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Abstrakt 
Syftet med examensarbetet är att klargöra hur lärare upptäcker och bemöter elever i 

fallenhet för matematik. Genom arbetet synliggörs även vilka material som används och 

på vilket sätt de syftar till att stimulera elever i fallenhet. Arbetet bygger på insamlad 

empiri i form av två intervjuer och analyser av de material som lärarna använder. Vid 

anlyseringen av empirin användes verksamhetsteorin och en verksamhetsmodell. 

Resultatet visar att lärare lärarna upptäcker elever i fallenhet på liknande sätt och att 

materialen som används oftast inte är anpassade för elever i fallenhet. De material som 

används är i huvudsak mängdtränande men det förekommer även en del berikande 

uppgifter. Slutsatserna som kunnat dras utifrån detta arbete är lärarna har stor vilja att 

bemöta och stimulera elever i fallenhet, men att tiden begränsar deras tillvägagångssätt. 

Trots de motsättningar som lärarna upplever finns inom verksamheten försöker de 

anpassa uppgifter och variera arbetssätt för att främja varje elevs kunskapsutveckling. 

 

Nyckelord 
I fallenhet, verksamhetsteori, verksamhetsmodell, acceleration, berikning, motsättningar 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Genom det här examensarbetet har vi försökt klargöra hur lärare uppmärksammar elever 

i fallenhet, samt hur de material som används i undervisningen syftar till att stimulera 

dessa elever. Det vi kommit fram till är att lärare ofta har liknande synsätt på hur elever 

i fallenhet kan urskiljas i klasserna. Det kan handla om att eleverna räknar snabbt, lätt 

tar till sig nytt undervisningsinnehåll och att de är självgående. Vi har även kunnat 

konstatera att lärarna har viljan att ge elever i fallenhet en stimulerande 

matematikundervisning, men att det inte alltid finns tid eller material till att göra det i så 

stor utsträckning som det skulle önskas. Vi har även tittat närmare på de olika material 

som används av både lärare och elever. Båda klasserna hade tillgång till liknade 

material som stöd i undervisningen med enbart vissa undantag inom tekniskutrustning.  

Dock är det främst olika läromedelsböcker som används i undervisningen. Det visade 

sig även att den största delen av materialen var mängdtränande och att det främst var 

lärarna själva som stod för berikningen av undervisningen. Resultatet visade även att 

lärarna försöker bedriva en så varierad undervisning som möjligt för att på så sätt 

utmana och stimulerarna eleverna för att bibehålla matematik intresset. Dessutom 

visade det sig att det material som lärarna använder påverkar så väl planering av 

undervisning som hur elever i fallenhet utmanas med hänseende till acceleration och 

berikning 

 

Genom resultatet av arbetet hoppas vi på att både verksamma och blivande lärare blir 

mer uppmarksamma på hur de bemöter elever i fallenhet. Vår förhoppning är att 

resultatet även får lärare att ställa sig kritiska till sin egen undervisning, samt granskar 

de material som används. Detta med anledning av att läromedlen till stor del är 

mängdtränande, vilket i sin tur inte är särskilt stimulerande för elever i fallenhet.  

 

Vi anser att examensarbetet är relevant med hänseende till att det synliggör hur elever i 

fallenhet inte alltid får den extra anpassning som de har rätt till. Genom att synliggöra 

detta hoppas vi på att det ska göras mer material som är anpassade och stimulerande 

även för denna elevgrupp. En förhoppning är också att arbetet kan bidra till att påverka 

synen på dessa elever till att det är något positivt att vara duktig och att det är något som 

ska uppmuntras. Tidigare forskning visar på att det idag kan ses som ”fel” att tillhöra en 
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grupp som är extra duktiga inom teoretiska ämnen snarare än estetiska ämnen. Att vara i 

fallenhet ska ses som något positivt oavsett inom vilket ämne det gäller. 

 

I arbetet har vi använt oss av verksamhetsteorin för att analysera två olika klassers 

verksamheter. Med hjälp av teorin har vi lyckats synligöra olika faktorer inom 

verksamheterna som måste samverka för att främja lärande. Faktorerna är de olika 

delars om ingår i utformningen av undervisningen som exempelvis läroplan, resurser, 

läraren, det som i andra sammanhang även kan kallas för ramfaktorer. Genom att 

använda verksamhetsteorin vid analysen har vi kunnat lokaliserar olika motsättningar 

inom verksamheterna som påverkar utformningen och resultatet av undervisningen. En 

av dessa motsättningar är att lärarana upplever att det inte finns tillräckligt med resurser 

på skolorna att möta elever i fallenhet. Det är även genom motsättningarna som vi 

lyckats hitta de delar verksamheterna som påverkar lärarnas bemötande av elever i 

fallenhet.  

 

För att genomföra vårt arbete var vi ute på två olika skolor och intervjuade två olika 

lärare. Vi samlade även in olika material när vi besökte dessa lärare. Materialen var 

bland annat de läromedel som används i undervisningen men även information om olika 

spel, laborativt material samt lärarnas planering. Med dessa material och intervjuer 

hoppades vi på att kunna svara på dels hur lärare uppmärksammar elever i fallenhet men 

även vilket material de använder och hur det syftar till att stimulera dessa elever. De två 

lärare som intervjuats är lärare som vi tidigare varit i kontakt med via VFU-perioder, 

vilket betyder att vi hade vissa erfarenheter om hur dessa lärare arbetar i sina klasser.  

 

Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som har hjälpt oss under skapandet av detta 

examensarbete. Ett speciellt tack vill vi rikta till de lärare som deltagit och visat stort 

engagemang genom intervjuer och vid insamling av material. 
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1 Inledning 
De första åren i skolan har stor betydelse för elevernas inställning till matematik och 

ligger till grund för den fortsatta kunskapsutvecklingen av deras matematiska förmågor 

(Boaler, 2011). Elevernas inställning till matematiken påverkas nämligen tidigt av både 

hemmets och lärares syn på ämnet (a.a.). Genom att prägla undervisningen av lustfyllt 

och meningsfullt lärande ökas möjligheterna till att eleverna får en positiv inställning 

till undervisningen (Illeris, 2007). För att uppnå ett meningsfullt lärande krävs det även 

att en rad olika faktorer aktivt samspelar med varandra, det vill säga hemmet, samhället 

och skolan. Dessa faktorer har även en betydande roll för att främja elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling (Skolverkets allmänna råd, 2011).  

 

Utifrån de erfarenheter som vi inhämtat under våra VFU- perioder (verksamhetsförlagd 

utbildning) under lärarutbildningen läggs stor vikt på att alla elever ska uppnå 

åtminstone de mest grundläggande kunskapsnivåerna. Detta gör att undervisningen ofta 

vinklas mot de elever som är låg- eller ”normalpresterande” och inte de elever som är 

högpresterande, det vill säga i fallenhet för matematik. 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. (Skolverket, 2016:8) 
 

Vi har även märkt att det är vanligt att elever i fallenhet inom matematik ofta är klara 

långt före sina kamrater och därför får arbeta vidare i läromedlet, i någon annan bok 

eller på olika stenciler. Dessa material tenderar gärna att enbart handla om 

mängdträning snarare än att ge eleverna i fallenhet en utmaning och möjlighet att 

utveckla sina matematiska förmågor. Winner (1999) påpekar i sin forskning att en 

vanlig föreställning om elever i fallenhet är att de klarar sig på egen hand. Även Wistedt 

(2008) har presenterat att lärare bemöter elever i fallenhet genom att låta dem arbeta 

vidare på samma sätt som våra egna observationer har visat. Därför ska vi titta närmare 

på de material som elever i fallenhet tilldelas och vad som får lärarna att välja just dessa 

material och tillvägagångssätt. Genom detta hoppas vi på en bättre utgångspunkt i vår 

kommande yrkesroll om hur arbetet med elever i fallenhet bör se ut. Av tidigare nämnda 

faktorer, nämligen hemmet, samhället och skolan, anser vi att lärarens bemötande och 

undervisningsinnehåll är det som kan bidra mest till att öka elevernas prestationer och 

kunskapsnivå. Även Illeris (2007) betonar vikten av lärarens roll inom undervisningen. 

Beroende på hur läraren lägger upp undervisningen kan det gynna eller begränsa 

elevernas kunskapsutveckling. I vårt fall har vi valt att fokusera på elever i fallenhet till 

det matematiska området subtraktion. Genom att titta på både bemötande och material 

hoppas vi på en bättre utgångspunkt i vår kommande yrkesroll om hur arbetet med 

elever i fallenhet bör se ut.   

 

Med elever i fallenhet syftar vi till de elever som utmärker sig i framkant inom 

matematik. Några av dessa utmärkande drag kan vara att eleverna räknar snabbare än 

sina kamrater och har lättare för att ta till sig nya kunskaper. I litteraturbakgrunden (s. 6) 

kommer begreppet elever i fallenhet förklaras ytterligare. 
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2 Syfte och frågeställning 
 

2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att klargöra hur lärare i årskurs 1 och 3 upptäcker samt 

bemöter elever i fallenhet i det matematiska området subtraktion, inom skolans 

verksamhetsram. Vi vill synliggöra lärarnas tankar gällande upptäckandet och 

bemötandet av denna elevgrupp och vilka material
1
 som används för att stimulera 

elevernas kunskapsutveckling. 

 

Baserat på resultaten från detta examensarbete är förhoppningen att yrkesverksamma 

lärare ska bli uppmärksammade på hur de kan bemöta elever i fallenhet. Vi hoppas även 

att yrkesverksamma lärare kommer ställa sig kritiska till sin egen undervisning, utifrån 

hur de bemöter elever i fallenhet och vilka material de använder sig av.  

 

 

2.2 Frågeställning 

 

 På vilket sätt uppmärksammar lärarna elever i fallenhet för matematik? 

 

 Vilka material använder lärarna för att främja dessa elevers kunskapsutveckling 

inom det matematiska området subtraktion? 

 

 På vilket sätt syftar det valda materialet till att stimulera kunskapsutvecklingen 

hos elever i fallenhet för matematik? 

 

3 Litteraturbakgrund 
Inledningsvis i detta avsnitt kommer en kort presentation om matematikundervisningen 

i Sverige och lärarens betydelse för undervisningen, med fokus på situationen för elever 

i fallenhet. Därefter följer olika forskares begrepp och definitioner av de elever som vi 

benämner som elever i fallenhet. Avsnittet kommer även lyfta olika sätt att bemöta 

elever i fallenhet både i allmänhet och mer specifikt inom det matematiska området 

subtraktion. Avslutningsvis kommer en mer specifik definition av vad vi menar med 

elever i fallenhet. 

 

3.1 Matematikundervisning i Sverige 

Skolan har under de senaste åren varit en högaktuell fråga inom såväl politik som 

mediabevakning, inte minst när det kommer till elevernas försämrade prestationer i 

jämförelse med internationella mätningar (Skolverket, 2004 a; Skolverket, 2004 b; 

Skolverket, 2004 c). Resultatet av dessa mätningar har i sin tur lett till 

kompetensutvecklingar, som matematiklyftet, för att stärka och utveckla kvaliteten på 

matematikundervisningen.  

 

Som en konsekvens av elevernas försämrade prestationer upplever vi att skolor lägger 

störst vikt vid att minska antalet elever som inte når kunskapskraven för årskurs 3 i 

matematik. Att hjälpa elever i fallenhet till att utvecklas ytterligare tenderar därför att 

bortprioriteras. Detta fenomen kopplar vi till den i samhället starkt rotade Jantelagen. 

                                                 
1
 Med material menar vi det läraren har tillgång till för att både planera och genomföra en lektion, så som 

läromedel, extramaterial i form av stenciler, andra böcker, spel och planering. 
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Att vara begåvad inom ett akademiskt område som matematik har länge varit en spänd 

fråga i det svenska samhället (Pettersson, 2008). Exempelvis är det mycket vanligare att 

höra om begåvningar inom idrott och estetiska områden såsom musik. Även Mönks och 

Ypenburg (2009) tar upp fenomenet om att det är fel att tillhöra en så kallad “elit”. De 

anser att en anledning till denna problematik till viss del beror på utbildningspolitik som 

enbart inriktar sig på elever vars kunskapsnivå är genomsnittlig eller svagare än 

genomsnittet, vilket i sin tur leder till att elever i fallenhet begränsas. 

 

3.2 Lärarens betydelse för undervisningen 
Lärare har stor betydelse för hur eleverna utvecklar sina matematiska förmågor. Enligt 

Pettersson och Wistedt (2013) behöver elever i fallenhet stöd både i skolan och i 

hemmet. De menar att om eleverna inte får detta stöd och stimulans riskerar de att tappa 

motivationen för ämnet. När elever blir lämnade till att sköta sig själv eller endast får 

arbeta med sådant de redan kan får de ingen utmaning och många tappar motivationen 

(a.a.). Det kan synas genom att de gömmer sina förmågor eller blir lata. För att 

uppmuntra dessa elever krävs det att läraren har en positiv inställning till ämnet men 

även till elevens egen förmåga (Pettersson & Wistedt, 2013). Illeris (2007) belyser 

lärarens roll för hur elever tar till sig innehållet i undervisningen. Enligt Pettersson och 

Wistedt (2013) är det viktigt att som lärare se dessa elever i fallenhet tidigt för att kunna 

ge dem det stöd de behöver. Läraren bör även sträva mot att skapa en trygg och öppen 

miljö för eleverna där de kan vara frågvisa och utmanande (a.a.). För att upptäcka och 

utmana elever i fallenhet skriver Pettersson och Wistedt (2013) att läraren bör använda 

sig av olika undervisningsmetoder för att nå ut till alla elever. Elevernas matematiska 

förmågor utvecklas när eleverna får möjlighet till att uttrycka dem via till exempel 

diskussioner, olika aktiviteter och problemlösning (a.a.). 

 

3.3 Olika begrepp och definieringar 

Vid valet av begreppet elever i fallenhet har vi utgått från en rad forskares olika 

definitioner som på något sätt syftar till den elevgrupp som vi valt att inrikta oss på. Vi 

har i detta avsnitt valt ut några av dessa begrepp och definitioner som haft betydelse för 

vår egen definiering, högt begåvade barn, särbegåvade elever, särskilt begåvade barn, 

begåvade barn, högpresterande elever och elever med fallenhet. 

 
3.3.1  Fyra begrepp om begåvade barn 
Utifrån tidigare forskning som behandlat begåvning hos barn har vi valt att lyfta fyra av 
dem. De olika forskarna har alla använt sig av begreppet begåvning, och sedan kopplat 
samman det med andra ord för att få en mer personlig definition.  

 

Högt begåvade barn riktar sig främst mot de elever som har medfödd begåvning men 

även till viss del har uppnått hög begåvning genom rätt stöd (Mönks & Ypenburg, 

2009). För att identifiera dessa elever används olika intelligenstester (IQ-tester) och 

jämförelser med andra elever i samma ålderskategori (a.a.). Även Ziegler (2010) 

använder sig av begreppet högt begåvade elever inom sin forskning. Ziegler (2010) 

ställer sig däremot kritisk till användningen av IQ-tester för identifieringen av vilka 

barn som är högt begåvade. 

 

Särbegåvade barn syftar till de elever som har potential till att bli högpresterande 

(Ziegler, 2010). Genom att Ziegler använder sig av två benämningar inom begåvning, 

tyder det på att han ställer sig kritisk till att begåvning är ett medfött fenomen. 

Tannenbaum (1993) förklarar att dessa elever i regel är i behov av stöd, bekräftelse och 

stimulans för att kunskapsutveckling inom ett ämne ska ske. Elever som är särbegåvade 
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sticker ofta ut från mängden och förvånar sin omgivning genom sina kunskaper, både i 

skolan och i hemmet (Persson, 1997).  

 
Särskilt begåvade barn kännetecknas genom att de är väldigt nyfikna, tycker om att 
diskutera saker och är kreativa (Kokot, 1999). Barn som är särskilt begåvade tycker 
även om att lära sig nya saker och trivs bland annat därför bra i vuxnas sällskap. I 
undervisningen behöver särskilt begåvade elever extra stöd i form av svårare och mer 
komplexa uppgifter (a.a.). Persson (1997) använder så väl särbegåvning som särskild 
begåvning inom sin forskning, men gör ingen direkt skillnad på de båda begreppen. 
Däremot poängterar han att de elever som är särskilt begåvade utgörs av en relativt liten 
grupp, där cirka 5 % av en elevgrupp kan räknas till denna kategori (a.a.). 

 

Begåvade barn anses ofta ha en talang som syns tidigt i åldrarna (Pettersson & Wistedt, 

2013; Jess, Skott & Hansen, 2011). Dessa elever har ofta lättare för ett visst område, 

exempelvis matematik. Ibland anses även begåvade elever vara högpresterande inom 

just det området (a.a.). 

 
3.3.2 Högpresterande elever 

Enligt Persson (1997) är andelen högpresterande elever relativt hög i en elevgrupp, 

cirka 15 % i jämförelse med särskilt begåvade elever som var cirka 5 %. Kokot (1999) 

beskriver elever som är eller har potential till att vara högpresterande ofta är 

intresserade av ämnet, trivs i klassen, ofta svarar på frågor och har lätt att ta till sig nytt 

stoff. Den här elevgruppen skiljer sig från de särskilt begåvade eleverna genom att de 

oftast är självgående och arbetar i sin egen takt. Högpresterande elever behöver dock 

rätt stimulans för att nå upp till sin fulla potential (a.a.).  

 
3.3.3 Elever med fallenhet 

Wistedt (2008) använder i sin forskning begreppet elever med fallenhet för att beskriva 

elever som är aktiva och självständiga. Denna elevgrupp räknar även snabbare än övriga 

elever och hinner på så sätt räkna längre. Det är även genom just dessa kännetecken som 

många aktiva lärare beskriver hur de identifierar elever med fallenhet för matematik 

(a.a.). Enligt Persson (2015) är fallenhet en förmåga inom ett visst område som 

exempelvis matematik, idrott och språk. Vidare skriver han att fallenhet och särskild 

begåvning ligger nära varandra, med hänsyn till att särskild begåvning inom ett ämne 

även brukar betyda att personen i fråga även har fallenhet för ämnet (a.a.). 

 

Även Krutetskiis (1976) forskning om matematiska förmågor behandlar elever i 

fallenhet. I forskningen tar han bland annat upp hur fallenhet och förmågor är något som 

går att utveckla, samt att dessa förmågor alltid är kopplade till en viss aktivitet (a.a.). 

Fallenhet behöver med andra ord inte vara medfött, utan är något som alla har möjlighet 

att utveckla genom motivation och bra arbetsklimat (Wistedt, 2008; Krutetskii, 1976).  

 

3.4 Bemötande av elever i fallenhet 

Mönks och Ypenburg (2009) förespråkar två olika sätt att bemöta och stimulera elever i 

fallenhet, acceleration (arbeta snabbare) och berikning (fördjupa kunskaper). Båda 

dessa sätt att stimulera elever är något som kommer mer naturligt i ett klassrumsklimat 

som bygger på sociomatematiska normer (Yackel & Cobb, 1996), än vid traditionell 

undervisning. Traditionell undervisning innebär att lektionen är helt styrd av läraren 

(Boaler, 2011). Det är även genom läraren och läroboken som eleverna ska tillgodoses 

med olika regler och metoder. Detta arbetssätt kan vara problematiskt med hänsyn till 

att eleverna inte får möjlighet att testa olika arbetssätt eller uttrycka sina egna förmågor 
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(a.a.). Ett klassrum som innefattas av sociomatematiska normer bygger på ett positivt 

och öppet klassrumsklimat, där eleverna själva får sätta ord på sina tankar samt resonera 

och argumentera för sina uträkningar (Yackel & Cobb, 1996). Inom ett 

sociomatematiskt klimat är interaktion det viktigaste verktyget i undervisningen för att 

öka elevernas matematiska förståelse (a.a.). En viktig aspekt att ha i åtanke är att även 

om det finns många positiva aspekter med ett klassrum som vilar på sociomatematiska 

normer så passar det kanske inte alla elever. Exempelvis kan det finnas elever som inte 

känner sig trygga i klassen eller i sig själva och därför inte vill delta i diskussionerna av 

rädsla att svara fel. Med anledning av detta är det viktigt att sociomatematiska normer 

befästs av lärare och elever under en längre period och inte att eleverna blir påtvingade 

att arbeta på detta sätt av läraren (Cobb, Stephan, McClain & Gravemeijer, 2001).  

 

3.4.1 Acceleration 

Inom acceleration finns det olika förgreningar om hur man kan bemöta elever i 

fallenhet. Antingen får eleven börja skolan tidigare/ hoppa över stadier eller gå i en 

klass med jämngamla elever men ha en snabbare studietakt än övriga i klassen (Mönks 

& Ypenburg, 2009). Wood, Portman, Cigrand och Colangelo (2010) sammanfattar 

deras syn på acceleration som ett sätt att matcha undervisningens nivå, komplexitet och 

läroplanens tempo med mognaden och motivationen hos den enskilde eleven. I vårt fall 

skulle ett exempel på den förgreningen av acceleration vara att eleven får arbeta vidare i 

läromedlet utan att behöva vänta in övriga elever i klassen. Det skulle även kunna 

innebära att eleven i fallenhet får hoppa över vissa delar i läromedlet som han eller hon 

redan visat att de behärskar.  

 

Wood, Portman, Cigrand och Colangelo (2010) nämner att det riktas kritik och oro mot 

användandet av acceleration. Kritiker såsom en del lärare och politiker menar att 

acceleration inte går i linje med en rättvis utbildning. För vissa elever, och särskilt 

elever i fallenhet kan det snarare vara mer skadligt att inte erbjuda acceleration i 

undervisningen (a.a.). Mönks och Ypenburg (2009) tar i sin tur upp den kritik som 

riktats mot den förgrening av acceleration som handlar om att elever i fallenhet ska gå i 

högre årskurser med elever som är äldre. Kritikerna menar att eleverna kanske besitter 

de kunskaper som krävs för att klara innehållet, men att deras sociala och känslomässiga 

mognad kan göra det problematiskt (a.a.).  

 

3.4.2 Berikning 

Berikning omfattar i sin tur hur lärostoffet kan utvidgas och fördjupas baserat på 

elevens kunskapsnivå och behov (Mönks & Ypenburg, 2009). Ur vårt perspektiv med 

det matematiska innehållet som utgångspunkt rör det sig om att tilldela eleverna 

uppgifter som fördjupar deras förståelse för subtraktion. Exempelvis kan eleverna få 

lära sig ytterligare lösningsstrategier, för att sedan själva kunna utvärdera dem och 

använda lämpligast strategi beroende på uppgiftens karaktär.  

 

Exempel 1:  

 Använder metoden räkna uppåt vid tal som är av samma karaktär som denna 

uppgift: 21-14 = 6 + 1 = 7 

 

Vid denna metod utgår eleverna från talet 14 och funderar vad de behöver addera för att 

komma till nästa 10-tal vilket i det här fallet är 20. Därefter ska de addera resterande 

ental, vilket i det här fallet är 1. Efter dessa steg adderar eleverna de båda talen de fått 

fram med varandra, 6+1 =7.  
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Exempel 2: 

 Använder metoden räkna nedåt vid tal som är av samma karaktär som denna 

uppgift: 78-13 = (78 - (10 + 3)) = 78 - 10 - 3= 68 - 3 = 65 

 

Vid denna metod delar eleverna upp talet som ska subtraheras i talsorter, vilket innebär 

de ska se att i talet 13 gömmer sig talen 10 och 3. Därefter subtraherar eleverna 

talsorterna för sig. Först subtraherar de 78 med 10 (78 -10 =68), sedan subtraherar de 

differensen i det talet med återstående ental (68-3 = 65). 

 

3.5 Vår definition av elever i fallenhet 

Vid utformningen av vår definition av den tänka elevgruppen har vi inspirerats och 

hämtat relevanta aspekter inom alla ovan nämnda begrepp. Kombinationen av de olika 

forskarnas begrepp och sätt att urskilja samt bemöta vår tänkta elevgrupp, resulterade i 

begreppet elever i fallenhet och hur vi definierar det.  

 

Baserat på tidigare forskning om elever med begåvning/fallenhet i matematik har vi 

diskuterat betydelsen av dessa begrepp. Begreppet elever med fallenhet är väldigt likt 

vårt begrepp elever i fallenhet, och kan på grund av det lätt ses som synonyma. Elever 

med fallenhet anser vi handla om de elever som har fallenhet för ett helt ämne, såsom 

alla områden inom matematik. Med hänseende till att detta examensarbete fokuserar på 

det matematiska området subtraktion blev begreppet elever med fallenhet för 

övergripande. Genom användningen av elever i fallenhet vill vi visa på att eleverna är i 

fallenhet för ett specifikt område just nu, men i nästa område eller senare i utbildningen 

kanske de inte längre är det. Vårt begrepp elever i fallenhet öppnar med andra ord upp 

för fler elever att anses ha fallenhet. 

 

Med elever i fallenhet syftar vi till den grupp elever som oftast är självgående och har 

en snabb lösningsfrekvens, det vill säga snabbt är klara med uppgifter i jämförelse med 

övriga elever. Dessa elever kan vara i fallenhet både på grund av att de kan anses ha en 

viss begåvning inom matematikämnet men innesluter även de som genom yttre 

påverkan nått dit. Elever i fallenhet har lätt för att ta till sig och förstå olika strategier, 

samt innehållet i genomgångar. Denna elevgrupp behöver ofta ett svårare matematiskt 

innehåll, det Mönks och Ypenburg (2009) kallar berikning, för att stimuleras och 

utveckla sina matematiska förmågor. De kan även behöva en snabbare stegring i 

undervisningsmaterialet, det Mönks och Ypenburg (2009) kallar acceleration, för att 

inte motivationen ska försvinna. Pettersson och Wistedt (2013) beskriver att elever som 

inte blir stimulerade i undervisningen lätt tappar intresse och kan till exempel anses som 

lata. 

 

3.6 Matematiskt innehåll – subtraktion 

Under våra VFU-perioder har vi uppmärksammat subtraktion som ett av de områden 

som visat sig vara problematiskt för eleverna på olika sätt. Detta är något som även våra 

handledare lyft fram, samt att deras erfarenheter visat att subtraktionen är det område 

som många elever har fel på i de nationella proven. Romberg och Collis (1987) belyser 

att subtraktion oftast har en lägre lösningsfrekvens än addition. Baserat på detta är 

subtraktion intressant med hänseende till hur elever i fallenhet behärskar räknesättet. 

 

Enligt en studie gjord på chilenska elever i årskurs 5, urskiljer sig elever i fallenhet för 

matematik genom sina perceptuella och analytiska förmågor (Arancibia, Boyanova & 

González, 2016). Studien kunde även påvisa viktiga könsskillnader i hur eleverna 
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tillämpar olika operationer vid sina lösningar. De elever i fallenhet som var pojkar 

visade sig ha en fördel vid användning av två operationer vid lösning av addition och 

subtraktion. Flickor i fallenhet har däremot visat sig vara duktigare i årskurs 6-7 när de 

använder sig av tre operationer (a.a.).  

 

Baroody (1984) belyser i sin studie gjord på lågstadieelever att subtraktion är ett 

komplext räknesätt, särskilt vid huvudräkning, inte minst vid lösningsmetoden att räkna 

bakåt, borttagningsmetoden. Det vill säga att eleverna utgår från talet som ska 

subtraheras och räknar sedan bakåt antalet gånger som talet anger.  

Exempel: 68 - 13 = 68 - 10 -3     alt 75 - 27 = 75 - 20 - 7 

                             = 58 - 3                         = 55 - 5  - 2 

     =55               = 50 - 2 

               = 48 

Det som gör denna lösningsmetod komplex är att den bygger på att eleverna behöver 

använda sig av flera olika processer samtidigt. De behöver först hålla talet de utgår ifrån 

i huvudet, samtidigt behöver de veta vilket tal som står före i talraden, samt antalet steg 

de behöver räkna bakåt för att lösa uppgiften (Baroody, 1984). Då denna studie visar på 

att många elever upplever svårigheter vid denna komplexa metod, drar vi en parallell till 

Arancibia, Boyanova och González (2016) studie som visar att elever i fallenhet 

urskiljer sig genom att behärska mer komplexa beräkningar. Om elever behärskar 

lösningsmetoder som innefattar flera olika och komplexa processer i lågstadiet kan detta 

alltså vara en föraning om att eleven kan vara i fallenhet. 

  

4 Verksamhetsteorin 
Följande avsnitt behandlar verksamhetsteorin och centrala begrepp inom teorin, där två 

av dessa begrepp är verksamhet och motsättningar. Vi kommer även redovisa lite av 

bakgrunden till teorin och förklara hur teorin har hjälpt oss under arbetets gång. Vidare 

kommer även strukturen av en verksamhetsmodell presenteras. Denna modell ligger 

sedan till grund för våra egna verksamhetsmodeller som presenterats i metodavsnittet 

och som finns med i resultatet och analys.  

 

För att analysera hur lärare identifierar och bemöter elever i fallenhet har vi valt att 

använda oss av verksamhetsteorin. Verksamhetsteorin handlar om att visa hur en 

verksamhet fungerar genom att visa hur specifika faktorer samverkar med varandra för 

att producera ett resultat eller uppnå ett verksamhetsmål (Engeström, 2005). För att 

uppnå dessa mål är det relevant att påvisa eventuella motsättningar inom verksamheten 

samt hur dessa hanteras och prioriteras (a.a.). Sammanfattningsvis handlar 

verksamhetsteorin om hur deltagare och materiella ting integrerar i verksamhetens 

aktiviteter för att främja resultatet eller målet. För det här arbetet handlar det om att se 

hur faktorerna i skolansverksamhet samverkar för att främja lärandet hos elever i 

fallenhet för matematik. 

 

När vi tittar på skolan som verksamhet finns där olika roller som rektor, lärare och 

elever. Utöver dessa finns det även en rad olika ramfaktorer som har betydelse för 

verksamhetens utseende såsom olika mål, motiv och syften för verksamheten 

(Knutagård, 2003). Det finns även ett antal olika verktyg för att uppnå dessa mål och 

syften. Verksamhetsteorin rymmer alla de nämnda delarna, men har valt att använda 

andra begrepp för dem (a.a.). Under avsnittet begrepp kommer dessa begrepp förklaras 

samt hur de kan kopplas till detta arbete. Vi kommer även presentera strukturen av en 

verksamhetsmodell som ligger till grund för våra egna verksamhetsmodeller som 

presenteras i metodavsnittet och som även finns med i resultatet. Verksamhetsmodellen 
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har även använts som stöd vid formuleringen av intervjuschemat. Roth och Lee (2007) 

styrker våra egna teorier om att använda verksamhetsteorin, på grund av att den visat sig 

vara fördelaktig vid analyser av klassrumsstudier.  

 

För att förstå de olika begreppen kan det vara bra att känna till att det finns fyra 

personer som anses vara betydelsefulla inom verksamhetsteorin. De tre första är 

Vygotskij, Leontiev och Luria, som alla anses som grundare till teorin (Campbell, 

Macpherson & Sawkins, 2014). Den fjärde personen är en finsk professor vid namn 

Yrjö Engeström som på senare år har vidareutvecklat verksamhetsteorin (Knutagård, 

2003). 

 

4.1 Teoribakgrund 
Enligt Knutagård (2003) behandlas både filosofiska och pedagogiska frågor inom 

verksamhetsteorin, där vi valt att fokusera på pedagogiken. Verksamhetsteorin kommer 

ursprungligen från Vygotkijs kulturhistoriska skola, vilket i sin tur betyder att 

människan är beroende av såväl kultur som historia (a.a.). Det vill säga att du som 

person inte kan utvecklas eller få ny kunskap utan hänsyn till den kultur och tid du lever 

i. Den kulturhistoriska bakgrunden utgår i sin tur från Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv, där tänkande och språk är de största verktygen för lärande (Knutagård, 2003; 

Campbell, Macpherson & Sawkins, 2014). Inom verksamhetsteorin används olika 

verktyg (förmedlande artefakter) såsom språket, under en specifik aktivitet för att 

tillgodose ett visst mål i elevens utveckling och lärande (Campbell, Macpherson & 

Sawkins, 2014). 

 

Enligt Leontiev (1986) är en verksamhet specifik för en viss plats under en viss tid och 

styrs av de behov som finns. Som ett exempel kan vi ta en matematiklektion i skolan. 

Det matematiska innehållet som ska förmedlas är metoder för hur eleverna kan räkna 

bakåt vid beräkningar av subtraktion. Platsen är klassrummet och tiden är förslagsvis 

lektionen före lunch. Verksamheten, vilket vill säga lektionen, kommer se ut på ett 

specifikt sätt. Om platsen istället byts ut till skolgården, ändras verksamheten även om 

samma tid och behov kvarstår. 

 
4.1.1 Utformningen av verksamhetsmodellen 

Förutom Vygotskij finns det som tidigare nämnt ytterligare två personer som varit med i 

utvecklingen av den tidiga verksamhetsteorin, Aleksej Leontiev och Alexander Luria. 

Den som vi upplevt mest intressant av dessa är Leontiev. Efter Vygotskij [1896-1934] 

var det Leontiev som hade störst påverkan på utformningen av verksamhetsteorin som 

vi känner till den idag. Vygotskij inledde verksamhetsmodellen med faktorerna subjekt, 

objekt och förmedlande artefakter (Campbell, Macpherson & Sawkins, 2014). 

 
Förmedlande artefakt 

 

 

 

                                                  Subjekt                                 Objekt 
 

Figur 1: Den övre delen av strukturen på Engeströms verksamhetsmodell (Engeström, 2005 s. 30). 

 

Leontiev ansåg däremot att Vygotskijs faktorer var bundna till en viss kontext och 

utökade därför med ytterligare tre olika perspektiv till teorin, sociala-, historiska-, och 

kulturella perspektiv (Campbell, Macpherson & Sawkins, 2014). Leontiev förstärker 
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även betydelsen av det sociala när det kommer till inlärning och hur det påverkar 

individen och gruppen inom en verksamhet (Bloomfield & Nguyen, 2015). 

 

På senare år har Yrjö Engeström vidareutvecklat verksamhetsteorin. Han har utgått ifrån 

den tidigare teorin om hur människan formas av natur och kultur samt att samhället 

formas av individer. Däremot lägger han till att även individerna formas av samhället 

(Knutagård, 2003). Engeström (2015) har dessutom lagt till tre faktorer till den 

ursprungliga verksamhetsmodellen, regler, gemenskap och arbetsfördelning. Vilka i sin 

tur utgör basen i den modell som vi valt att använda i vår analys. Alla sex faktorerna 

måste finnas för att verksamhetsmodellen ska bli komplett. Dessa faktorer måste i sin 

tur även samspela med varandra för att det ska bli en fungerande verksamhet (Campbell, 

Macpherson & Sawkins, 2014). 

 

4.2 Begrepp 
För att få en övergripande bild av vad verksamhetsteori är behövs en grundförståelse 

över vissa centrala begrepp inom teorin. Här kommer därför en kort förklaring till de 

begrepp som vi anser relevanta för att förstå verksamhetsteorin. Vi försöker även 

förklara hur begreppen kommer till användning inom skolans verksamhetsram, och 

begreppens betydelse specifikt till lärarens bemötande och hantering av elever i 

fallenhet. 

 
4.2.1 Verksamhet 

Begreppet verksamhet kommer ursprungligen från Karl Marx och betydde då arbete 

(Knutagård, 2003). Idag är definitionen av verksamhet något som sker mellan arbete 

och aktivitet. Det vill säga ett område där människans natur och människan i samhället 

möts och spelar mot varandra. I en verksamhet möts individer eller grupper med 

människor som har ett gemensamt behov att uppfylla (a.a.). Det är enligt Leontiev 

(1986) dessa behov som i sin tur styr verksamheten. Enligt Stensmo (2007) utgår 

Vygotskij från att människan är i en viss zon när människans medvetande och 

omständigheter samspelar. Dessa handlingar är direkt kopplade till målet med 

verksamheten (Leontiev, 1986). Exempel på en verksamhet är skolan men kan även 

vara en annan verksamhet, som utför en specifik aktivitet med ett bestämt mål. Om vi 

ser till skolan som verksamhet träffas grupper och individer, elever och lärare, som 

strävar mot samma mål, exempelvis att alla elever i klassen ska utveckla sin 

matematiska förmåga att “föra och följa matematiska resonemang…”(Skolverket, 2016 

s. 63). Beroende på vad man vill undersöka kan verksamheten innefatta hela skolan eller 

så kan man bryta ner den till att se endast klassen som en verksamhet. 

 
4.2.2 Verksamhetsmodell  

Förmedlad artefakt 

Instrument/Föremål 

 

 

 

                                  Subjekt                                              Objekt            Resultat 

 

 

 

      Regler                           Gemenskap                     Arbetsdelning 
 Figur 2: Strukturen av Engeströms verksamhetsmodell av ett mänskligt verksamhetssystem (Engeström, 

2005 s. 50). 
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Inom verksamhetsteorin har bland annat Engeström (2005) använt sig av en 

verksamhetsmodell för att förklara förhållandet mellan de olika faktorerna som måste 

samspela för att verksamheten ska fungera. I denna modell utgår Engeström (2005) från 

vissa begrepp som kan vara nyttiga att känna till: 

 

1. Subjekt kan vara de individer eller grupper av människor som deltar i 

verksamheten (Knutagård, 2003). Subjektet i vårt fall är lärarna, på grund av att 

det är deras beteende vi vill synliggöra. 

 

2. Objekt är det som verksamheten är riktad mot (Knutagård, 2003). I en 

verksamhet finns det alltid ett motiv eller syfte som styr den. Objektet kan vara 

det mål som verksamheten syftar på att uppnå. Det finn även alltid ett förväntat 

resultat av objektet. Det är motivet eller syftet av objektet som ger motivation 

eller drivkraft till verksamheten (Andersson, 2004). I vårt fall är objektet det mål 

som läraren har med undervisningen av subtraktion. Målet kan vara att eleverna 

ska utveckla någon specifik matematisk förmåga inom subtraktion. 

 

3. Förmedlande artefakt kan vara olika instrument eller föremål som används i 

verksamheten. Det kan vara olika material, verktyg eller olika mentala processer 

(Knutagård, 2003). Om vi ska koppla det till skolan som verksamhet kan det 

röra sig om datorer, olika böcker, fortbildning och mycket mera. Drar vi ner det 

till vår nivå syftar artefakterna till det material som används vid 

undervisningstillfället. Detta kan vara läroböcker, stenciler, extra material men 

också olika lösningsstrategier samt det språk som används. 

 

4. Regler är övergripande för hur verksamheten kan utformas. Det är både 

explicita och implicita normer, övertygelser och sociala relationer i ett samhälle 

(Knutagård, 2003). När vi talar om regler inom skolans verksamhet syftar vi 

främst till läroplanen och normer men det innefattar även lokala regler för varje 

klassrum. Olika normer kan i sin tur påverka individers handlingar inom 

verksamhetsmodellen, där sociomatematiska normer kan vara en av dessa. 

 

5. Gemenskapen är de personer eller grupper som alla delar ett gemensamt objekt 

och verkar i samma verksamhet (Knutagård, 2003). Gemenskapen i skolan kan 

till exempel vara arbetslaget, klassen och olika grupper av elever. Med 

anledning av att vi vill undersöka elever i fallenhet kan de räknas som en 

gemenskap inom verksamheten. 

 

6. Arbetsfördelningen handlar om makt och status men även om hur man delar 

upp arbetet (Knutagård, 2003). Ett exempel på makt eller status kan vara att 

rektorn på en skola fördelar arbetet över lärarna. Det kan också handla om hur 

läraren jobbar och vilket ansvar eleverna i klassen har, till exempel om eleverna 

arbetar i grupper, par eller enskilt.   

 

7. Resultat är det som ska komma ut från objektet (Knutagård, 2003). Om objektet 

är att lära eleverna nya lösningsstrategier i subtraktion ska det även leda till 

något, till exempel att eleverna utvecklar sina matematiska förmågor. 

 

Engeström (2005) liknar verksamhetsmodellens struktur vid ett isberg, där mediering 

genom artefakter motsvarar toppen av isberget. Mediering är ett centralt begrepp inom 
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det sociokulturella perspektivet och bygger på att vi förstår vår omvärld och agerar i den 

med hjälp av redskap eller verktyg (Säljö, 2005). Vi behöver med andra ord interagera 

med andra människor och olika kulturella redskap för att uppleva världen. Botten av 

isberget består av regler och arbetsdelning, vilka i sin tur är mediatorer av social 

karaktär. Modellen kan med andra ord se aktörernas handlingar genom två perspektiv, 

antingen som synliga (undervisningen) eller som mindre synliga faktorer (ramfaktorer). 

 
4.2.3 Motsättningar  

En betydelsefull del inom verksamhetsteorin är de inbyggda motsättningar som 

förekommer inom verksamhetsmodellen genom konflikter mellan den totala 

verksamhetsmodellen och individuella handlingar (Knutagård, 2003). En sådan 

motsättning skulle i vårt fall kunna vara att den timplan som lärarna har att förhålla sig 

till inte räcker för att möta och stimulera alla elever i en klass. Läraren får istället 

prioritera vilka elever som han/hon behöver lägga mest tid på för att kunskapskraven 

ska uppnås, snarare än att alla elever ska utmanas utifrån sin egen kunskapsnivå. 

Motsättningar har en negativ klang och kan därför uppfattas som något som bör 

undvikas, men Engeström (2005) lyfter snarare motsättningar som något positivt. Han 

menar bland annat att det är genom att tackla och lösa motsättningar som utveckling 

sker (a.a.). Med andra ord är det hur en person väljer att bemöta en motsättning som 

avgör vad resultatet på en verksamhetsmodell kommer att bli. 

 

5 Metod 
Metodavsnittet kommer att behandla grunden för arbetets resultat, den insamlade 

empirin som används för att svara på våra frågeställningar. Arbetet gjordes utifrån en 

kvalitativ forskningsansats som omfattas utav intervjuer och materialanalyser. Empirin 

bygger i sin tur på två lärarintervjuer och analyser av läromedel och annat material som 

är relevant i undervisningen. Avslutningsvis kommer vi att behandla hur insamlingen av 

empirin genomförts samt hur de etiska aspekterna behandlats. 

 

Vi valde en kvalitativ ansats för vårt arbete, då vi förhåller oss till ett litet antal enheter 

(Denscombe, 2016). Valet att kombinera intervjuer och analyser av material menar vi 

speglar den avgränsning som bäst främjar arbetets syfte. Genom kombinationen 

hoppades vi även på att få en djupare förståelse för hur lärarna jobbar med elever i 

fallenhet, samt om materialvalen verkligen stödjer dessa elever.  

 

5.1 Genomförande 

När vi gjort urvalet samt valt vilka metoder som skulle användas kontaktades de utvalda 

lärarna. Först skickade vi ett informellt brev för att informera om vårt examensarbete, 

syftet, frågeställningarna och att vi ville genomföra intervjuer, samt samla in material 

för analys. Efter den första kontakten tackade de båda lärarna ja och vi bestämde plats, 

tid och datum för när intervjuerna skulle genomföras. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans för att fånga så mycket information 

som möjligt. Vi delade däremot upp oss i olika roller under intervjuerna där den ena var 

intervjuledare och den andra förde anteckningar och stöttade upp med följdfrågor, 

rollerna bytte vi mellan de olika intervjutillfällena. Innan själva intervjun informerades 

läraren muntligt om vilka rättigheter de hade utifrån de forskningsetiska principerna. 

Därefter tilldelades läraren en medgivandeblankett (bilaga B) som bland annat berörde 

information om examensarbetet och dess syfte. Lärarna fick sedan ta ställning till om de 

godkände att intervjun spelades in eller inte. Intervjuerna genomfördes i respektive 
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lärares klassrum och tog cirka 30 minuter. Efter intervjuerna diskuterade vi närmare mer 

specifikt vilka material som lärarna använder sig av och fick kopior av olika dokument.  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Utifrån syftet och frågeställningarnas karaktär samt urvalet valde vi att genomföra en 

kvalitativ studie där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer, samt analys av de 

material som används vid planering och undervisning av subtraktion. Att använda sig av 

intervjuer och dokumentär forskning anses bra lämpade för insamling av empiri när 

man vill göra en kvalitativ analys (Denscombe, 2016). En kvalitativ analys rör framför 

allt människors upplevelser av olika saker och/eller deras syn på verkligheten (a.a.). 

Genom att vi använde oss av en kvalitativ analys kunde vi försöka tolka och förklara 

vad som sagts under intervjuerna för att kunna få fram resultatet. 

 

Vi valde att kombinera två olika insamlingsmetoder av empiri för att få en övergripande 

bild av hur lärare bemöter elever i fallenhet för det matematiska området, subtraktion. 

Genom att kombinera olika datainsamlingsmetoder kunde vi jämföra resultaten med 

varandra och därigenom säkerställa den information som framkommit som mer 

tillförlitligt (Denscombe, 2016). En kombination av metoder kan även ge en mer 

fullständig bild av det undersökta området. Genom vårt val av metoder kunde vi 

klargöra hur lärarna själva ser på fenomenet elever i fallenhet samt om de olika 

materialen som används faktiskt stämmer överens med lärarens intentioner.  

 

5.2.1 Intervju 

Den ena av våra metoder för datainsamling var semistrukturerade intervjuer. 

Denscombe (2016) beskriver hur intervjuer är att föredra vid småskaliga 

undersökningar, där forskaren är intresserad av att synliggöra erfarenheter, åsikter och 

uppfattningar som deltagarna har. Denna metod lämpade sig därför bra för vårt arbete 

eftersom vi ville klargöra hur lärare uppfattar elever i fallenhet och hur olika 

ramfaktorer påverkar deras bemötande mot denna elevgrupp.  

 

Vid intervjuerna utgick vi från en intervjuguide med en färdig lista av frågor, men vi var 

flexibla i vilken ordning som frågorna ställts. Förutom flexibilitet i ordningsföljden ger 

semistrukturerade intervjuer även intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor 

(Denscombe, 2016). Genom att använda semistrukturerade intervjuer ges även den 

intervjuade möjlighet att utveckla sina tankar och idéer på ett annat sätt än vid 

strukturerade intervjuer, vilket kan ge mer utförliga svar (a.a.). Detta gör att lärarna som 

vi intervjuade kunde gå på djupet med sina svar och förklara hur de tänker och tycker 

om att arbeta med elever i fallenhet. Det kan argumenteras att vi på grund av denna 

metod kan få felkällor, eftersom frågorna kan variera något mellan intervjuerna, och 

istället borde använt oss av strukturerade intervjuer. I vårt fall ställde vi oss kritiska till 

strukturerade intervjuer då vi skulle riskerat att inte komma åt vad lärarna egentligen har 

att säga, förutom de frågor som står i intervjuguiden. Vi ville komma åt en djupare 

kunskap snarare än en bredare, vilket gjorde semistrukturerade intervjuer till bäst lämpat 

baserat på arbetets syfte och frågeställningar. 

 

Under intervjuerna tog vi så väl fältanteckningar som ljudinspelningar för att försäkra 

oss om att inte missa något. För att underlätta analyserna av ljudinspelningarna 

transkriberade vi dem. I intervjuguiden (bilaga A) finns de frågor som vi ansåg ge 

underlag för att kunna besvara våra frågeställningar.  
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5.2.2 Analys av material 

Den andra metoden vi använde för att datainsamling var analys av det material som 

lärarna använder för planering och undervisning av elever i fallenhet. Denna metod är 

dokumentär och utgår från skriftliga källor som böcker, artiklar med mera (Denscombe, 

2016). Informationen i dessa dokument kan användas som belägg för något samt att det 

är en permanent handling. Inom denna metod behöver man tolka och söka efter mer 

dold kunskap. Denscombe (2016) tar även upp att dokumentära källor måste granskas 

kritiskt och att man bör vara uppmärksam på om det finns någon vinkling av innehållet. 

I vårt fall analyserade vi läromedel som både är utformade efter den aktuella läroplanen 

och som är oberoende utformade. Det som vi gjorde en närmare granskning av var hur 

läromedlen och kompletterande material synliggör olika aspekter av subtraktion samt 

formulerar uppgifter. Vi genomförde även analyser av de material som lärarna använder 

vid planering med mera.  

 

Enligt Denscombe (2016) finns det fördelar med att utgå från dokument, då materialet 

är beständigt och lätt kan kontrolleras av andra. Vidare lyfter han att det finns nackdelar 

också, så som att du studerar någon annans tolkning av data. En aspekt som vi själva 

ställde oss kritiska till var att materialet inte alltid är beständigt, med hänseende till att 

allt mer undervisning baseras på uppgifter som lärarna själva skapat på interaktiva 

tavlor.  

 

Med analysen ville vi synliggöra dels de uppgifter som finns i materialet som tilldelas 

eleverna och dels vilket material läraren använder sig av för att förbereda sig inför 

lektionerna. Vi ville se om det fanns någon skillnad på uppgifternas utformning 

beroende på elevgrupperna, elever i fallenhet och övriga elever i klassen. Dessutom 

ville vi se om det fanns skillnader och likheter på uppgifterna i läromedlen och 

extramaterial. I analysen utgick vi ifrån om uppgifterna är 

accelererande/berikande/mängdtränande. Andra aspekter var om uppgifternas karaktär 

ändras eller om det är samma uppgifter med andra siffror. Det material som 

analyserades kom från de intervjuade lärarna. Det innefattar läromedel, extramaterial, 

spel, lärarens planering och eventuell handlingsplan för elever i fallenhet.  

 

5.3 Urval 

Empirin i vårt arbete består av två lärarintervjuer samt flera analyser av material som 

används för att stimulera elever i fallenhet inom det matematiska området subtraktion. 

De båda lärarna som intervjuats känner vi sedan tidigare genom våra VFU-platser, 

vilket innebär att vi använt oss av ett subjektivt urval. Subjektivt urval handlar om att 

använda få men noggrant utvalda personer, för att få så bra information som möjligt 

(Denscombe, 2016). Lärarna valdes med andra ord ut med hänseende till att deras 

erfarenheter och kunskaper är relevanta och främjar arbetets syfte. Syftet med vårt urval 

är att belysa ett visst intresse, elever i fallenhet, vilket betyder att vi även använder oss 

av ett explorativt urval (a.a.).   

 

Vår slutgiltiga urvalsgrupp var som sagt två lärare, där den ena i dagsläget är aktiv i en 

årskurs 1 och den andra i en årskurs 3. Ytterligare faktorer som spelat roll för valet av 

de båda lärarna var att de är aktiva i två olika kommuner, att den ena skolan är belägen i 

en tätort och den andra på landsbygden. Valet av vilka material som skulle analyseras 

föll sig naturligt då det är de material som lärarna i urvalet som tillhandahållit oss det. 

Det är de material som de använder sig av i den ordinarie undervisningen och 

planeringen av denna, samt de material de använder mer specifikt för att stimulera 

elever i fallenhet. 
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De tidigare nämnda urvalsmetoderna användes för att lokalisera personer som kan 

hjälpa oss att svara på arbetets frågeställningar. Genom urvalsmetoderna kunde vi även 

stärka vårt val av att göra en småskalig undersökning. Antalet deltagare kan påverka 

arbetets resultat och om vi hade haft mer tid och resurser skulle vi gärna intervjuat fler 

lärare för att få en större bredd i arbetet. Vi motiverar även antalet deltagare i arbetet 

genom ett så kallat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016). Bekvämlighetsurval 

innebär att urvalet är begränsat av de resurser som finns tillhands (a.a.), vilket för oss 

framförallt handlar om tidsbegränsning. 

 

5.4 Bearbetning av data 

För att bearbeta empirin som samlats in via intervjuer, transkriberades och 

kategoriserades dessa för att därefter kunna göra en kvalitativ analys utifrån 

verksamhetsmodellen. Materialet analyserades utifrån olika egenskaper som 

exempelvis:  

 Är uppgifterna berikande eller accelererande? 

 Hur se uppgifterna ut och ändras beroende på materialets uppbyggnad? 

 

De transkriberade intervjuerna var till en början en direkt spegling av intervjuerna, 

vilket innebär att talspråk, ordföljd och meningsbyggnad i vissa lägen inte var korrekt. 

Detta för att få en så rättvisande grund som möjligt inför det fortsatta analysarbetet. De 

intervjuade i arbetet benämns som lärare A och B, för att de ska förbli anonyma. 

Transkriberingarna bearbetades därefter för att ta fram den mest väsentliga 

informationen för att kunna besvara arbetets frågeställningar. Utdragen som används i 

bland annat resultatet har med andra ord förändrats i den grad att innehållet är 

densamma men att det gjorts språkliga förändringar för att få en korrekt 

meningsbyggnad. Bryman (2011) tar upp hur personer inte alltid är medvetna om hur de 

använder sitt språk vilket därför kan behöva redigeras. Exempelvis kan å och e 

användas vid talspråk, istället för de korrekta begreppen. I citaten som presenteras 

förekommer [...] som ett tecken för att visa att citatet är nedkortat. 

 

Vid presentationen av resultatet samt analysen av resultatet från intervjuerna har vi 

använt oss av följande verksamhetsmodell: 

 
Material 

 

 

 

                               Läraren                                       Undervisningen        Stimulering 

                                                                                                           elever i 

                                                                                                             fallenhet 

 

 

                                         Lgr 11                  Klassen              Arbetsfördelning  

                  Skollagen                                 

                                         Normer 
 
Figur 3: Strukturen av vår egen verksamhetsmodell utifrån intervjuer (fritt skapad från Engeström, 2005). 

 

Denna verksamhetsmodell är konstruerad för att kunna svara på arbetets frågeställningar 

gällande hur lärare bemöter elever i fallenhet, vilka material som de använder, samt hur 

materialen syftar att stimulera dessa elever. Verksamhetsmodellen har även använts vid 
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utformningen av intervjuschemat med avseende att alla faktorer skulle beröras. Den här 

modellen har konstruerats genom att läraren är subjektet som vi velat titta närmare på 

och mer specifikt hur läraren arbetar med elever i fallenhet blir undervisningen, vilket 

då blir objektet. Den förmedlande artefakten blev de olika material som används i 

undervisningen. Regler och normer som läraren behöver ta hänsyn till vid utformningen 

av undervisningen var för oss självklara att använda, det vill säga Lgr 11, skollagen och 

de normer som skolan/läraren själva har utformat. Gemenskapen blev i sin tur också 

självklar då det var delar av en klass vi ville undersöka, det vill säga läraren och elever i 

fallenhet. I arbetsfördelningen behandlade vi både hur arbetet i klassen ser ut och hur 

arbetet fördelas kollegialt. Det förväntade resultatet av vår modell var att få reda på om 

undervisningen är stimulerande eller inte för elever i fallenhet. För att förtydliga och 

visa vart vi stött på motsättningar under intervjuerna har vi använt oss av slingrade pilar 

mellan berörda faktorer i resultatredovisningen. 
 

5.5 Tillförlitlighet 

För att arbetet ska upplevas som trovärdigt krävs det att informationen grundar sig på 

tillförlitliga metoder och tillvägagångssätt. Exempel på detta är validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet och objektivitet (Denscombe, 2016). 

 
5.5.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida undersökningen och resultatet är giltigt, att det finns en 

relation mellan resultatet och verkligheten (Allwood & Erikson, 2010). Sandberg och 

Faugert (2016) belyser att det som mäts ska vara relevant, med hänseende både till syfte 

och till frågeställningar. Vidare anser de även att det är viktigt att redovisade metoder 

och slutsatser är logiska utifrån syftet. Det vill säga att vårt resultat känns trovärdigt 

baserat på att våra metodval har varit lämpliga för att besvara frågeställningarna, samt 

stämmer överens med arbetets syfte. 

 
5.5.2 Reliabilitet  

Enligt Sandberg och Faugert (2016) handlar reliabilitet om tillförlitlighet. Det innebär 

att andra personer ska kunna använda samma metod för datainsamling och analys som 

vi har använt och att det ska ge likvärdigt resultat (a.a.). Genom att utgå från 

semistrukturerade intervjuer kan vi inte helt utgå från att någon annan person skulle få 

exakt samma resultat som oss samt att de intervjuades svar är individuella. Däremot kan 

det gå att få någorlunda likvärdigt resultat baserat på likheter och skillnader i 

intervjusvar som är grundade i vår intervjuguide (bilaga A). Sandberg och Faugert 

(2016) beskriver även att undersökningen ska ske systematiskt och att man noggrant ska 

dokumentera sitt tillvägagångssätt för att andra personer ska kunna genomföra samma 

undersökning. Detta finns beskrivet i metoddelen av examensarbetet. 

Dokumentanalysen är däremot en relativt säker och icke förändringsbar information, då 

texten är permanent och inte ändras över tiden. Enligt Sandberg och Faugert (2016) kräv 

det att materialet är pålitligt och tydligt visar vart empirin kommer ifrån för att resultatet 

ska anses vara reliabelt.  

 
5.5.3 Generaliserbarhet 

Arbetet kan inte ges en stark generaliserbarhet då det är kopplat till intervjudeltagarna, 

samt att det enbart genomförts två intervjuer. För att ett arbete ska ses som 

generaliserbart krävs det att resultatet ska kunna appliceras vart som, på vilka aktiva 

matematiklärare som helst och likaså material (Denscombe, 2016). Bortsett från 

generaliserbarheten har intervjuerna varit givande, men de hade kunnat variera i resultat 
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med fler eller andra lärare. Att lärarna använder olika material har resulterat i att 

arbetets resultat kommer att differentiera.  

 
5.5.4 Objektivitet 

För att resultatet ska vara så objektivt som möjligt har vi tagit fasta på att förhålla oss 

neutrala. Genom att inte väva in personliga värderingar visar forskaren att arbetet är 

objektivt (Bryman, 2011). Då verksamhetsmodellen varit utgångspunkt vid 

utformningen av intervjufrågorna har valet av frågor grundat sig i arbetets 

frågeställningar. De har alltså inte baserats på vad vi själva anser intressant. Vid 

analysen av materialen har det underlättat att vi är två för att hålla objektiviteten. Detta 

med anledning av att vi varit i kontakt med de olika materialen genom våra VFU-

tillfällen, och att vi då arbetat med varsitt av de båda läromedlen. Den som möter 

materialen för första gången har lättare att förhålla sig objektiv, då denne inte hunnit 

bilda sig en uppfattning av materialet ännu eller färgas av handledarens åsikter.   

 

5.6 Etiska aspekter 
Under vårt arbete har vi utgått från de forskningsetiska principerna som utformats av 

Vetenskapsrådet (2002). De fyra principerna som vi utgått ifrån är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet och 

samtyckeskravet behandlade vi skriftligt genom informationsdokumentet (bilaga B), 

konfidentiallitetskravet och nyttjandekravet har vi tagit muntligt i samband med 

intervjuerna. 

 

Vid intervjutillfällena har deltagarna även fått skriva under informationsdokument för 

att delta i studien. I informationsdokumentet framgår syftet med examensarbetet. 

Deltagarna får även ta ställning till om de godkänner att intervjun spelas in eller inte. 

Avslutningsvis informerar vi även deltagarna om att ljudupptagningarna kommer 

raderas efter att de transkriberats, och att deras namn inte kommer användas i 

transkriberingarna.  

 

6 Resultat och analys 
I följande avsnitt redovisas och analyseras den insamlade empirin flytande, baserat på 

verksamheternas faktorer som presenterats i figur 3. Resultatet för varje faktor 

presenteras separat med en efterföljande analys. När varje faktor är redovisas 

presentaras resultatet av verksamheten som helhet och där igenom även resultaten av 

arbetets frågeställningar. Avsnittet avslutas sedan med två verksamhetsmodeller som 

visar en sammanställande analys av resultatet från de båda verksamheterna. 

 

6.1 Subjekt - Läraren  
Både Lärare A och Lärare B har 15 års erfarenhet av att arbeta som lärare och är 

utbildade matematik-, och NO-lärare för årskurs 1-7, samt att de gått matematiklyftet. 

Med anledning av detta upplever båda att de har tillräckliga kunskaper för att möta 

elever i fallenhet. Lärarna definierar även elever i fallenhet på ungefär samma sätt. 

Elever i fallenhet tenderar att bland annat ha en högre resonemangsförmåga, har lätt att 

ta till sig innehållet och räknar oftast snabbare än övriga elever i klassen. Däremot 

poängterar båda lärarna att det kan vara riskfyllt att enbart förlita sig på att snabba 

elever är i fallenhet.  

 

Lärare A poängterar även att det kan vara svårt att urskilja de elever som är i fallenhet 

så tidigt som i årskurs 1. Med anledning av detta använder Lärare A sig av 
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kunskapstester för att se vilken nivå varje elev ligger på, och utformar sedan 

undervisningen baserat på resultaten. 

 
Det är lite svårt i början när de går i ettan, men man gör ju lite tester 

på dem och då ser man ju lite hur de ligger till. På så sätt kan man få 

lite aningar om att vissa elever kanske kommer att kunna räknas som i 

fallenhet. (Lärare A, 2016-12-01) 

 
6.1.1 Analys av subjekt 

Som det framgår av resultatet har de båda lärarna likvärdiga definitioner om vad det 

innebär att vara i fallenhet. Dessa kännetecken av elever i fallenhet styrks bland annat 

av Kokot (1999) och Wistedt (2008), som båda poängterar att just intresse och förmåga 

att lätt ta till sig innehåll visar på fallenhet. Wistedt (2008) använder även 

lösningshastigheten som ett betydande kännetecken för elever i fallenhet. Att enbart 

använda sig av lösningshastigheten vid lokalisering av elever i fallenhet var däremot 

något som båda lärarna var kritiska till, med anledning av att det inte var en garanti att 

eleven förstått uppgiften eller räknat rätt. Detta visar på vikten av att föra olika 

matematiska samtal och resonemang med eleverna, för att verkligen kunna urskilja 

elevers kunskapsnivåer.  

 

Lärare A var den av lärarna som lyfte aspekten att det kan vara svårt att urskilja elever i 

fallenhet i så låga årskurser som årskurs 1-3. En lösning på detta blev att Lärare A 

använde sig av kunskapstester för att urskilja de elever som kan komma att räknas som i 

fallenhet. Att använda tester för att urskilja elever i fallenhet är en metod som går i linje 

med Mönks och Ypenburgs (2009) forskning. Det som skiljer testerna åt är främst att 

Mönks och Ypenburg (2009) riktar in sig på så kallade intelligens- och IQ-tester, medan 

Lärare A som tidigare nämnt använder sig av kunskapstester.  

 

6.2 Objekt - Undervisningen  
Lärarnas arbetslivserfarenheter har visat att subtraktion är det matematiska område som 

flest elever i årskurs 1-3 har svårast för, även elever i fallenhet. Enligt lärarna uttrycker 

även eleverna själva att de upplever subtraktionen som mer krävande än många andra 

matematiska områden.  

 
Men får lägga mer tid och mer kraft på just subtraktion […] för man 

märker ju att barn har betydligt svårare för subtraktion än vad de har 

för addition. […] Vi pratar om många olika strategier […] och lägger 

kraft på att variera undervisningen för att få alla att förstå. (Lärare A, 

2016-12-01) 

 

Med anledning av detta väljer båda lärarna att arbeta extra mycket inom detta område 

och med att befästa subtraktionens grunder. För att underlätta förståelsen av subtraktion 

med de yngsta eleverna använder därför Lärare A olika laborativa material, såsom 

multilänkar, balansvåg och pengar.  

 
Jag använder ofta vågen (balansvåg) när vi arbetar med likhetstecknet 

och dess betydelse. För att eleverna själva på ett tydligt sätt ska se om 

det blir jämnvikt eller inte. […] Sedan använder vi pengar och leker 

affär, så eleverna bland annat får träna sig på hur mycket de ska ha i 

växel […]. (Lärare A, 2016-12-01)   
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Lärare B som undervisar elever i årskurs 3 har kommit längre i förståelsen för 

subtraktion och är därför inte i behov av samma stöd som Lärare A. Istället arbetar 

Lärare B mycket med olika textuppgifter och nyckelord som avslöjar vilket räknesätt 

uppgifterna är ute efter. När det kommer till elever i fallenhet upplever däremot Lärare 

B att de knäcker dessa nyckelord förhållandevis snabbt, och löser uträkningarna utan 

större ansträngning. Som en följd av det låter Lärare B elever i fallenhet jobba 

accelererande, vilket innebär att hon låter dem arbeta vidare i läromedlet utan att bromsa 

dem. Detta arbetssätt gör att eleverna i fallenhet kommer i kontakt med svårare 

uppgifter snabbare än övriga elever i klassen. Lärare B motiverar användandet av 

acceleration enligt följande.  

 
I den här åldern tycker de att det är roligt att räkna och då gärna 

självständigt. Eleverna känner sådan bekräftelse av att de kan genom 

att bara få mata på. […] Likaså om det är enkelt för några elever och 

de blir klara mycket snabbare än alla andra ska de inte behöva traggla, 

då blir det straffarbete enligt mig.  (Lärare B, 2016-12-07)  

  
6.2.1 Analys av objekt  

Som det framgår av resultatet har lärarnas erfarenheter visat att subtraktion är det 

matematiska område som är mest problematiskt för elever i årskurs 1-3. De båda 

lärarnas erfarenheter om subtraktion stämmer även med resultat ifrån tidigare forskning. 

Enligt Baroody (1984), Romberg och Collis (1987) är subtraktion ett komplext 

räknesätt särskilt vid huvudräkning, inte minst för elever i de yngre årskurserna. Till 

följd av dess komplexitet har även subtraktion betydligt lägre lösningsfrekvens än 

övriga räknesätt i de aktuella årskurserna (Romberg & Collis, 1987). På grund av 

subtraktionens komplexitet väljer därför de båda lärarna att stödja och utmana eleverna 

på lite olika sätt, som även lämpar sig för de olika årskurserna. Lärare A använder 

mycket konkret material för att underlätta den abstrakta delen för eleverna, detta med 

anledning av att eleverna går första terminen i årskurs 1. Lärare B jobbar istället mycket 

med att ge eleverna redskap för att tolka nyckelord och få förståelse för området på en 

djupare och mer komplex nivå, med hänseende att eleverna går i årskurs 3. Eleverna i 

fallenhet som går i Lärare B´s klass visade sig som tidigare nämnt ha lätt för att knäcka 

nyckelorden och lösa textuppgifterna. Enligt Arancibia, Boyanova och González (2016) 

tenderar elever i fallenhet att urskilja sig genom att de behärskar mer komplexa 

beräkningar, som bland annat kan innebära flera olika processer.  

 

6.3 Förmedlande artefakt - Material  
Det material som främst används i undervisningen av så väl Lärare A som Lärare B är 

respektive läromedel, ”Mera favorit matematik” och ”Safari 3A”. Förutom att eleverna 

räknar i läromedlen använder de båda lärarna dem som grund vid planering av 

undervisnigen och i viss mån även de tillhörande lärarhandledningarna.  

 
Vid planering av undervisning förbereder jag mig inte till varje 

lektionstillfälle, […] utan jag tänker att boken ger en rätt bra grund att 

jobba med. (Lärare B, 2016-12-07)   

 

De delar av läromedlen som vi valt att analysera är de som behandlar det matematiska 

området subtraktion. Även om de båda läromedlen skiljer sig i layout och 

uppgiftsformuleringar har de ändå liknande grunder. Läromedlen inleder subtraktionen 

med grundläggande uppgifter där eleverna ska se sambandet mellan addition och 

subtraktion. Favorit matematik som används i en årskurs 1 skiljer sig från Safari, då 
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varje uppgift erbjuder eleverna bildstöd. För att göra subtraktionen ännu tydligare 

använder sig Lärare A även av konkreta material som balansvåg, pengar och 

multikuber. 

 

I nästa steg skiljer sig läromedlen i vilken metod för beräkning av subtraktion som 

eleverna ska använda, Mera favorit matematik behandlar räkna bakåt och Safari räkna 

uppåt. Safari tar i slutet av kapitlets inledande del ska eleverna byta från metoden räkna 

uppåt till att räkna bakåt. Efter den grundläggande delen av kapitlet ska eleverna sedan 

genomföra en diagnos för att sedan antingen räkna repetitionsuppgifter eller mer 

utmanande uppgifter inom subtraktion. Gemensamt med båda läromedlen är att de 

främst är mängdtränande. Det finns ingen större progression av 

subtraktionsuppgifternas utformning inom varje metod, utan progressionen sker främst 

mellan metoderna. Denna progression är i sin tur det som bidrar med den 

grundläggande berikningen av undervisningen. För att utmana elever i fallenhet 

ytterligare brukar båda lärarna be dem att ibland göra fler lösningar på samma uppgift.  

 
Du har använt dig av uttrycksformen bild här. Skulle du kunna försöka 

dig på att göra en uträkning och hur skulle den se ut med hjälp av 

bilden? (Lärare A, 2016-12-01) 

 

Som komplement till arbetet i läromedlet använder Lärare A gärna även olika tekniska 

hjälpmedel som interaktiv skrivtavla och datorer för att variera och berika 

undervisningen. Uppgifterna är för det mesta konstruerade av läraren själv för att på så 

sätt kunna anpassa dem till alla elevers olika kunskapsnivåer.  

 
Jag använder smartboarden mycket för att få eleverna uppmärksamma 

på tavlan och tydliggöra vissa delar inom det aktuella området. Sedan 

tycker de att det är kul att få gå fram och trycka på smartboarden när 

vi gör de olika övningarna, som följs av helklass diskussioner. (Lärare 

A, 2016-12-01) 

 

Båda lärarna använder sig även av olika mängdtränande stenciler för att repetera vissa 

delar av subtraktionen som de anser att eleverna behöver träna ytterligare på. Utöver 

läromedelen använder båda lärarna sig dessutom av olika extramaterial för att ge 

eleverna berikande uppgifter inom subtraktion som utmanar dem på ett annat sätt än 

läromedlens uppgifter. Lärare B använder sig av extramaterialet ”Kikaren 3A”, och 

innehåller berikande uppgifter till grunduppgifterna i själva läromedlet, Safari 3A. 

Uppgifterna blir berikande genom att de behandlar större talområden och erbjuder mer 

komplexa beräkningar, samt att det även finns utrymme för diskussion.  

 
Det här extramaterialet som hänger ihop med läromedlet tycker jag är 

bra, bland annat för att det även erbjuder diskussioner. […] Att 

materialet är mer krävande innebär också att de här eleverna kan söka 

hjälp av varandra och samarbeta. […] Sen får man också tänka att det 

är bättre än ingenting. (Lärare B, 2016-12-07) 

   

Extra materialet som Lärare A använder heter ”Tankenötter” och tillhör läromedlet 

Mera favorit matematik. I Tankenötter förekommer det vad vi valt att kalla generellt 

berikande uppgifter. Med generellt berikade uppgifter syftar vi till att innehållet inte är 

uppdelat efter de olika matematiska områdena så att eleverna kan fokusera på enbart 

subtraktion, utan är helt fristående och ger en mer allmän berikning inom alla 

matematiska områden. Valet av extramaterial motiverar Lärare A enligt följande. 
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Ofta ger du kanske en extrabok till dem, men att de redan kan det som 

tas upp. Den här extraboken handlar både om att räkna och om att 

kunna se mönster och förstå olika händelser. (Lärare A, 2016-12-01) 

 

För att variera och berika undervisningen ytterligare använder sig båda lärarna av 

problemlösning, som inte alltid behöver vara kopplat till det aktuella matematiska 

området. Lärare A använder problemlösning under en lektion i veckan.  Lärare B 

tillägnar sällan hela lektioner för problemlösning, men det finns alltid tillgång till 

problemlösningskort i klassrummet när eleverna vill ta en paus ifrån arbetet läromedlet.  
 
6.3.1 Analys av förmedlande artefakt 

Som det framgår av resultatet använder lärarna sig mycket av läromedlen vid planering 

av undervisningen samt under lektionerna. Även om läromedlen erbjuder eleverna olika 

metoder för beräkning av subtraktion är de främst är mängdtränande, vilket gör att 

lärarna väljer att komplettera undervisnigen genom olika extramaterial. Detta eftersom 

båda anser att de behöver tillgodose eleverna, speciellt eleverna i fallenhet, med mer 

berikande uppgifter än vad läromedlen erbjuder. För att variera undervisningen 

ytterligare använder Lärare A även olika konkreta material samt teknisk utrustning. Att 

variera undervisningens upplägg och metoder är viktigt både för att hålla elevernas 

motivation uppe och för att inte alla elever tar till sig innehållet på samma sätt 

(Pettersson & Wistedt, 2013). 

 

Lärare B använde sig av extramaterialet Kikaren, som utöver berikning av läromedlet 

även erbjuder tillfällen för matematiska samtal, diskussioner och argumentationer. 

Lärare A öppnar också upp för diskussion och matematiska samtal genom sitt extra 

material Tankenötter, även om det är mer blandade uppgifter och inte ett matematiskt 

område i taget. Tidigare forskning pekar på just vikten av att föra matematiska samtal, 

diskussioner och argumentationer med elever för att utveckla dessa förmågor hos 

eleverna (Petterson & Wistedt, 2013). 

 

För att stimulera eleverna, inte minst elever i fallenhet, använder både Lärare A och 

Lärare B problemlösning i undervisningen. De utmanar även elever i fallenhet 

ytterligare genom att låta dem lösa uppgifter på flera olika sätt och genom olika 

representationsformer. Sammanfattningsvis kan vi se att de båda lärarna anstränger sig 

så gott de kan för att stimulera elever i fallenhet genom variation och utmanande 

uppgifter. Tidigare forskning betonar vikten av att även elever i fallenhet får stöd, 

stimulans och utmaningar för att utveckla sina matematiska förmågor (Pettersson & 

Wistedt, 2013; Tannenbaum, 1993; Kokot, 1999).  

 

6.4 Regler - Lgr 11, skollagen och normer 
Så väl Lärare A som Lärare B poängterar att det främst är läroplanen, Lgr 11, som styr 

undervisningens innehåll, men även timplanen. Båda lärarna är medvetna om att varje 

elev har rätt till att utmanas och stimuleras baserat på deras kunskapsnivå, men de 

upplever att tiden inte räcker till. Resultatet av att tiden inte räcker till blir därför att 

båda lärarna lägger mest tid hos de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven.  

 
Det är ju så att man oftast riktar alla insatser till de elever som har det 

svårt. Vi lärare har alltid ett krav på oss att så många elever som 

möjligt ska nå målen. Det är alltså det som är det största kravet, inte 

att så många som möjligt ska ha A. (Lärare B, 2016-12-07) 
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Båda lärarna hade gärna sett att det fanns mer tid för att sitta ned med elever i fallenhet 

och föra olika diskussioner och resonemang. Genom dessa samtal anser lärarna att 

eleverna skulle få möjlighet att utveckla sina resonemangsförmågor. Lärarna menar 

även att de på så sätt skulle lära sig mer om elevernas kunskaper, vilket skulle leda till 

att lärarna lättare kan anpassa uppgifterna till elevernas kunskapsnivå.  

 

När det kommer till de normer som finns i kassrummen visade det sig att en av dessa 

normer som båda lärarna strävar efter är ett positivt sociomatematiskt klassrumsklimat. 

Genom denna form av klassrumsklimat får eleverna tillgodogöra sig grundläggande 

matematiska kunskaper genom varierat arbetssätt och så gott det går individanpassade 

uppgifter.  

 
6.4.1 Analys av regler 

Som det framgår av resultatredovisningen är timplanen en gemensam motsättning i de 

båda verksamheterna. Lärarna upplever att de inte har tillräckligt med tid för att 

individanpassa undervisningen så mycket som de vill, utan prioriterar de elever som 

behöver extra stöd för att nå kunskapskraven. Motsättningen inom tidsfaktorn påverkar 

därför elever i fallenhet genom att de bortprioriteras på grund av deras högre 

kunskapsmässiga utgångspunkt. Denna bortprioritering kan i sin tur resultera i att elever 

i fallenhet tappar motivationen eftersom de inte blir stimulerade, vilket i längden kan 

leda till att de presterar sämre (Pettersson & Wistedt, 2013).  

 

Genom intervjuerna framkom det att båda lärarna utöver de normer de annars har i 

klassrummen, även strävar efter ett positivt sociomatematiskt klassrumsklimat i 

samband med matematikundervisningen. Yackel och Cobb (1996) poängterar att 

använda sig av ett positivt sociomatematisk klassrumsklimat gynnar alla elevers 

kunskapsutveckling. Genom det öppna och inkluderande klassrumsklimat som bland 

annat kommer av sociomatematiska normer, inkluderas och stimuleras varje elev utefter 

sin egen kunskapsnivå (a.a.).  

 

6.5 Gemenskapen - Klassen  
Båda klassernas gemenskap bygger på att mer eller mindre alla elever är aktiva på 

lektionerna. Eleverna i Lärare A´s klass går i en årskurs 1 och har med tanke på det inte 

hunnit lära känna varandra lika bra som eleverna i Lärare B´s klass som går i årskurs 3. 

Trots detta varierar både Lärare A och Lärare B arbetsformer genom att eleverna får 

arbeta tillsammans, men att lärarna försöker placera elever i grupper där de kan dra 

nytta av varandra. Båda lärarna använder sig även av EPA-modellen, där eleverna får 

arbeta först enskilt, sedan i par och sist alla genom helklass diskussion.  

 
Vi kan tycka att vi är väldigt pedagogiska och ligger på en bra nivå i 

vårt språk. Vi tycker kanske därför att nu borde vi nått ut till alla, men 

så är det inte alltid. Men genom att de kanske får lyssna på en kompis 

så kanske de förstår, […] för barn förklarar ju på ett helt annat sätt än 

vad vi gör, och då kanske det lossnar för dem. (Lärare A, 2016-12-01) 

 

När det kommer till elever i fallenhet medverkar de i båda verksamheterna i den 

ordinarie undervisningen och ges samma förutsättningar som övriga elever i klassen. I 

Lärare B´s klass är det två elever som läraren anser vara i fallenhet och därför får de 

ofta arbeta tillsammans och samarbeta med mer utmanande uppgifter.  
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I min klass har jag turen att det är två elever som kan räknas till elever 

i fallenhet. Därför kan de samarbeta och på så sätt dra nytta av 

varandra. Nu när de är på samma ställe i läromedlet kan de göra 

uppgifterna tillsammans och diskutera kring dem. (Lärare B, 2016-12-

07) 

 
6.5.1 Analys av gemenskapen  

Båda lärarna arbetar med ett öppet klassrumsklimat och goda relationer mellan eleverna. 

Genom detta är deras förhoppning att främja lärandet genom variation i hur eleverna 

arbetar under matematiken. Lärarna använder sig även av EPA-modellen i ett steg att 

uppmuntra matematiska samtal, diskussioner och argumentationer. För att eleverna ska 

kunna utveckla dessa förmågor krävs det att de får arbeta med det kontinuerligt i 

undervisningen (Pettersson & Wistedt, 2013). Genom att bryta av den traditionella 

klassrumsundervisningen med muntliga inslag bidrar det till ytterligare variation i 

undervisningen. EPA-modellen bidrar förutom med de muntliga inslagen även med att 

lärarna kan visa intresse för eleverna på ett helt annat sätt, än när de sitter och räknar i 

sina matematikböcker. Enligt tidigare forskning kan lärare genom att variera 

undervisningen, visa intresse för ämnet och för eleverna, stimuleras också elevernas 

kunskapsutveckling och intresse för undervisningen (Illeris, 2007). 

 

6.6 Arbetsfördelning  
När det kommer till arbetsfördelningen inom de båda verksamheterna finns det en del 

olikheter. Lärare A ansvarar inte för en enskild klass utan har istället ansvaret för 

matematiken, idrotten och No för båda parallellklasserna. Detta leder till att Lärare A 

kan fokusera planeringen på ett helt annat sätt, och även kan lägga större tid på att 

individanpassa uppgifter. Lärare A lägger även en del av sin planering på att utforma 

uppgifter som sedan används på den interaktiva tavlan. Lärare B ansavrar däremot för 

mer eller mindre all undervisning i sin klass. Utöver ordinarie undervisning ansvarar 

Lärare B även för Svenska som andraspråksunderviningen på skolan, vilket leder till att 

det blir ännu mer ämnen och lektioner som behöver planeras. Detta innebär att Lärare B 

inte kan fokusera på matematikundervisningen i samma utstäckning som Lärare A, och 

använder sig därför av mer färdigkonstruerade material och uppgifter men varierar i hur 

hon använder dem.  

 

En motsättning som både Lärare A och Lärare B upplever inom de båda verksamheterna 

är att de saknar att det finns extra resurser som kan stödja elever i fallenhet, som det 

exempelvis finns för elever i svårighet via specialpedagog. Däremot har Lärare B 

tillgång till ytterligare en lärare under några lektioner i vecken vilket leder till att de kan 

dela eleverna i mindre grupper. Detta leder till att Lärare B kan fokusera på elever i 

fallenhet vid några av tillfällena och utmana dem samt föra dialoger och resonemang på 

ett helt annat sätt än vid helklassundervisningen. Att inte kunna dela upp klassen är 

något som Lärare A upplever som en motsättning i sin undervisning, eftersom det i 

nuläget inte finns utrymme att enbart fokusera på att utmana elever i fallenhet. En 

konsekvens av detta är att Lärare A till viss del behöver bromsa elever i fallenhet för att 

kunna hålla ihop klassen 

 
6.6.1 Analys av arbetsfördelning 

Som det framgår av resultatet skiljer sig hur arbetsfördelningarna ser ut inom 

verksamheterna, vilket leder till att undervisningens påverkas och formas på olika sätt. 

Lärare A har mer utrymme för planering, vilket leder till mer individanpassade och 

berikande uppgifter. Däremot upplever Lärare A trots det en motsättning i 
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verksamhetens arbetsfördelning, med anledning av att det inte finns någon extra 

personal att tillgå. Lärare B har genom sin verksamhets arbetsfördelning inte samma 

utrymme för att individanpassa uppgifter i samma utsträckning som Lärare A, och 

jobbar på grund av det mer accelererande. Att Lärare B har tillgång till extra personal i 

undervisningen gör det möjligt att dela upp klassen vid vissa tillfällen. Genom kan 

därför Lärare B låta elever i fallenhet arbeta mer accelererande, samtidigt som det finns 

möjlighet till berikning. Mönks och Ypenburg (2009) lyfter inte fram vare sig 

acceleration eller berikning som det bästa sättet att bemöta och stimulera elever i 

fallenhet. Det viktiga ligger i att göra det bästa av situationen och att bemöta elever i 

fallenhet på ett sådant sätt att de stimuleras och att en positiv utvecklingskurva 

bibehålls.  

 

En motsättning som båda lärarna upplever inom respektive verksamhet är bristen på 

extra stöd så som specialpedagog för även elever i fallenhet. Att det är så här kan till 

viss del bero på det som Mönks och Ypenburg (2009) tar upp angående den rådande 

utbildningspolitiken, som fokuserar mer på elever i svårigheter. Samtidigt står det 

skrivet i läroplanen att undervisnigen ska anpassas till varje elevs kunskapsnivå 

(skolverket, 2016), vilket i sin tur borde innebära att även elever i fallenhet har rätt till 

extra stöd.  

 

6.7 Sammanställande analys av resultatet  
Resultatet för hur lärarna uppmärksammar elever i fallenhet för matematik visade att de 

båda lärarna definierar denna elevgrupp på ungefär samma sätt, det vill säga elever som 

är intresserade för ämnet, snabbt förstår innehållet och kräver större utmaningar för att 

stimuleras. Lärarna var även eniga med att det ett viktigt verktyg att stimulera elever i 

fallenhet är att föra matematiska resonemang med dem. Dessvärre finns det inte 

tillräckligt med tid för att ge eleverna denna stimulans. Istället försöker lärarna göra det 

bästa av situationen genom varierad undervisning, med olika berikande och 

accelererande uppgifter.   

 

Resultatet för vilka material som de båda lärarna använder för att stimulera elever i 

fallenhet för matematik, visade att mycket av det övergripande innehållet var likartat. 

Båda lärarna strävar att undervisningen ska vara så varierande och individanpassad som 

möjligt utifrån de förutsättningar de har. Lärare A arbetar mycket med smartboard och 

datorer, men samtidigt även en del laborativa material för att göra innehållet extra 

tydligt för eleverna i årskurs 1. Genom dessa hjälpmedel kan eleverna stimuleras på 

olika nivå samtidigt som de använder samma material. Lärare B har inte samma 

tekniska möjligheter och använder sig därför mycket av läromedlet, läromedlets 

extramaterial samt stenciler. Båda lärarna använder sig även av 

problemlösningsuppgifter för att berika samtliga elever i klassen.  

 

Resultatet för materialanalysen visade att det vanligaste uppgiftinnehållet i själva 

läromedlen var att de var mängdtränande med inslag av berikande uppgifter och 

arbetssätt. Eleverna i fallenhet stimuleras genom att lärarna förser dem med 

individanpassade och utmanande uppgifter genom olika extramaterial. De får även 

stimulans genom viss acceleration och matematiska samtal mellan varandra och med 

lärarna.  
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Figur 4: Verksamhetsmodell och sammanställande analys av Lärare A´s verksamhet (fritt skapad från 

Engeström, 2005). 

 

 

 

Läraren strävar efter varierad och 

individualiserad undervisning. 

Fokuserar på att ge alla elever 

grundkunskaperna inom det 

matematiska området.  

 

Elev i fallenhet - intresserade för 

ämnet, högre resonemangs 

förmåga, kan använda fler 

representationsformer, duktiga på 

att räkna, räknar snabbt. 

Materialet består av läromedlet ”Mera favorit Matematik”, 

smartboard, dator, problemlösningsuppgifter, och olika 

laborativa material så som pengar. 

Undervisningen bygger på att befästa 

hur eleverna gör beräkningar inom 

subtraktion. Det läggs även mer tid 

vid detta område än exempelvis 

addition.  

Normer och regler som styr 

undervisningen är Lgr 11 och 

skollagen.  

 

Skolan har inte några 

gemensamma riktlinjer för hur 

lärarna bör arbeta med elever i 

fallenhet. 

 

I klassrummet råder ett öppet 

klassrumsklimat där eleverna 

får arbeta tillsammans samt 

argumentera och diskutera om 

sina lösningar. De får även 

undervisa varandra. Det hålls 

även traditionell undervisning 

av läraren. 

Klassens gemenskap bygger på att 

mer eller mindre alla elever är 

aktiva på lektionerna under 

lektionerna. Klassen är en årskurs 

1 och har därför inte hunnit lära 

känna varandra riktigt än. 

  

Eleverna i fallenhet medverkar i 

ordinarie undervisning och ges 

samma förutsättningar som övriga 

elever. Vid vissa tillfällen får de 

elever som är i fallenhet arbeta 

tillsammans för att dra nytta av 

varandra. De får även hjälpa 

övriga elever i klassen.  

 

I klassen varieras arbetsformer 

vilket leder till att eleverna arbetar 

så väl enskilt, som i par, grupper 

och helklass. Grupper och par 

bestäms av läraren som strävar 

efter att placera de som ligger nära 

varandra i kunskapsutvecklingen 

tillsammans. 

 

Arbetsfördelningen på skolan bygger 

på att de båda lärarna i årskurs 1 delar 

upp undervisningen, vilket innebär att 

matematik läraren undervisar i båda 

klasserna och inte behöver planera så 

många olika ämnen som en lärare som 

ansvarar för all undervisning.  

 

Det finns inga resurslärare som arbetar 

med eleverna i fallenhet. 

 

 

Timplanen begränsar och 

styr undervisningen. 

Resultatet blir att eleverna stimuleras, 

men inte tillräckligt. 
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Figur 5: Verksamhetsmodell och sammanställande analys av Lärare B´s verksamhet (fritt skapad från 

Engeström, 2005). 

Läraren baserar sin undervisning 

på att befästa ”viktiga 

grundkunskaper” genom varierat 

arbetssätt och individualisering.  

 

Eleverna i fallenhet arbetar med 

acceleration och berikning. 

Läraren för även extra 

diskussioner med dessa elever. 

 

Elev i fallenhet - tar lättare och 

snabbare till sig innehållet, kräver 

större utmaningar, högre 

resonemangsförmåga, räknar 

snabbt och rätt. 

 

Materialet består av läromedlet ”Matte direkt - Safari 3 

A”, extraboken ”Kikaren 3 A” (som är kopplat till 

läroboken), stenciler, problemlösningskort  

Undervisningen bygger på att befästa 

kunskaperna för beräkningar inom 

subtraktion, med extra fokus på 

textuppgifter. 

 

Försöker arbeta med eleverna i 

fallenhet och de som kan nå dit, i 

grupper när extra resurs finns 

tillgänglig. 

 

Normer och regler som styr 

undervisningen är Lgr 11 

och skollagen.  

Skolan har inte några 

gemensamma riktlinjer för 

hur lärarna bör arbeta med 

elever i fallenhet.  

Det erbjuds däremot frivillig 

extra matematik under 

elevens val. 

 

De normer som råder i 

klassrummet är att läraren 

strävar efter ett öppet 

klassrumsklimat där eleverna 

är delaktiga i diskussioner 

och hjälper varandra. 

Undervisningen består till 

stor del av traditionell 

undervisning. 

Klassen består av väl 

sammansvetsade elever där alla 

kan arbeta med alla.  

 

Eleverna i fallenhet medverkar för 

det mesta i ordinarie undervisning 

men baserat på acceleration. De i 

fallenhet jobbar mycket 

tillsammans men trivs även med 

att arbeta enskilt och ”producera 

sidor”. 

 

I klassen varieras arbetsformer 

vilket leder till att eleverna arbetar 

så väl enskilt, som i par, grupper 

och helklass. Grupper och par 

bestäms av läraren som strävar 

efter att placera de som ligger nära 

varandra i kunskapsutvecklingen 

tillsammans. 

 

Arbetsfördelningen mellan 

lärarna på skolan bygger på att det 

finns en ansvarig lärare för varje 

årskurs. Den intervjuade läraren 

arbetar enbart 80 % och ansvarar 

ut över ordinarie undervisning 

även för SvA(svenska som 

andraspråk) i årskurs 1-6.  

 

Det finns inga extraresurser som 

specifikt för de elever som är i 

fallenhet i ordinarie undervisning. 

  

I den aktuella klassen finns det vid 

några lektioner i veckan tillgång 

till extrapersonal i klassrummet. 

 

 

Timplanen begränsar och 

styr undervisningen. Arbetsbördan som kommer av 

anställningen. (80 %, planering 

alla ämnen + SvA) 

 

Resultatet blir att eleverna 

stimuleras, men inte tillräckligt. 
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7 Diskussion 
Det avslutande avsnittet kommer inledas med en diskussion om arbetets metodval följt 

av en diskussion om arbetets resultat. Avsnittet avslutas med slutsats och förslag till 

fortsatt forskning. 

   

7.1 Metoddiskussion 
Valet av metoder, intervjuer och materialanalyser har visat sig vara lämpliga för detta 

arbete, baserat på att den insamlade empirin lett till att frågeställningarna kunnat 

besvaras. Tidsfaktorn har varit det som utgjort den största begränsningen för arbetet, då 

vi gärna hade genomfört fler intervjuer och materialanalyser för att få fram ett mer 

generaliserbart resultat. På grund av den begränsade tiden valde vi därför att fokusera på 

att få fram god kvalitet på det vi hade än att stressa för att göra fler intervjuer.  

 

Som vi förklarat tidigare gjordes urvalet genom subjektivitet. Vi utgick från lärare som 

vi tidigare varit i kontakt med genom våra VFU-platser. Att utgå från lärare som vi 

redan kände vid intervjuerna innebar både för- och nackdelar. Några av dessa fördelar 

har varit att vi redan hade en viss grundläggande förståelse om hur lärarna bedriver sin 

undervisning samt hur de arbetar med elever i fallenhet. Detta kan även ses som en 

nackdel då våra förkunskaper kunnat påverka resultatet. Så här i efterhand hade det 

kanske varit nyttigt att ha med en sedan tidigare okänd lärare för att se om resultaten 

ändå hade blivit förhållandevis lika. Dock anser vi att våra tidigare kopplingar till 

lärarna har varit mest till fördel.  

 

Vi har även fört en diskussion om vi skulle genomfört observationen efter intervjuerna. 

Om vi även använt oss av observationer hade vi kunnat jämföra hur lärarna säger att de 

arbetar med elever i fallenhet med hur de bedriver undervisningen. Detta hade kunnat ge 

oss mer information om hur lärarna faktiskt arbetar med dessa elever, men då hade vi 

missat arbetets syfte. Då vi ville fokusera på hur lärarnas egna åsikter om hur de 

uppmärksammar elever i fallenhet ansåg vi att intervjuer och materialanalyser skulle ge 

tillräcklig information. Vi ansåg även att svaren från intervjuerna var trovärdiga baserat 

på lärarnas engagemang i att delge sina erfarenheter. Då vi valde att spela in 

intervjuerna kunde vi även gå tillbaka och lyssna på lärarnas tonlägen, konstpauser och 

betoningar, för att analysera trovärdigheten baserat på dessa faktorer.  

  

Valet att använda verksamhetsteorin och dess verksamhetsmodell som analysmetod 

grundar sig i den tidigare forskning om elever i fallenhet som bearbetades så väl inför 

som under arbetets gång. Denna metod för val teori beror på att vi redan för början 

visste att de teorier som vi varit i kontakt med under utbildningen inte skulle passa för 

vår typ av arbete. Då vi ville synliggöra hur lärare uppmärksammar elever i fallenhet 

ansåg vi att verksamhetsteorin passar, med hänseende till att det är hela verksamheten 

som påverkar hur lärarna bemöter dessa elever. Verksamhetsteorin har hjälpt oss att se 

hur de olika faktorerna i verksamheten påverkar varandra och hur de tillsammans 

påverkar lärares tillvägagångssätt i undervisningen.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

I det här avsnittet kommer diskussionen fokusera på vad vi kom fram till i resultatet 

utifrån frågeställningarna. 
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7.2.1 Upptäcka och bemöta elever i fallenhet  

Under arbetets gång har vi genom intervjuer fått en överblick på hur verksamma lärare 

upptäcker och bemöter elever i fallenhet för matematik, samt vilka förutsättningar som 

finns inom verksamheterna. De tankar som låg till grund för själva arbetet handlade 

mycket om hur lärare arbetar för att stimulera elever i fallenhet för matematik, och om 

lärarna tar sig tid för denna elevgrupp. Enligt vår mening är det lätt att elever i fallenhet 

bortprioriteras tillförmån för de elever som behöver extra stöd för att överhuvudtaget nå 

kunskapskraven. Detta är något som även de intervjuade lärarna lyfte som den största 

motsättningen i undervisningen. Samtidigt känner de pressen att så många elever som 

möjligt ska nå kunskapskraven, snarare än att undervisningen ska anpassas så varje 

enskild individs kunskapsutveckling främjas. Frågan som vi ställer oss då är om 

acceleration verkligen är så illa som kritikerna påstår, eller om det är ett mer rättvist 

tillvägagångssätt och basera klasserna på kunskapsnivå snarare än ålder (Mönks & 

Ypenburg, 2009).  

 

När det kommer till definieringen av elever i fallenhet förväntade vi oss lärarna skulle 

ha ungefär samma syn på elever i fallenhet som den vi har, vilket i sin tur visade sig 

vara sant. Lärarnas definition om att elever i fallenhet utmärker sig bland annat genom 

att de är självständiga, tar snabbare till sig innehållet och har en högre lösningshastighet 

än övriga elever i klassen stämmer även med tidigare forskning (Wistedt, 2008; 

Persson, 1997; Tannenbaum, 1993; Kokot, 1999). Men med anledning av vad vi fått 

höra av de båda intervjuade lärarna ställer vi oss kritiska till att låta lösningshastighet få 

en allt för stor betydelse vid urskiljning av elever i fallenhet. 

 

Tittar vi närmare på resultatet och analysen känner vi att frågeställningen har besvarats 

på ett tillfredsställande sätt. De svar som vi fick fram stämde väl överens med både 

tidigare forskning och våra egna erfarenheter. För oss som blivande lärare är det bra att 

ha kunskap om hur elever i fallenhet kan uppmärksammas för att kunna nå dem i ett s 

tidigt stadie som möjligt (Pettersson och Wistedt, 2013). Det som mest skiljer de båda 

lärarna åt är deras arbetssätt för att stimulera elever i fallenhet. Lärare A arbetar mycket 

utifrån berikning medan lärare B arbetar mer accelererande med inslag av berikning. 

Vilket av de båda sätten som är bäst kan vi inte svara på, det viktigaste enligt oss är att 

lärarna har eleverna i fallenhet i åtanke och försöker stimulera dem så gott det går.  

 
7.2.2 Undervisningens material 

Svaret på vår andra frågeställning kom enkelt till oss via intervjuerna. Båda lärarna 

utgår mycket ifrån respektive läromedel samt att lärare A arbetar mycket med språket 

och smartboarden, medan lärare B använder det tillhörande extramaterialet. Något 

intressant vi upptäckte under intervjuerna var att båda lärarna även använder sig mycket 

av problemlösning för att berika undervisningen. Lärarna menar att problemlösning är 

ett utmärkt verktyg att identifiera och utmana elever i fallenhet, vilket även styrks av 

Pettersson och Wistedt (2013).  

 

Genom detta arbete ville vi även titta närmare på material specifikt för subtraktion, men 

det visade sig att materialet inte skiljer sig avsevärt beroende på det matematiska 

området. Överlag är det samma material men uppgifternas karaktär ändras och anpassas 

efter elevernas kunskaper. Detta ger oss insikt i varför det kan vara svårt att anpassa 

undervisningen till elever i fallenhet. En tanke som slagit oss är att det borde finnas mer 

lättillgängligt berikande material för lärare. Skolorna borde även arbeta fram 

gemensamma handlingsplaner för hur lärarna ska arbeta med elever i fallenhet. Vi har 

även märkt att vilka material som lärarna har att tillgå till viss del beror på vilken 
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kommun och skola de arbetar på. Det visade nämligen att den största skillnaden mellan 

de båda lärarna inte var synen på elever i fallenhet utan tillgången på material.  

 
7.2.3 Materialens förutsättningar att stimulera kunskapsutveckling 

När vi tittade närmare på materialanalysen visade sig större delen av uppgifterna i 

läromedlen vara mängdtränande. Den stora delen mängdträning kan både ses som 

positivt och negativt. Det positiva är att alla elever får möjlighet att verkligen lägga en 

kunskapsmässig grund och befästa sina kunskaper. Det negativa är att en för stor andel 

mängdtränandeuppgifter kan leda till att elever i fallenhet blir understimulerade och 

tappar motivationen för ämnet (Pettersson & Wistedt, 2013). Läromedlen erbjuder 

förvisso berikande uppgifter men inte i tillräckligt stor utsträckning eller med den 

komplexitet som kanske elever i fallenhet behöver. Istället läggs det största arbetet på 

läraren själv att ta fram och tillgodose elever i fallenhet med stimulerande material, och 

som vi nämnt tidigare finns inte tiden till det. En tanke som slagit oss i samband med 

detta är varför skolorna ska envisas med att alla elever i en klass ska arbeta med samma 

läromedel. Vi förstår aspekten med att underlätta för läraren, men borde det inte vara 

mest rättvist för den enskilda eleven att ha ett läromedel som är lämpligt utifrån dennes 

kunskapsnivå? Det vi kom fram i detta arbete var att materialen i sig inte utgjorde den 

största berikningen i undervisningen, utan det var hur lärarna använde dem som var den 

avgörande faktorn för stimulansen hos elever i fallenhet.  

 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det kommit fram nya frågor som skulle vara intressanta att 

forska vidare om. Eftersom vi kommit fram till att undervisningen endast till viss del 

stimulerar elever i fallenhet, tycker vi att det skulle vara intressant att veta hur man kan 

utforma undervisningen så den blir mer utmanande för denna elevgrupp. Vidare skulle 

det även vara intressant att veta mer specifikt vilka material som är mest utmanande och 

som därigenom kan anses vara bäst för elever i fallenhet. Dessutom anser vi att det 

skulle gynna aktiva lärare om man kan synliggöra vad elever i fallenhet själva anser om 

matematikundervisningen och vad de saknar eller skulle vilja få mer av.  

  

7.4 Slutsats 
Det vi kunnat konstatera med detta arbete är att även om viljan att ge elever i fallenhet 

en stimulerande matematikundervisning finns där, är det inte alltid att tiden finns eller 

att materialen är det bästa. Vi anser det vara en stor brist att det är tiden som avgör 

utfallet för elever i fallenhet och inte lärarnas kompetens eller vilja att tillgodose denna 

elevgrupp med passande uppgifter. Det finns alltså en stor motsättning inom 

verksamheten mellan hur lärarna skulle vilja genomföra undervisningen och 

verksamhetens normer, regler arbetsfördelning och material. 

 

8 Avslutning/sammanfattning 
Sammanfattningsvis vill vi klargöra vad vårt examensarbete handlat om. Vi har försökt 

klargöra hur lärare klargöra hur lärare upptäcker och bemöter elever i fallenhet inom 

matematik. Detta genom att använda verksamhetsteorin för att synliggöra hur olika 

faktorer i verksamheten påverkar hur elever i fallenhet blir bemötta. Baserat på syfte 

och frågeställningar visar vårt resultat att elever i fallenhet uppmärksammas genom 

bland annat att de räknar snabbt, är självgående och behöver större utmaningar än 

övriga elever. För att stimulera dessa elever försöker lärarna använda sig av varierad 

undervisning. Vidare visar resultatet att materialet påverkar så väl hur läraren planerar 

undervisningen som hur elever i fallenhet utmanas. Det visade sig även att trots det 
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används många olika material i undervisningen är läromedlen det material som används 

mest. Slutligen kan vi även konstatera att vi under arbetets gång fått en större förståelse 

för hur lärare upptäcker elever i fallenhet och för hur de arbetar med dessa elever. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuschema 
 

Intervjufrågor – ”Elever i fallenhet” 
 

Syftet med vårt examensarbete är att klargöra hur lärare i årskurs 1 och 3 upptäcker och 

bemöter elever i fallenhet. Våra intervjufrågor är utformade så att de kan svara på våra 

två frågeställningar: hur uppmärksammar lärarna elever i fallenhet och vilka material de 

använder. På det fysiska dokumentet vi skrivit svaren på framgår det även namn på 

närvarande personer och datum. Innan intervjun börjar har vi även tagit oss tid till att 

kort beskriva omgivningen, stämningen och andra saker som kan påverka resultatet. 

 

Beskrivning av omgivningen: 

 

Intervjufrågor: 
 

1. Hur länge har du jobbat som lärare? 

 

2. Hur skulle du definiera innebörden av begreppet fallenhet i matematik? 

 

3. Hur urskiljer du elever i fallenhet i din nuvarande klass och tidigare klasser som 

du arbetat med? 

 

4. Känner du att du har tillräckliga kunskaper och resurser för att bemöta dessa 

elever? (utbildning, fortbildning, personal, tid, utrymme) 

 

5. Vet du om det finns någon gemensam handlingsplan för hur er skola anser att 

man ska bemöta dessa elever? Vad säger kommunen? 

 

6. Hur arbetar du med elever i fallenhet i undervisningen? Vilka material använder 

du? Hur förbereder du dig? 

 

7. Känner du att det finns tid till att engagera sig tillräckligt för dessa elever eller är 

de för det mesta självgående? 

 

8. Övrigt: 
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Bilaga B Informationsdokument 
 
Hej, 
 
Vi heter Julia Andersson och Ida Mauritzson och går sjunde terminen på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Under denna termin kommer vi att skriva ett självständigt arbete 

inom matematik.  
 
Arbetet handlar om hur lärare upptäcker och bemöter elever i fallenhet för det matematiska 

området, subtraktion. Med anledning av detta skulle vi vilja göra en intervju med dig, samt 

analysera de material du använder för att bemöta denna elevgrupp.  
 
Vi vill härmed fråga dig om du har lust och möjlighet att delta i vår undersökning? Intervjun 

räknar vi med ta ca 20-30 min. Svaren i intervjun kommer att behandlas anonymt i det färdiga 

arbetet. Självklart behöver du inte svara på alla frågor och du kan när som helst välja att avbryta 

intervjun.  
 

 

 
Vid eventuella frågor nås vi på mail: 
Julia: jh222wu@student.lnu.se 
Ida: idhaolausson@gmail.com 
 
Tack på förhand! 
 

 
Med vänliga hälsningar 
Julia och Ida  
 

 
Ja, jag vill delta i undersökningen och godkänner att intervjun spelas in. 
 

 
________________________________________ 
                               Underskrift 
 
________________________________________ 
                              Ort & datum 

 

 

 

 

 

 
Ja, jag vill delta i undersökningen men godkänner INTE att intervjun spelas in. 
 

 
________________________________________ 
                                    Underskrift 

 

 
________________________________________ 
                              Ort & datum 
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