifter. Det första är att eleven ska förstå problemet och 
efter det göra upp en plan på hur hen ska lösa uppgiften. När eleven har gjort klart sin 
plan börjar hen med att utföra den och göra sin beräkning av problemet. Det sista eleven 
bör göra är att granska sin lösning och se över om strategin fungerade. Pettersson och 
Wistedt (2013) menar att en matematisk aktivitet ska bidra till att eleverna får träna på 
att tolka och analysera problem. Uppgifter som övar problemlösningsförmågan kan 
därför inte lösas genom inlärda rutiner utan ska stimulera eleverna med olika 
problemlösningsstrategier. Det innebär att uppgifterna måste innehålla någon form av 
problem, däremot kan problemen vara på olika nivåer (a.a.).  
 
Matematikundervisningen styrs till största del av att följa läromedel vilket innebär att 
läraren förlitar sig på att matematikboken är till för alla elever oavsett kunskapsnivå. 
Det finns dock en vilja bland lärare att ändra sin undervisning och lägga mer tid på 
laborativt arbete och problemlösning som stimulerar det matematiska tänkandet. 
Anledningen till att undervisningen fortfarande domineras av läromedel är att lärarna 
känner sig otillräckliga och att tiden inte är tillräcklig till ett mer varierat arbetssätt 
(Pettersson, 2008). En negativ följd med det här arbetssättet är att de kräver en större 
utmaning än vad läromedlet kan ge elever med fallenhet för matematik (Wistedt, 2007). 
Förhållandet mellan läromedel och Läroplanen är en aspekt som Johannsson (2006) 
belyser i sin studie. Hon menar att Läroplanen överlåter det största ansvaret för 
utbildning till lärarna. Dilemmat ligger hos lärarna att planera undervisningen så att 
varje elev kan uppnå de mål som finns i Läroplanen och kursplanen. Läroplanen är 
utformad så att alla lärare får tolka och applicera innebörden av målen i sin 
undervisning. Eftersom klassrumssituationen och dagarna är unika och omöjlig att 
förutsäga kräver det att läraren kan applicera undervisningen utifrån olika situationer. 
Läromedel som finns i skolan är skapade på ett allmänt pedagogiskt plan för olika 
kunskapsområden. Det Johansson (2006) belyser är att läroböcker är artefakter som är 
skapade av en författare och inte utefter Läroplanen. Däremot finns det läroböcker som 
är skapade med olika svårighetsgrader och kan på ett sätt bidra till en individualisering. 
Det kan vara en förklaring till varför undervisningen på ett generellt plan styrs av tyst 
räkning i läromedel (Johansson, 2006).  
 

Skolverket (2015) framhåller att grunden för elevers utvecklingsmöjligheter och 
framgång i skolan ligger i att läraren ständigt motiverar sina elever för att stärka deras 
självförtroende att vilja lyckas i skolan (a.a.). Wery och Thomson (2013) poängterar 
dock att många lärare tycker att det är svårt att veta hur man ska gå tillväga för att 
motivera sina elever eftersom det i många fall handlar om en inre process. Däremot kan 
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lärare skapa en atmosfär och inlärningsmiljö i klassrummet som främjar 
motivationsarbete och ger eleven en möjlighet till att utvecklas. Skolverket (2011a) 
menar att i skolan är klassrummet den centrala platsen där lärare och elev växelverkar 
med varandra och där motivationsarbetet ständigt sker. Klassrummet är en plats där 
många sociala situationer äger rum som ska hjälpa eleven att utvecklas, både 
individuellt och kunskapsmässigt. Läraren har i uppdrag att ta hänsyn till alla elevers 
olika behov och stärka deras självförtroende och tilltron till sin egen förmåga. 
Pettersson (2011) betonar att lärare bör arbeta med att ge eleverna positiva reaktioner 
och kommentarer när de löst uppgifter. Vilket kan bidra till en ökad motivation och 
eleverna känner sig bekräftade. Läraren bör även ställa utmanande frågor till eleverna, 
för att de ska ges möjlighet att resonera och reflektera över sina svar. Genom att ställa 
frågor till eleverna och låta dem reflektera, resonera samt argumentera ökar deras 
motivation för matematik. Dock har många lärare inte kunskap om hur man hjälper 
elever med fallenhet för matematik. På grund av okunskap anser lärarna ofta att 
elevernas svar är för komplicerade och därför ändrar de deras svar till en mer 
grundläggande matematisk kunskapsnivå. Det kan ge en negativ effekt för eleverna och 
hämmar deras kunskapsutveckling (a.a.). Skolan och lärarna måste därför hitta strategier 
för att hjälpa elever med fallenhet att lyckas. Lärare måste börja individualisera 
undervisningen och motivera alla elever att vilja utvecklas. Det finns olika metoder för 
att ge stimulans och stöd till elever som har fallenhet för matematik (Pettersson, 
2011).  Mönks och Ypenburg (2009) nämner två olika sätt att arbeta för att hjälpa elever 
som har fallenhet, acceleration och berikning. Acceleration innebär att eleven i fråga 
börjar skolan tidigare eller får hoppa över en klass. Den här stödinsatsen anses ha 
många negativa konsekvenser för eleven. En negativ konsekvens är att undervisningen 
påskyndas och att eleven kan ta stor skada på ett personligt plan av att gå för fort fram. 
Berikning används däremot oftare i skolan och gynnar eleven mer. Det innebär att 
eleven får fördjupning av det klassen arbetar med istället för att börja med nytt material 
eller ett nytt område. Läraren måste dock se till elevens behov och förutsättningar för att 
hitta uppgifter som stimulerar elevens utveckling (Mönks & Ypenburg, 2009). Det finns 
även en ytterligare annan strategi lärare kan använda sig av för att utmana eleven på rätt 
nivå, proximalzonsteorin, som Vygotskij utvecklade. Det innebär att läraren bör göra en 
avvägning av elevens nuvarande kunskapsnivå för att avgöra vad nästa steg i 
utvecklingen är. Genom att ge eleven utmaningar som ligger inom den proximala 
utvecklingszonen kommer det främja elevens inlärning och motivation (Lundgren, 
2014). En annan form att stötta eleverna i sitt lärande är scaffolding. Läraren väljer 
således ut intressanta uppgifter som stimulerar elevernas förmågor inom matematiken 
och sedan vägleder läraren dem till nästa utvecklingsnivå med hjälp av sin egen 
kunskap (Lundgren, 2014).  

 
Lundgren (2014) skriver om det sociokulturella perspektivet som betonar att kunskapen 
expanderas genom olika samspel där individerna lär av varandra. Det sociokulturella 
perspektivet bygger på två begrepp, interaktion och kommunikation.  Vygotskij menar 
att lärande är en del av en gemenskap där kunskaper och erfarenheter utbyts genom 
samspel (Lundgren, 2014). Elever med fallenhet för matematik behöver få vistas i en 
kreativ lärmiljö för att kunna utmanas och fördjupa sina kunskaper. De får genom en 
kreativ lärmiljö möjlighet att utveckla sitt abstrakta tänkande som ger grund för att 
utveckla de matematiska förmågorna (Altintas & Özdemir, 2015). Pettersson (2011) 
uppmärksammade i sin studie att lärares bemötande av elever med fallenhet visade på 
att eleverna blev understimulerade. Lärarna gav eleverna uppgifter som var lägre än 
deras matematiska nivå och därför begränsades deras matematikutveckling. Från att 
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eleverna har höga förväntningar på att börja skolan finns det nu istället en risk att de 
tappar intresset och antingen inte trivs i skolan eller känner sig dåligt bemötta. Skolan 
och lärares bemötande är därför av betydelse för att elever med fallenhet för matematik 
ska lyckas i skolan (a.a). Läraren måste därför finnas där som ett pedagogiskt stöd och 
utmana samt motivera eleverna. Eleverna måste få tillräckligt med stimulans för att de 
inte ska stanna upp i sin kunskapsutveckling (Pettersson & Wistedt, 2013). Arbetet med 
elever med fallenhet för matematik varierar från skola till skola. Många lärare menar att 
deras matematikundervisning domineras av tyst arbete i läromedlet, vilket inte gynnar 
elever med fallenhet för matematik (Pettersson 2008, 2011). Lärare i skolan ska arbeta 
mot en mer effektiv inlärningsprocess för att elever ska bli mer självständiga. I dagens 
skola sker ofta ett passivt lärande och eleverna blir allt mer beroende av läraren 
(Altintas & Özdemir, 2015). Läraren har därför en avgörande roll i elevers 
utvecklingsprocess. Matematikundervisningen bör innehålla ett varierat arbetssätt som 
blandar läromedel, problemlösningsuppgifter och exempelvis laborativt material. Men 
främst är det lärarens matematiska kompetens som är avgörande om hen vågar utmana 
eleverna och ge dem den stimulans de behöver (Pettersson, 2011). Pettersson (2008) 
menar att det även är andra aspekter som spelar in. Som tidigare erfarenheter kring 
undervisning av elever med fallenhet samt ett stort engagemang för att kunna utveckla 
och ge stöd åt de här eleverna (a.a.).Wistedt (2007) belyser därför vikten av att alltid 
utgå från elevens förutsättningar och anpassa undervisningen efter deras kunskaper och 
behov. Det är lärarens ansvar att eleverna stimuleras och ges möjlighet att utveckla de 
matematiska förmågorna (a.a.). 
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4 Bärande begrepp 
 
4.1 Motivation 
 
Schunk och Pintrich (1996) skriver att begreppet motivation härstammar från ett latinskt 
ord “Movere” som innebär rörelse. Det svenska begreppet motivation betyder att det är 
något som driver oss människor. Schunk och Pintrich menar att begreppet är 
svårdefinierat och att den exakta begreppsinnebörden varierar. De menar även att 
motivation är en ständig process som hela tiden utvecklas. Lundgren och Lökholm 
(2006) belyser också att motivation är en process som tar form och som bearbetas under 
livets gång. Motivation handlar i grunden inte om ett beteende utan hur personen i fråga 
ändrar sitt beteendemönster utifrån yttre och inre stimulans. Wery och Thomson (2013) 
framhåller att elever i skolan måste bli motiverade för att uppnå de höga krav som idag 
ställs på dem. Det är dock viktigt att vara medveten om att den yttre motivationen och 
den inre motivationen samspelar med varandra. Lika viktigt som det är att få yttre 
motivation är det att bygga upp den inre motivationen. Den yttre motivationen påverkas 
i sig av den inre motivationen och kan vara svår att bygga upp hos elever. Den inre 
motivationen handlar om människans egen drivkraft att utvecklas och elever som har en 
minskad förmåga att motivera sig själva är i större behov av yttre motivation för att 
känna att de har lyckats. 
 
4.2 Fallenhet 
 
Begreppet fallenhet är ett relativt nytt begrepp och beroende på vem man frågar kan 
definitionerna se olika ut. Wahlström (1995) menar att det finns flera begrepp för att 
beskriva ordet begåvning. Hon presenterar begrepp som intelligent, talangfull och 
begåvad. Pettersson (2011) skriver om elever med fallenhet för matematik där hon 
väljer att beskriva dem genom begreppet begåvning. Elever med särskild begåvning 
visar ofta nyfikenhet genom att ställa frågor och undra mycket. Vårdnadshavarna till 
barn med begåvning uppmärksammar det här ganska tidigt då barnet kan upplevas 
frågvis och har mycket funderingar. Hon belyser en annan aspekt där hon menar att man 
inte ska se elever med begåvning som en grupp. Hon menar att varje individ är unik och 
har olika förmågor och olika begåvningsområden. Däremot finns det en likhet med 
snarlika egenskaper i exempelvis uppväxt och personlighetsdrag bland elever med 
fallenhet för matematik. Mönks och Ypenburg (2009) skriver att elever med begåvning 
har tre personlighetsdrag, intellektuella förmågor, motivation och kreativitet.  De 
intellektuella förmågorna beskrivs som att begåvningen är över det generella 
genomsnittet. Motivation består av en stark vilja till att lära sig och tillägna sig kunskap. 
Kreativitet beskrivs utifrån ett uppfinningsrik och påhittigt arbetssätt för att lösa 
problem. De menar att kreativiteten kan visas både vid lösningar av problem men även 
när eleven ska finna problemet. 
 
Krutetskij (1976) menar att elever med fallenhet bör ses som individer med flertal 
matematiska förmågor fast förmågorna är olika utvecklade beroende på individ. Han 
menar att matematisk förmåga inte endast är en förmåga utan innefattar ett flertal 
förmågor. Han väljer även att inte använda begreppet begåvning när han beskriver 
elever med fallenhet utan anser att dessa elever besitter olika grader av matematiska 
förmågor. Wistedt (2005) instämmer i hans syn på elever med fallenhet för matematik. 
Eleverna får möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor när de utövar olika 
matematiska aktiviteter. Pettersson och Wistedt (2013) instämmer också med 
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Krutetskijs beskrivning av att de matematiska förmågorna är utvecklingsbara. Både 
Pettersson och Wistedt (2013) och Krutetskij (1976) belyser vikten av att ta tillvara på 
de utvecklingsmöjligheter som ges till känna vid de matematiska aktiviteterna när 
förmågorna görs synliga.  
 
Slutsatsen av begreppet fallenhet är att ordet är svårdefinierat och att det finns flera 
olika synsätt när det kommer till betydelsen. Däremot är forskarna på något sätt ändå 
eniga om innebörden på ett mer abstrakt plan. Skillnaderna ligger till största delen i att 
Krutetskij (1976) menar att synen på elever med fallenhet ska ses utifrån matematiska 
förmågor istället för begåvning. Wahlström (1995) definierar begreppet genom andra 
små begrepp som talangfull eller begåvad och Pettersson (2011) gör en djupare 
beskrivning av elever med fallenhet. 

 
4.3 Matematiska förmågor 
 
Pettersson (2011) skriver om de matematiska förmågorna som Krutetskij beskriver att 
elever med fallenhet besitter. Dessa förmågor kan visa sig i tidig ålder men även senare 
i livet och förmågorna som eleverna visar är olika beroende på individ. Pettersson 
(2008) poängterar att varje individ föds med olika förutsättningar, både genetiska och 
miljömässiga och har därför olika bred grund att stå på för att kunna utveckla sina 
matematiska förmågor. De matematiska förmågorna som eleverna besitter menar 
Pettersson (2011) upptäcks när eleverna svarar, ställer frågor eller uttalar sig i olika 
matematiska aktiviteter (a.a). Krutetskij (1976) beskriver förmåga som en egenskap och 
att varje individ har flertal matematiska förmågor som synliggörs i olika matematiska 
aktiviteter. Han menar även att dessa förmågor kan vara utvecklade i olika grader. De 
matematiska förmågorna aktiveras och visas först när eleverna befinner sig i 
matematiska aktiviteter. Utifrån de matematiska aktiviteterna synliggörs vilken bredd 
eleverna besitter av de olika förmågorna. De matematiska förmågorna är något som 
människan ständigt utvecklar. Han delar upp förmågorna i tre kategorier som är att 
samla in matematisk information, bearbeta informationen och behålla den matematiska 
informationen. Varje kategori består sedan av olika förmågor som elever med fallenhet 
kan ha. Dessa förmågor är som tidigare beskrivet olika utvecklade och varje elev med 
fallenhet för matematik äger olika kunskaper inom de olika områdena (a.a.). 
 
I Läroplanen belyses fem matematiska förmågorna som undervisningen ska ge 
förutsättningar för att utveckla. De matematiska förmågorna är generella och är inte 
förenade med något speciellt matematiskt innehåll. Förmågorna utvecklas genom 
undervisningen och matematiska aktiviteter (Skolverket, 2011a).   
 
4.3.1 Begreppsförmåga 
 
Skolverket (2011b) skriver i kommentarmaterialet om begreppsförmågan där de 
definierar det som att eleverna ska utveckla kunskaper kring grundläggande 
matematiska begrepp. Elever bör kunna använda och analysera de matematiska 
begreppen och se sambanden som finns mellan dem (Skolverket, 2011b). Genom att 
samla in den matematiska informationen i olika matematiska aktiviter bearbetas olika 
begrepp för att skapa förståelse (Krutetskj, 1976).    
 
4.3.2 Resonemangsförmåga 
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Eleven ska kunna föra matematiska resonemang för att kunna lösa problem i skolan, 
både individuellt och tillsammans med andra. Resonemangsförmågan innebär att eleven 
ska kunna använda olika uttrycksformer, metoder och begrepp för att undersöka och 
lösa problem. Eleven ska även ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att förutsäga, 
ifrågasätta, finna mönster och argumentera i matematiska situationer (Skolverket, 
2011b). Genom att eleven bearbetar informationen som Krutetskij (1976) skriver om 
krävs det ett resonemang och ifrågasättande för att behandla och bearbeta den insamlade 
informationen. Pettersson (2011) menar att elever med fallenhet kan generalisera sina 
kunskaper, vilket övas när eleven får möjlighet till att utveckla resonemangsförmågan.  
 
4.3.3 Kommunikationsförmåga 
 
Skolverket (2011b) beskriver kommunikationsförmågan som att eleven bör kunna 
använda olika matematiska uttrycksformer. Genom uttrycksformer bör eleven kunna 
samtala och argumentera för sina beräkningar. Eleven bör även kunna redogöra för 
olika frågeställningar och dra slutsatser som presenteras genom matematiska 
uttrycksformer (Skolverket, 2011b). När eleven samlar in information från den 
matematiska aktiviteten kommunicerar eleven på olika sätt. Det krävs även ett 
matematiskt tänkande för att sortera ut lämplig information. Bearbetningen av den 
insamlade informationen sker oftast genom någon form av kommunikation för att kunna 
utföra en redogörelse (Krutetskij, 1976). Genom att eleven svarar och yttrar sig i 
matematiska aktiviter synliggörs även elevens matematiska förmågor (Pettersson, 
2011). 
 
4.3.4 Beräkningsförmåga 
 
Eleven ska kunna välja och använda olika matematiska metoder för att lösa uppgifter 
och göra beräkningar. Eleven ska också kunna anpassa sitt metodval utifrån vad 
situationen kräver (Skolverket, 2011b). Undervisningen ska således ge eleverna 
förutsättningar genom att använda ett varierat arbetssätt (Skolverket, 2011a).  
 
4.3.5 Problemlösningsförmåga 
 
Undervisningen bör anpassas så att eleverna får möjlighet att öva på att välja lämpliga 
matematiska strategier och metoder för att lösa olika elevnära problem. Eleverna ska 
även utveckla förmågan att formulera och lösa matematiska problem i olika 
svårighetsgrader. Undervisningen ska bidra till att eleverna få möjlighet att reflektera 
över sina matematiska lösningar för att se rimligheten i svaret  (Skolverket, 2011b). 
Krutetskij (1976) belyser vikten av att behålla den matematiska informationen som 
individen samlat in. För att kunna göra det krävs det att eleven får resonera om 
lösningar och därmed skapa förståelse för den matematiska aktiviteten.  
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5 Metod 
 
5.1 Urval 
 
Undersökningen utförs i grundskolans årskurs 1-3 och avgränsas till tre lärare. Två av 
lärarna arbetar i en årskurs två och den tredje i en årskurs tre. Urvalet till vår studie 
gjordes med utgångspunkt i att vi tidigare utfört vår verksamhetsförlagda utbildning på 
dessa skolor. Denscombe (2015) skriver om bekvämlighetsurval som innebär att 
empirin som forskarna samlar in finns i närområdet (a.a.). Valet av skolorna kan därmed 
ses utifrån bekvämlighetsskäl och gynnar därmed tidsaspekten som Denscombe (2015) 
skriver om. Lärarna har olika utbildning vilket kan påverka deras erfarenhet. Lärare 1 
har varit verksam i 20 år och är utbildad 1-6 lärare som arbetar utan matematikbok. 
Lärare 2 har varit verksam i 16 år och besitter utbildningen 1-7 lärare i matematik och 
NO och arbetar utifrån en matematikbok. Avslutningsvis Lärare 3 som är utbildad F-3 
lärare och endast varit verksam i 1,5 år, läraren arbetar utifrån matematikbok. Lärarnas 
olika kompetenser inom arbetslivet och utbildning ansåg vi vara en bred och bra grund 
för studien. 
 
5.2 Datainsamling 
 
Vi har i den här undersökningen använt oss av kvalitativa undersökningsmetoder 
eftersom vi vill tolka vår insamlade data och få större förståelse för våra 
frågeställningar. Bryman (2011) menar att vid en kvalitativ undersökning läggs det stor 
vikt vid att förstå innebörden av innehållet genom tolkning och analys av insamlad data 
(a.a.). I vår studie har vi lagt fokus på att få en djupare förståelse om hur undervisningen 
bedrivs för att stimulera elever som har fallenhet för matematik. Vi valde att använda 
oss av intervjuer med lärarna därför att vi ville få en förståelse för hur de tänker kring 
elever med fallenhet. Intervjun ger oss möjlighet att ifrågasätta och få en djupare 
kunskap kring tankarna och åsikterna av hur lärarna ser på fallenhet. Vi valde att 
komplettera intervjuerna med observationer i klassrummet. Anledningen till att vi 
bestämde oss för att observera var för att få en vidgad förståelse för hur arbetet med 
elever med fallenhet fungerar. 
 
Vi har använt oss av metoderna semistrukturerade intervjuer och deltagande 
observationer för att försöka tolka och förstå hur elever med fallenhet utmanas i 
klassrummet. Bryman (2011) betonar att semistrukturerade intervjuer ska användas när 
de som intervjuar vill beröra ett större område och inte endast ställa specifika frågor. 
Ofta skrivs en intervjuguide med tänkbara frågor men den behöver inte följas utan kan 
ses som ett stöd (a.a.). Vi valde semistrukturerade intervjuer för att få en form av dialog 
med läraren istället för en strukturerad intervju där den intervjuade är låst till ett antal 
frågor. I våra intervjuer har vi utgått från olika frågeområden som berör metodik och 
fallenhet och sedan formulerat några bestämda frågor för att få struktur på intervjun. Vi 
utformade intervjufrågorna utifrån syftet och frågeställningarna i studien för att få en 
djupare förståelse för hur lärare uppfattar vårt valda ämne. Vid genomförandet av 
intervjun har vi utgått från frågeguiden och sedan gett möjligheten till den intervjuade 
att vidareutveckla svaren genom att anknyta till något den intervjuade sa och sedan 
ställa följdfrågor. För att få en bredare syn på hur lärare motiverar elever med fallenhet 
för matematik valde vi att komplettera intervjuerna med deltagande observationer. 
Denscombe (2009) framhåller att deltagande observationer är bra för att få en större 
förståelse för hur det fungerar i praktiken. Att vara en del av den naturliga 
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undervisningsmiljön är en av de grundläggande sakerna vid en deltagande observation 
för att få en rättvis bild av situationen (a.a.). Svårigheter vid en deltagande observation 
kan dock vara att inte påverka den naturliga undervisningsmiljön för mycket. Vi valde 
därför att ha en viss distans till eleverna för att inte påverka varken lärarens 
förhållningssätt till eleverna eller elevernas sätt att tänka. 
 
5.3 Genomförande 
 
Vi började med att maila vårt missivbrev (se bilaga A) till de tre lärarna. Det gjordes så 
att lärarna kunde ge missivbrevet till vårdnadshavarna för att få deras medgivande inför 
studien. Vi planerade in tre tillfällen då vi kunde besöka skolorna för att utföra 
insamlingen av data. På skolorna inledde vi insamlingen av empiri genom att intervjua 
varje lärare utifrån intervjuguiden (se bilaga B). Intervjun med lärarna tog ungefär 10-
15 minuter och genomfördes precis innan matematiklektionen skulle börja. Vi valde att 
spela in intervjuerna med mobiltelefon för att säkerhetsställa att vi fick med så mycket 
data som möjligt. 
 
Vid observationen av matematiklektionen började vi med att presentera oss och 
informerade eleverna om att vi skulle vara med och titta på hur de arbetar. Under 
matematiklektionerna utförde vi observationerna utifrån vårt observationsschema (se 
bilaga C) som vi fyllde i genom att kryssa i lektionsupplägg, matematiska förmågor, 
egenskaper samt räknesätt när vi såg kvalificerad data inom dessa områden. Det löpande 
obeservationsschemat fylldes i under observationen i textform. För att vi skulle vara 
säkra på att få in så mycket data som möjligt turades vi om att sitta bredvid de elever 
som läraren informerat oss om hade fallenhet för matematik. 
 
På Skola 1 som var i en årskurs tre började vi med att intervjua lärare 1 som varit 
verksam i 20 år. Intervjun ägde rum 11,45 i klassrummet innan eleverna kom in från 
lunchen vid 12,00. Observationen genomfördes utifrån observationsschemat på två 
elever med fallenhet för matematik som läraren informerat oss om. Lektionen skedde i 
helklass och pågick i 70 minuter. Däremot fick halva klassen som var i extra behov av 
stöd sitta i rummet bredvid med klassläraren. Vi turades om att sitta med de två eleverna 
med fallenhet för matematik för att följa deras arbete.  
 
På Skola 2 utfördes studien i en årskurs två där vi började med att intervjua lärare 2 som 
varit verksam i 16 år. Intervjun skedde klockan 07,50 till cirka 08,05 i klassrummet 
innan eleverna kom in i klassrummet för att starta dagen. Observationen utfördes utifrån 
vårt observationsschema och de elever som vi iakttog var fyra elever med fallenhet för 
matematik som läraren pekat ut åt oss. Lektionen pågick i 60 mintuer och vi började 
observationen i helklass där eleverna med fallenhet var delaktiga. Vi valde att dela upp 
oss och observera två elever var för att få ett bättre fokus på just de eleverna. Vi satte 
oss med eleverna och tittade på när de utförde uppgifterna. De sista 30 minuterna av 
lektionen fick dessa fyra elever gå till specialpedagogen för extra stimulering. Vi följde 
därför med eleverna för fortsatt observation för att se hur arbetet med dessa elever 
utfördes. 
 
Skola 3 var i en årskurs två där vi utförde insamlingen av empiri som tidigare. Vi 
träffade lärare 3 som varit verksam i 1,5 år och utförde en intervju vid klockan 08,00 till 
08,15. Läraren informerade oss om vilken elev vi skulle ha fokus på. Lektionen pågick i 
60 minuter och utfördes i halvklass och genomförande av observationen gjordes utifrån 
observationsschemat. Vi valde att turas om att sitta med eleven för att få syn på arbetet 
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och elevens kunskaper. Den personen som inte studerade eleven fokuserade på hur 
läraren motiverade eleven.   
 
5.4 Databearbetning 
 
Denscombe (2009) beskriver vad forskare behöver göra för att kunna genomföra en 
tolkningsprocess. Processen startar med att sortera ut den viktigaste empirin från allt 
insamlat material. Nästa steg är att ta fram ett antal nyckelbegrepp från den insamlade 
empirin och skapa kategorier utifrån de utvalda begreppen. Efter det skapar forskarna 
ett tema utifrån empirin och tydliggör sambanden mellan nyckelbegreppen, kategorierna 
och temat (Denscombe, 2009). 
 
Vi använde oss av en kvalitativ dataanalys och började vår innehållsanalys med att 
transkribera varje inspelad intervju. Transkriberingen ger oss möjlighet till att tolka, 
analysera och bearbeta vår insamlade data på ett tydligt sätt. Vi valde sedan ut 
nyckelbegrepp från den insamlade data både från intervjun och observation som vi 
ansåg vara av betydelse. Denscombe (2009) menar att nyckelbegreppen utgör grunden 
för analysen och slutsatsen (a.a.). Efter att vi tagit ut våra nyckelbegrepp analyserades 
dem och delas in i valda kategorier. Denscombe (2009) skriver att kategorierna kan ses 
som ett paraplybegrepp där de utvalda nyckelbegreppen placerats in (Denscombe, 
2009). Därefter sker arbetet med att se sambanden mellan nyckelbegreppen och 
huvudrubrikerna, det vill säga kategorierna. Denscombe (2009) beskriver det som att 
forskarna ser olika mönster eller ett gemensamt tema för all den insamlade empirin. Han 
menar att det är nu som forskaren sammankopplar de olika delarna för att fortsätta 
bearbetningen. Nästa steg i tolkningsprocessen är att se samband och mönstren ur ett 
generellt perspektiv. Det kan sedan presenteras som hypoteser eller genom begrepp och 
ord i form av en redogörelse (Denscombe, 2009).  
 
5.5 Tillförlitlighet 
 
Denscombe (2009) menar att validitet syftar till att undersökningen mäter det man vill 
mäta och att rätt data används för att undersöka det valda ämnet. Med validitet avses 
även det valda mätinstrumentets förmåga att mäta det man vill (Denscombe, 2009). Vårt 
syfte med arbetet är att få kunskap om hur lärare uppfattar begreppet fallenhet. Vi vill 
även få syn på hur matematikundervisningen kan anpassas till elever med fallenhet för 
matematik. Utifrån våra inspelade intervjuer med tre lärare i olika lärmiljöer ger det oss 
en möjlighet att tolka och analysera vår insamlade data. Eftersom intervjufrågorna och 
observationsschemat är sammankopplade med vårt syfte och frågeställningar i studien 
anser vi att arbetet innefattar en god validitet. Denscombe (2009) skriver även om 
reliabilitet som syftar till tillförlitligheten i undersökningen. Reliabiliteten påvisar om 
man har valt att använda rätt metoder och om studien kan utföras igen och få samma 
resultat (Denscombe, 2009). Eftersom vi utförde studien på tre skolor kan resultatet bli 
svårt att upprepa. Beroende på lärarna, miljö och arbetsplats ges olika förutsättningar 
för studien, vilket kan resultera i olika resultat. Intervjufrågorna och observationen blir 
på så sätt kopplat till att få syn på hur olika skolor kan arbeta med elever med fallenhet 
för matematik. Slutsatsen blir att studien innefattar låg reliabilitet eftersom studien 
endast utförts på tre skolor. Därmed blir resultatet inte så brett och kan inte ge oss en 
generell bild av hur arbetet kring elever med fallenhet utförs. 
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5.6 Etiska aspekter 
 
I genomförandet av studien tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Vetenskapsrådet (2002) skriver att de forskningsetiska principerna syftar till att styra 
och ge normer för relationen mellan forskarna och deltagarna. Om det skulle uppstå en 
konflikt kan en tydlig skillnad mellan forskningskravet och individskyddskravet ses 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Vi har informerat de personer som har valt att delta i studien om syftet samt vilka 
rättigheter de har. Innan studien genomfördes presenterade vi oss och informerade om 
vad vi skulle göra i klassrummet. Deltagarna i studien har fått information om att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan i studien och vi klargjorde att deltagandet är 
frivilligt.Vi skickade ut ett missivbrev till elevernas vårdnadshavare eftersom eleverna 
inte är myndiga och vi behöver vårdnadshavarnas samtycke. Deltagarna och 
vårdnadshavarna har på så sätt rätt att själva bestämma över medverkan i studien. 
Genom samtyckeskravet har vårdnadshavarna rätt att neka deltagande eller godkänna 
genom att skriva under.Vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att vara 
tydliga med att informera de personer som har deltagit i studien att de är helt anonyma i 
vårt arbete. På så sätt kan inte deltagarna i studien identifieras och vi håller oss därmed 
till en pålitlig konfidentialitet. Även om vi inte kommer publicera några namn är vi väl 
medvetna om att vara noga med hur beskrivningar sker så att de inte är så pass specifika 
att lärare från skolorna kan identifieras.Den sista etiska aspekt vi tagit hänsyn till i 
studien är nyttjandekravet. Genom att låta alla som deltagit i studien informeras om att 
all data som har samlats in endast kommer att användas i vår studie. Uppgifter kommer 
inte att utlånas om deltagarna till icke vetenskapliga syften utan kommer strikt följas av 
nyttjandekravet och endast användas till vårt forskningsändamål. 
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6 Resultat 
 
I följande kapitel presenteras resultatet från studien utifrån våra tre frågeställningar. Vi 
har valt att dela upp våra frågeställningar i olika underrubriker för att få en lättläslig 
struktur. Underrubrikerna är framtagna utifrån vår insamlade data där vi sett mönster 
som vi sedan kategoriserat upp materialet utefter. Kapitlet behandlar hur lärare förhåller 
sig och arbetar kring elever med fallenhet för matematik. Resultatet baseras på studiens 
tre observationer och tre intervjuer.   

6.1 Hur definierar lärarna elever med fallenhet för matematik? 
 
6.1.1 Kunskap inom ett visst område 
 
Lärare 1 beskriver begreppet fallenhet genom kunskap som faller naturligt för eleven 
inom ett visst ämne eller område. Hen belyser att fallenhet varierar beroende på individ 
och att eleven oftast är särbegåvad inom ett visst matematiskt område och de övriga 
områdena inom matematiken inte behöver vara lika utvecklade. Lärare 1 poängterar att 
begreppet fallenhet är svårdefinierat, men sammanfattar begreppet med ordet 
spetskunskap.  
 

“Man kan se det som spetskunskap och det tycker jag då är en 
fallenhet inom ett område i matematik. Att man har en naturlig 
kunskap eller förståelse för någonting.” 

 
Begreppet fallenhet definierar Lärare 2 genom att individen besitter utvecklade 
matematikkunskaper inom ett specifikt område. Lärare 2 beskriver även att fallenhet 
synliggörs i matematikundervisning men att det kan vara svårt att uppmärksamma. En 
utmärkande detalj som hen beskriver är att individer som har fallenhet påvisar ett stort 
intresse inom ett visst matematiskt område. Däremot belyser hen att elever med 
fallenhet inte är en grupp utan att det är olikheter mellan eleverna beroende på fallenhet. 
Lärare 2 beskriver även att fallenhet synliggörs i matematiska sammanhang och att de 
får vistas i stimulerande miljöer för att utveckla sina förmågor. 
 

“För mig är det specifik matematik, alltså utvecklade 
matematikkunskaper, främst inom en viss nisch.” 

 
6.1.2 Fallenhet eller ett intresse för matematik 
 
Lärare 3 anser att begreppet fallenhet är svårdefinierat men väljer att beskriva begreppet 
utifrån att särskilja fallenhet och intresse för matematik. Argumentet bakom 
beskrivningen är att hen anser att det är svårt att se om eleven har en fallenhet eller om 
eleven har tränat sig till kunskapen. Lärare 3 anser att problematiken ligger i att veta 
skillnaden på om eleven har ett stort intresse för matematik och därför arbetar mycket 
med matematiken för att utvecklas. Läraren säger att elever med fallenhet ligger steget 
före och kan se svaret innan övriga elever. Hen ger exempel på en vanlig 
undervisningssituation där läraren ska introducera ett område. Vid genomgången vet 
eleverna som har fallenhet redan vad läraren ska säga och har en snabb strategi för att 
lösa uppgiften. Lärare 3 menar att fallenhet synliggörs när elever uppfattar och tar till 
sig informationen snabbt och därmed drar egna slutsatser kring problemet. 
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“Så jag tänker att fallenhet är att man på något sätt på egen hand ser 
mönster och listar ut saker.” 

 
6.1.3 Analys 
 
En slutsats som kan dras är att begreppet fallenhet definieras på olika sätt och 
anledningen till det kan vara att lärarna har olika bakgrund och erfarenheter. Lärare 1 
och Lärare 2 delar syn på begreppet och definierar det genom en specifik kunskap inom 
ett område. Deras definition kan liknas vid Pettersson (2011) som menar att varje elev 
med fallenhet för matematik har olika förmågor och olika begåvningsområden. 
Krutetskij (1976) belyser att elever med fallenhet besitter olika utvecklade grader av de 
matematiska förmågorna (a.a.). Betoningarna hos Lärare 1 och Lärare 2 ligger på att 
fallenhet är utvecklade matematikkunskaper inom ett specifikt område. Däremot väljer 
Lärare 2 att belysa begreppet fallenhet utifrån att det synliggörs vid 
matematikundervisning. Dock kan det vara svår att upptäcka. Pettersson (2008) menar 
att de matematiska förmågorna utvecklas och synliggörs i matematiska aktiviteter (a.a). 
Lärare 2 menar att det är av betydelse att elever får möjlighet till att vistas i 
stimulerande matematiska miljöer för att utveckla de matematiska förmågorna. Lärare 3 
som är en nyexaminerad lärare har en annan syn och definition angående fallenhet. Hen 
beskriver begreppet utifrån ett dilemma gällande om eleven har övat till sig kunskap 
eller har en fallenhet. Pettersson och Wistedt (2013) och Krutetskij (1976) anser att de 
matematiska förmågorna är utvecklingsbara och Pettersson (2008) belyser att de 
matematiska förmågorna sätts på prov i matematiska aktiviteter (a.a.). Det är den här 
aspekten som Lärare 3 anser gör begreppet svårdefinierat eftersom det är svårt att 
avgöra om eleven har utvecklat de matematiska förmågorna genom att övat upp dem 
eller om eleven förmågor är väl utvecklade från början. 
 
6.2 Hur utmärker och uttrycker sig elever med fallenhet? 
 
6.2.1 Elever som visar engagemang och nyfikenhet för matematik 
 
Enligt Lärare 1 kan elever med fallenhet för matematik utmärka sig genom att visa en 
drivkraft att vilja lära och utveckla sina matematikkunskaper. Det finns en inre 
motivation som hela tiden gör att eleven vill lära sig nya saker. Observationen visar att 
en elev i klassen har ett stort engagemang och nyfikenhet för att lära sig nya saker samt 
skapa förståelse för det hen inte förstår. Eleven är driven och kan arbeta koncentrerat 
under en längre tid. De skriftliga uppgifterna visar även att eleven har goda matematiska 
kunskaper. Lärare 2 beskriver att elever med fallenhet för matematik utmärker sig 
genom att vara egensinniga, fokuserade och nyfikna. Eleverna besitter vanligtvis 
förmågan att bevara koncentrationen under en längre tid och är ofta väldigt envisa. 
Nyfikenheten hos de här eleverna yttrar sig genom att de ställer frågor och vill veta mer. 
De utmärker sig också genom att vara engagerade och visar tydligt en vilja att hela tiden 
lära sig mer. Observation 2 visar också att eleverna med fallenhet för matematik 
utmärker sig genom att ha ett starkt fokus och en stark drivkraft. De visar att de vill lära 
sig genom att berätta att matematik är roligt och att de vill tillägna sig nya kunskaper. 
När vi studerar eleverna visas det tydligt att de vill visa oss den kunskap de besitter och 
de synliggör den när de använder matematiska begrepp. Observationen från 
specialpedagogens undervisning visar även utmärkande kunskaper hos elever med 
fallenhet för matematik. Eleverna blir tilldelade uppgiften 32+43= där de ska välja en 
strategi för att lösa uppgiften. Arbetet utförs individuellt och eleverna får sedan redovisa 
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sin lösningsstrategi på tavlan för övriga elever. På tavlan presenteras fyra olika 
lösningsstrategier som motiveras väl av varje elev.  
 
Lösning 1: 

“32+43 jag lånar trean från 43 till 32 så talet blir 35+40 sen lägger 
jag ihop tiotalen och sedan entalen.” 

 
Eleven presenterar sin lösningsstrategi på ett tydligt sätt genom att börja med att flytta 
över entalen för att förenkla talen. Genom att flytta över från det ena talet till det andra 
underlättar eleven uträkningen och kan sedan lägga ihop tiotalen och entalen för sig. 
Eleven har kunskap kring ental och tiotal och har en fallenhet för huvudräkning men har 
svårigheter att förklara muntligt steg för steg hur hen har tänkt. Eleven visar här hur hen 
äger en kunskap inom huvudräkning, det här kan liknas med Krutetskij (1976) som 
belyser att elever med fallenhet oftast har en förmåga inom ett visst område.   
 
Lösning 2: 

“40+30=70, 2+3= 5 och sen 70+5=75. 
Jag tar bort entalen och tar bara tiotalen, så plussar jag ihop de så 
blev de 70 sen tog jag entalen och plussar ihop dem då blev det 5, sen 
tog jag tiotalssumman och entalssumman och plussa ihop dem och det 
blev 75.” 

 
Eleven presenterar sin lösning på ett tydligt sätt genom att börja med att addera tiotalen 
för sig och entalen för sig, för att sedan lägga ihop dem. Genom att använda 
matematiska termer ser vi att eleven besitter god begreppsförmåga inom arbetsområdet. 
När eleven använder sig av de matematiska begreppen har eleven samlat information 
som hen bearbetar genom att dela upp talsorterna var för sig. Krutetskij (1976) menar 
att eleven därmed besitter förmågan att samla in informationen eftersom hen tolkar de 
begrepp som används i uppgiften som även senare krävs för bearbetning av 
informationen (a.a.). Uppgiften ger eleven möjlighet till att utveckla sin 
beräkningsförmåga genom att hen får möjlighet att välja lämplig metod för uträkningen 
(Skolverket, 2011b).  
 
Lösning 3: 

“Först tänkte jag 3+2=5 sen tänkte jag 30+40= 70 och sen tänkte jag 
70+5=75.” 

 
Eleven presenterar sin lösningsstrategi utan djupare förklaring. Lösningen visar likheter 
med lösning 2 men skillnaden är att den här eleven börjar med entalen för att sedan 
lägga ihop tiotalen och tillslut räkna samman termerna. Eleven använder två av 
Krutetskijs (1976) kategorier, att samla in den information som krävs för att lösa 
uppgiften samt bearbetetat informationen genom att dela upp talsorterna var för sig.  
 
Lösning 4: 

“Jag brukar plussa ihop genom uppställning (algoritm), plussar 
entalen först och sen tiotalen eftersom om jag räknar tiotalen först 
kan uträkningen bli fel.” 

 
Eleven förklarar sin strategi på ett tydligt sätt och belyser vikten av att räkna entalen 
först och tiotalen sist, för annars kan beräkningen bli fel. Eleven förklarar även den 
valda strategin med minnessiffra om uppgiften hade krävt det. Vid beskrivningen av 
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uträkningen använde eleven matematiska begrepp. Genom uppgiften använder eleven 
sig av Krutetskijs (1976) två kategorier, samla information samt bearbeta den. Eleven 
visar att hen äger kunskapen inom området och visar även att hen har förståelse och kan 
därmed behålla den matematiska informationen hen samlat in.  
 
Enligt Lärare 3 utmärker sig elever med fallenhet genom att de är drivna, nytänkande, 
nyfikna, drar snabba slutsatser samt är kritiskt granskande. Läraren beskriver även att 
elevers fallenhet synliggörs vid beräkningar. Hen menar att elever med fallenhet ofta 
vill testa och öva hemma för att förbättra och fördjupa sin kunskap. De har ett 
nytänkande genom att testa olika metoder och uppgifter genom ett kreativt tankesätt. 
Hen beskriver elever med fallenhet för matematik som frågvisa och vill gärna ha en 
förklaring till saker de inte förstår. De besitter därför ett kritiskt tänkande inom 
matematiken och viljan att lära sig mer är central. Under observationen i Skola 3 
studerar vi en elev med fallenhet för matematik när hen utför en matematisk aktivitet. 
Uppgiften går ut på att eleven blir tilldelad en summa pengar som hen ska handla för. 
Genom uppgiften visar eleven prov på sin goda matematiska kunskap när hen räknar ut 
talet snabbt via huvudräkning. Eleven väljer slumpvis ut några summor och adderar 
ihop dem tills hen uppnår totalsumman att handla för. Ett exempel från uppgiften är när 
eleven ska räkna ut: 79,95+39.95+59,95+15,95+49+29,95=. Eleven väljer strategin 
huvudräkning där hen börjar med att avrunda talen för att sedan addera ihop dem tills 
hen når totalsumman att handla för. Eleven visar en tydlig vilja att lära sig mer och 
markerar när hen är färdig genom att räcka upp handen och säga att hen vill ha en ny 
uppgift. Aktiviteten utförs i par och eleven med fallenhet håller en god koncentration 
trots att hens partner inte är lika långt fram kunskapsmässigt eller inte förstår uppgiften.  
 
6.2.2 Elever med bristande engagemang för matematik 
 
Lärare 1 beskriver att elever med fallenhet för matematik kan visa ett bristande intresse 
för matematiken trots att de är väldigt begåvade inom ämnet. Läraren beskriver i 
intervjun att en av de två eleverna med fallenhet är nöjd med att befinna sig på en 
grundläggande nivå fastän eleven besitter mer kunskaper. Eleven har ingen drivkraft 
inombords att vidareutveckla sina kunskaper inom matematiken utan nöjer sig endast 
med att göra det som krävs av hen. Under observationen får vi tydligt se att fokus hos 
eleven är att producera kunskap snabbt men att hen inte är lika intresserad av att förstå 
resultatet. Det framgår genom elevens arbetsblad där vi kan se många slarvfel vilket 
enligt läraren tyder på att elevens fokus ligger på att bli färdig fort och inte utveckla sina 
kunskaper.  
 
6.2.3 Analys 
 
Genom våra observationer och intervjuer framgår det att elever med fallenhet för 
matematik utmärker sig på olika sätt. Lärare 1 framhåller att elever med fallenhet 
utmärker sig på två olika sätt. Antingen med en drivkraft eller med ett bristande intresse 
av de kunskaper eleven besitter. Tidigare forskning påvisar endast aspekten av att elever 
med fallenhet besitter viljan att lära sig som Pettersson (2011) beskriver utifrån 
egenskaperna nyfikenhet, koncentration och drivkraft (a.a.). Lärare 2 beskriver också 
elever med fallenhet utifrån begreppen vilja, engagemang men framför allt motivation. 
Mönks och Ypenburg (2009) menar att elever med fallenhet besitter en motivation att 
hela tiden tillägna sig ny kunskap (a.a.). Eleverna har därmed en drivkraft och ett 
intresse för att utveckla och inhämta ny kunskap. Lärare 3 menar att elever med 
fallenhet utmärker sig genom att vara snabbtänkta. Det nämner även Pettersson (2008) i 
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sin avhandling som även är snarlik Wistedt (2007) som menar att elever med fallenhet 
är kvicka genom att de tänker och arbetar fort. Pettersson (2011) benämner också elever 
med fallenhet som kvicka däremot använder hon även identifikationsbegreppet aktiva 
(a.a.). Under observationen i Skola 2 arbetar elever med fallenhet med en 
additionsuppgift: 32+43. Vi får se när eleverna löser uppgiften och ser därmed olika 
lösningsstrategier. Eleverna använder sig av metoderna “dela upp talsorterna var för 
sig”, “flytta över” och “uppställning”. Den här uppgiften ger eleverna med fallenhet 
möjligheten till att utveckla kommunikationsförmågan eftersom de får välja en 
uttrycksform för att sedan redovisa den. Genom redovisningen av uppgiften resonerar 
eleverna för att sedan förklara hur de löser uppgiften och visar därför att de har en god 
resonemangsförmåga. Eleverna påvisar en god begreppsförmåga när de använder sig av 
olika matematiska begrepp. Genom uppgiften visar eleverna att de även kan välja en 
lämplig metod för uträkningen och visar därmed att de har god beräkningsförmåga. 
Under observationen i Skola 3 påvisar eleven med fallenhet för matematik goda 
färdigheter för huvudräkning. Genom huvudräkningen visar eleven en god kunskap 
gällande uppräkning och nedräkning, i uträkningen visar eleven att hen kunde hålla reda 
på talen och missade inga steg i uträkningen. Eleven har goda kunskaper av 
positionssystemet med tiotal och ental. Eleven visar även att hen behärskar att addera 
ihop tal 1-100 utan att använda sig av hjälpmedel. 
 
6.3 Hur motiverar och anpassar lärarna undervisningen till dessa 
elever? 
 
6.3.1 Utmanande matematik - en fördjupad kunskap 
 
Lärare 1 motiverar eleverna genom att börja med att säkerhetsställa att eleverna med 
fallenhet har goda kunskaper på den grundläggande nivån. När läraren gjort en 
kunskapskontroll på den grundläggande nivån utmanar hen eleverna med att ge dem en 
nivå högre för att fortsätta elevens kunskapsutveckling. Läraren anser att det är viktigt 
att eleverna får arbeta i sin egen takt, det vill säga att även om de inte kan en uppgift får 
de fortsätta med nästa för att inte tappa motivationen. Lärare 1 belyser dock att om det 
här arbetssättet används krävs det också ett större engagemang från läraren. Om 
eleverna stöter på problem måste de få stöd från läraren att ta sig vidare, vilket läraren 
påpekar är en negativ följd i arbetssättet. Tidsbristen spelar stor roll och läraren anser att 
det kan missgynna elever med fallenhet när de ska arbeta vidare med svårare 
kunskapsområden. Men läraren påpekar även att de positiva följderna är fler eftersom 
eleverna ges möjlighet att fortsätta arbeta på en högre nivå. Lärare 1 är väl medveten om 
både de positiva och negativa följderna men anser dock att det här arbetssättet gynnar 
och motiverar eleverna i längden. Observationen ger oss ett begränsat underlag till att 
bedöma hur läraren motiverar elever med fallenhet.  
 
Ett arbetssätt som Skola 2 väljer att satsa på är att elever med fallenhet får gå till 
specialpedagogen en gång i veckan för att få extra stimulans. Lärare 2 anser att det är av 
stor betydelse att elever med fallenhet får det stöd som de behöver för att fortsätta 
utvecklas. Därför har de valt att dessa elever som besitter fallenhet ska mötas och arbeta 
och utvecklas tillsammans. Under observationen fick vi möjligheten till att följa med 
eleverna med fallenhet till specialpedagogen där de får extra utmaning. 
Specialpedagogen har förmågan att fånga in varje elev med dess specifika behov och 
visade engagemang för eleverna. Hen lyssnade och ställde reflekterande frågor till 
eleverna för att de skulle få chansen att sätta ord på sina tankar. Specialpedagogen har 
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en god relation till eleverna och fokuserade på att varje individ skulle ges möjlighet att 
visa sina kunskaper. Genom bekräftelser och upprepningar av elevernas svar motiverade 
specialpedagogen eleverna. Lärare 3 har ett liknande arbetssätt som Lärare 2 där hen 
tillsammans med en annan klasslärare gjort olika matematikgrupper baserade efter 
kunskapsnivå som träffas en gång i veckan och arbetar tillsammans.   
 
6.3.2 Lärarens förhållningssätt 
 
Det vi uppmärksammar under observation 1 är att läraren bekräftar eleverna genom att 
vara nyfiken på hur eleverna tänker och ge dem positiv feedback. En metod som 
synliggörs vid arbetet mellan lärare och elev är att läraren ställer utmanande frågor till 
eleven som exempelvis “Förklara hur du tänker?”. Frågan gör att eleven får ge en 
förklaring genom att först reflektera och sedan argumentera för sina lösningar. Lärare 1 
vägleder även eleverna genom uppgifter när de inte förstår och när de fastnat på en 
uppgift. Ett exempel som vi uppmärksammade när en elev inte förstår uppgiften och 
bad därför om hjälp. Läraren börjar då att fråga eleven vad det är som efterfrågas i 
uppgiften. Eleven svarar att hen ska mäta omkretsen på kvadraten och tittar sedan på 
läraren varpå hen svarar med frågan: Vad är omkrets för något då? Eleven svarar att det 
är sidorna runt om figuren, med ett stöttande lärande genom sådana frågor som visades i 
observationen hjälper läraren eleven att själv komma fram till svaret. 
 
Eleverna stimuleras även genom att läraren ställer intressanta frågor till svaret som leder 
vidare eleven till ett mer utvecklat svar. Lärare 2 avslutar intervjun med att betona 
vikten av ett varierat arbetssätt för att stimulera och motivera eleverna på bästa sätt. 
Observationen visar på att Lärare 2 ställer reflekterande frågor till eleverna för att de 
skulle få möjlighet till att föra ett resonemang för att visa hur de tänker när de löser 
uppgiften. Läraren motiverar även eleverna genom att bekräfta deras svar och ge positiv 
feedback för att stärka elevernas vilja att utvecklas.  
 

“Bra att du adderar entalen först och sedan tiotalen. Helt rätt, bra 
jobbat!” 

 
6.3.3 Att utvecklas tillsammans 
 
Ett arbetssätt som Lärare 2 använder sig av för att motiverar eleverna med fallenhet är 
bland annat genom grupparbete. Grupperna konstrueras utifrån elevernas kunskapsnivå. 
Genom grupparbete får elever med fallenhet möjlighet till utveckling genom att sätta 
ord på sina tankar när de får förklara för övriga elever. Det här gynnar elevernas 
utveckling därför att de får möjligheten att utveckla de matematiska förmågorna. Lärare 
2 belyser vikten av grupparbete då hen anser att eleverna lär sig av och med varandra. 
För att öka elevernas motivation brukar läraren upprepa deras svar för att bekräfta dem.  
 
6.3.4 Aktiv undervisning genom problemlösning 
 
Under intervjun framkommer det att Lärare 3 motiverar eleven med fallenhet genom att 
arbeta mycket med problemlösning. Läraren beskriver att eleverna arbetar utifrån 
Problemlösningshanden som består av fem steg: läs uppgiften, förstå frågan, rita enkelt, 
skriv på mattespråk och tänk efter om svaret är rimligt. Problemlösningsuppgifterna 
läggs på olika nivåer efter vilken kunskapsnivå eleven befinner sig på. Eleven får själv 
avgöra vilken nivå hen befinner sig på och välja svårighetsgrad efter det. Eleven 
stimuleras även genom att hen får använda sig av olika uttrycksformer för att synliggöra 
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sina tankeprocesser. Eleverna får främst arbeta med att visa sina svar med olika 
uttrycksformer samt reflektera och resonera varför de har löst uppgiften på ett visst sätt. 
Genom det här arbetssättet får eleverna utmaningar som stimulerar och utvecklar deras 
matematiska kunskaper. Under observationen utmanas eleven med att läraren 
konstruerar varierade uppgifter utifrån olika kunskapsnivåer. Eleven får därmed en 
uppgift som är tillräckligt utmanande för att vidareutveckla sina matematiska 
kunskaper.  
 
6.3.5 Elevers möjligheter att använda matematiska förmågor 
 
I Skola 1 får eleverna med fallenhet möjlighet till att utveckla flera av de matematiska 
förmågorna. Eleverna arbetar med olika uppgifter som handlar om att visa förståelse för 
ett antal begrepp, till exempel volym, vikt, symmetri, längd och geometriska objekt. 
Genom uppgifterna får eleverna med fallenhet möjlighet att utveckla begreppsförmågan. 
Det första eleverna ska göra är att färdigställa sitt arbetsblad som handlar om geometri. 
Arbetsbladet består av geometriuppgifter där eleverna bland annat ska identifiera olika 
geometriska objekt och dess egenskaper (sida, hörn, vinklar). Genom den här uppgiften 
ges eleverna med fallenhet möjlighet till att utveckla begreppsförmågan när de ska 
identifiera de olika egenskaperna men även när de ser olika samband som finns. 
Resonemangsförmågan övas när eleverna för resonemang med sig själva om 
beräkningen. Eleverna fick även arbeta med att måla egna symmetriska bilder utifrån 
spegelsymmetri, enhetsomvandling inom vikt och längd samt utföra beräkningar av 
omkrets. Eleverna får genom beräkningar av omkrets öva på sin beräkningsförmåga när 
de får använda olika strategier, till exempel uppställning, talsorter för sig och 
huvudräkning för att lösa uppgifterna. De olika uppgifterna ger även eleverna möjlighet 
till att använda olika uttrycksformer som till exempel bild, symboler och skrift. 
Eleverna får därmed möjlighet till att utveckla kommunikationsförmågan. Lektionen 
verkar inte ge möjlighet till att utveckla problemlösningsförmågan eftersom varken 
arbetsbladet eller diagnosen bestod av någon sådan uppgift.  
 
I Skola 2 under matematiklektionen får eleverna med fallenhet för matematik möjlighet 
att utveckla flera av de matematiska förmågorna. Lektionen erbjuder eleverna att 
utveckla sin begreppsförmåga genom att öva på flera matematiska begrepp, exempelvis 
hälften, dubbelt, mindre än och större än . En del av undervisningen visar även samband 
mellan olika begrepp som exempelvis multiplikation och division. Under lektionen får 
eleverna träna på att föra och följa matematiska resonemang vid förklaringar av 
beräkningar. På så sätt fick eleverna träna resonemangsförmågan när eleverna på ett 
tydligt sätt presenterar hur de tänker när de räknar ut en uppgift. Genom att presentera 
sina lösningar använder eleverna med fallenhet olika matematiska uttrycksformer och 
övar på sin kommunikationsförmåga. Den sista matematiska förmågan som elever 
utövar under lektionen  är beräkningsförmågan. Den här förmågan utvecklar eleverna 
när de får välja lämpliga matematiska metoder för sin beräkning. Lektionstillfället 
verkar inte ge någon möjlighet till att öva eller utveckla problemlösningsförmågan. 
 
På Skola 3 får eleven med fallenhet möjlighet till att utveckla fyra av de fem 
matematiska förmågorna. Eleven får använda olika strategier för att beräkna uppgifterna 
och använda sig av addition och subtraktion. Beräkningsförmågan synliggörs när eleven 
väljer en lämplig metod för beräkning, vilket i det här fallet är huvudräkning. Eleven 
med fallenhet kommunicerar och resonerar med sin partner för att komma fram till en 
gemensam lösning, vilket utvecklar kommunikationsförmågan och 
resonemangsförmågan. Eleven får genom uppgiften öva på att samtala och redogöra för 



  
 

21 

hur de väljer att lösa uppgiften. Genom uppgiften får eleven öva på att lösa problem 
eftersom de får en viss summa pengar att handla för och svaret kan därför variera. 
Eleven övar därav sin problemlösningsförmåga genom att lösa problem med hjälp av 
matematik. 
 
6.3.6 Analys 
 
Lärare 1 motiverar eleverna med fallenhet med att först kontrollera att eleven besitter de 
grundläggande kunskaperna för att sedan utmana eleven med kunskapsnivå. Läraren 
använder sig av proximalzonsteorin som Lundgren (2014) beskriver. Eleverna ges 
genom den här teorin nästa steg i deras kunskapsutveckling (a.a.). Läraren använder det 
här arbetssättet för att öka elevernas motivation och gynna deras inlärningsprocess. Ett 
annat arbetssätt som Lärare 1 använde sig av att ställa utmanande frågor till eleven som 
leder eleven till svaret, exempelvis: Berätta hur du kom fram till svaret? Förklara hur du 
tänker? Hur visste du det? Det här arbetssättet benämns med begreppet scaffolding som 
Lundgren (2014) beskriver som ett stöttande lärande (a.a.). Lärare 1 arbetssätt kan också 
förknippas med berikning som Mönks och Ypenburg (2009) nämner. Lärare 1 ger 
eleven fördjupade uppgifter som är anpassade efter elevens kunskapsnivå för att eleven 
ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Lärare 2 arbetar i grupp för att motivera 
eleverna, hen menar att grupparbete ger eleverna möjlighet att utvecklas tillsammans 
och lära av varandra. Eleverna tränar även på att förklara hur de tänker och får öva på 
att berätta för andra. Det här perspektivet kan liknas med det sociokulturella 
perspektivet som Lundgren (2014) skriver om. Perspektivet grundar sig i att människor 
lär av varandra och utvecklar kunskaper genom olika samspel (Lundgren, 2014). Det 
här perspektivet är något som Lärare 2 och Lärare 3 använder sig av när eleverna med 
fallenhet för matematik stimuleras genom grupparbete med utmanande 
matematikuppgifter. Eftersom deras elever får möjligheten till extra kunskapsutveckling 
en gång i veckan där de tillsammans i gruppen löser problem och tränar på olika 
matematiska aktiviteter.  
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7 Diskussion 
 
Följande kapitel kommer att innehålla en diskussion samt en slutsats av studiens metod 
och resultat. I metoddiskussionen problematiseras metodens relevans för studien samt 
dess tillförlitlighet. Vi presenterar även en fallgrop som uppstod och diskuterar hur den 
kan ha påverkat vårt resultat. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet på  
frågeställningar och förhåller oss kritiska till resultatet. Avslutningsvis presenterar vi ett 
förslag på fortsatt forskning inom arbetet med elever med fallenhet för matematik. 
      
  
7.1 Metoddiskussion 
 
Vi utgick från kvalitativa undersökningsmetoder i form av semistrukturerade intervjuer 
och deltagande observationer. Eftersom vi mäter det vi vill mäta samt att våra 
mätinstrument var väl utvalda för studien anser vi att vår insamlade empiri grundar sig i 
god validitet. Vi har valt att använda både intervjuer och observationer för att ha en bred 
grund att utgå från och stärker därmed även validiteten. Vi anser att metodvalet 
semistrukturerad intervju var lämplig för att samla in empiri om hur lärarna som deltar i 
studien definierar begreppet fallenhet. Semistrukturerad intervju som metodval ger oss 
en bred och noggrann beskrivning av vårt ändamål. Genom intervjun får vi lärarnas 
personliga syn på deras verklighet. Genom öppna frågor samt uppföljningsfrågor ger vi 
goda förutsättningar för att samla in så mycket empiri som besvarar frågeställningarna 
och minska eventuella missuppfattningar. För att samla in kunskap om hur elever med 
fallenhet utmärker sig valde vi att använda oss av både intervju av lärare samt 
observation av eleverna. Valen grundar sig i att läraren har en god kunskap om sina 
elever som är av betydelse för vår studie samtidigt som en observation kan ge oss 
möjligheten till att bilda egna uppfattningar och därmed göra en egen bedömning. Vår 
sista frågeställning som berör hur lärarna i studien motiverar eleverna med fallenhet för 
matematik valde vi att använda metoden observation. Valet grundade sig i att vi ville 
uppleva vardagliga situationer av hur arbetet med dessa elever är utformat. 
Intervjufrågorna och observationsschemat är formulerat utifrån vårt syfte och 
frågeställningar för att säkerställa att lämplig empiri samlas in. Alla intervjuer och 
observationer utfördes således lika på de tre skolorna som studien utförts på.  
 
En fallgrop som vi uppmärksammat utifrån resultatet var att missförstånd med 
begreppet fallenhet uppkom. Våra intervjufrågor innefattar begreppet fallenhet och vi 
gör tolkningen att missförståndet kring begreppet gör lärarna osäkra kring innebörden. 
Frågeställningen som vi uppmärksammade mest missförstånd kring var: Vad anser du 
kännetecknar elever med fallenhet? Vi tolkar lärarnas första reaktion och svar som att 
de inte kände sig bekväma med begreppet och därför uppstod förvirring. Vi anser själva 
att begreppet fallenhet är svårdefinierat och ordet innefattar väldigt mycket. Det är den 
intervjuade personens erfarenheter och kompetenser som är avgörande för vad svaret på 
frågan blir. Begreppet är relativt nytt och tidigare har ord som talangfull och begåvad 
används, vi ställer oss därför kritiska till om vi hade använt ett av dem begreppen 
istället för fallenhet hade resultatet sett annorlunda ut?   
   
En annan generell kritisk aspekt i vår studie är att vi anser att mer empiri kunde samlats 
in och därmed fått en mer generaliserbar studie. Eftersom studien utförts på endast tre 
skolor och varje arbetsplats har olika förutsättningar kan därför studiens resultat variera. 
Däremot visar resultatet hur några lärare motiverar elever med fallenhet för matematik. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 
7.2.1 Hur definierar lärarna begreppet fallenhet? 
 
I vår studie framgår det att begreppet fallenhet är svårdefinierat. Definitionen av 
begreppet skiljer sig mellan de tre lärarna som medverkat i studien. Det första dilemmat 
vi upptäckte när vi intervjuade lärarna om begreppet fallenhet var att de ansåg begreppet 
som främmande. Om vi hade valt att använda oss av andra begrepp som begåvning eller 
talang hade vi kanske fått ett annat resultat. De slutsatser som vi kan dra är att Lärare 1 
och Lärare 2 har en någorlunda likadan definition av begreppet. Lärarna beskriver 
begreppet utifrån spetskunskap och en viss nisch, som enligt vår tolkning är väldigt 
snarlika varandra.  Det vi uppmärksammar är att båda lärarna besitter lång erfarenhet 
inom skolan och ämnet matematik. Vi tror att de två lärarna har erfarenheter av flera 
olika elever med fallenhet för matematik. Genom de olika erfarenheterna har lärarna 
gjort en egen tolkning utifrån likheter mellan elever med fallenhet. Därför definierar 
lärarna begreppet med en speciell kunskap inom ett område. Den största och mest 
avsevärda skillnaden i vårt resultat från intervjuerna med lärarna angående begreppet 
var Lärare 3 definition. Som tidigare nämnts är Lärare 3 nyexaminerad lärare som inte 
har med sig lika mycket erfarenhet från arbetslivet. Däremot besitter hen en ny och 
fräsch kunskap kring elever och ämnet matematik. Lärare 3 menar att det är väldigt 
svårt att avgöra om en elev har fallenhet eller inte, hur vet jag om en elev har fallenhet 
eller om den har tränat sig till det? Vi vill belysa den här lärarens åsikter och vill 
därmed lyfta fram ett dilemma som vi anser finns när det gäller definition av begreppet 
fallenhet. Precis som Lärare 3 ställer även vi oss mer kritiska till begreppet och har en 
lite frånskild syn och tolkning. Vår sammanfattningen av begreppet fallenhet är att det 
är svårt att ge en tydlig och avgränsad definition. Det närmsta vi kan presentera är att 
begreppet kan definieras med andra ord som begåvning, talang, förmåga och för att 
instämma med Lärare 1 och Lärare 2 även en drivkraft och kunskap i en viss riktning. 
Det sista vi vill belysa kring begreppet fallenhet är att fler lärare bör bli mer medvetna 
om innebörden och hur komplex den egentligen är. Anledningen till att mer kunskap 
krävs är för att lärare ska kunna använda rätt förhållningssätt till elever med fallenhet 
för matematik och hjälpa dessa elever att utvecklas vidare.  
 
7.2.2 Hur utmärker sig elever med fallenhet? 
 
I resultatet framgår det att elever med fallenhet kan utmärka sig på ett flertal olika sätt. 
Lärarna som har varit med i studien har olika definitioner på begreppet fallenhet och ser 
därför olika på hur de utmärker sig. Ett gemensamt utmärkande drag är dock att 
eleverna i synnerhet är motiverade, engagerade och har en vilja att lära sig mer. 
Eleverna med fallenhet för matematik har även förmågan att kunna koncentrera sig 
under en längre tid. Däremot nämner en av lärarna i studien att elever med fallenhet kan 
utmärka sig precis tvärtom. Elever kan visa ett bristande intresse för sin egen 
matematikkunskap och för sin matematikutveckling. Frågan som går att ställa sig är 
varför visar eleven ett bristande intresse för sin fallenhet? Får eleven inte den stimulans 
som hen behöver och vill ha eller har hen bara ett bristande engagemang för matematik? 
Om det är så att eleven inte får den stimulans som hen behöver tror vi att det finns flera 
olika aspekter som det bristande engagemanget kan grunda sig i, tidsbrist och okunskap. 
Som nämnts i studien så har många lärare en okunskap om hur elever med fallenhet ska 
utmanas och därför finns det risk att eleverna får uppgifter på för låg nivå. Eleverna får 
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därmed inte de utmaningar som de behöver för att vidareutvecklas för många. De 
riskerar därmed att bli understimulerade och tillsut kan de tappa motivationen och 
intresset. Den andra aspekten som vi uppmärksammat utifrån våra erfarenheter som 
även en av lärarna nämnde är tidsbristen. Det finns ofta inte tid till att ge elever med 
fallenhet det pedagogiska stöd som de egentligen behöver vilket resulterar i att 
läromedlet dominerar matematikundervisningen. Läromedlet ger en bra grund men 
fungerar inte för alla elever utan måste kompletteras för att kunna ge eleverna bra 
möjligheter att kunna utvecklas. De två aspekterna, tidsbrist och okunskap, kan därför 
vara två anledningar till att elever tappar motivationen i skolan och utmärker sig genom 
sitt bristande intresse.  
 
Hur lärarna upptäcker och ser att elever har fallenhet skiljer sig åt på de olika skolorna. 
Eleverna utmärker sig överlag genom att visa hur väl de har utvecklat sina matematiska 
förmågor men eftersom alla elever har olika uttrycksätt framhävs även de matematiska 
förmågorna på olika sätt i undervisningen. En lärare nämnde att elevers fallenhet 
synliggörs främst vid beräkningar genom att eleverna tänker och agerar snabbare än 
andra elever. De andra lärarna upptäcker dock främst fallenheten genom att eleverna är 
frågvisa och har ett starkt fokus samt en stark drivkraft. Anledningen till att lärarna har 
olika uppfattningar om hur eleverna utmärker sig är svårt att veta men en anledning kan 
vara att lärarna har olika erfarenheter och uppfattningar kring begreppet fallenhet. Som 
nämnt ovan belyser en av lärarna att det är svårt att veta om en elev har fallenhet för 
matematik eller om eleven har tränat sig till den kunskapen. Utifrån resultatet av 
studiens intervjuer och observationer anser vi att det är svårt att göra den bedömningen. 
En anledning kan också vara att ingen av lärarna har en klar benämning av begreppet 
fallenhet och därför inte vet vad de förväntas av dem. Det är därför av betydelse att vi 
får mer kunskap om begreppet för att kunna urskilja de här eleverna för att lättare kunna 
individualisera undervisningen.  
 
 
7.2.3 Hur motiverar lärarna dessa elever? 
 
De olika lärarna i vår undersökning väljer att motivera elever med fallenhet för 
matematik på olika sätt. Gemensamt för lärarna är att de väljer att utmana och motivera 
de här eleverna med annat material än det läromedel som klassen använder. Det tror vi 
har sina fördelar eftersom läromedlet oftast inte räcker till för att eleverna ska nå 
kunskapsmålen. Läromedlet ger en bra grund för eleverna och är en god utgångspunkt 
för läraren när hen planerar sin matematikundervisning, men vi anser att den är långt 
ifrån fullständig. Lärarna måste därför använda andra metoder och strategier för att 
eleverna ska få tillräckligt stora utmaningar för att kunna utveckla sina matematiska 
förmågor. Olika sätt att motivera eleverna är som nämnt tidigare, ge eleverna uppgifter 
på nästa kunskapsnivå, grupparbete och problemlösning. Enligt vårt resultat motiverar 
alla de här arbetssätten eleverna att utvecklas men vi tror främst att problemlösning, 
både själv och i grupp motiverar elever mest. Elever med fallenhet för matematik har 
ofta ett logiskt tänkande och måste få möjlighet kommunicera matematik för att få 
utveckla sina kunskaper. Genom det här arbetssättet får eleverna diskutera öppet hur de 
har tänkt vilket vi genom den här studien har uppfattat gynnar den matematiska 
utvecklingen. Elever behöver få prata mer matematik och utmanas på en högre nivå för 
att det ska gynna elevers lärande och bibehålla deras intresse samt motivation. 
 
I vår inledning nämnde vi att en intressant aspekt i den här studien kunde vara att två av 
lärarna använder sig av matematikbok och den tredje arbetar utan lärobok. Vi fick dock 
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inte se några skillnader i matematikundervisningen eftersom de lektioner vi observerade 
arbetade inte klasserna med lärobok utan med annat material. Vi trodde som nämnt i 
inledningen att det kunde påverka lärarens möjligheter i att individanpassa 
undervisningen samt ge utvecklingsmöjligheter till eleverna. Dock kan vi konstatera att 
det förmodligen hade varit svårt att se eftersom vi endast utfört en observation i varje 
klass. 
 
Vi anser att det är av betydelse att ge utmanande uppgifter till eleverna med fallenhet 
för att de ska bli utmanade och fortsätta utvecklas. Eleverna behöver få stöta på olika 
matematikproblem för att få möjlighet att diskutera och reflektera över olika lösningar 
som stimulerar det matematiska tänkandet. Det är viktigt att lärare i skolan ser och ger 
de här eleverna möjlighet att fortsätta utvecklas. Vi anser att det ger större möjligheter 
för eleverna om de får vistas mer i sociala klassrum där eleverna får lösa olika 
matematikproblem och diskutera sina lösningar med andra elever.  
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Vår undersökning är utförd ur ett lärarperspektiv och vi tycker att det hade varit 
intressant att även göra undersökningen ur ett elevperspektiv. Genom att undersöka ur 
ett elevperspektiv får vi mer kunskap om hur eleverna med fallenhet uppfattar 
undervisningen och om den stimulerar deras kunskapsutveckling.  
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
 
När vi började med vårt självständiga arbete hade vi begränsade förkunskaper om 
begreppet fallenhet och en föreställning om hur begreppet hanteras i undervisningen. 
Vår uppfattning var att elever med fallenhet för matematik besitter en speciell kunskap 
inom ett visst område, men samtidigt känner vi en osäkerhet inför begreppet och dess 
innebörd. Våra tankar ligger till grund för studiens syfte och frågeställningar. Studien 
syftar till att ta reda på hur de deltagande lärarna i studien beskriver elever med 
fallenhet för matematik samt få exempel på hur undervisningen kan anpassas för dessa 
elever. Undersökningen anser vi är begränsad eftersom vi endast utfört tre observationer 
och tre intervjuer. Det vi har uppmärksammat är att två lärare i studien beskrev 
begreppet fallenhet utifrån specifika kunskaper inom en viss nisch. Vi anser att 
resultatet är intressant eftersom de här två lärarna har varit verksamma i skolan under 16 
respektive 20 år. Vi tror att det här är en generell syn som förekommer i skolor idag och 
präglar därmed människors synsätt på begreppet fallenhet. Den tredje läraren menar 
dock att begreppet fallenhet är svårdefinierat och belyser svårigheter med att upptäcka 
om en elev har fallenhet för matematik eller om eleven har tränat sig till kunskapen. Vår 
tolkning till varför den tredje läraren anser att begreppet är svårdefinierat är för att hen 
är nyexaminerad lärare och förhåller sig mer kritisk till begreppet. Lärarnas olika 
kunskaper och erfarenheter om begreppet påverkar därför hur lärarna förhåller sig till 
elever med fallenhet för matematik. De olika förhållningssätten påverkar hur lärarna 
uppmärksammar de här eleverna och har därför olika syn på hur de utmärker sig. Vi kan 
dra slutsatsen att de gemensamma begrepp som kännetecknar elever med fallenhet är att 
de är motiverade, drivna och engagerade. Lärarnas förhållningssätt är även avgörande 
för hur de väljer att motivera elever med fallenhet för matematik. Här väljer dock 
lärarna i studien att motivera sina elever på olika sätt. Genom att ge eleverna nästa 
kunskapsnivå inom samma område, mer arbete i grupp och arbete med problemlösning. 
Två av skolorna har även valt att fokusera mer på elever med fallenhet genom att låta de 
här eleverna få extra stimulans en gång i veckan i en mindre grupp.  
 
Genom vår lärarutbildning har vi fått mycket kunskap om hur vi ska bemöta och hjälpa 
elever som är i svårigheter. Så anledningen till varför vi valde att utföra den här studien 
är att få mer kunskap och större inblick i hur skolor arbetar med elever med fallenhet för 
matematik. Enligt Skolverket (2011a) ska lärare individanpassa undervisningen för att 
varje elev ska ges möjlighet till att utvecklas efter sin egen förmåga (a.a.). Studien kan 
ge verksamma lärare och blivande lärare en möjlighet till att utveckla ett mer kritiskt 
förhållningssätt gentemot begreppet fallenhet, för att kunna individualisera 
undervisningen för de här eleverna. Avslutningsvis vill vi därmed belysa vikten av den 
här studien och dess relevans för alla som arbetar eller ska arbeta inom skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

27 

Referenser 
 
Altintas, E., & Özdemir, A. (2015). The effect of differentiation approach developed on 
creativity of gifted students: cognitive and affective factors. Academic Journals 10(8), s 
1191–1201. 
Tillgänglig på internet: http://www.academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text-
pdf/662EF3952425 [2015-12-15] 
 
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 
 
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Monica (2006). Teaching mathematics with textbooks: a classroom and 
curricular perspective. Diss. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska univ., 2006 
Tillgänglig på Internet: http://epubl.ltu.se/1402-1544/2006/23/index.html 

Kruteckij, Vadim Andreevich (1976). The psychology of mathematical abilities in 
schoolchildren. Chicago, Ill.: Univ. of Chicago P. 

Lundgren, U. P., Säljö, R & Liberg, C. (red.) (2014). Lärande, skola, bildning: 
[grundbok för lärare]. 3., [rev. och uppdaterade] utg. Stockholm: Natur & kultur 

Lundgren, M & Lökholm, K (2006). Motivationshöjande samtal i skolan: att motivera 
och arbeta med elevers förändring. Lund: Studentlitteratur 

Mönks, F. J. & Ypenburg, I. H. (2009). Att se och möta begåvade barn: [en vägledning 
för lärare och föräldrar]. 1. utg. Stockholm: Natur & kultur 

Pettersson, Eva (2011). Studiesituationen för elever med särskilda matematiska 
förmågor. Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2011 
 
Pettersson, Eva (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en 
pedagogisk praktik. Lic.-avh., Växjö universitet, 2008 

Pettersson, E & Wistedt, I (2013). Barns matematiska förmågor - och hur de kan 
utvecklas. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Pólya, George (1957). Problemlösning: en handbok i rationellt tänkande. Stockholm: 
Prisma 

Schunk, D. H., Pintrich, P. R. & Meece, J. L. (2009). Motivation in education theory, 
research, and applications. Johanneshov: TPB 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 
reviderad 2015. 2. uppl. (2015). Stockholm: Skolverket 

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik [Elektronisk 
resurs]. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2608 

Skolverket (2015). Motivation en viktig nyckel i elevers skolframgång. 
Tillgänglig på internet: 



  
 

28 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-
larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660 [2016-12-15] 

Vetenskapsrådet (2002 Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
Tillgänglig på internet: 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 
[2016-12-15] 

Wahlström, Gunilla O. (1995). Begåvade barn i skolan: duglighetens dilemma?. 1. uppl. 
Stockholm: Liber utbildning 

Wery, J. & Thomson, M. M. (2013). "Motivational strategies to enhance effective 
learning in teaching struggling students" i Support for Learning. 28:3 (s.103-108). 
Tillgänglig på internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-
9604.12027/pdf [2016-12-15] 

Wistedt, I. (2005). En förändrad syn på matematikbegåvningar? Nämnaren 3, 2005, 
53– 55. Tillgänglig på internet: http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/5355_05_3.pdf [2016-
12-15] 
 
Wistedt, I. (2007). Pedagogik för elever med förmåga och fallenhet för matematik. 
Stifinneren, Caspars jubileumsskrift, Tangenten 5/17, ss. 55-62.
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
Hej! 
Vi är två studenter som läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser nu 
kursen Självständigt arbete 1 i matematik och matematikdidaktik där vårt arbete handlar 
om elever med fallenhet för matematik. 
 
Vi kommer att utföra en observation i ert barns klass. Observationen kommer att ske 
under en matematiklektion där vi ska samla in data till vårt arbete. Resultatet kommer 
att analyseras och användas som underlag till vårt arbete. Vi kommer att ta hänsyn till 
de forskningsetiska principerna som är; 
Informationskravet (elever och vårdnadshavare är medvetna om observationen och dess 
innebörd). 
Samtyckeskravet (fått samtycke från vårdnadshavare för observationen och eleverna kan 
när som helst avbryta medverkan i observationen). 
Konfidentialitetskravet (handlar om offentlighet och sekretess det vill säga inga namn 
kommer uppges). 
Nyttjandekravet (materialet kommer endast att användas till vårt självständiga arbete).  
 
För att genomföra observationen behöver vi ditt/ert samtycke för att använda det 
insamlade materialet i samband med redovisning och rapportskrivning.  
 
Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare snarast.  
 
 
Tack på förhand!  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Moa Nilsson                                 Anna Schertell 
 
_________________________                 ___________________________ 
 
 
-------✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samtycke för (elevens namn)  
 
_________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas enligt ovan 
 
JA (   ) NEJ  (   )  
 
 
Vårdnadshavares underskrift  
 
_________________________________________________ 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjufrågor 
 

- Hur planerar du din matematikundervisning för att varje elev ska få möjlighet att 
utveckla sina matematiska förmågor? 

- Vilka metoder använder du dig av för att stimulera elever med fallenhet för 
matematik? 

- Hur definierar du begreppet fallenhet? 
- Vad anser du kännetecknar elever med fallenhet för matematik?   

  



  
 

III 

Bilaga C Observationsschema 
 
Lektionsupplägg 
 
Lärarstyrd Gemensam 

genomgång 
Individuellt 
arbete 

Läromedel Stenciler Utmaningar 

 
 
 

     

 
Matematiska förmågor 
 
Problemlösnings- 
förmåga 

Begrepps-
förmåga 

Resonemangs- 
förmåga 

Kommunikations- 
förmåga 

Beräknings- 
förmåga 

 
 
 

    

 
Egenskaper som kännetecknar elever med fallenhet för matematik 
 

Nyfikenhet Motivation Vilja 
att 
lära 

Koncentrerad 
under längre 
tid 

Engagemang Kreativitet Driven Målmedveten 

 
 

       

 
Räknesätt 
 
Multiplikation Division Addition Subtraktion 
 
 

   

 
 
Löpande observationsschema 
 
Tidpunkt Elevagerande Läraragerande 
 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 


