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Abstrakt 

Följande systematiska litteraturstudie fokuserar på elever med fallenhet för matematik 

och vad som lämpas i matematikundervisningen för att främja och utveckla de 

matematiska förmågorna hos denna typ av elever. Studien kommer att definiera 

begreppen fallenhet, matematisk förmåga, anpassad undervisning, stöd och stimulans 

samt fördjupa sig i begreppens roll och samband i undervisningen. Studien behandlar tre 

frågeställningar om elever med fallenhet och anpassning, stöd och stimulans i 

undervisningen. Resultatet visar på att elever med fallenhet för matematik ofta 

missuppfattas och att det mer än sällan finns brister i undervisningen för att eleverna ska 

uppnå full potential. Främst på grund av missuppfattningar och identifiering av elever 

med fallenhet, men också att de inte får det stöd eller stimulans som de är i behov av. 
 

Nyckelord 

Fallenhet, matematiska förmågor, anpassad undervisning, stöd och stimulans, proximal 

utvecklingszon, scaffolding, mediering. 
 

Tack 
 

Ett varmt tack till vår handledare Andreas Ebbelind och våra klasskamrater som genom 

handledning, opponering, feedback, stöd och vägledning hjälpt oss att genomföra denna 

studie utifrån vår inre vision. 
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1 Inledning 

 

I skolämnet matematik årskurs 4–6 ska eleverna ges möjlighet att utveckla 

förmågor,  exempelvis att kunna föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 

2016). Kunskapskraven i årskurs 4–6 uttrycker att eleverna bland annat ska kunna 

redogöra och samtala om tillvägagångssätt i ett huvudsakligt fungerande sätt, med olika 

uttrycksformer och viss anpassning till sammanhanget. Eleverna ska kunna föra och följa 

matematiska resonemang under samtal och redovisningar på ett sätt som till viss del för 

resonemanget framåt (Skolverket, 2016). Med styrdokumentens riktlinjer att förhålla sig 

till ifrågasätter vi om det är möjligt att tillgodose alla elevers behov. Vidare ifall alla 

elever erhåller rätt förutsättningar för att nå mål och kunskapskrav, samt om alla elever 

har möjlighet till individuell utveckling i skolämnet matematik. Vi tänker i synnerhet på 

elever med fallenhet för matematik, det vill säga elever som besitter särskild begåvning 

inom ett specifikt område i detta fall matematik. 

 

Skolan lägger stora resurser på att elever med svårigheter i matematik skall få rätt 

förutsättningar att nå de mål och kunskapskrav som finns inom matematikämnet. Elever 

med fallenhet är (likväl som elever i svårigheter) en elevgrupp som ofta är i stort behov 

av stöd och stimulans av omgivningen och i sin utbildning (Pettersson & Wistedt, 2013). 

Skolväsendets grunder bygger på en likvärdig utbildning för alla elever i dagens skola. 

Huruvida det är möjligt att anpassa undervisning för alla elever är något som vi utifrån 

egna erfarenheter och studier ifrågasatt. Det vill säga ifall de riktlinjer och styrdokument 

som tilldelats lärare och pedagoger om en likvärdig utbildning stämmer överens med det 

verkliga utövandet och undervisningen av skolämnet matematik. Utifrån detta väcks ett 

intresse att fördjupa sig i hur undervisning kan anpassas för att främja alla elever, och inte 

minst vilken roll stöd och stimulans spelar för eleverna i undervisningen. Alla elever har 

olika behov och förutsättningar, vilket medför att tankar och funderingar om huruvida 

lärare bemöter skilda elever och hur undervisningen kan optimeras för att inkludera stöd 

och stimulans. Fortsättningsvis hur undervisning kan anpassas för att främja olika elever 

utifrån erfarenheter, förmåga och kunskap.  

 

Följande studie kommer fördjupas i hur undervisning kan anpassas och vilket stöd och 

stimulans elever med fallenhet för matematik är i behov av. Studien är en systematisk 

litteraturstudie avsedd att fördjupa samt uppmärksamma de tillvägagångssätt som kan 

tillämpas för elever med fallenhet för matematik. Studien kommer att definiera olika 

nyckelbegrepp som fallenhet, matematiska förmågor, anpassad undervisning och stöd 

och stimulans. I strävan om att skapa förståelse för begreppens relation och samband vid 

främjande och utveckling av matematiska förmågor hos elever med fallenhet. 
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2 Syfte och frågeställning 

  

2.1 Syfte 

  

Studien är en systematisk litteraturstudie med syfte att analysera innebörden och 

sambandet mellan begreppen anpassad undervisning, stöd och stimulans och dess 

påverkan i undervisningen kopplat till elever med fallenhet för matematik. 

 

2.2 Frågeställningar 

  

Utifrån syftet har följande frågor utformats: 

  

- Vad kännetecknar en elev med fallenhet för matematik? 

 

- Hur kan matematikundervisningen anpassas för elever med fallenhet? 

 

- På vilket sätt är stöd och stimulans bidragande i matematikundervisningen för 

elever med fallenhet? 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

  

I detta avsnitt kommer valet av teori att redovisas. Eftersom studiens syfte grundas i en 

fördjupning av olika begrepp (fallenhet, matematiska förmågor, anpassad undervisning, 

stöd och stimulans) samt deras betydelse och roll i undervisningen, vill studien synliggöra 

en koppling till inre och yttre påverkande faktorer. Inom Lev Vygotskys sociokulturella 

perspektiv på lärande ingår begrepp som är relevanta till syftet och studiens ändamål. 

Teoriavsnittet innehåller en presentation av den sociokulturella teorin och begrepp som 

proximal utveckling, scaffolding och mediering. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

  

Människans uppfattning och tolkning av omvärlden formas och utvecklas i relation med 

olika verktyg, redskap och andra människors inflytande. Individen kan inte tolka 

verkligheten på egen hand, utan gör det genom gemensamma och kollektiva mänskliga 

verksamheter och aktiviteter (Säljö, 2011). 

  

Lev Vygotsky var en rysk forskare som menade på att barnet utifrån erfarenheter bygger 

upp kunskap om sin omvärld, men att barnet även ingår i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Enligt Vygotsky är barnets utveckling beroende av vilken kulturell 

situation barnet växt upp i och barnets utveckling ska ses som ett socialt samspel med 

andra. För att barnet ska kunna hantera problem samt möta och tolka sin omgivning 

utvecklar barnet psykologiska verktyg. Vygotsky uttrycker att språk och kultur påverkar 

den kognitiva utvecklingen, det vill säga att utvecklingen sker “inifrån och ut” likväl som 

“utifrån och in”. Utveckling och undervisning går hand i hand och det är därför av stor 

vikt hur vuxna förhåller sig till detta (Hwang & Nilsson, 2011). Vidare tillägnar barn 

kunskap genom konkret arbete, men inte på egen hand. Det är lärarens ansvar att hjälpa 

barnet att förstå sambandet mellan föreställningar och handlande. Detta genom att 

synliggöra samt utforma infallsvinklar och arbetsmetoder utifrån barnets egna 

föreställningar (Berg, 2011). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet på lärande ingår flera ord och begrepp som 

illustrerar olika tankar och delar inom teorin. Bland annat begrepp som kulturella redskap 

vilket syftar till föremål, tecken eller system som utvecklats av människan i skilda 

samhällen genom tiden för att stödja tänkandet. Begreppen sociohistorisk och social 

omgivning  behandlar barnet inom olika sammanhang och kulturer samt vikten av att ta 

hänsyn till barnets individuella historia och kultur (Smidt, 2011). Det finns många skilda 

ord eller begrepp att nyttja som stöd ur det sociokulturella perspektivet, men utifrån denna 

studies syfte och ändamål har ett urval av tre begrepp genomförts. Urvalet består av de 

tre begreppen proximal utvecklingszon (ZPD), scaffolding och mediering som kommer 

att presenteras i detta avsnitt.   
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3.1.1 Proximal utvecklingszon (ZPD) 

  

Proximala utvecklingszon är den svenska benämningen på begreppet zone of proximal 

development (ZPD) som Lev Vygotsky utvecklat inom det sociokulturella perspektivet. 

Vygotsky förklarar begreppet på följande vis: 

  

“It is the distance between the actual developmental level as determined 

by independent problem solving and the level of potential development 

as determined through problem solving under adult guidance or in 

collaboration with more capable peers.” (Vygotsky, 1978:86) 

  

Genom begreppet (ZPD) belyser Vygotsky  skillnaden mellan ett barns 

problemlösningsförmåga utan stöd jämfört med vad barnet klarar av med hjälp av kunnigt 

och utomstående stöd. Begreppet har tolkats av många forskare fram tills nu, dock är 

likheterna slående. Camerons syn på begreppet kan jämföras med Vygotskys grundtanke 

där hon genom begreppet påvisar skillnaden om vad ett barn är kapabel till utan stöd av 

vuxna i jämförelse till vad ett barn kan åstadkomma med vuxet stöd. Vygotsky hänvisar 

till barns problemlösningsförmåga genom begreppet (ZPD) och begreppet kan även 

kopplas till en individs intelligens och hur den utvecklas med hjälp av stöd från en 

utomstående aktör (Cameron, 2001).    

 

3.1.2 Scaffolding 

  

Scaffolding är ett begrepp inom sociokulturella perspektivet och ursprunget av begreppet 

kommer från det engelska ordet scaffold som betyder byggnadsställning. Begreppet 

scaffolding menar på hur man med hjälp av stöd kan främja barn och elevers utveckling. 

Likväl som en byggnadsställning stöttar upp och gynnar byggnadsprocessen så fungerar 

begreppet scaffolding på samma sätt när det kommer till barns utveckling (Frederick, 

Courtney & Caniglia, 2014). 

  

Frederick förklarar begreppet scaffolding som en handling i undervisningen där man med 

hjälp av stöd kan påverka barnets lärande och intag av kunskap men utgör även grunden 

för det framtida självständiga lärandet (Frederick et al. 2014). Resonemanget kan 

likställas med Säljö (2011) som uttrycker att scaffolding först och främst betonar vikten 

av utomstående stöd under utvecklingen, men även hur behovet av stöd med tiden avtar. 

Meningen med begreppet är att stödja barns utveckling vilket Frederick et al. (2014) 

uttrycker på följande vis: “cognitive scaffolding allows learners to reach places that they 

would otherwise be unable to reach” (Frederick et al. 2014:22). Utifrån citatet kan en 

koppling till ZPD konstateras och att stöd av scaffolding kan främja barns möjlighet att 

åstadkomma sin fulla potential. 

3.1.3 Mediering 

Mediering innefattar den samverkan som uppstår mellan människor och de kulturella 

redskap som används i relation till att förstå och tolka omvärlden. Människan varken 
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upplever eller handlar på egen hand i sin omvärld, utan gör detta genom samspel och hjälp 

av andra människor och redskap (Säljö, 2011). Mediering innefattar olika sätt att 

kommunicera, i synnerhet med hjälp av tecken och symboler. Tecken och symboler 

hjälper människan att förstå, förklara och representera världen och hens erfarenheter. 

Tecken är en kombination av form och mening som hjälper oss att tolka och förstå, 

symboler innehåller och förmedlar innebörd. Flera olika tecken och symboler går att finna 

i artefakter (exempelvis böcker eller film) och påverkar våra tankar och synsätt. Detta kan 

även uttryckas som kulturella redskap, vilket ger stöd för att tänka på saker som inte är 

synligt. Mediering är ett fenomen som behandlar det som uppstår mellan det den lärande 

ska lära och de stöd som finns till hands för inlärning (Smidt, 2011).   

 

Mediering menar på att människan genom tecken och symboler i omgivningen tolkar och 

förstår omvärlden samt människors handlande. Tecken och symboler kan illustreras på 

följande vis:  

 

“Ett tecken är en kombination av mening och form. En trafikskylt är till 

exempel till sin yttre form en sak gjord av metall, och dess 

meningsinnehåll är information eller varning beträffande vägar 

och/eller trafik. Ett triangulärt vägmärke betecknar fara.” (Smidt, 

2011:43)  

 

“En symbol innehåller och förmedlar innebörd. Siffran 2 betyder med 

än ett och mindre än tre; bokstäverna k-a-t-t betyder ett djur (katt) och 

ett rött kors syftar på en plats där hjälp erbjuds skadade eller sjuka 

människor.“ (Smidt, 2011:43) 

 

3.1.4 Begreppens anknytning till studien 

  

De tre sociokulturella begreppen har en tydlig anknytning till forskningsfrågorna. 

Begreppet proximal utvecklingszon anser vi främst har  koppling till forskningsfråga #1 

(Vad kännetecknar en elev med fallenhet för matematik?). Elever med fallenhet behöver 

utmaningar för att stimulera den kognitiva utvecklingen. Med hjälp av begreppet 

proximal utvecklingszon kan studien framställa en tydligare bild om vad en elev med 

fallenhet innebär. Gällande forskningsfråga #2 (Hur kan matematikundervisningen 

anpassas för elever med fallenhet?) bidrar begreppet scaffolding till ökad förståelse av 

forskningsfrågans resultat. Scaffolding handlar om hur man som lärare eller vuxen finns 

som stöd till barnet, begreppet kommer därför att knyta an till hur undervisningen kan 

anpassas till elever med fallenhet. Utifrån forskningsfråga #3 (På vilket sätt är stöd och 

stimulans bidragande i matematikundervisningen för elever med fallenhet?) kommer det 

att finnas en tydlig koppling till det sociokulturella begreppet mediering. Begreppet 

handlar till stor del om samspelet mellan människor och kulturella redskap, vilket kan ha 

en stark koppling till områden som stöd och stimulans för att främja undervisning för 

elever med fallenhet. Även om vi ser en tydlig koppling mellan forskningsfråga och 

begrepp, finner vi relevans att behandla begreppen parallellt genom resultatanalysen, men 

att vardera forskningsfråga tillägnas ett fokus. 
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4 Begrepp 
  

I detta avsnitt kommer fyra begrepp att definieras. Fallenhet, matematiska förmågor, 

anpassad undervisning samt stöd och stimulans är de fyra begrepp som kommer att vara 

genomgående i studien och relevanta vid fördjupning. Begreppen kan emellertid ha olika 

betydelse beroende på kontext, de fyra begreppen kommer därför definieras utifrån 

studiens kontext och syfte. 

4.1 Fallenhet 
  

Ur forskningsrapporten En forskningscirkel för lärare om särskild begåvning i matematik 

(Mellroth et al. 2016) går det att urskilja att elever med fallenhet är ett begrepp som ofta 

används felaktigt. Författarna skiljer på två olika typer av begrepp, elever som är 

högpresterande och elever som har fallenhet. De två begreppen kan felaktigt ses som ord 

med samma betydelse, men de utmärkande skillnaderna mellan dem är flera. I rapporten 

framkommer det att en högpresterande elev vet svaren, medan en elev med fallenhet 

ställer frågorna. Vidare visar det sig att elever med fallenhet vanligtvis har ett större behov 

av lärande och är mer självkritiska gentemot elever som är högpresterande. 

  

Varje elev är unik och elever med fallenhet går inte att generalisera. En gemensam faktor 

för eleverna är att de besitter en begåvning eller fallenhet inom ett specifikt område. Alla 

elever är olika, har olika behov och kräver skilda förutsättningar. Brist på kunskap bidrar 

till att elever med fallenhet blir felaktigt kategoriserade och inte får rätt förutsättningar 

eller möjligheter att utvecklas (Vetenskapsrådet, 2012). Skolverket gav 2015 ut ett 

stödmaterial för undervisningen av särskilt begåvade elever i skolan. I materialet framgår 

det att det inte finns en allmän accepterad definition för vilka som skall räknas till 

kategorin särskilt begåvad (Gerholm, 2016). Elever med fallenhet kan uttryckas på flera 

sätt: begåvad, särskilt begåvad, och särbegåvad för att nämna några. 

 

4.2 Matematiska förmågor 

 

Inom skolämnet matematik finns ett antal förmågor som eleverna ska utveckla, vilket går 

att finna i skolans läroplan. Det handlar om förmågor att kunna föra och följa matematiska 

resonemang, använda sig av olika strategier och metoder för beräkning, samt reflektera 

och dra slutsatser av resultat för att nämna några (Skolverket, 2016). Matematiska 

förmågor syftar på olika områden inom matematik som eleverna genom undervisningen 

ska ges möjlighet att utveckla.  

4.3   Anpassad undervisning 
 

Med en anpassad undervisning syftar vår studie på den undervisning som lämpas till alla 

elever utifrån deras unika förmåga. Skolverket (2016) uttrycker att skolväsendet ska syfta 

till att främja elevers inhämtning och utveckling av kunskaper och värden. Skolväsendet 
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skall också främja alla elevers utveckling, lärande och lust att lära. Undervisningen ska 

anpassas för alla elevers förutsättningar och behov. Skolverket (2016) menar att en 

likvärdig utbildning inte hänvisar till att utbildningen skall överensstämma överallt, utan 

skall formas utifrån generella och specifika behov samt av de resurser som finns. 

Skolväsendet och undervisningen skall med andra ord ta hänsyn till och formas utifrån 

elevernas olika behov och förutsättningar. 

 

4.4 Stöd och stimulans 
  

Enligt Skolverket (2016) ska alla som arbetar inom skolverksamheten uppmärksamma 

och stödja de elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan har även ett uppdrag att främja 

lärande där eleven blir stimulerad. Stöd och stimulans kan åtskiljas och  på flera olika sätt 

konstrueras beroende på elevens behov. Detta kan vara allt ifrån språkliga och sociala 

behov, såväl som behov i miljö och omgivningen. När det kommer till stöd och stimulans 

i skolan har motivation en betydande roll. Jensen (2016) uttrycker att motivation har stor 

betydelse i arbetet  mot specifika mål. Motivation krävs för att åstadkomma målsättningar 

och är drivkraften som erfordras för att nå dit. Motivation kan även brukas för att avvärja 

eller förhindra negativa konsekvenser.     

 

4.5 Sammanfattning 

  

I avsnittet har fyra begrepp definierats utifrån studiens syfte. Sammanfattningsvis kan 

begreppet fallenhet vara svårt att ge en exakt definition på, men i studien kan fallenhet 

uttryckas som en begåvning inom ett specifikt område. Med begreppet matematiska 

förmågor syftar studien på de olika områden inom ämnet matematik som eleverna genom 

undervisningen ska få förutsättningar och möjlighet till att utveckla. Anpassad 

undervisning syftar till de anpassningar som bör tillämpas i undervisningen beroende på: 

vilka behov, förutsättningar och resurser elever såväl som skolan har i en strävan om att 

främja matematiska förmågor och erbjuda en likvärdig utbildning för alla elever. Det sista 

begreppet stöd och stimulans uttrycker vikten av social kontakt och interaktion i barns 

utveckling. Yttre och inre faktorer påverkar hur barn utvecklas och det är ett av lärarens 

uppdrag i undervisningen att tillgodose sina elever med det stöd eller stimulans de är i 

behov av. 

 

 

  

  



  
 

8 

5 Metod 

  

I detta avsnitt behandlas studiens process, val av forskningsområde, framställning av syfte 

och frågeställning, val av teoretisk utgångspunkt och urval av litteratur. Metodavsnittet 

kommer att beskriva hur respektive moment har gått till och vilka överväganden som 

behövts tillämpas. Vid genomförande av en  systematisk litteraturstudie undersöks 

tidigare dokumenterad kunskap. De frågor som ställs i denna studie riktas till litteratur 

och inte individer. Reflektion och sökande av information är de första stegen i en 

systematisk litteraturstudie som därefter ska utvärderas, analyseras och sammanställas 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2014). 

 

5.1 Val av studie och forskningsområde 

  

Valet att utföra en systematisk litteraturstudie grundas i reflektion och analys av tidigare 

forskning inom forskningsområdet. Anvisad studie ger möjlighet att granska området och 

få fördjupad inblick av valt fenomen eller problem. Eriksson Barajas (2014) uttrycker att 

genom en systematisk litteraturstudie kan många praktiska frågeställningar besvaras. 

Systematiska litteraturstudier har en strävan efter identifiering av relevant evidens och de 

metoder som används skapar möjlighet för granskning. 

  

Valet av forskningsområde grundas i ett intresse av att tillägna kunskap om olika elevers 

behov i matematikundervisningen. I synnerhet växte ett intresse fram för de elever med 

matematisk begåvning, det vill säga elever med fallenhet. Därefter uppstod ett intresse 

för att studera de faktorer som är bidragande för att främja den matematiska utvecklingen 

hos elever. Urvalet av faktorer begränsades till anpassad undervisning samt stöd och 

stimulans. Studiens syfte och frågeställningar har formats utifrån tidigare erfarenheter och 

ett gemensamt intresse av forskningsområdet. 

 

5.2 Sökt litteratur 

  

Efter val av forskningsområde påbörjades ett sökande av tidigare forskning relevant 

anknutet till studiens ändamål. Urvalet av litteratur som används har hittats via olika 

databaser som Libris, SwePub och ERIC. För att finna väsentlig litteratur till studien har 

sökningarna genomförts med ord som exempelvis fallenhet, begåvning, undervisning, 

lärande, matematik med flera. För att få en bredare sökträff har engelska och svenska ord 

använts i olika kombinationer. För att inte begränsa sökorden har tecknet * tillämpats 

(exempelvis: motivat* mate*). Olika avgränsningar har också genomförts för att finna 

pålitlig litteratur exempelvis: avhandlingar, refereegranskat eller peer reviewed. Vid 

sökning i olika databaser innebär avgränsningarna (avhandlingar, refereegranskat eller 

peer reviewed) att litteraturen som visas är granskad av en kommité eller av forskare inom 

specifika områden innan publikation. Detta för att insamlad data ska ha så hög 

trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt.  Utifrån de sökträffar som hittats har ett 

manuellt urval genomförts och bortfall har gjorts utifrån irrelevans till forskningsområdet. 
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Urval av publikationer som använts redovisas i form av ett sökschema (se bilaga A). 

Urvalet av genomfördes främst av att läsa skilda källors rubriker och abstrakt.  

 

5.2.1 Övrig litteratur 

  

Utöver litteratur som valts ut i olika databaser har även annan litteratur använts. Den 

övriga litteratur som behandlats i studien har varit ett urval från övriga studier och 

tilldelade källor, för att berika studien och för att materialet har uppfattats som relevant i 

förhållande till forskningsområdet. Urval av övrig litteratur är: 

 

Författare: Årtal: Litteratur: 

Berg 2011 Läs- och skrivundervisning: teorier, trender och 

tradition.  

Bloom 1985 Developing talent in young people. 

Cameron 2001 Teaching languages to young learners. 

Eriksson 

Barajas, 

Forsberg & 

Wengström 

2014 Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap 

vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga 

artiklar. 

Hwang & 

Nilsson 

2011 Utvecklingspsykologi. 

Krutetskii  1976 The psychology of mathematical abilities in 

schoolchildren. 

Pettersson & 

Wistedt 

2013 Barns matematiska förmågor - och hur de kan utvecklas. 

Pettersson 2008 Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en 

pedagogisk praktik. 

Skolverket 2016 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 

Smidt 2011 Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. 

Vetenskapsrådet 2012 Resultatdialog 2012. 

Vygotskij 1978 Mind in society: the development of higher psychological 

processes. 

Winner 1999 Begåvade barn myt och verklighet. 

 

Detta urval har ansetts berika studien och gett stöd till att definiera, bearbeta och 

analysera. Den övriga litteraturen utgör att utifrån skilda perspektiv bearbeta studiens 

syfte och frågeställningar. Urvalet av övrig litteratur är också listad i den slutliga 

referenslistan.   
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5.3 Teoretisk utgångspunkt med anknytning till forskningsfrågorna 

  

Efter insamling av data ansågs Lev Vygotskys sociokulturella perspektiv vara en 

intressant teori att tillämpa för studiens syfte och ändamål. Eftersom teorin förklarar 

sociala samspel och barns utveckling anses det vara relevant att applicera till studiens 

syfte. Inom det sociokulturella perspektivet har ett urval av begrepp utförts för att bidra 

till fördjupad förståelse och förhållningssätt till de frågeställningar studien är avsedd att 

behandla. Efter urvalsprocessen ansågs proximal utvecklingszon, scaffolding och 

mediering vara tre begrepp som har en tydlig anknytning till våra forskningsfrågor. 

 

5.4 Resultat och diskussion 

  

Insamlade data har noga övervägts och behandlats med en strävan att bygga en förståelse 

om elever med fallenhet och vilken typ av undervisning som är bäst lämpad för att främja 

den matematiska utvecklingen. I resultatavsnittet presenteras den data som urvalet av 

litteratur bidragit med, samt analysen som är gjord med stöd av studiens teoretiska 

utgångspunkt. Tidigare forskning visar på att varje elevs utveckling är individuell och i 

behov av olika resurser eller förutsättningar. Med hjälp av det sociokulturella perspektivet 

på lärande kan en fördjupad förståelse av vilka behov och förutsättningar som krävs för 

elevernas individuella utveckling inom ämnet matematik påvisas. 

  

Eriksson Barajas et al. (2014) uttrycker att presentationer av resultat ska redovisas på ett 

tveklöst sätt. Resultat och diskussion handlar om att gestalta fenomen som ger ny mening 

eller betydelse. Däremot ska fenomenen beskrivas som de verkligen framträder och bortse 

från eventuella förutfattade meningar eller teorier. Genom att fånga de väsentliga och 

berikade beskrivningar, samt att integrera skilda delar till en helhet kan gestaltningen 

utföras. Utöver innehållet i resultatavsnitt eller diskussion ska en god struktur finnas. 

Resonemanget i avsnitten skall ha en kronologisk struktur och balans mellan innehållet 

och strukturen är av stor betydelse. Främst för att läsaren ska kunna bilda uppfattning om 

slutsatser eller tolkningar är rimliga.    

 

5.5 Etiska överväganden 

  

Eriksson Barajas et al. (2014) skildrar hur förarbetet innan genomförande av en 

systematisk litteraturstudie bör vidta etiska överväganden.  I all vetenskaplig forskning är 

en god etik av stor vikt. Det finns flera etiska överväganden att ta hänsyn till, exempelvis 

ohederlighet vilket motsvarar handlingar eller utlåtelser som påvisar falska eller 

missvisande resultat. Andra överväganden handlar även om urval av data, redovisning 

och presentation av resultat. Denna systematiska litteraturstudie kommer inte att komma 

i kontakt med utomstående aktörer eller deltagare, utan utgår ifrån insamlad data och 

litteratur. Studiens resultat grundas utifrån subjektiva tankar och tolkningar av litterära 

källor. De etiska överväganden som studien förhåller sig till för att vara tillförlitlig och 

trovärdigt är att kritiskt granska data och att hantera referenser på ett korrekt sätt.   
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6 Resultatanalys 

  

I detta avsnitt kommer resultat att presenteras samt anknytas till studiens tre 

frågeställningar. Rubrik ett, kännetecken för en elev med fallenhet för matematik, 

presenterar en fördjupad inblick av vilka förmågor som elever med fallenhet besitter och 

vilka utmärkande drag som kan urskiljas utifrån insamlad data. Under rubrik två, 

anpassad undervisning, kommer olika påverkande faktorer att beröras och hur 

undervisningen bör anpassas för att främja individuell utveckling av matematiska 

förmågor. Rubrik tre, stöd och stimulans, kommer att behandla de behov elever med 

fallenhet har beträffande undervisningen och omgivning. Avsnittet kommer sedan att 

avslutas med en kort sammanfattning med avsikt att klargöra och summera 

resultatanalysen. 

 

6.1 Kännetecken för en elev med fallenhet för matematik 

  

Elever med fallenhet är ett fenomen som är svårdefinierat och det är svårt att klargöra vad 

det faktiskt innebär. En elev med fallenhet besitter oftast en begåvning som gör att eleven 

särskiljer sig från personer i deras omgivning. Krutetskiis definierar begreppet 

matematisk begåvning på följande vis: 

 

“Mathematical giftedness is the name we shall give to a unique 

aggregate of mathematical abilities that opens up the possibility 

of successful performance in mathematical activity (or, with 

schoolchildren in mind, the possibility of a creative mastery of 

the subject).” (Krutetskii, 1976:77) 

 

Likväl som Krutetskiis definition av matematisk begåvning uttrycker Petterson (2011) att 

forskning som behandlat området begåvning inom matematik, i många fall handlar om att 

identifiera individen. Vidare beskriver författaren att en tydlig definition av matematiska 

förmågor och hur dessa kommer till uttryck krävs för att kunna genomföra detta. 

 

Krutetskii (1976) genomförde en studie där han fokuserade på vilka matematiska 

förmågor som kan vara till betydelse i karaktäriseringen av en elev med fallenhet inom 

ämnet matematik. Matematisk förmåga är något som Krutetskii vidare förklarar som en 

personlig egenskap som en individ behöver för att utföra en matematisk uppgift. Eftersom 

det finns många olika områden inom matematiken finns det även många matematiska 

förmågor. Utifrån Krutetskiis studie har ett antal förmågor kategoriserats. Kategorierna 

behandlar att genom ett logiskt förhållningssätt kunna formalisera och generalisera 

matematiskt innehåll. Det vill säga att man har förmågan att se samband i olika 

matematiska innehåll, samt att kunna utföra en generalisering av det som är viktigt 

jämfört med det som är irrelevant kopplat till det matematiska innehållet. Ytterligare 

förmågor som tillkommer är förmågan att arbeta med siffror och symboler och att utifrån 

det föra matematiska resonemang på ett logiskt, flexibelt och förenklat sätt. Dessutom ska 
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man ha ett “matematiskt minne” där principer och metoder ska finnas i minnet under 

den  matematiska processen (Krutetskii, 1976:350). 

 

Krutetskiis beskrivning av matematiska förmågor omfattar de förmågor som kan kopplas 

till ämnet matematik. Dock påpekas det att eleven inte behöver bemästra alla förmågor 

för att klassas som en elev med fallenhet för matematik. De matematiska förmågorna 

utvecklas med hjälp av träning under obestämd tid. En elev med fallenhet kan vara stark 

inom en specifik matematisk förmåga men kan uppvisa brister i andra (Pettersson, 2008). 

Resonemanget kan härledas till Lev Vygotskys (1978) tankar om proximal 

utvecklingszon sammankopplas. Det är lärarens ansvar att med hjälp av stöd, ge eleverna 

förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor. Läraren  behöver finnas som stöd 

när elevens svagare förmågor sätts på prov och med hjälp av det kan eleven utveckla en 

allsidig matematisk förmåga. Dock ska läraren också besitta kunskap inom ämnet och ha 

förmåga att kunna utmana eleven på de områden som eleven redan besitter stor kunskap 

inom för att en utveckling ska ske även där. 

 

6.1.1 Ytterligare kännetecken av elever med fallenhet 

 

Krutetskii (1976) behandlar ett generellt kännetecken hos elever med fallenhet för 

matematik vilket innebär att eleven ser världen utifrån ett matematiskt perspektiv. En elev 

med fallenhet kan se mönster i omgivningen och utifrån det ställer frågor då eleverna 

innehar ett genuint intresse för matematik och vill få svar på alla frågor som de möter 

(Krutetskii, 1976 Pettersson, 2008). Påståendet överensstämmer med Mellroths et al. 

(2016) forskningsrapport där det uttrycks att en högpresterande elev vet svaren, medan 

en elev med fallenhet ställer frågorna. Likväl går det går att urskilja en koppling till 

Vygotskys tankar om mediering. Eleven tolkar, kommunicerar och handlar i omvärlden 

med stöd av artefakter och kulturella redskap (Smidt, 2011).  

 

Flertalet forskning menar på att en vanlig missuppfattning om begåvade elever är att de 

saknar social kompetens vilket generellt är en felaktig tolkning. Begåvade elever eller 

elever med fallenhet uppvisar vanligtvis kognitiv förmåga, nyfikenhet, insikt och  minne 

för att nämna några av de kännetecken som finns. Dessa drag kan givetvis variera och 

bidra till styrkor såväl som sårbarheter (Allodi Westling, 2014 Pettersson, 2008 

Pettersson, 2011).  

 

Gällande generella missuppfattningar av elever med särskild begåvning uttrycker Winner 

(1999) följande: 

  
“Osedvanlig akademisk förmåga är ofta inte någon generell kapacitet. 

Barn med en kombination av akademisk starka och svaga sidor visar 

sig vara regeln, inte undantaget. Man kan till och med vara särbegåvad 

inom ett akademiskt område och ha inlärningssvårigheter inom ett 

annat.” (Winner, 1999) 

 

Missuppfattningar om begåvade elever bidrar enligt forskning till att grundskolan kan 

vara en fientlig miljö för elever med fallenhet. Främst på grund av negativt bemötande 

och de avvikande tankesätt eller tillvägagångssätt eleverna använder. Oförståelse eller 
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okunnig omgivning är vanligtvis vad som orsakar problem i undervisningen för elever 

med fallenhet. Detta leder i de flesta fall till att eleverna känner att de hamnar i ett 

utanförskap (Allodi Westling, 2014 Pettersson, 2008 Pettersson, 2011). Winner (1999) 

och Bloom (1985) uttrycker att denna typ av individer är medvetna om att de inte passar 

in och känner sig annorlunda. Vanligtvis på grund av att jämnåriga individer inte delar 

samma intressen. I Vygotskys begrepp scaffolding framgår tydligt vikten av vuxet stöd, 

vilket innebär att de bör finnas stöd av utomstående vuxna i barnets omgivning för att 

motverka känsla av utanförskap, men även för att hjälpa barnet att känna tillhörighet och 

utvecklas (Säljö, 2011 Fredrick et al. 2014). Utöver felaktiga uppfattningar angående 

elevernas personlighetsdrag menar Pettersson (2011) att det även förekommer 

missuppfattningar gällande intelligens. Författaren menar på att  eleven inte behöver 

besitta hög IQ för att inom musikaliska, konstnärliga och idrottsliga områden kunna 

betraktas som en person med fallenhet.   

 

6.2 Anpassad undervisning 

  

Som tidigare nämnts har elever med fallenhet en större drivkraft till att ställa frågor istället 

för att endast svara (Melleroth et al. 2016). Bloom (1985) belyser värdet av att på ett 

seriöst sätt bemöta elevernas frågor och uttrycker det på följande vis: 

 

“Perhaps the most significant aspect of these early years was the way 

the parents responded to their children´s questions. Questions were 

treated seriously, and when the parents didn't know the answers, they 

taught their children how and where to find them. These parents 

believed that their children were special and shared with them the 

excitement of discovery.“ (Bloom, 1985:294) 

 

Likväl som Bloom (1985) uttrycker att man ska ta till vara på barns nyfikenhet och skapa 

en trygg miljö för att utforska, menar Pettersson (2011) och Krutetskii (1976) på att 

matematikundervisningen inte längre handlar  om att endast memorera regler och 

metoder för att kunna besvara frågor. Undervisningen bör besitta möjligheter och 

förutsättningar för matematiska diskussioner. Tillämpa öppna frågor och 

problemuppgifter som ger elever förutsättningar att utvidga sin matematiska kompetens 

och förmåga. Eleverna ska ges möjlighet att se samband, utforska lösningar och olika 

strategier och reflektera över matematik och matematiska problem. För att elever med 

fallenhet ska tillägna sig matematisk kreativitet och skapa förståelse för begrepp, metoder 

och processer krävs det att undervisningen är utmanande. Förändringar av kursplaner, 

utbildningsplaner eller nivågruppering kan vara organisatoriska stöd för att främja den 

matematiska utvecklingen hos elever med fallenhet. 

 

Enligt forskning är lärandet idag inte längre bundet till en plats eller tid. Lärandet har med 

tiden förändrats och modifierats, mycket på grund av nutida redskap och resurser som 

finns tillgängligt. Digitala redskap och resurser utvecklar lärarkulturer och skapar nya 

möjligheter och arenor för diskussion, samarbete och spridning. Användning av digitala 

redskap i lärandet kan bryta ett traditionsenligt mönster med färdiga kursplaner och 
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progressioner. De digitala redskapen utmanar inte endast strukturen av lärandet, utan ger 

även möjligheter och förutsättningar för anpassning till enskilda individers behov. 

Möjligheter och arenor för kunskapsbyggande vidgas och det är motivation samt inre 

drivkraft som styr (Creelman, Ossiannilsen & Falk, 2015). Jensen (2011) motiverar 

möjligheterna och vikten av artefakter (redskap) i undervisningen och lärandet. 

Undervisningen utspelas inte endast genom talat och skriftligt språk eller sociala 

sammanhang och handlingar, utan även av de artefakter vi använder. Artefakter synliggör 

tankar och påverkar lärandet genom exempelvis stödja individen att minnas eller utveckla 

olika förmågor. Resonemanget korresponderar med det sociokulturella begreppet 

mediering, där kulturella redskap främjar människors olika möjligheter för lärande och 

interaktion (Säljö, 2011 Smidt, 2011).  

 

6.2.1 Skilda faktorer i undervisningen för elever med fallenhet 

  

Som tidigare nämnts i denna studie besitter elever med fallenhet särskild begåvning eller 

hög potential inom ett visst område. Allodi Westling (2014) uttrycker att elever som är 

högpresterande och elever med fallenhet inte faller in under samma kategori, författaren 

formulerar detta på följande vis: 

 

“Begreppet gifted (begåvad, överbegåvad, eller särbegåvad) anspelar 

på gåvor som en person har med sig, det kan vara något som uttrycks 

eller något som kan vara dolt, en potential som blir synlig bara om den 

får möjlighet och förutsättningar för att uttryckas samt näring och stöd 

i att utvecklas, och dessutom om personen själv vill synliggöra dessa 

sidor.  Begreppet högpresterande anspelar inte på inneboende kvaliteter 

och potentialer, utan på synliga mätbara resultat. Gruppen blir på det 

sättet lättare att identifiera, men det handlar förmodligen inte om exakt 

samma individer, även om en överlappning finns mellan grupperna.“ 

(Allodi Westling, 2014:141)  

 

Olika faktorer påverkar undervisningen och lärandet för elever med fallenhet. Pettersson 

(2011) uttrycker att påverkande faktorer främst handlar om att eleverna blir identifierade 

och ges rätt förutsättningar och utmaningar i undervisningen. Allodi Westling (2014) 

hänvisar att forskning kring begåvade elever mer än ofta tyder på att eleverna inte blir 

utmanade. Vidare att brister i undervisningen begränsar motivationen och orsakar att 

eleverna inte känner tillfredsställelse. Fortsättningsvis uttrycker författaren att det finns 

brister i utbildningen för lärare och specialpedagoger beträffande kunskap om behov hos 

elever med starka förmågor och hög potential. Om en elev besitter begåvning eller hög 

potential kan det vara synligt likväl som dolt. Om en elev har en begåvning eller hög 

potential som är dold kan rätt förutsättningar och möjligheter bidra till att synliggöra 

detta. En ytterligare faktor är att eleven själv har en vilja och kan se en mening med att 

synliggöra sina förmågor och potential. Pettersson (2011) menar på att en åtgärd som kan 

lämpas för att främja elever med fallenhet är att de får stöd av ett mentorskap. Mentorn 

bör ha god kunskap om begåvade elever, dock kan val av mentor och tillämpningar 

variera beroende på eleven. 
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Sammanfattningsvis gällande anpassad undervisning påvisas det att elever med fallenhet 

är i behov av utomstående stöd i sin utveckling. Åtgärder som digitala redskap eller 

mentorskap kan skapa förutsättningar och möjligheter att främja och utveckla 

matematiska förmågor. I och med detta kan vi se en tydlig koppling till det sociokulturella 

begreppet scaffolding. Vilket menar på att barnet under sin utveckling är i behov av 

utomstående stöd, men att behovet och  förutsättningar som krävs varieras och förändras 

över tid. En liknelse som kan visualisera är en byggnadsställning som stöttar och gynnar 

under en byggnadsprocess, men som allt eftersom kan skalas av under byggets 

färdigställning. När en del av bygget är färdigställt monteras en ställning för 

nästkommande process eller moment av bygget, på ett likvärdigt sätt sker barns 

utveckling inom olika områden (Fredrick et al. 2014). 

 

6.3 Stöd och stimulans 

  

På samma sätt som undervisningen behöver anpassas måste elever ges stöd och stimulans 

av lärare genom undervisningen. Främst för att eleverna ska känna att det dem gör har 

betydelse, men även för att de ska kunna se sin utveckling och förmåga. Det är av största 

vikt att varje elev får känna och uppleva detta, vilket i sin tur ställer krav på läraren att 

fånga upp, motivera, bemöta och stödja varje elev individuellt och inte endast i grupp. 

Barn som inte känner sig förstådda eller blir uppmärksammade känner ofta att de befinner 

sig i ett utanförskap. Det är inte heller ovanligt att elever döljer förmågor eller potentialer 

för att passa in (Pettersson, 2011 Allodi Westling, 2014 Gerholm, 2016, Bloom 1985, 

Winner 1999). Motivation har därför en betydelsefull roll i undervisning och utveckling. 

Motivation kan kategoriseras i två delar inre motivation och yttre motivation eller 

intrinsikal och extrinsikal motivation. Jensen (2016) uttrycker följande: 

 

“Vi behöver dock bli bättre på att förstå vad motivation är och hur den 

hänger samman med lärande. Det vanligaste sättet att betrakta 

motivation är att särskilja mellan intrinsikal och extrinsikal 

motivation.” (Jensen, 2016)  

 

6.3.1 Motivation 

  

Motivation är en viktig faktor gällande begåvade elever. Främst för att kunna realisera en 

individs potential och för att kunna uppfatta begåvade elevers prestationsförmåga. Hög 

begåvning förknippas ofta till inre motivation, vilket senare forskning börjat motsätta. 

Yttre faktorer som att visa sina förmågor och presentera kunskap är också drivande 

motivation. Konkreta åtgärder för skolans aktörer bör tillämpas för att 

matematikundervisningen utmanar eleverna och för att de inte ska uppleva 

undervisningen meningslös eller tråkig (Gerholm, 2016). Det finns en synlig koppling 

mellan stöd och stimulans, motivation och Vygotskys begrepp mediering. Det vill säga 

att individen är beroende av andras inflytande och interaktion för att kunna vidga sina 

perspektiv och synsätt (Säljö, 2011 Smidt, 2011). 

 



  
 

16 

Petterson (2011) hänvisar till ett antal studier som stärker påståendet om att motivation 

har stor påverkan hos elever med fallenhet. Med hjälp av både inre och yttre motivation 

kan elever med fallenhet göra stora framsteg i sin kunskapsutveckling. Elever som nått 

stor framgång har gjort det med hjälp av stöd i sin omgivning, vilket påvisar att “de inte 

bara var intelligenta utan även högt motiverade men också omgivna av människor vilka 

varit positivt inställda och villiga att ge stöd, stimulans och hjälp.” (Pettersson, 2011:14). 

Författarens studie hänvisar även till ett antal modeller (triadiska interdependensen, 

Münchenmodellen och aktiotopmodellen) som är kopplade till begåvade elever och vilka 

faktorer som styr en persons begåvning. Något som alla modellerna berör är att en persons 

begåvning och kunskapsutveckling styrs av faktorer som intelligens, motivation och 

omvärldsfaktorer. För att man ska kunna utveckla kunskap och nå stor framgång inom 

respektive område krävs det att alla faktorer samverkar och genom det kan en harmonisk 

utveckling ske. 

 

Forskning antyder att omgivningen spelar stor roll kring kunskapsutvecklingen hos elever 

med fallenhet inom matematik. Även läraren har ett viktigt uppdrag i elevernas 

kunskapsutveckling, i form av att stödja och utmana sina elever i undervisningen. Utanför 

skolan har föräldrarna ett stort ansvar när det kommer till barnets utveckling och enligt 

många studier krävs det att man på ett engagerat sätt svarar på barnets frågor för att skapa 

diskussion som bygger upp nyfikenheten hos barnet (Bloom, 1985 Pettersson, 2011). 

Resonemanget kan knytas an till det sociokulturella begreppet mediering, gällande vikten 

på skilda sätt kommunicera och interagera i aktiva sociala aktiviteter (Säljö, 2011 Smidt, 

2011). En ytterligare anknytning går att göra till begreppet scaffolding, på så sätt att med 

stöd av vuxna kunna ta tillvara på elevers nyfikenhet och leda dem till givande 

diskussioner som gynnar deras utveckling. Winner (1999) trycker på att yttre faktorer 

som familjen har en stor roll kring barnens utveckling. Hon påpekar att en inre motivation 

där eleven själv frodas av matematisk kunskapsutveckling förutsätter att föräldrarna ger 

tillräckligt med stöd och uppmuntran. Höga förväntningar från omgivningen är något som 

också har stor påverkan på elevens utveckling. Fortsättningsvis förklarar författaren hur 

yttre faktorer påverkar barnet: “När familjens värme och stöd kombineras med stimulans 

och höga förväntningar skapas en optimal miljö för utveckling av en talang.” (Winner, 

1999:171). Även här går det att urskilja begreppen scaffolding och proximal 

utvecklingszon (ZPD), eftersom hjälp av utomstående stöd bidrar till att kunna 

åstadkomma full potential (Vygotsky 1978). 

 

6.4 Sammanfattning 

  

Sammanfattningsvis går det urskilja att undervisningen och bemötande behöver anpassas 

individuellt för vissa elever. Samtliga aspekter i resultatanalysen visar en tydlig 

anknytning till de tre behandlade begreppen (ZPD, scaffolding och mediering) inom det 

sociokulturella perspektivet. För att eleverna ska kunna uppnå sin fulla potential, med 

andra ord sin proximala utvecklingszon, bör scaffolding och mediering samspela.  
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En elev med särskild begåvning eller fallenhet inom ett område blir ofta felaktigt 

kategoriserad. Huruvida elever med fallenhet bemöts och utmanas i sin utveckling är av 

högsta relevans. Skola och lärare bör finna olika metoder och redskap för att främja 

utvecklingen hos elever med fallenhet. För att detta ska vara möjligt måste det först och 

främst klargöras vem en elev med fallenhet är och vilka behov och förutsättningar som 

krävs för att på bästa sätt kunna bemöta eleven i praktiken. I och med detta går det att 

urskilja hur vi med ett sociokulturellt perspektiv kan se och bemöta eleverna. Elever med 

fallenhet behöver som tidigare nämnts, uppmärksammas, utmanas och stöttas under sin 

utbildning. Eleven behöver stöd av såväl sociala former som av artefakter och redskap 

för att förstå, minnas, tolka och utveckla sina förmågor inom matematik. 

 

Åtgärder som digitala redskap eller verktyg, mentorskap och utmanande interaktion är 

några möjligheter som kan tillämpas i undervisningen för att gynnsamt främja elever med 

matematisk begåvning. Andra åtgärder kan handla om att utveckla kunskap om hur vi 

inom skolväsendet kan identifiera elever med särskild begåvning och vilka resurser och 

förutsättningar som finns, för att på bästa sätt tillgodose eleven med rätt stöd och 

stimulans i undervisningen. Det är också av stor betydelse att skapa förståelse för 

drivkraften hos elever med fallenhet. Struktur och metoder för att bemöta, utmana, stötta 

och stimulera dessa elever bör därför vara väl genomtänkta och varieras, eftersom 

begåvade elever inom matematik inte behöver ha fallenhet inom alla områden eller 

förmågorna i ämnet.      
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7 Diskussion 

  

I detta avsnitt kommer en avslutande diskussion att genomföras i tre delar. Syftet är att 

knyta an studiens olika delar. I den första delen 7.1 Metoddiskussion, kommer studiens 

tillvägagångssätt att diskuteras samt studiens trovärdighet och tillförlitlighet. I den andra 

delen 7.2 Resultatdiskussion, kommer studiens resultatanalys att diskuteras. Slutligen i 

del tre 7.3 Avslutande diskussion och vidare forskning, har en diskussion genomförts om 

tankar angående studien och vilka områden som kan vara intressanta i framtida forskning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

  

Valet av studiens forskningsområde baseras på det uppmärksammade fokus elever i 

svårigheter för matematik har i motsvarighet till elever med fallenhet eller begåvning för 

matematik. Forskningsfrågorna i studien konstruerades utifrån ett intresse av att förstå 

och tillägna kunskap om elever med fallenhet, men även hur undervisningen på bästa sätt 

kan tillhandahålla rätt förutsättningar för en likvärdig utbildning. Efter studiens 

forskningsområde och frågor färdigställts ansågs ett sociokulturellt perspektiv vara den 

mest lämpade teorin att utgå ifrån. Eftersom stort fokus har legat i människans utveckling 

och sociala samspel. Utifrån resultatanalysen kan det tydligt påvisas att elever med 

fallenhet vanligtvis är i behov av utomstående stöd i sin utveckling. Den begränsade 

kunskap om elever med fallenhet resulterade slutligen i valet att genomföra en 

systematisk litteraturstudie. Fortsättningsvis ansågs en systematisk litteraturstudie även 

vara lämpad för att med stöd av tidigare forskning kunna  definiera begrepp som inom 

forskningsområdet ansetts oklara. Dock är en viktig aspekt gällande forskningsområdet 

är att det finns en begränsad mängd forskning rörande elever med fallenhet. Det är svårt 

att finna nutida forskning som berör  det valda forskningsområdet vilket kan vara en 

kritisk aspekt.  

 

Studiens genomförande grundas i tidigare forskning och genom sökstrategier av relevanta 

källor med adekvata sökord kunde ett urval av väl lämpade källor appliceras i studien. 

Källorna var ämnade att vidga kunskapen om elever med matematisk begåvning, hur 

undervisning bör anpassas och vilka behov dessa elever kan behöva i sin utveckling av 

de matematiska förmågorna i skolämnet matematik. Litteraturen som behandlades vad 

noga utvald utifrån ändamålsenlig relevans för studien. Antalet refereegranskat, peer 

rewied eller avhandlingar som behandlas i studien motsvarar 9 källor. Fortsättningsvis 

bearbetades även övrig litteratur som ansågs berika studien vilket motsvarade 13 källor. 

De källor som valts att behandlas uppfyller studiens ändamål och syfte samt besvarar de 

tre forskningsfrågorna. I metodavsnittet går det att finna en mer utförlig beskrivning av 

studiens tillvägagångssätt, en tabell av övrig litteratur och forskningsfrågornas 

anknytning till studien. 
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7.2 Resultatdiskussion 

  

Studiens syfte handlar om att analysera innebörd och samband  mellan tre begrepp 

(fallenhet, anpassad undervisning, stöd och stimulans) och deras påverkan i 

matematikundervisningen för elever med fallenhet. Begreppen har i första hand 

definierats utifrån tolkning av tidigare forskning för att tydligt förstå begreppens 

innebörd. Med hjälp av begreppens definition, tidigare forskning och den teoretiska 

utgångspunkten kunde ett samband mellan begreppen synliggöras. De frågeställningar 

som studien innefattar har under resultatanalysen kunnat besvaras genom att analysera 

tidigare forskning utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

I resultatavsnittet framgår det att elever med fallenhet för matematik är en elevgrupp som 

är i lika mycket behov av stöd i sin utveckling som elever i svårigheter för matematik. 

Varierade metoder och redskap krävs för att främja matematisk utveckling. Huruvida 

detta är möjligt att genomföra handlar först och främst att klargöra vem en elev med 

fallenhet är, men också ta reda på vilka förutsättningar som krävs eller bör tillämpas för 

att på bästa sätt kunna bemöta eleven i praktiken. I resultatanalysen framkommer det dock 

att en specifik definition på elever med fallenhet inte fastställts. Eleverna kan identifieras 

genom sina specifika förmågor inom vissa ämnesområden. Dock är det viktigt att beakta 

det faktum att elever med fallenhet inte behöver besitta särskild förmåga inom alla 

områden av ämnet. Det har även framkommit att allmänna missuppfattningar av elever 

med fallenhet vanligtvis grundas i deras utmärkande personlighet. Det ska dock tilläggas 

att missuppfattning om intelligens även är vanligt, elevers IQ är inte den avgörande 

faktorn för varken prestation eller framgång.  

 

Forskning som bearbetats i resultatanalysen påvisar också vikten av att skapa en trygg 

omgivning och undervisning som är meningsfull för elever med fallenhet. Främst för att 

eleverna ska känna tillhörighet. Faktorer som stöd, stimulans och motivation har stor 

betydelse när det kommer till elevers utveckling. Yttre faktorer som exempelvis skola, 

familj och vänner har stort inflytande i barns utveckling, dock går det inte att undkomma 

att även den inre drivkraften har en stor påverkan. Arbetet kring motivation i skolans värld 

är viktig för elever med fallenhet så väl som övriga elever. För att elever med fallenhet 

skall få möjlighet att åstadkomma och utvecklas till sin fulla potential kan flera åtgärder 

vidtas. En anpassad undervisning med utmanande, reflekterande och stimulerande 

förutsättningar skapar nya möjligheter och arenor för lärande. Det är upp till lärarens 

professionella yrkesroll att ta till vara på elevernas nyfikenhet och med stöd och stimulans 

motivera elever till att utveckla matematiska förmågor.  

 

Åtgärder som digitala redskap och mentorskap framgår tydligt ha en positiv inverkan i 

undervisningen. Att integrera digitala redskap skapar nya möjligheter för att motivera och 

utmana traditionsenliga mönster i undervisning. Likväl kan även lärandet och 

utvecklingen hos elever med fallenhet gynnas av förstående och kunnigt mentorskap. 

Dock är det viktigt att åtgärderna formas individuellt för att på bästa sätt gynna eleverna. 

Som nämnts i studien är alla elever unika och besitter skilda intressen och förmågor, vilket 
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påvisar betydelsen av varierad och anpassad undervisning. Fortsättningsvis 

överensstämmer resonemanget med det faktum att människan inte tolkar eller skapar 

förståelse på egen hand, utan gör det genom redskap och sociala interaktioner vilket 

begreppet mediering behandlar. Att utvecklas och tillägna sig ny kunskap eller förmågor 

sker i olika steg och kräver utomstående stöd, i och det finns en direkt anknytning till 

begreppen proximal utvecklingszon (ZPD) och scaffolding.  

 

7.3 Avslutande diskussion och vidare forskning 

  

Studien har grundats i att definiera och tillägna kunskap om elever med fallenhet för 

matematik och deras behov i matematikundervisningen. För att vidare vidga kunskap om 

elever med fallenhet krävs att ytterligare forskning genomförs och publiceras. Tankar om 

framtida forskning inom området som kan vara av intresse är flera. Exempelvis forskning 

som behandlar att identifiera skilda faktorer eller karaktärsdrag av elever med fallenhet 

som generellt missuppfattas i undervisningen. Undersöka bruket av artefakter i 

undervisningen och dess för- och nackdelar ur ett elevperspektiv. Dessutom forskning 

med inriktning på begåvade elever och motivationsarbetet ur ett lärarperspektiv kan 

komma att vara ett forskningsområde att genomföra i framtiden.   

 

Ur resultatavsnittet i studien går det att uppmärksamma att motivation och 

motivationsarbetet med begåvade elever är ett område inom undervisningen som är av 

stor betydelse. Därav finner vi ett stort intresse och ser möjligheter av att behandla 

motivationsarbetet och dess påverkan för elever med fallenhet i matematik som framtida 

forskningsområde. 
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