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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sex elever med fallenhet i matematik 

upplever sin matematikundervisning. I grundskolans läroplan står det att varje elev ska 

utvecklas efter sina förutsättningar. Detta gäller oavsett om det är elever i svårigheter 

eller elever med fallenhet i matematik. I litteraturbakgrunden redogörs det för begrepp 

som begåvning, fallenhet och särbegåvning. I denna studie bedöms dessa begrepp som 

likvärdiga. I studien kommer nio förmågor hos elever med fallenhet i matematik att 

lyftas fram, utifrån Krutetskiis teori. Studien handlar om elever med fallenhet i 

matematik och att deras förmågor bör tas tillvara på. Elever med fallenhet i matematik 

besitter olika förmågor som gör att de kan lösa uppgifter mer effektivt jämfört med 

andra elever. I teoriavsnittet presenteras Vygotskijs sociokulturella perspektiv och 

utifrån det beskrivs även centrala begrepp, medierande redskap och artefakter, till denna 

studie. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer med elever har data samlats in. 

Frågeställningarna vi valt har fokus på att lyfta fram vilken matematikundervisning 

elever med fallenhet uppskattar, hur de karaktäriserar den undervisning som främjar 

deras lärande i matematik bäst och hur de ser på sina egna matematikkunskaper. För att 

kort sammanfatta resultatet har det framkommit att elever med fallenhet i matematik 

önskar få komplicerade uppgifter som är utmanande för att utvecklas, enligt de 

intervjuade eleverna i denna studie.  

 

 

Nyckelord 
Matematik, elever, fallenhet, begåvning, undervisning, sociokulturell teori. 

 

Tack 
Vi vill rikta ett speciellt tack till eleverna som deltog i studien samt vår handledare för 

utvecklande samtal, vägledning och litteraturtips.  
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1 Inledning 
Grundskolans läroplan, Lgr 11, (Skolverket, 2011) belyser att alla elever ska bemötas 

och stimuleras utifrån individuella förutsättningar. Centralt är att möjliggöra alla elevers 

utveckling. Läraren ska planera undervisning utifrån varje enskild elev för att de ska 

känna att undervisningen är meningsfull. Detta uppdrag uttrycks i följande citat:  

 

”Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 

efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011:14). 

 

Valet av ämne till denna studie kan ses i relation till citatet ovan. Citatet ligger till grund 

för vår strävan att utveckla kunskap om hur lärande främjas för varje enskild elev. 

Studien inriktar sig mot elever med fallenhet i matematik. Intresset kommer från de 

erfarenheter vi fått på vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, där vi 

uppmärksammade elever som arbetade effektivt med matematikuppgifter, jämfört med 

andra elever i klassrummet. 

 

Efter vår verksamhetsförlagda utbildning har flera intressanta tankar och frågor väckts; 

hur elever med fallenhet ser på sin egen kunskap i matematikundervisning, vilka 

faktorer de anser vara viktiga för att utvecklas matematiskt, samt vilken 

matematikundervisning dessa elever uppskattar. Intresset ligger i hur eleverna uppfattar 

sig själva inom skolans verksamhet. Därför kommer denna studie att fokusera på 

elevernas perspektiv.  

 

De elever som medverkar i denna studie anses ha fallenhet i matematik av sin 

klasslärare. Det är dessa elevers perspektiv och åsikter som är intressanta, speciellt 

utifrån ett perspektiv om hur de uppfattar matematikundervisningens organisation och 

genomförande. Hur eleverna beskriver det sociala samspelet mellan lärare och elev i 

klassrummet kommer vara i fokus. Därför kommer denna studie fokusera på hur 

eleverna lyfter fram detta samspel, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Jenner (2004) 

menar att samspelet mellan lärare och elev är viktigt och när lärare har högt ställda 

förväntningar påverkas elevers resultat positivt i jämförelse med om det ställs låga 

förväntningar.  

 

Målet med denna studie är att skapa en bild av hur elever med fallenhet i matematik 

beskriver sin matematikundervisning, för att få kunskap om hur lärare kan skapa 

undervisning där elever med fallenhet i matematik, liksom alla andra elever, blir 

utmanade för att utvecklas. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med fallenhet upplever sin 

matematikundervisning, samt hur de ser på sin egen kunskap i matematik.  

 

2.2 Frågeställningar 

 Vilken matematikundervisning uppskattar elever med fallenhet mest? 

 Hur karaktäriserar dessa elever en matematikundervisning som främjar deras 

lärande bäst? 

 Hur ser dessa elever på sin egen kunskap i matematik? 
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3 Litteraturbakgrund 
Denna del presenterar tidigare forskning gällande undervisning av elever i allmänhet 

och specifikt elever med fallenhet. Första delen belyser forskning om elever med 

matematisk begåvning, därefter kommer en fördjupning av Krutetskiis (1976) definition 

av begåvade elever. Den tredje delen handlar om att ta tillvara på elever med fallenhet i 

matematik och vad som kan hända om lärare inte tar vara på dessa elever. Slutligen 

beskrivs samspelet mellan elev, lärare och miljö som en viktig faktor för elever med 

fallenhet i matematik. 

 

3.1 Definition av begrepp 
I forskning benämns elever med fallenhet i matematik på olika sätt. Begreppen elever 

med fallenhet, elever med begåvning och elever med särbegåvning bedöms lika i denna 

studie. Pettersson och Wistedt (2013) skriver att elever med fallenhet i matematik har en 

matematisk förmåga att lösa problem. Dessa elever har ett intresse och en känsla att lösa 

matematiska uppgifter. De har också en förmåga att se samband och kunna välja bort 

irrelevant information. Krutetskii (1976) lyfter fram begåvade elever i matematik utifrån 

nio förmågor som han kom fram till i sin studie som vi belyser nedan i 3.3. 

 

3.2 Elever med matematisk begåvning 
När det gäller elever med begåvning utgår vi i denna studie från den ryske psykologen, 

Krutetskiis (1976) definition. Krutetskii (1976) definierar matematisk begåvning som 

en unik förmåga och ett matematiskt gjutet sinne. Elever som har denna förmåga kan 

utnyttja matematisk fakta och utföra matematiska uppgifter, både i och utanför skolan. 

De har en tendens att vara nyfikna och upptäcka matematik överallt. Dessa elever följer 

sina egna, personliga vägar för att hitta lösningar och producerar nya idéer. Krutetskii 

(1976) kallar det senare "kreativ" matematisk förmåga för att skilja det från "skolans" 

matematiska förmåga, vilket är förmågan att effektivt slutföra matematiska tester eller 

problem i skolan. Efter att Krutetskii (1976) avslutade sina tolv år med systematiska 

studier på unga begåvade matematiker, hävdade han att matematisk förmåga fortsätter 

att utvecklas genom erfarenheter, instruktioner, utbildningar och ständiga utmaningar.  

 

Under de senaste decennierna har liknande synpunkter om begåvning lyfts fram från 

medarbetare till Krutetskii. Medarbetarna belyser vikten av att ha motivation och en bra 

miljö omkring sig. Därför blir utbildning och lärarnas roll viktig för elever med 

fallenhet i matematik (Dimitriadis, 2016). Elever som räknas som begåvade är elever 

som har skarpare kunskaper i matematik jämfört med andra elever i samma ålder. 

Elever som har begåvning inom matematik skiljer sig från mängden, eftersom de kan se 

abstrakta uppgifter och räknar ut svaren i huvudet. Dessa elever med begåvning har ett 

bra minne. De använder sig av tidigare erfarenheter och har goda kunskaper i att 

resonera (Stålnacke, 2015). 

 

3.3 Krutetskiis nio förmågor hos begåvade elever 
Krutetskii (1976) upptäckte nio matematiska förmågor i sin studie och vad som 

karaktäriserade dessa hos begåvade elever. Första förmågan handlar om att elever 

formaliserar matematiska material, det vill säga att de noga analyserar de matematiska 

problemens struktur och bildar sig en uppfattning baserat på uppgiftens formella 

struktur. Den andra förmågan, att elever kan generalisera matematiskt material, handlar 

om att de vet när och var informationen till en lösning ska användas, vad som är viktigt 
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respektive mindre viktigt. Den tredje förmågan, där elever arbetar med siffror och 

symboler, innebär att de arbetar med stor självsäkerhet och lätthet med uppgifter som 

innehåller siffror och symboler. Ett tecken på matematisk förmåga är om elever 

använder sig flytande av olika sätt att representera siffror, det vill säga bild, ord och 

symboler. Elevers förmåga att använda sekventiella och logiska resonemang, innebär en 

förmåga att placera objekt i ordningsföljd och förstå ordningen av händelser. Förmågan 

att förkorta och förenkla handlar om potentialen att förenkla och korta ner det uppgiften 

för att göra uträkningen effektiv, jämfört med hur den hade varit annars. Förmågorna att 

vända på mentala processer och att tänka flexibelt är mycket lika. Med det menas att 

elever kan hitta svar till problemlösningsuppgifter baklänges, de kan vända en 

tankegång och har en förmåga att se på problemlösningsuppgifter utifrån flera 

perspektiv. Förmågan att använda matematiska minnen handlar om elevers förmåga att 

memorera formler, siffror, och viktigt material för att lösa matematiska problem. Den 

nionde och sista förmågan handlar om att elever arbetar med rumsliga begrepp. Vissa 

individer har en större kapacitet än andra när det gäller att arbeta med rumsliga begrepp. 

Denna förmåga har ofta personer som är geometriker. Dessa personer påstås ha 

avancerade rumsliga resonemang och en förmåga att ha en viss fallenhet för teknik 

(Chamberlin, 2010; Krutetskii, 1976; Pettersson, 2011). 

 

Enligt Krutetskii (1976) skulle en elev besitta minst en av de nio förmågorna för att 

kallas för en begåvad elev i matematik. Eleverna var vanligtvis inte begåvade i alla nio 

förmågorna, men om de var sämre i någon förmåga, vägde det upp genom att vara bättre 

i en annan (Chamberlin, 2010; Krutetskii, 1976; Pettersson, 2011).  

 

3.4 Ta tillvara på fallenheten 
Kim (2006) belyser att elever med fallenhet kan tappa motivation i skolan om de inte 

blir tillräckligt utmanade. Det är viktigt att ta vara på elevers unika behov för att de ska 

utvecklas. Om elever med fallenhet i matematik inte blir tillräckligt utmanade kan det 

leda till att intresset går förlorat. Det kan vara lätt som lärare att tänka att elever med 

fallenhet klarar sig själva, men tvärtom kräver de mer uppmärksamhet och svårare 

uppgifter för att bli tillräckligt stimulerade. 

 
3.4.1 Arbetssätt 

Frederick, Courtney och Caniglias (2014) beskriver olika arbetssätt i skolan. Det 

handlar bland annat om grupparbeten, hur läraren skapar grupperingar och hur det 

fungerar. Ibland grupperas elever in efter förmåga. Det kan vara elever med fallenhet 

som bildar en homogen grupp tillsammans och övriga elever bildar en annan grupp. Hur 

grupperna delas in kan bero på vilket syfte läraren har med undervisningen. I vissa 

grupparbeten behövs elever med liknande förmågor för att kunna bemöta och utmana 

varandra på en likasinnad nivå. För elever med fallenhet kan detta vara positivt, 

eftersom de får arbeta och diskutera med likasinnade. En nackdel med homogena 

grupper kan vara att de behöver mycket tid eftersom eleverna är på en hög nivå och alla 

vill deltaga i diskussionen. 

 

I andra grupparbeten krävs det en blandning av elevers olika förmågor där de kan ha 

användning av varandra. Winner (1999) styrker det sistnämnda eftersom hon skriver om 

hur elever vanligtvis blir placerade i grupper utefter sina förmågor. En fördel kan vara 

att de elever som är i svårigheter får hjälp av elever med fallenhet. Detta arbetssätt kan 

vara bra träning för elever med fallenhet, eftersom de får öva på att förklara för andra 

elever. En  nackdel kan dock vara när elever med fallenhet hamnar i en grupp på för låg 

nivå där de inte utmanas.   
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3.4.2 Stöd för eleverna 

Frederick, Courtney och Caniglias (2014) förklarar att det finns tre olika nivåer av stöd i 

undervisning. I första nivån hjälper läraren elever att ta sig förbi den grundläggande 

nivån och utvecklar deras sätt att tänka. I andra nivån beskrivs ett annat sätt att ge stöd 

till elever. Genom att visa med konkret material och samtidigt förklara, hjälper läraren 

till att skapa en bredare förståelse för matematikuppgiften. I den tredje nivån beskrivs 

ett slags stöd som att ge återkoppling till elever genom att ge kommentarer till dem. När 

elever får återkoppling stöder detta deras lärande och det gäller både elever i svårigheter 

och elever med fallenhet. 

 

Påståendet att elever med fallenhet inte behöver stöd eftersom de anses kunna ta hand 

om sig själva är missvisande enligt Koshy, Ernest och Casey (2009). Något som kan 

stämma är att dessa elever kan klara sig bättre själva än svaga elever, men det innebär 

inte att elever med fallenhet ska vara ansvariga för sin egen utbildning. I linje med vad 

Wallström (2010) beskriver är det vanligt att ge resurser till de elever som anses vara 

svaga och att de elever som har fallenhet blir bortglömda. Koshy, Ernest och Casey 

(2009) uttrycker att dessa elever med fallenhet också behöver stöd i form av vägledning, 

uppmuntran och utmaningar för att utvecklas. Dessa tre stöd är bra att ha med sig i 

tankarna för lärare, både för elever med fallenhet i matematik och för svagare elever i 

matematik.  

 
3.4.3 Att utmana varje enskild elev med fallenhet 

Som tidigare nämnts behöver alla elever bli uppmärksammade och få anpassat stöd efter 

sina individuella behov. En elev med fallenhet i matematik mår inte bra om den inte blir 

tillräckligt uppmärksammad och utmanad i undervisningen. Även om en elev har en 

fallenhet i matematik är det svårt för denna elev att öka sin prestationsförmåga på egen 

hand och får inte bli bortglömd (Pettersson & Wistedt, 2015). Enligt Skolverket (2011) 

är det lärarens uppgift att utmana alla elever efter deras förmågor och anpassa 

undervisningen. 

 

Undervisning kan anpassas genom att variera aktiviteter, metoder och genom att variera 

mellan hel- och halvklass. Pettersson och Wistedt (2013) belyser en form som kan 

användas som stöd för elever med fallenhet. Formen kallas tracking och innebär att 

elever med fallenhet i matematik bildar en grupp. Denna elevgrupp kan ha olika 

förmågor i olika områden i matematik. Med hjälp av de olika förmågorna som 

eventuellt finns i gruppen kan eleverna utmana varandra. 

 

3.5 Samspel mellan elev, lärare och miljö 
Elever påverkas av det sociala samspelet som bland annat finns i klassrummet. 

Sammanhang och klassrumsmiljö påverkar i stor grad hur individen tänker. När det är 

ett gott klassrumsklimat där elever vågar yttra sig, främjas deras lärande. För att varje 

enskild elev ska utvecklas utifrån sina förutsättningar är det viktigt som lärare att vara 

medveten om hur elever kan utmanas. Lärare ska bemöta varje elev utifrån deras 

förutsättningar (Riesbeck, 2000). Kim (2006) styrker detta och menar att det är viktigt 

att inte glömma bort att utmana elever med fallenhet i matematik. Riesbeck (2000) 

lyfter fram att individuella krav på varje elev, leder till utveckling. Hon har i sin 

forskning observerat hur elever arbetar när de ska lösa en viss problemlösning och hur 

elever utvecklas. Där betonar hon vikten av samspel mellan elev, lärare, miljö och i 

vilket sammanhang eleven befinner sig i. Oavsett om man har en begåvning eller inte, 

blir den sociala inramningen i hemmet och skolan central. 
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Miljön för elever är, som nämnt ovan, viktig för deras utveckling. Elevens hemmiljö 

kan vara avgörande. I Lgr 11 uttrycks följande: 

 

”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare” (Skolverket 2011:9) 

 

Citatet ovan bekräftar varför vårdnadshavare är en viktig faktor för varje enskild elevs 

utveckling i skolan. Enligt Bicknell (2014) kan vårdnadshavare upptäcka om deras barn 

har fallenhet i tidig ålder. Detta visar han genom att beskriva en flicka som tidigt visade 

intresse för matematiska föremål i vardagen. Flickan kunde koncentrera sig ovanligt 

länge och leka i flera timmar. Vårdnadshavarna lade märke till hur flickan kunde skapa 

symmetriska mönster och att hennes minne var imponerande.  

 

Som lärare är det viktigt att skapa goda relationer och ha ett samspel med elevers 

vårdnadshavare. Denna samverkan är viktig för att kunna ta vara på elever med 

fallenhet i matematik och för att behålla deras motivation i skolan. Lärare kan motivera 

vårdnadshavarna som i sin tur motiverar sitt barn hemifrån. Med hjälp av detta samspel 

kan läraren förklara för vårdnadshavarna hur de kan utmana sitt barn och eventuellt 

skicka hem matematiskt material. Vårdnadshavares engagemang för sitt barn är en 

viktig faktor eftersom det främjar utvecklingen av barnets särskilda förmåga (Bicknell, 

2014).  
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4 Teoriavsnitt 
I denna del beskrivs studiens teoretiska perspektiv. Vygotskijs teori om det 

sociokulturella perspektivet presenteras och utifrån detta perspektiv beskrivs även 

centrala begrepp för denna studie mer utförligt.  

 

4.1 Sociokulturell teori 
Människan är i grund och botten en social varelse och därför blir kommunikation ett 

viktigt element. Kommunikation, det vill säga samspelet mellan individer, är i detta 

perspektiv viktig för inlärningsprocessen. Vygotskijs tankar handlar om lärandet som 

skapas i samspel mellan människor (Säljö, 2014). Elever växer upp i en värld som är 

full av både sociala relationer och av föremål, som kan ses som artefakter. Språket finns 

sedan varje individs födsel och språket utvecklas under hela livet. Artefakter är redskap 

som skapats av människor. Enligt Vygotskij (1976) och Säljö (2014) ses språket som 

den främsta medierande artefakten. Tack vare språket och tanken kan individer 

utvecklas och utbyta information vid till exempel grupparbeten i skolan. I 

kommunikation används ord, kroppsspråk och gester för att förstå varandra. Mediering 

sker både med hjälp av teknik och av artefakter, men det medierande redskap som är 

viktigast är språket (Säljö, 2014).  

 

Enligt Säljö (2014) är nästan allt omkring oss människor artefakter. Med hjälp av 

artefakter kommunicerar vi med varandra och gör oss förstådda (2014). En artefakt kan 

ses som ett verktyg och det kan exempelvis vara en penna eller en linjal som kan vara 

till hjälp för att lära. Artefakter hjälper människan att förstå världen, att minnas, att 

utföra olika uppgifter och att tänka. I klassrummet kan artefakter användas för att göra 

undervisningen tydligare, genom att exempelvis använda artefakterna som konkret 

material (Strandberg, 2009).  

 

Handlingar bygger på samspel mellan individer och artefakter. För att kunskaper och 

färdigheter ska leva vidare i samhället krävs kulturella resurser som aktivt bidrar till 

detta. Ett exempel på en medierande resurs kan vara när en elev ska lära sig läsa och 

stava. När läraren hjälper till med läsningen och stavningen, genom att förklara för 

eleven, blir läraren en medierande resurs. Mediering kan även ske under en 

fotbollsmatch där domaren blir en medierande resurs eftersom han förklarar för spelarna 

varför det blev avblåst (Säljö, 2014).  

 

I denna studie kommer begreppen medierande redskap och artefakter vara centrala för 

att beskriva hur elever uppfattar matematikundervisningen och samspelsprocessen. 

Begreppen hjälper att fokusera hur eleverna upplever sin skol- och klassrumsmiljö, där 

de tar till sig kunskap och på vilket sätt de gör det. Begreppen hjälper också till att 

beskriva olika föremål som finns att använda och hur elever med fallenhet använder 

dem för att lösa olika uppgifter. De hjälper även till att beskriva hur samspelet med 

andra elever och läraren är (Säljö, 2012; Strandberg, 2009). Det är viktigt för oss att 

fokusera på artefakter och medierande resurser i denna studie eftersom vi vill skapa en 

förståelse för hur elever med fallenhet i matematik upplever sin matematikundervisning. 

Begreppet mediering kommer i analysen kopplas till hur eleverna beskriver samspelet 

med olika kulturella artefakter i matematiska sammanhang.  
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5 Metod  
Nedan presenteras studiens metoder som inleds med urval av elever. Därpå presenteras 

intervjufrågornas upplägg. Sedan beskrivs datainsamling och bearbetning av data. 

Därefter argumenteras studiens tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och de etiska 

övervägandena. 

 

5.1 Urval  
Vid våra tidigare VFU-perioder och även vid vikariat på skolor träffade vi elever från 

olika klasser. Några av dessa skolor kändes lämpliga att använda i studien. Klasslärarna 

kontaktades från de utvalda skolorna. Därefter skickades ett informationsmejl ut till 

skolornas rektorer, vilket vi fick svar på efterhand om det var godkänt att intervjua på 

respektive skola. Klasslärarna valde ut elever med fallenhet i matematik som de ansåg 

vara duktiga i matematik och som de visste var öppna för att berätta om sina personliga 

åsikter om matematik. Sex pojkar i årskurs fyra och fem blev utvalda. Urvalet kan ses 

som ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) förklarar som att de deltagande 

personerna är lättåtkomliga. Sedan skickades ett missivbrev (se bilaga B) till 

klasslärarna som i sin tur skickade detta vidare till vårdnadshavare, vars barn blivit 

utvalda för intervju. 

 

5.2 Framtagning och upplägg av intervjufrågor 
Litteraturen som har använts har samlats in genom databaserna ERIC, OneSearch, 

SwePub, Diva och Libris. Sökord som använts har varit Mathematics AND Gifted, 

Gifted AND pupils AND Mathematic education, matematikundervis* begåv*, 

matemat* fallenhet*. Primary education AND mathematics education, Matemat* 

Fallenhet*, Elever med fallenhet i matematik, (DE "gifted" OR DE "academically") 

AND Mathematics, matemathics, aptitude, pupils or students or children. Dessa sökord 

har vi kommit fram till genom att prova vilka ord som gett bäst resultat. När 

sökningarna har gjorts har årtalet begränsats, för att få en mer specifik och uppdaterad 

sökning och för att lättare hitta passande artiklar till denna studie. 

 

5.3 Intervju 
Studiens syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer samt tillhörande litteratur. Bryman (2011), Johansson och Svedner (2010) 

belyser att semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har färdiga ämnen med 

frågor, men är ändå flexibel och öppen för att den intervjuade ska kunna svara utförligt. 

Denna metod är utvald för att kunna komma in på djupet hos eleverna. 

 

Johansson och Svedner (2010) belyser att det är avgörande med en god intervjuteknik 

och att ställa öppna frågor, för att få ett bra resultat. Genom att använda sig av 

välformulerade frågor kan det leda till ett bra resultat. Därför var alla intervjufrågor till 

eleverna väl genomtänkta och majoriteten av frågorna var öppet formulerade (se bilaga 

A). När intervjufrågorna var sammanställda åkte vi till tre skolor för att intervjua åtta 

elever. Två av eleverna nyttjades till pilotintervjuer och sex av dem är med i studien. 

Pilotintervjuerna gjordes för att få reda på om intervjufrågorna var tillräckligt bra 

formulerade för studiens syfte. 

 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver olika stadier som berörs vid kvalitativa 

forskningsintervjuer. Ett av stadierna handlar om planering och att vara förberedd på 

olika situationer, som kan förekomma under intervjuer med elever. En kan vara att 
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eleven upplever stress eller ändrar sitt synsätt under intervjun. För att undvika detta 

försökte vi göra intervjutillfällena lättsamma för eleverna. Innan varje intervju berättade 

vi för varje elev vad intervjun skulle handla om och de etiska övervägandena. I linje 

med vad Kvale och Brinkmann (2014) skriver, är de första minuterna avgörande för hur 

en intervju kan gå. Eftersom vi ville att eleverna skulle öppna sig, berätta om känslor 

och upplevelser, var det viktigt att skapa en lugn och trygg miljö vid intervjutillfällena. 

Även Alderson och Morrow (2011) lyfter fram vikten av en bekväm miljö vid 

intervjutillfällen. Därför satt vi i grupprum där eleverna inte stördes av omgivningen. 

De intervjuade eleverna visade ingen stress av att bli inspelade. De visade sig tvärtom 

vara vana vid liknande situationer, då de upplevdes lugna och bekväma under 

intervjutillfällena. Det kan också bero på att eleverna har träffat oss vid tidigare 

tillfällen. 

 

5.4 Bearbetning av data 
Varje intervju spelades in och transkriberades. När all transkribering var klar skrev vi ut 

allt och markerade respektive frågeställning med olika färgpennor. Med hjälp av 

färgpennorna kunde vi urskilja teman, likheter och skillnader. Fejes och Thornberg 

(2015) belyser att detaljer som kan anses oväsentliga kan visa sig vara meningsfulla vid 

ett senare tillfälle. Det är viktigt att få med både vad och hur eleven säger något i en 

intervju (2015). För att kunna tolka insamlad data analyserades detaljer i hur eleverna 

uttryckte sig, genom att lyssna på intervjuerna flera gånger och titta igenom 

anteckningar som förts under intervjuerna.  

 

5.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
 
5.5.1 Tillförlitlighet 

Denscombe (2016) beskriver att tillförlitlighet innebär att andra människor och forskare 

kan göra en likartad studie och få fram liknande resultat. Med tanke på att saker 

förändras, inte minst i skolan, är chansen dock liten att andra forskare ska hitta liknande 

elever i samma sociala miljö och med liknande fallenhet i matematik. Denscombe 

(2016) beskriver att alla människor är individer och fungerar på olika sätt. Eftersom 

dessa intervjuer grundar sig på sex elever betyder det inte att andra elever i samma 

årskurs skulle svara likadant (2016). Det finns en tendens att vi som har gjort studien, 

har påverkat insamlingen av data och analys. Därför är chanserna små att någon som 

skulle utföra en likasinnad studie får fram samma resultat.  

 
5.5.2 Trovärdighet 

Denscombe (2016) menar att trovärdighet innebär att alla delar i studien ska höra ihop. 

De ska vara relevanta för det som undersökts och det ska finnas en röd tråd genom alla 

delar. Allt från frågeställningar, litteraturbakgrund, metod, analys och diskussion ska 

höra ihop för att styrka studien (2016). För att bevisa att den insamlade kvalitativa datan 

är korrekt, gjorde vi som intervjuare en kontroll tillsammans med respondenterna. 

Kontrollen genomfördes genom att fråga varje elev om det vi tolkat stämmer överens 

med vad han menade under intervjutillfället. 

 
5.5.3 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att andra läsare kan använda sig av delar från denna studie. 

Kontexten ska visas på ett tydligt sätt som gör att andra kan hitta relevanta delar att ha i 

sin kontext, enligt Denscombe (2016). Resultatet blir svårt att överföra till andra 

arbeten, eftersom studien grundar sig på få respondenter och personliga upplevelser. 
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5.6 Etiska överväganden 
Enligt Hermerén (2011) finns det fyra olika etiska överväganden som är viktiga att 

beakta. Dessa etiska överväganden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

I enlighet med informationskravet fick alla elever i denna undersökning information om 

studiens uppgift. De fick information om vad undersökningen handlar om och varför de 

skulle deltaga. Eleverna fick veta att de deltog frivilligt och att de kunde avbryta sin 

medverkan när de ville. Med samtyckeskravet menas att samtycke måste inhämtas och i 

detta fall måste vårdnadshavare informeras och målsmans samtycke finnas, för att 

elever under femton år ska kunna intervjuas. För att uppfylla detta krav skickades ett 

missivbrev (se bilaga B) ut till de berörda vårdnadshavare, där de fick skriva under. 

Utifrån konfidentialitetskravet är de intervjuade eleverna skyddade genom att deras 

namn inte syns i resultatet. Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får 

användas för detta forskningsändamål och all information kommer att raderas när 

studien är slutförd. De intervjuade som ställde upp, är medvetna om att informationen 

de delade med sig av, inte kommer förekomma någon annanstans än i denna studie.  

 

Innan, under och efter intervjuerna har vi varit noga med sekretessen för eleverna som 

intervjuades och de är medvetna om att allt de sagt är anonymt. Därefter följde 

rapportering där vi som intervjuade övervägde eventuella konsekvenser som själva 

rapporten kunde få för eleverna (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter varje intervju 

kontrollerade vi med den intervjuade eleven om hans uttalanden stämde överens med 

hur vi uppfattat det. Vid detta tillfälle hade eleven ytterligare möjlighet att förklara hur 

han menade, så att hans uttalanden skulle tolkas korrekt. En skyldighet som intervjuare 

alltid har, är att kontrollera att de tolkningar som gjorts stämmer överens med vad som 

blivit sagt. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) skriver att det skapar en större 

förståelse för den intervjuades tankar, när intervjuare och den intervjuade går igenom 

intervjun tillsammans efteråt.  
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6 Resultat 
Emperin har kategoriserats och tematiserats utifrån elevernas svar under de olika 

forskningsfrågorna. Första frågeställningen handlar om vilken matematikundervisning 

elever med fallenhet uppskattar. Med utgångspunkt i hur lärare kan utmana elever med 

fallenhet, kommer vi in i den andra frågeställningen. Där redogörs hur eleverna 

karaktäriserar vilken undervisning som främjar deras lärande bäst. Därefter kommer den 

tredje frågeställningen som belyser elevernas syn på sin egen kunskap i matematik. 

Intervjupersonerna benämns i denna studie som Elev 1, Elev 2 och så vidare.  

 

6.1 Vilken matematikundervisning uppskattar elever med fallenhet 
mest? 
Elevernas svar har kategoriserats i tre teman. Dessa är struktur, spel och matematik 

utanför skolan. Ett tydligt tema som framträder som ett resultat är behov av struktur. 

Elev 1 påpekar att ”Läraren ska först berätta hur man gör så man sen kan jobba själv i 

matteboken” och Elev 2 framhåller att ”Läraren ska alltid börja med en genomgång av 

lektionen och berätta vad man ska ha lektionens användning till så man vet lite varför 

man ska kunna det.” Dessa elever visar sig uppskatta undervisning som startar med 

genomgång med tydliga instruktioner och därefter självständigt arbete i 

matematikboken. Efter svaret från Elev 1 frågade vi vad han tycker om med att arbeta i 

matematikboken. På det svarade han att ”Jag tycker om det, för då ser jag hur mycket 

jag gjort och jag tycker om att byta sida.” Det finns ytterligare en elev som uppskattar 

en strukturerad undervisning. Elev 5 lyfter fram vikten av flera lärare som hjälp, för att 

skapa ett gott klassrumsklimat där alla elever kan få stöd, både elever i svårigheter och 

elever med fallenhet i matematik. Med hjälp av flera lärare skapas en behaglig ljudnivå i 

klassrummet enligt eleven. Elev 5 påpekar att ”En bra lektion för mig skulle vara om vi 

hade flera lärare i klassrummet, alltså många lärare. Det behövs många lärare som 

hjälper till så man kan jobba mycket. Då hade alla fått hjälp och det hade varit tyst.”  

 

Ett annat tema som framträder i resultatet är elevernas uppskattning av spel i 

matematikundervisning. Elev 1 påpekar att ”Jag jobbar hellre med tärningar än i 

boken. Jag minns en lektion när vi hade tärningar i en och en halvtimme. Vi skulle 

försöka se talet under tärningen och gissa”. Elev 4 framhåller ”En lek typ. Jag gillar 

sänka skepp. Det är väldigt kul.” 

 

Utifrån det resultat som gick att urskilja fick vi fram ett tredje tema som skiljer sig 

gentemot de andra, eftersom det handlar om spännande matematik utanför skolans 

väggar. Elev 1 beskriver att han skapar egna matematikuppgifter i huvudet när han sitter 

i bilen. Han uttrycker sig så här ”Jag brukar räkna i bilen och göra en uppställning i 

huvudet så jag värmer upp hjärnan. Kanske om jag ser något på vägen adderar jag det 

och ja, med nåt räknesätt, kanske subtraherar eller dividerar.” Elev 1 berättar att han 

själv hittar på uppgifter och beskriver att han räknar ut uppgifterna genom att visualisera 

dem framför sig. Elev 5 räknar gärna matematik på internet när han ska beställa diverse 

ting. Eleven framhåller att ”När jag ska köpa saker på internet tycker jag matematik är 

roligast. Då ska jag räkna ihop vad jag ska köpa och tar reda på hur mycket allt ska 

kosta så jag vet det, så jag inte betalar för mycket än jag ska. Jag sparar ju pengar så 

jag måste räkna ut så jag vet hur mycket jag kan slösa.” Elev 1 och 5 uttrycker att 

matematik som de har användning av i verkligheten, är den de uppskattar mest.  
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6.1.1 Analys 

I resultatet visar det sig att elever uppskattar en strukturerad matematikundervisning. 

Detta kan framförallt ses genom att eleverna lyfter fram två artefakter. Enligt eleverna 

visar det sig att lärarens berättande är central. När läraren beskriver de förutsättningar 

som eleverna har att förhålla sig till, använder läraren sig av språket som ett medierande 

redskap. Detta lyfter Elev 1 och 2 fram som viktigt. Läraren ger ofta information i 

relation till matematikboken i dessa berättelser och därför blir även matematikboken 

central. Elev 1, 2 och 5 beskriver således läraren som ett viktigt medierande redskap. 

Elev 1 för att kunna klara av att bemästra ett annat medierande redskap, Elev 2 för att 

motivera sig till att jobba med det som lektionen avser och Elev 5 för att ha många 

lärare i klassrummet under sin matematikundervisning. Hjälp från många lärare skapar 

en behaglig ljudnivå och ett klassrumsklimat som främjar lärande för alla elever. Detta 

är ett exempel på att även elever med fallenhet i matematik behöver stöd från lärare för 

att främja lärande. Elev 5 ser lärare som medierande redskap då han beskriver hur en bra 

lektion ser ut enligt honom och det är när många lärare finns tillgängliga i klassrummet. 

Matematikboken som Elev 1 framhåller är således både en artefakt och ett medierande 

redskap i sig. För Elev 1 blir boken extra viktig, framförallt som ett bevis på att 

elevenas arbete går framåt. Att vända blad blir signifikativt för hur samspelet mellan 

eleven och artefakten fortgår, läraren är dock en viktig del i denna process. För Elev 2 

däremot har berättandet en annan funktion. Eleven behöver bli motiverad till varför 

lektionens innehåll är viktig i framtiden. 

 

I det andra temat uttrycker eleverna att de uppskattar matematikundervisning som 

innehåller någon form av spel. I resultatet kan vi se att artefakter som tärningar, 

matematikboken och det specifika spelet Sänka Skepp lyfts fram. Elev 1 kontrasterar 

här matematikboken gentemot tärningar. Han framhäver användandet av andra 

artefakter än matematikboken. Tärningarna kan i Elev 1 utsaga ses som ett medierande 

redskap, där eleven uppskattar att arbeta med utmanande uppgifter under en längre 

period. Genom att spela något spel används språk och tanke, eftersom eleverna får 

kommunicera med varandra och samarbeta, precis som Vygotskij (2001) lyfter fram 

som viktigt för lärande. Denna kommunikation finns utan att eleverna reflekterar över 

det. Eleverna beskriver en medieringsprocess som sker när de spelar spel tillsammans, 

det vill säga att de beskriver samspel med olika artefakter. 

 

Enligt två elever är matematik som mest spännande utanför skolan. Elev 1 beskriver att 

han gärna räknar uppgifter i huvudet när han sitter i bilen. Detta verkar vara ett sätt att 

se matematik överallt. När han sitter i bilen ser han något på vägen som han gör en 

uppgift av. Elev 5 tycker om att beställa saker på internet och matematiken som han får 

använda när han ska räkna ihop hur mycket han ska betala. Utifrån Elev 1 och 5 kan 

undervisning, som elever kan relatera till verkligheten, ses som medierande redskap.  
 

6.2 Hur karaktäriserar dessa elever en matematikundervisning som 
främjar deras lärande bäst? 
Elevernas svar har kategoriserats i två teman. Dessa är självständigt arbete och 

specialmatematik. Det första temat som framträder i resultatet är att dessa elever 

föredrar självständigt arbete jämfört med par- eller grupparbete. När elever arbetar 

självständigt sker trots allt en form av kommunikation mellan eleven och 

matematikuppgiften. Elev 3 beskriver varför han inte föredrar grupparbete. Han 

framhåller att ”Jag tycker bättre om att arbeta själv så kan jag jobba i mitt eget tempo. 

Jag gillar att tänka mycket i huvudet, men jag tycker det är svårt att berätta för andra 

hur jag tänkte. Det är lättare att bara ha en tanke i mitt huvud och då vill jag bara göra 



  
 

13 

klart den.” Elev 5 beskriver att ”Jag är inte så jättebra på att samarbeta, jag fräser 

mest ifrån för att jag redan har löst svaret mycket snabbare.” Han beskriver även att 

han kan upplevas som störande när han är klar med respektive uppgift, eftersom han blir 

rastlös när han inte har fler uppgifter att göra. Ett svar från Elev 6 skiljer sig gentemot 

de andra. Han beskriver att han helst vill arbeta själv, men arbetar gärna i grupp också. 

Han uttrycker att ”Först vill jag jobba själv, men sen ändå typ ha lite i grupp och se hur 

de andra har gjort och jämföra och så.”  

 

Det andra temat som framträder i resultatet är komplicerad och utmanande 

matematikundervisning. Detta syns då Elev 5 uttrycker att ”Det viktigaste med elever 

som har lätt i matematik är att de ska få något svårt att bita i!” Elev 6 påpekar att ”Jag 

gillar problemlösningar för man får grubbla, sen komma på det, man får göra flera steg 

för att komma på svaret.” I detta citat visar det sig att Elev 6 föredrar uppgifter där han 

får tid att fundera. Samtliga elever beskriver att de ser problemlösning som utvecklande 

för dem samt arbete i matematikboken. Det är endast en elev som uttrycker att han inte 

utvecklas av att arbeta i matematikboken. Ett sätt att möta detta är när Elev 5 går till en 

särskild matematikundervisning, där han får komplicerade och utmanande 

matematikuppgifter. Att få stöd i form av specialmatematik har framkommit utifrån två 

elever. De utvecklas genom att få extra stöd i form av specialmatematik en gång i 

veckan. Denna undervisning har de tillsammans två och två.  Under denna lektion blir 

de tilldelade uppgifter från en svårare matematikbok och ett häfte med utvalda uppgifter 

för dem. Elev 5 beskriver deras specialmatematik på följande sätt ”Varje tisdag har jag 

och en annan elev specialmatte tillsammans. Vi gör problemlösningar från ett häfte, vi 

samarbetar inte, vi sitter mitt emot varandra. Ibland jobbar vi i häftet eller så får vi en 

speciell uppgift som läraren skrivit ut till oss och då diskuterar vi det i slutet, jag och 

den andra eleven. Så då samarbetar vi lite.”  

 
6.2.2 Analys  

Självständigt arbete har visat sig vara ett av de arbetssätt som dessa elever gärna väljer, 

om de får bestämma själva. När en elev arbetar i sin matematikbok, som kan ses som en 

artefakt, kommunicerar och resonerar eleven med sig själv. Eleven resonerar då hur han 

ska lösa sin uppgift. Elev 5 uttrycker att han inte är bra på att samarbeta, och det kan 

bero på att han löser uppgifter mer effektivt jämfört med andra elever i sitt klassrum. 

Denna elev uttrycker att det är viktigt att elever som har lätt för matematik får 

utmanande uppgifter, och att svåra problemlösningar är ett bra exempel på det. 

Utmanande och svåra problemlösningar kan ses som artefakter. Med hjälp av samspelet 

mellan artefakterna och elever med fallenhet utveckar eleverna sin förmåga i matematik. 

Vygotskij (2001) förespråkar däremot samspel mellan elever som en viktig 

inlärningsprocess, men empirin visar att dessa sex elever inte gillar att samarbeta. Det är 

endast Elev 6 som uttrycker att han gärna diskuterar i grupp efter han har fått tänka 

själv. 

 

Ett exempel på en kreativ elev är Elev 6 som uttrycker att han föredrar att göra flera steg 

för att lösa en problemlösningsuppgift. Problemlösningar har visat sig vara ett 

utmanande och stimulerande område där elever behöver tänka till, istället för att se 

lösningen direkt.  

 

Två elever, Elev 1 och 5, har nämnt specialmatematik som de visar sig uppskatta. Detta 

är ett sätt att bemöta elever som behöver mer utmanande uppgifter. På lektionerna där 

de har specialmatematik blir de uppmärksammade och tilldelade svårare uppgifter som 

främjar deras lärande. Matematikboken och häftet med matematikuppgifter kan ses som 
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två artefakter av vikt i detta sammanhang, men även samspelet eleverna emellan. 

Intervjuerna påvisar ett samspel mellan artefakterna och elever med fallenhet i 

matematik. Pettersson och Wistedt (2013) kallar detta samspel för tracking. Här 

använder sig eleverna av språket som medierande redskap när de samarbetar. Tracking 

innebär att elever med fallenhet blir placerade ihop eftersom de anses besitta olika 

förmågor. Där får de, i linje med vad Vygotskij (2001) menar, samspela och diskutera 

med varandra. Med dessa olika förmågor kan de utmana och stimulera varandra för att 

främja lärande utifrån deras förutsättningar.  

 

6.3 Hur ser dessa elever på sin egen kunskap i matematik? 
Det är två teman som framkommer vid denna frågeställning. Det första temat som 

framträder är att majoriteten av de intervjuade eleverna ser sig duktiga i matematik, för 

de ser lösningar i huvudet. På frågan vad de tycker att de är duktiga på svarar Elev 2 

”Jag tycker jag är duktig på det mesta! Och så tycker jag att jag är duktig på 

multiplikation. Om man ska ställa upp det så tycker jag det är väldigt lätt och vet exakt 

hur jag ska göra.” Elev 6 uttrycker att han anser sig ha goda kunskaper i decimaltal, 

ekvationer, addition, subtraktion, division samt multiplikation. Han förklarar varför han 

föredrar att arbeta med decimaltal och ekvationer. Det beror på att han får tänka till när 

han arbetar med dessa räknesätt. Elev 3 och 4 ser lösningar i huvudet. Elev 4 uttrycker 

att ”De lätta talen löser jag i huvudet fortfarande. På lågstadiet löste jag alla tal i 

huvudet för de var så lätta.”  

 

Att få stöd och hjälp hemifrån med matematik framkommer som ett andra tema. Elev 3 

beskriver att han får stöd av sin storebror. Detta visas då elev 3 uttrycker att ”Jag lär 

mig mycket i skolan och sen min storebror, han gillar också matte och han gillar skolan 

väldigt mycket. Varje gång jag frågor honom något förklarar han det extra mycket. Han 

älskar att förklara!” Elev 5 beskriver också att han frågar om hjälp hemma om han 

behöver. Det syns i detta uttryck ”Om jag ska lära mig något nytt brukar jag fråga min 

mamma. Hon är mattelärare på gymnasiet så jag kan fråga henne om allt och hon lär 

mig hur man gör.” Elev 6 har möjlighet att få hjälp av både mamma och pappa. 

 
6.3.3 Analys  

Överlag upplevs de intervjuade elevernas syn på sin egen kunskap som utomordentlig 

och de verkar ha ett gott självförtroende i ämnet matematik. De visar sig vara både 

intresserade och besitta stor kunskap i matematik, enligt dem själva. Det är ett viktigt 

arbete för alla lärare att sträva efter att sina elever ska behålla sitt självförtroende i 

matematik. Genom att kontinuerligt uppmärksamma och utmana eleverna kan deras 

motivation förbli. Elev 6 anser sig duktig på att arbeta med olika artefakter, såsom 

matematikboken och häften med matematikuppgifter. Samtliga elever arbetar gärna med 

komplicerade och utmanande uppgifter. De är inte främmande för att prova sig fram och 

försöka lösa svåra problem på egen hand. 

 

Det visar sig att tre av eleverna har möjlighet att få stöd hemifrån på olika sätt. I 

intervjuerna lyfts storebror fram till Elev 3. Här ses hans äldre syskon som ett 

medierande redskap, då han delar med sig av sin kunskap via språket. Elev 5 får hjälp 

av sin mamms och Elev 6 har både mamma och pappa som medierande redskap. Detta 

samspel ger möjlighet för dessa tre elever att tillägna sig ytterligare kunskap utanför 

skolan. Elevernas självförtroende blir också bättre av detta samspel. Här kommer vikten 

av vårdnadshavare till uttryck. Vårdnadshavare med kompetens kan vara ett viktigt 

element då de kan utmana elevernas kunskaper hemifrån, utöver lärare i skolan.  
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7 Diskussion 
I följande avsnitt kommer en metoddiskussion och en resultatdiskussion att presenteras. 

När vi ser tillbaka på genomförd studie och dess resultat har vi kommit fram till att 

elever med fallenhet bland annat behöver uppgifter som utmanar dem för att främja 

deras lärande. 

 

7.1 Metoddiskussion 
De metoder vi har använt oss av har gett oss en helhetsbild samt ett bredare perspektiv 

från elevernas synvinkel. Vi vill påstå att en observation hade kunnat ge oss ytterligare 

perspektiv, men tiden begränsade oss. Denna kvalitativa forskning grundas på intervjuer 

med sex pojkar. Genom att samla in data med hjälp av intervjuer har följdfrågor kunnat 

ställas, vilket har gjort att eleverna har kunnat förklara sig mer och gett oss tydliga svar. 

En nackdel med intervjuer enligt Denscombe (2016) kan vara att intervjupersonerna 

anpassar sina svar för att uppfylla förväntningarna. Vi är medvetna om att vår 

medverkan i intervjuerna kan ha påverkat elevernas sätt att svara. Vi anser ändå att 

elevernas svar har gett ett resultat som lärare kan bära med sig i sin yrkesroll. 

 
7.1.1 Intervju 

De utvalda eleverna fick vi fram genom att ta kontakt med lärare inom vårt kontaktnät. 

Vi berättade för lärarna att vi eftersökte elever med fallenhet i matematik. Tillsammans 

med lärarna diskuterades synen på elever med fallenhet i matematik. Vår syn stämde 

överens med varandra. Den gemensamma synen på elever med fallenhet i matematik är, 

att dessa elever arbetar effektivt och behöver utmaning i form av extrauppgifter.  

 

De sex utvalda eleverna som deltog i studien var alla pojkar. Det kan vara olika orsaker 

till att inga flickor deltog i studien. Antingen fick de inte tillåtelse från sina 

vårdnadshavare, vilket krävs eftersom de är under 15 år. Alternativt ville de inte deltaga 

eller ansågs de inte ha fallenhet i matematik av sin klasslärare. Två pilotintervjuer 

gjordes. Pilotintervjuerna gav oss en grund att stå på och en vägledning till hur 

intervjufrågorna skulle formuleras för att få utvecklande svar. Innan intervjuerna 

startade hade vi förberett bestämda intervjufrågor som utgångspunkt, men var fria att 

variera följdfrågorna beroende på elevernas svar. I en av frågeställningarna ville vi få 

svar på vilken undervisning som utvecklar eleverna bäst, men i intervjuerna uttrycker 

eleverna det som utmanar dem bäst. Vi anser att det som utmanar elever även utvecklar 

dem och Krutetskii (1976) belyser också detta, att elever med fallenhet behöver utmanas 

för att kunna utvecklas.  

 

Intervjuerna genomfördes med en elev åt gången, eftersom vi inte ville att de skulle 

påverkas av någon annan elev. Om vi intervjuat eleverna i par hade de kanske fått idéer 

från varandra som de kunnat bygga vidare på. Nackdelen med intervjuer i par är dock 

att den ena kan påverkas för mycket av vad den andra säger, eller att den ena pratar mer 

än den andra. Vi valde att intervjua eleverna enskilt för att fokusera på en elev istället. 

Kanske hade en elev svarat annorlunda eller fått inspiration om den blivit intervjuad i 

par, men vi kan inte veta om resultatet hade blivit annorlunda. Under intervjuerna har vi 

försökt hålla oss till öppna frågor, men efter transkribering har ledande frågor upptäckts 

i intervjuerna. Detta kan ha påverkat resultatet.  
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7.1.2 Insamling och bearbetning av data  

Genom att vara pålästa på insamlad data och litteraturbakgrund, har vi kunnat analysera 

intervjuerna utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det som eleverna har visat i 

intervjuerna har vi relaterat till insamlad data från teori och litteraturbakgrund. Allt som 

är läst har vi burit med oss när analyserna av intervjuerna har gjorts. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
De elever som intervjuats har inte alltid uttryckt sig likadant, men vi har kunnat hitta 

både likheter och skillnader i deras svar om hur de upplever sin matematikundervisning 

och hur de ser på sin egen kunskap i matematik. En ypperlig och sammanfattande 

kommentar som en elev uttrycker är: ”Det viktigaste med elever som har lätt för 

matematik är att de ska få något svårt att bita i!” Detta är framträdande hos flera elever 

och något vi ska bära med oss i vår framtida yrkesroll som lärare. Vi förespråkar att alla 

lärare kan bära med sig det. Citatet stämmer överens med det som Krutetskii (1976) 

betonar, vilket är vikten av att elever med fallenhet behöver utmanas för att utvecklas.  

 

De intervjuade eleverna med fallenhet i matematik har karaktäriserat 

matematikundervisning som både främjar deras lärande och som de uppskattar på ett 

liknande sätt. Matematikundervisning som eleverna har lyft fram är bland annat när de 

får arbeta med utmanande uppgifter, eftersom de får tänka i flera steg innan de kommer 

fram till ett svar. De föredrar att arbeta självständigt eftersom de löser en uppgift mer 

effektivt jämfört med sina klasskamrater. Två av eleverna har specialmatematik en gång 

i veckan och detta visar sig vara värdefullt för dem eftersom det främjar deras lärande 

när de får utvalda uppgifter som är komplicerade. När eleverna är på denna 

matematiklektion arbetar de först enskilt med svårare problem. I linje med hur 

Krutetskii (1976) definierar matematisk begåvning använder dessa elever förmågor att 

tänka flexibelt, visualisera och lösa uppgifter i huvudet genom att se 

problemlösningsuppgifter utifrån flera perspektiv. Senare vid samma tillfälle samarbetar 

eleverna med varandra. Då blir Vygotkijs (2001) tankar mer framträdande, att utbyta 

kunskaper genom att diskutera och resonera med varandra.  

 

I enlighet med Krutetskii (1976) har eleverna visat att de besitter en eller flera av hans 

nämnda förmågor (1976). En av förmågorna är att elever med fallenhet arbetar med en 

stor självsäkerhet med uppgifter som innehåller siffror och symboler, vilket dessa elever 

har berättat och klasslärarna bekräftat. Eleverna med fallenhet i matematik kan plocka 

bort irrelevant information för att fokusera på den information som är viktig för att lösa 

en uppgift. Dessa elever arbetar med stort självförtroende och blir färdiga snabbare än 

övriga elever. De behöver därför stimuleras med utmanande extrauppgifter för att deras 

lärande ska främjas.  

 

Skillnader i elevernas svar kan bero på att alla har olika erfarenheter inför intervjuerna. 

Vi frågade aldrig om elevernas bakgrund, men förstår på deras svar att vissa har 

föräldrar som hjälper till mer än andra. Vi kontrollerade inte heller föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, men detta påverkar. Eleverna kommer från olika bostadsområden 

och har därmed olika villkor i uppväxt och miljö. Ytterligare en skillnad kan vara att 

eleverna tolkat frågorna olika. Tankar om och vad de nyligen har arbetat med kan också 

ha betydelse i elevernas svar. 

 
7.2.1 Matematikundervisning 

De intervjuade eleverna med fallenhet i matematik har karaktäriserat att undervisning 

som främjar deras lärande bäst, är när de får arbeta självständigt med svåra uppgifter. I 
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enlighet med Krutetskii (1976), följer elever med fallenhet sina egna vägar för att lösa 

ett problem. De är effektiva och vill arbeta därefter. Eleverna ser samband, mönster och 

formler tydligare än andra (1976). De ska inte behöva hämmas i sin utveckling, vilket 

kan bli fallet om de får arbeta på en nivå som inte stimulerar dem, som Kim (2006) 

lyfter fram. Elever med fallenhet behöver ideligen stimuleras och utmaning i linje med 

Krutetskii (1976). 

 

De intervjuade eleverna har visat sig besitta en eller flera av Krutetskiis (1976) olika 

förmågor. Eftersom dessa elever blir färdiga snabbare än övriga elever är behovet av 

extrauppgifter stort för att deras lärande ska främjas. Vi ser detta som en intressant 

utmaning som blivande lärare, att hitta bra och utvecklande problem till denna typ av 

elever. Tanken är då att motivera eleverna till att ta ytterligare steg i sin utveckling. Som 

blivande lärare har vi, under utbildningen, tagit med oss många utmanande 

matematikuppgifter. Vi hoppas komma till en arbetsplats där vi i samarbete med 

kollegor både utvecklas själva, men också att vi fortsätter tillägna oss ytterligare 

utmanande uppgifter. 

 

De intervjuade elevernas syn på sin egen kunskap i matematik är att de behärskar det 

mesta. Detta självförtroende hos eleverna måste tas väl om hand, vilket är en otroligt 

viktig uppgift som varje lärare har att uppfylla. Elever som besitter stor kunskap är lika 

viktiga att handleda och ge stöd åt, som de elever som är i svårigheter. Under vår VFU 

har vi upplevt att det inte finns tillräckligt med stöttning för att elever med fallenhet ska 

kunna utvecklas på bästa sätt. Tiden och fokus läggs istället på att elever i svårigheter 

ska uppnå kunskapskraven.  

 

Krutetskii (1976) beskriver att elever med fallenhet kan generalisera matematiskt 

material, är kreativa, har ett öga för att upptäcka matematisk fakta inom problemlösning 

och har färdigheter som inte många andra elever besitter (1976). Om de använder sin 

förmåga att också hjälpa andra i klassrumsundervisningen kan de bli ett stöd och en 

hjälp. Eleverna med fallenhet i matematik kan då delvis avlasta läraren genom att hjälpa 

de som är i svårigheter i matematik. Det kan finnas fördelar med det. En kan vara att 

elever med fallenhet kan bli känslomässigt stärkta genom att få ett uppdrag att hjälpa 

till. En annan fördel kan innebära att dessa elevers sociala status höjs i gruppen. Genom 

att förklara för andra befäster man sina egna kunskaper och kan också utveckla en större 

förståelse för andras sätt att tänka, vilket kan vara ytterligare en fördel för dessa elever. 

 

Två av eleverna uttrycker att de vill ha tydliga riktlinjer och intruktioner för vad de ska 

göra under en lektion. I linje med Krutetskiis (1976) resonemang utvecklas elever med 

hjälp av instruktion, utbildning och utmaning (1976). Utifrån en av eleverna är ett 

viktigt element att läraren belyser viktig information och hur eleverna kommer ha 

användning av matematikundervisningen, både i och utanför skolan. En av eleverna 

uttrycker att han hittar på egna uppgifter när han åker bil, beroende på vad han ser på 

vägen. Elever med matematisk begåvning upptäcker matematik överallt, memorerar 

formler, siffror och producerar sina egna idéer, likt denna elev. Eftersom eleverna har 

visat sig uppskatta matematik utanför skolan är det ett tydligt exempel på att att lärare 

ska skapa undervisning som upplevs meningsfull för elever i linje med Lgr 11 

(Skolverket, 2011). Uppgifter och arbete utanför klassrummet ses ofta som positiva 

inslag under en skoldag. Ju oftare läraren kan visa att eleverna kan ha nytta av 

kunskaperna desto mer motiverade tror vi att eleverna blir.  
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Intervjuerna visar att två elever tänker matematik även utanför skolans väggar. Den ena 

räknar matematik på internet och den andra skapar egna matematikuppgifter som han 

räknar ut i huvudet. Dessa elever skulle kunna uppmuntra andra elever och påvisa att 

det finns matematik överallt. Att anknyta undervisningen till vardagen är också ett bra 

sätt att visa att matematik finns överallt.  

 

Det visar sig att eleverna har fallenhet inom vissa områden i matematik, men de 

befinner sig inte ständigt på en likasinnad nivå inom alla områden. Detta belyser 

Krutetskii (1976) när han beskriver elever i sin studie. För att ha fallenhet i matematik 

skulle eleverna ha någon av de nio förmågor han kom fram till, men de behövde inte 

vara lika begåvade inom alla områden (1976). Detta är likt eleverna som intervjuats i 

denna studie. Därför måste vi alltid vara uppmrksamma på att inte generalisera dessa 

elever och tro att de kan allt.  

 

Vi har kunnat tolka hur elever med fallenhet i matematik ser på sin 

matematikundervisning. Med hjälp av Krutetskiis (1976) definition av begåvade elever 

har vi upptäckt förmågor, som han lyfter fram hos de utvalda eleverna. Det har varit 

värdefullt att upptäcka detta och verkligen se att det stämmer överens med Krutetskiis  

(1976) beskrivning. Eftersom denna studie bygger på sociala kontexter från intervjuer 

med elever, kan resultatet dock inte ses som generaliserbart på grund av att sociala 

kontexter ideligen förändras.  

 
7.2.2 Arbetssätt 

Det resultat som har kommit fram under intervjuerna visar bland annat hur eleverna 

föredrar att arbeta i klassrummet. De uppskattar strukturerad undervisning som inleds 

med genomgång av läraren och de föredrar att arbeta självständigt då de gärna tänker 

själva. Eleverna tänker gärna själva eftersom de ser sina lösningar i huvudet och tycker 

att det är svårt att förklara hur de har tänkt för andra. Under intervjutillfällena har par- 

och grupparbete diskuterats tillsammans med eleverna. Winner (1999) belyser både för- 

och nackdelar med grupparbete och hur indelningar kan se ut. Fördelar är när lärare 

delar in elever med fallenhet tillsammans. Då utvecklas de mer än om de hamnar i en 

grupp på en lägre nivå, eftersom en låg nivå inte leder till någon utveckling (1999). Ett 

exempel på detta visar sig bland annat i en av intervjuerna då en elev uttrycker att han 

föredrar att arbeta enskilt. Utifrån insamlad data utvecklas inte någon av eleverna till sin 

fördel i en gruppindelning med elever som inte besitter en likasinnad kunskapsnivå.  

 

Eftersom eleverna har betonat självständigt arbete, misstänker vi att det beror på att de 

inte har lust att vänta på sina gruppmedlemmar i ett grupparbete. Istället för att behöva 

vänta, vill de arbeta vidare med fler uppgifter och komma framåt i sin utveckling. 

Utifrån de intervjuade eleverna arbetar de helst självständigt, vilket tyder på att de gärna 

försöker på egen hand, utan att fråga om hjälp.  

 

Som Vygotskij (2001) beskriver främjas lärande i språk och tanke. Eleverna som får 

sitta tillsammans på specialmatematiken utvecklas genom att först arbeta på egen hand 

för att sedan diskutera med varandra.  I detta samspel kan eleverna stimulera och 

utmana varandra.  

 

De intervjuade eleverna uppskattar olika undervisningssätt. Exempel på detta är arbete i 

matematikboken och användningen av olika matematikspel. Två av de intervjuade 

eleverna uttrycker positiva tankar om spel. När eleverna spelar någon form av spel, 

märker de inte alltid vad det går ut på. Glädjen i spelet och den sociala samvaron, kan 
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innebära att eleverna tillägnar sig matematiska kunskaper de inte alltid tänker på. 

Exempel kan vara kortspel, tärningsspel eller andra spel. Att använda detta som 

variation i undervisningen ses ofta som ett positivt inslag utifrån de intervjuade 

eleverna. Alla elever har ett behov av variation i undervisningen för att bli stimulerade. 

Just olika aktiviteter och undervisningssätt ser vi som viktigt, när mellanstadieelever 

under detta läsår fått extra tilldelning av matematiktimmar. En av de större 

utmaningarna för oss som blivande lärare, är att hitta ett arbetssätt som passar både 

elever med fallenhet i matematik, elever med svårigheter och alla andra elever. Ett 

individuellt arbetssätt med gemensamma aktiviteter och att skapa arbetslust tror vi är 

något att sträva efter. 

 
7.2.3 Samspelets betydelse 

Lärarens roll visar sig vara ett viktig för elever med fallenhet. Läraren ses som en resurs 

som med hjälp av språket till exempel kan förklara för eleverna hur de kan lösa en 

uppgift och utvecklas i skolan. Att uppmärksamma, ha höga förväntningar och utmana 

elever med fallenhet i matematik efter deras förutsättningar är viktigt, annars kan deras 

motivation gå förlorad (Kim 2006). Som blivande lärare ska vi tänka på detta, men vi 

vet att det inte är så lätt att tänka på allt under våra första år som nyexaminerade lärare. 

Kontakten med elevers vårdnadshavare anser vi är viktig, då lärandet kan ske både 

hemma och i skolan. Skapar vi bra relationer med vårdnadshavare genom positiva 

möten, tror vi att mycket är vunnet. När lärare och vårdnadshavare utbyter information 

kan elevernas lärande som sker i skolan fortsätta hemma. För att utveckla samspelet 

mellan hem och skola är det viktigt att vårdnadshavare också känner möjligheten att 

kunna komma till skolan, såsom Bicknell (2014) påpekar. 

 
7.2.4 Arv och miljöns betydelse 

Intervjuerna visar att arv och en god miljö kring eleverna spelar in i deras utveckling. 

Det är viktigt att eleverna ges bra stöd både i skolan och hemifrån, i linje med Bicknell 

(2014). Elev 5 beskriver att när han inte förstår något inom matematiken får han hjälp 

hemifrån av sin mamma, som arbetar som gymnasielärare i matematik. Elev 6 berättar 

också att han får hjälp av sin mamma men även av sin pappa, som också är 

matematiklärare. Även Elev 3 får hjälp hemifrån, men i detta fall av sitt syskon. Det är 

också viktigt att vi i skolan skapar en miljö med arbetsglädje som är lugn, trygg och där 

det finns en medvetenhet att alla både ska bli motiverade och få synas. 

 
7.2.5 Förslag på vidare forskning 

Syftet med den här studien var att undersöka hur elever med fallenhet upplever sin 

matematikundervisning. Vi har även varit intresserade av att ta reda på om eleverna 

anser sig få utmanande uppgifter i skolan för att ha möjlighet att utvecklas. Med syftet i 

åtanke anser vi att det är värdefullt både för oss samt andra lärare att studera elevernas 

syn på undervisningen. Det är trots allt för deras skull vårt yrke finns.  

 
”Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

som har svårigheter” (Skolverket 2011:14). 

 

I citatet ovan uttrycks det att skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter 

att nå utbildningens mål, vilket vi också stöder. Dock ställer vi oss frågande till varför 

det inte lyfts fram att de elever som har fallenhet också behöver stöd och utmaning av 

läraren. Syftet kan då i nästkommande studie handla om hur lärarna ser på att anpassa 

undervisningen för elever med fallenhet. Detta för att få ytterligare ett perspektiv. Det 
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här skulle kunna undersökas genom personliga intervjuer, likt denna studie, samt 

gruppintervjuer som skulle kunna skapa utvecklande diskussioner lärarna emellan. 
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8 Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie handlar om elever med fallenhet i ämnet matematik. Syftet med studien är 

att skapa en uppfattning om hur elever med fallenhet upplever sin 

matematikundervisning.  

 

Studien inleddes med att läsa vetenskapliga artiklar för att få en överblick över elever 

med fallenhet i matematik. Det skapade en bakgrund som vi arbetade vidare med. Under 

arbetets gång fördes vi in på Vygotskijs sociokulturella perspektiv där centrala begrepp 

definieras. I teoridelen lyfts olika förmågor från Krutetskii fram, som sedan kopplas till 

de intervjuade eleverna i resultat- och analysavsnittet. Utifrån Vygotskij (1976) och 

Säljö (2014) har begrepp som medierande redskap och artefakter kopplats till 

intervjuerna i analysen. Vi valde att samla in data genom metodvalet semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Eleverna som intervjuades uttryckte bland annat att de vill ha svåra och utmanande 

uppgifter i sin matematikundervisning. Flera av eleverna visar sig uppskatta 

undervisning när den innehåller någon form av spel. En av eleverna menar att  det är 

viktigt att ha tillgång till flera lärare i klassrummet för att skapa en lugn och trygg 

klassrumsmiljö. Två av de intervjuade eleverna lyfter fram att de har specialmatematik i 

skolan som de är glada över att ha tillgång till. Majoriteten av eleverna arbetar helst 

självständigt och de anser sig själva besitta goda kunskaper i matematik.  

 

Resultaten som framkommer kan användas så att alla lärare kan skapa en större 

förståelse för elever med fallenhet i matematik. Lärare kan ta information från olika 

delar i studien för att eventuellt kunna identifiera elever med fallenhet i matematik. 

Vårdnadshavare kan ha användning av denna studie för att skapa en större förståelse för 

elever med fallenhet i matematik. Denna studie kan även vara betydelsefull ur fler 

perspektiv, eftersom de elever som inte har fallenhet i matematik behöver utmanas för 

att nå sina mål. Det centrala är att alla elever behöver utmanas efter sina individuella 

förutsättningar, de behöver höga krav och förväntningar på sig för att utvecklas.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

1. Kommer du ihåg en riktigt bra matematiklektion? Berätta om den för mig! Vad 

gjorde att den var bra? 

2. Kommer du ihåg en matematiklektion som inte var bra? Berätta om den för mig! 

Vad gjorde att den inte var bra? 

3. När är matematik som roligast och mest intressant (skolan eller utanför skolan)? 

4. Om du var lärare, hur skulle du planera en matematiklektion? Har din lärare 

lektioner som liknar dessa? 

5. Om du ska lära dig något nytt, hur gör du då? Vem lär dig nya saker, hur blir du 

utmanad, när känner du att du utvecklas? 

6. Hur ser du på din egen kunskap i matematik? Dvs. vad tycker du att du är duktig 

på? 

7. Vad tycker du att du är mindre bra på? 

 

 

 

 

 

  



  
 

II 

Bilaga B Missivbrev 
 

BREV TILL VÅRDNADSHAVARE FÖR ELEVENS NAMN 
Hej! 

Vi, Louise Bengtsson och Andreas Waldo, studerar till lärare för årskurs 4-6 på 

Linnéuniversitetet. Denna termin skriver vi en uppsats om elever med fallenhet för 

matematik. Vi vill lära oss mer om hur man, som lärare, kan utveckla dessa elever och 

vill därför intervjua elever för att höra deras tankar inom ämnet matematik och hur det 

lärs. 

LÄRARENS NAMN har bedömt ditt barn som intressant för vår studie. Intervjuerna 

kommer att ske med antingen Louise eller Andreas alternativt med båda två, beroende 

på vad eleven tycker och känner. Vetenskapsrådets etiska överväganden, som bland 

annat innebär att det är frivilligt för eleverna att deltaga, informationen om skola och 

elev kommer behandlas konfidentiellt samt att eleverna kan välja att avsluta sin 

medverkan när han vill kommer att beaktas. 

Elevens deltagande godkänns genom att kryssa i första rutan nedanför samt genom 

signering. Skicka tillbaka svarsblanketten till LÄRARENS NAMN 

Stort TACK för hjälpen!                                                                  Louise & Andreas :) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

□ Jag godkänner att mitt barn får deltaga i undersökningen. 

□ Jag godkänner inte att mitt barn får deltaga i undersökningen. 

______________________________________________________________________ 

(datum)                                                                       (signatur)                          

Har du några frågor, vänligen kontakta 

 

Louise Bengtsson                                  eller            Andreas Waldo 

xxxxxx@yyyyyy.com                                           xxxxxx@yyyyyy.com 

Mobilnummer                                                                Mobilnummer. 

 

eller 

 

Handledare: 

Andreas Ebbelind 

xxxxxx@yyyyyy.se 

 


