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Abstrakt 
Följande kvalitativa studie kommer att fokusera på hur lärare upplever uppdraget att 

bemöta och motivera elever med fallenhet i ämnet matematik. Med hjälp av resultat från 

tidigare systematiska litteraturstudie som ligger till grund för aktuell studie.  Studien 

kommer att via intervjuer av fyra lärare med skilda erfarenheter tillägna kunskap samt 

förståelse över lärarnas tankar angående elever med fallenhet. Studien behandlar tre 

frågeställningar, vad som krävs av lärarna i undervisningen av elever med fallenhet för 

matematik, hur en elev med fallenhet kan uppmärksammas av lärare och om lärare anser 

att det fått tillräcklig beredskap för att bemöta och motivera elever med fallenhet för 

matematik. Resultatet visar tydligt på att lärare upplever att det är en utmaning att 

bemöta och motivera en elev med fallenhet för matematik. Fortsättningsvis att det kan 

bero på att lärarna under sina egna utbildningar inte kommit i kontakt med fenomenet 

elever med fallenhet. Lärarna uttrycker också sig eniga om att en elev med fallenhet bör 

uppmärksammas mer och att dessa elever ofta utmärker sig kunskapsmässigt i 

jämförelse med övriga klasskamrater. 

 

Nyckelord 
Elever med fallenhet, högpresterande elever, beredskap och motivation 

 

Tack 
Ett varmt tack till de deltagande lärare som medverkat i studien och gjort detta möjligt. 

Vi vill också tacka vår handledare Andreas Ebbelind och klasskamrater som bidragit till 

studien under processens gång.  
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1 Inledning 
Det börjar närma sig slutet på lektionen och klassen arbetar med 

problemlösningsuppgifter. Eleverna har fått arbeta i grupper och diskutera med 

varandra. För majoriteten av klassen går det bra och eleverna tar hjälp av varandra, men 

två elevgrupper i klassen har behövt extra stöttning för att klara av att utföra dagens 

uppgifter. Nu är det bara tio minuter kvar på lektionen och Adam tittar runt i 

klassrummet och uppmärksammar sina elever. Efter en snabb blick runt i klassrummet 

får Adam syn på Joel, han ligger uttråkad på bänken och pillar med sin penna medan 

han lyssnar till sina klasskamrater som sitter tillsammans med honom. Joel har redan för 

länge sedan räknat ut problemet, men hans klasskamrater har svårt att förstå och 

behöver mer tid att diskutera. Adam tittar på Joel och försöker tänka ut hur han skulle 

kunna utmana och få Joel att känna glädje för matematiken igen. Hur han skulle kunna 

ge Joel möjligheten att diskutera på hans sätt, men tanken blir avbruten - “Adam! Jag 

fattar fortfarande inte!” - “Inte jag heller!”, och Adam blir tvungen att sänka blicken 

från den del av klassrummet där Joel sitter. 

 
”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.” (Clasgård & Änghede, 2018:1) 
 

Skolverket (2017) uttrycker att undervisningen ska anpassas utifrån varje enskild elevs 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling i relation till elevernas bakgrunder, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. I studien som föregick denna, Förutsättningar i matematikundervisningen 

för elever med fallenhet för matematik (Clasgård & Änghede, 2018) var syftet att 

fördjupa sig i de olika förutsättningar som finns och bör tillämpas i undervisningen för 

elever med fallenhet för matematik. Studien behandlade olika förutsättningar, som 

anpassad undervisning, stöd och stimulans. Det visade sig vara viktiga faktorer för att 

främja de matematiska förmågorna hos elever med fallenhet för matematik.  

 

Studien visade på att elever med fallenhet för matematik behöver uppmärksammas, 

utmanas och stöttas i sin utbildning. Likväl visade resultatet att inre såväl som yttre 

motivation, det vill säga elevernas inre drivkraft men även deras befintliga miljö och 

omgivning, var stora bidragande faktorer för att främja kunskapsutveckling. Därav 

kommer denna studie bygga vidare på de resultat som går att finna i föregående studie. 

Eftersom det väcktes ett intresse för fördjupning av lärarens roll i 

matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik. Ett intresse för lärares 

upplevelser, om de har fått tillräckligt med kunskap för att bemöta och motivera elever 

med fallenhet för matematik i sin undervisning. Denna studie kommer tillägna kunskap 

och synliggöra pedagogers och lärares känslor och tankar gällande sin roll i 

undervisningen. En undervisning som skall främja alla elevers matematiska utveckling, 

men också vara likvärdig. Ett uppdrag och en utmaning som kan vara svårt att som 

lärare att förhålla sig till. Det vill säga om lärare anser att de har tillräcklig beredskap 

för att motivera och undervisa elever med fallenhet för matematik? 
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2 Syfte 
Syftet med denna kvalitativa empiriska studie är att tillägna kunskap och förståelse av 

skilda lärares erfarenheter om matematikundervisningen för elever med fallenhet för 

matematik. 

  
2.1 Frågeställningar 

  

-        Vad anser lärare krävs i undervisningen för att främja matematiska förmågor 

hos elever med fallenhet för matematik? 

  

-         Hur kan elever med fallenhet för matematik uppmärksammas av pedagoger 

och lärare? 

  

-         Anser lärare i studien att de fått tillräcklig med beredskap för att bemöta och 

motivera elever med fallenhet för matematik i undervisningen? 
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3 Litteraturbakgrund  
I detta avsnitt kommer resultat från tidigare forskning att presenteras vilket även har en 

betydande roll för studien. I föregående systematiska litteraturstudie av Clasgård & 

Änghede (2018) bearbetades en fördjupning av och sambandet mellan begreppen 

fallenhet, matematiska förmågor, anpassad undervisning, samt stöd och stimulans. 

Dessa begrepp kan ha olika innebörd i olika kontexter och definierades därför utifrån 

föregående studies kontext, syfte och ändamål. Den föregående studien bidrog till en 

fördjupad förståelse för samtliga begrepps innebörd, men även till en förståelse för 

begreppens samband i tillämpning av matematisk kunskap. Detta med hjälp av vald 

teoretisk utgångspunkt, Lev Vygotskys sociokulturella perspektiv på lärande. Vilket 

även implementeras i aktuell studie, en utförlig beskrivning och fördjupning av teori 

kommer finnas i nästkommande teoriavsnitt, avsnitt: 4. Teoretisk utgångspunkt. I 

föregående studie påträffades ytterligare begrepp som högpresterande och beredskap, 

som är relevanta begrepp för den aktuella studien.  Eftersom den aktuella studien bygger 

vidare på den föregående studien ligger de föregående begreppen till grund även i denna 

studie, men de har omformulerats och nya begrepp har tillförts för den aktuella studiens 

syfte och ändamål. I detta avsnitt ska (som tidigare namnts) resultat från föregående 

studie presenteras, dessutom kommer följande begrepp att definieras utifrån den 

aktuella studiens kontext, syfte och ändamål: elever med fallenhet, högpresterande 

elever, beredskap och motivation. 

 

3.1 Kännetecken för elever med fallenhet för matematik 

I föregående studies resultat (Clasgård & Änghede, 2018) framgår det att elever med 

fallenhet kan uttryckas på flera sätt: begåvad, särskilt begåvad, och särbegåvad för att 

nämna några. Mellroth et al. (2016) uttrycker att elever med fallenhet är ett begrepp som 

ofta används felaktigt, samt att fenomenet elever med fallenhet är svårdefinierat. Oftast 

menas det att denna individ besitter en begåvning som bidrar till att individen särskiljer 

sig från andra personer i dess omgivning.  Det framgår att det finns många felaktiga 

uppfattningar om begåvade elever, exempelvis att de saknar social kompetens vilket 

generellt är felaktigt. Begåvade elever uppvisar ofta kognitiva förmågor, men det 

varierar givetvis från person till person (Allodi Westling, 2014 Pettersson, 2008 

Pettersson, 2011). Vidare finns ett generellt kännetecken hos elever med fallenhet för 

matematik, att eleven ser världen utifrån ett matematiskt perspektiv. Eleven kan se 

mönster i omgivningen och ställa frågor utifrån ett genuint intresse för matematik 

(Krutetskii, 1976; Pettersson, 2008).  

 

Krutetskiis (1976) forskning visar på vilka matematiska förmågor som elever med 

fallenhet inom ämnet matematik kan besitta och därmed gynna karaktäriseringen av 

eleven. De matematiska förmågorna är egenskaper som en elev behöver för att 

genomföra matematiska moment. Krutetskii kategoriserade de matematiska förmågorna 

vilket handlar om att eleven kan se samband i olika matematiska innehåll med ett 

logiskt förhållningssätt. Författaren nämner också förmågan att kunna generalisera vad 

som är relevant och irrelevant innehåll i en matematisk uppgift. Även förmågan att 

kunna minnas och använda principer och metoder för att arbeta med siffror och 

symboler under den matematiska processen. En elev med fallenhet för matematik kan 

inneha många av de olika matematiska förmågorna som Krutetskii tar upp. Dock är det 

viktigt att nämna att en elev med fallenhet för matematik inte behöver besitta alla 

förmågor, de utvecklas med hjälp av träning under tiden. En elev kan vara stark inom en 



  
 

4 

viss förmåga men uppvisa tydliga brister i andra förmågor, vilket påvisar att eleven 

behöver stöd från utomstående aktörer. (Krutetskii, 1976 & Pettersson, 2008) 

 

Missuppfattningar om begåvade elever kan bidra till att grundskolan ses som en fientlig 

miljö för elever med fallenhet. Oförståelse eller okunnig omgivning är ofta bidragande 

orsaker till problem i undervisningen. Vilket i sin tur leder till att elever med fallenhet 

kan känna att de hamnar i ett utanförskap (Allodi Westling, 2014 Pettersson, 2008 

Pettersson, 2011). Dessa elever  är ofta medvetna om att de inte passar in och känner sig 

annorlunda, många gånger på grund av att jämnåriga barn inte delar samma intressen 

(Winner, 1999; Bloom, 1985). Utöver felaktiga uppfattningar av personlighetsdrag hos 

elever med fallenhet finns det även missuppfattningar gällande elevernas intelligens. En 

elev behöver inte besitta hög IQ för att betraktas som en person med fallenhet 

(Pettersson, 2011)  

 

3.1.1 Elever med fallenhet för matematik och högpresterande elever i matematik. 

Det framgår i föregående studies resultat (Clasgård & Änghede, 2018) att elever med 

fallenhet för matematik ofta blir missuppfattade. Vidare att högpresterande elever 

feltolkat ses som en elev med fallenhet. Detta kan göra det svårt att förstå skillnaden 

mellan högpresterande elever och elever med fallenhet, vilket i sin tur försvårar 

möjligheten att identifiera elever med fallenhet. Skillnaderna mellan högpresterande 

elever och elever med fallenhet är flera och därför ska begreppen även skiljas åt. I denna 

studie kommer begreppen därför att skingras utifrån nedanstående. 

 

Mellroth et al. (2016) skiljer begreppen högpresterande elever och elever med fallenhet. 

Begreppen ses ofta på ett felaktigt sätt som synonymer till varandra, när skillnaden 

sinsemellan är många. En högpresterande elev vet ofta svaren, då en elev med fallenhet 

istället ställer frågor. Det vill säga att en högpresterande elev bidrar med ett svar vid 

efterfrågan, medan en elev med fallenhet ofta av nyfikenhet och intresse ifrågasätter och 

utmanar. Fortsättningsvis är elever med fallenhet ofta i allt större behov av lärande och 

är mer självkritiska till skillnad mot högpresterande elever. Detta överensstämmer med 

vad Allodi Westling (2014) uttrycker, att begreppet högpresterande inte insinuerar på 

inneboende kvaliteter eller potentialer utan på synliga mätbara resultat. Högpresterande 

elever är därför lättare att identifiera än elever med fallenhet.  

 

3.2 Anpassad undervisning 

Gällande anpassad undervisning i föregående studie (Clasgråd & Änghede, 2018) 

påvisade resultatet den betydelse som god kunskap hos pedagoger och verksamheter har 

för elever med fallenhet för matematik. Främst ligger digitalisering, nya resurser och 

redskap till grund för denna förändring. Detta skapa möjligheter för många nya områden 

för diskussion, samarbete och spridning. Digitala redskap i lärandet kan exempelvis 

bryta traditionsenliga mönster, planer och progressioner. I och med digitalisering 

utmanas lärandet och skapar möjligheter för individanpassad undervisning (Creelman, 

Ossiannilsen & Falk, 2015). Enligt Pettersson (2011) och Krutetskii (1976) handlar 

matematikundervisningen inte längre om att endast memorera regler och metoder för att 

besvara frågor och påståenden. Utan undervisningen bör även innefatta möjligheter och 

förutsättningar för diskussion. Det vill säga att tillämpa öppna frågor och 

problemlösningsuppgifter för att främja och utveckla barns matematiska kompetens och 

förmåga. Vidare att låta eleverna träna på att se samband, utforska olika lösningar och 

strategier, men även få reflektera över matematiska problem och matematik. Det är 

oerhört väsentligt för elever med fallenhet för matematik att de utmanas för att kunna 

tillägna sig matematisk kreativitet och förståelse för matematiska begrepp och metoder. 
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3.2.1 Beredskap 

 
“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.”  (Clasgård & Änghede, 2018:15).   

 

Begreppet beredskap handlar i denna studie om de förutsättningar och behov som kan 

behöva appliceras i undervisningen, av pedagoger/lärare för elever med fallenhet för 

matematik. Elever med fallenhet är i behov av utomstående stöd i sin utveckling och 

lärandet har med tiden förändrats och utvecklats. Jensen (2011) uttrycker att 

undervisning inte endast utspelas i interaktion, tal och skrift utan även av de redskap 

som används. Likväl som Bloom (1985) uttrycker måste vi också ta till vara på barns 

nyfikenhet, samt skapa en miljö som är trygg att utforska i. Matematikundervisningen 

bör idag innefatta möjligheter och förutsättningar för matematiska diskussioner, låta 

eleverna utmanas, träna, utforska och reflektera för att utveckla sin matematisk 

kreativitet, kompetens och förståelse. 

 

3.3 Stöd och stimulans 

I Clasgård & Änghedes (2018) studie framgår vikten av att kunna bidra med stöd och 

stimulans i undervisningen för elever med fallenhet. Vidare att omgivningen är av stor 

betydelse vid kunskapsutvecklingen hos dessa elever. Läraren har ett viktigt uppdrag i 

kunskapsutveckling genom att stödja och utmana sina elever och föräldrarna har ett stort 

ansvar när det kommer till barnets utveckling utanför skolan (Bloom, 1985 Pettersson, 

2011). Eftersom elever med fallenhet för matematik inte alltid besitter en särskild 

begåvning inom alla områden eller förmågorna i matematikämnet är det viktigt att 

utomstående skapar sig en förståelse för individens drivkraft. Val av struktur och metod 

för att bemöta, utmana, stötta och stimulera elever med fallenhet för matematik bör 

därför vara varierande och väl genomtänkta (Clasgård & Änghede, 2018). Barns 

utveckling påverkas av yttre faktorer och den inre motivation är beroende av de yttre 

faktorerna. Genom att kombinera höga förväntningar med stöd och stimulans skapas 

optimala möjligheter för utveckling (Winner, 1999). 

 

3.3.1 Motivation 

Begreppet motivation handlar i denna studie om motivationens påverkan på elever med 

fallenhet. Inre såväl som yttre motivation kan bidra till stora framsteg i elevernas 

kunskapsutveckling. Vilket innebär att eleverna inte endast behöver besitta en hög 

intelligens eller vara mycket motiverade. Utan att även människor i barnets omgivning 

har en positiv inställning och är villiga att bidra med stöd och stimulans. Pettersson 

(2011) uppmärksammar följande genom ett exempel angående en undersökningsgrupp 

där individer: ”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). Genom detta kan man påvisa att lärare och föräldrar, som är det 

närmsta stödet för eleverna i deras omgivning, har en stor roll kring barnets 

kunskapsutveckling. Läraren behöver ge stöd och utmaningar för en positiv inverkan på 

elevens motivation och utveckling i undervisningen. Föräldrarna bär också ett stort 

ansvar i att bemöta sitt barns frågor på ett engagerat sätt för att barnet ska bevara 
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motivation och intresse för ämnesfrågan (Bloom, 1985. Pettersson, 2011). Winner 

(1999) nämner även att föräldrarna har en stor inverkan på barnets utveckling och med 

hjälp av stöd och uppmuntran frodas barnets kunskapsutveckling. Vidare uttrycker 

författaren vilken påverkan yttre faktorer har på motivation: ”När familjens värme och 

stöd kombineras med stimulans, och höga förväntningar skapas en optimal miljö för 

utveckling av en talang.” (Winner, 1999:171), Det är något lärare också kan anamma, 

att med hjälp av stöd men även att ha höga förväntningar på eleverna, skapas det bra 

förutsättningar för utveckling av kunskap. 

 

3.4 Sammanfattning  
I den föregående systematiska litteraturstudien (Clasgård & Änghede, 2018) framgår det 

alltså att elever med fallenhet för matematik är elever som ofta har ett genuint intresse 

och en särskild begåvning inom ett visst område inom ett ämne. Det framgår även att 

elever med fallenhet för matematik inte är det samma som högpresterande elever i 

matematik, vilka ofta är lättare att identifiera då de inte besitter någon utmärkande 

särbegåvning för ämnet. Det blir även tydligt att elever med fallenhet för matematik är i 

stort behov av utomstående stöd och en omgivning, med god kunskap om hur dessa 

elever bör bemötas och hur undervisningen bör formas för dem. Vilket i sin tur formar 

grunden för den aktuella studiens syfte, att tillägna kunskap och förståelse om 

matematikundervisningen av elever med fallenhet för matematik utifrån ett 

lärarperspektiv. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt kommer studiens teoretiska utgångspunkt presenteras. Eftersom studien 

syftar till att bidra med kunskap om och förståelse för lärares tankar kring 

matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik, kommer Lev 

Vygotskys Sociokulturella perspektiv på lärande vara en central utgångspunkt i studien. 

Detta eftersom den sociokulturella teorin innefattar begrepp och fenomen som anses väl 

lämpade för studiens syfte och ändamål. Delar av teorin som kommer att behandlas och 

användas i studien är proximal utvecklingszon (ZPD), scaffolding och mediering vilka 

kommer att presenteras ytterligare i detta teoriavsnitt.   

 

4.1 Lev Vygotsky - Sociokulturellt perspektiv på lärande  
En rysk forskare vid namn Lev Vygotsky var en upphovsman av det sociokulturella 

perspektivet på lärande. Han menade att barnet utifrån erfarenheter konstruerar kunskap 

om sin omvärld, men också att barnet upptas i sociala och kulturella sammanhang. 

Barnets utveckling ska ses som ett socialt samspel med andra och är beroende av de 

kulturella situationer barnet växer upp i. Vygotsky menar att språk såväl som kultur 

påverkar kognitiv utveckling hos individer. Med andra ord att utvecklingen och 

undervisningen går hand i hand och barnets utveckling sker “inifrån och ut” i samma 

grad som “utifrån och in”. Därav är det av stor betydelse hur vuxna förhåller sig till 

detta (Hwang & Nilsson, 2011). Genom konkret arbete kan barn tillägna sig kunskap, 

men barnet kan inte göra detta på egen hand utan det är lärarens uppgift att hjälpa barnet 

förstå sambandet mellan föreställningar och handlande (Berg, 2011). Med hjälp av 

andras inflytande, redskap och verktyg skapar människan uppfattningar och tolkningar 

av sin omvärld. Det vill säga att verkligheten inte kan tolkas av människan på egen hand 

(Säljö, 2011). Det sociokulturella perspektivet på lärande innefattar en rad ord och 

begrepp vilka illustrerar de olika delarna och tankarna inom teorin. Exempelvis begrepp 

som kulturella redskap vilket syftar på de föremål, tecken, eller system som människan 

utvecklat över tid för att främja tänkande.  

  

4.1.1Proximal utvecklingszon 

Begreppet proximal utvecklingszon eller (ZPD) innefattar vad ett barn är kapabel till. 

Med andra ord en individs intelligens och utveckling med hjälp och stöd av 

utomstående aktörer (Cameron, 2001). Lev Vygotsky förklarar begreppet på följande 

sätt:  
“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) 

 

4.1.2 Scaffolding 

Begreppet scaffolding innefattar hur man med hjälp av stöd kan främja barn och elevers 

utveckling. Begreppet kommer ursprungligen från det engelska ordet scaffold, vilket 

betyder byggnadsställning. Vilket syftar till att på samma sätt som en byggnadsställning 

krävs för att stödja en byggnadsprocess av ett bygge, krävs likvärdiga insatser för att 

stödja barns utveckling  (Frederick, Courtney & Caniglia, 2014).  
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4.1.3 Mediering 

Mediering innefattar den samverkan som skapas människor sinsemellan och de 

kulturella redskap som används som stöd för att förstå och tolka omvärlden. Detta 

eftersom att människan på egen hand inte kan uppleva eller handla i sin omvärld, utan 

behöver stöd i form av redskap och samspel med andra (Säljö, 2011). Mediering handlar 

med andra ord om att på olika sätt och med olika stöd kommunicera och är ett fenomen 

som hanterar det som den lärande ska lära och de stöd som finns till hands för inlärning 

(Smidt, 2011). 

 

4.1.4 Sammanfattning och anknytning till studien 

Eftersom studien har ett lärarperspektiv som grund med en inblick i undervisning, 

verksamhet, och övriga lärande situationer ansågs en teori med fokus på utveckling, 

sociala interaktioner och kommunikationer vara bäst lämpad för studiens ändamål. Lev 

Vygotskys sociokulturella perspektiv på lärande ansågs vara en passande teori för att 

knyta an studiens syfte och forskningsfrågor till framkommet resultat och insamlad 

data.  

 
“Learning is fundamentally a social process. The learning is at first interpersonal at 

the zone of proximal development. By cultural mediation the content is gradually 

adapted into children’s actual development. A person works with these adapted 

(learned) tools and produces personal outcomes and acquires personal agency. 

Further on, this new content can be shared by others and processed further in 

shared agency. Eventually, this shared content can be processed again in the zone of 

proximal development.“ (Reunamo, 2009:23) 

 

Begrepp som proximal utvecklingszon (ZPD), scaffolding och mediering är begrepp 

inom den sociokulturella teorin som behandlar såväl individuell och social utveckling, 

interaktion och kommunikation. Fortsättningsvis har begreppen en betydande roll i 

anknytning med bearbetning av studiens forskningsfrågor. Genom att bidra till 

fördjupad förståelse och analys av kommande resultat. 
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5 Metod 
I detta avsnitt kommer studiens process, bearbetning och sammanställning att 

presenteras. Metodavsnittet kommer att beskriva forskningsområdet, 

litteraturbakgrunden, lärarintervjuer, teoretisk utgångspunkt, praktiskt genomförande 

och etiska överväganden. Studien bygger på en tidigare studie av Clasgård & Änghede 

(2018). Däremot kommer aktuell studie behandla och bearbeta skilda lärares syn på 

beredskap och kunskap för att främja och motivera elever med fallenhet för matematik. 

Studien grundas utöver den tidigare systematiska litteraturstudien även på de 

lärarintervjuer som genomförts.  

 

5.1 Val av studie och forskningsområde 

Valet att genomföra en studie som belyser lärarens syn på undervisningen av elever med 

fallenhet för matematik grundas i ett intresse som uppkom under lärarutbildningen och 

även vid vår tidigare studie (Clasgård & Änghede, 2018). Efter första studien visade 

resultatet på att elever med fallenhet kräver mycket stöd och stimulans inom 

undervisningen, men att de sällan får det stöd som de behöver. Med detta i åtanke växte 

det fram ett intresse att fördjupa oss i situationen och ta reda på hur lärares egna 

erfarenheter med elever med fallenhet för matematik gestaltas. Kan resultatet i vår 

föregående studie kopplas samman till hur lärare ute i verksamheten upplever arbetet 

och undervisningen för elever med fallenhet? Valet att genomföra intervjuer av lärare 

ansågs vara en lämplig metod för att få en fördjupad insyn på hur lärares erfarenheter 

ser ut. Detta genom att interagera med verksamma lärare och ta del av deras synpunkter 

rörande forskningsområdet. Kvale & Brinkmann (2014) förklarar meningen och 

innebörden av en forskningsintervju på följande sätt: 

 
“Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal mellan två deltagare 

om ett ämne av gemensamt intresse. I intervjun frambringas kunskap i mötet mellan 

intervjuarens och intervjupersonens synpunkter.” (Kvale & Brinkmann, 2014:139) 

 

5.2 Litteratur 

Litteraturen som valts att appliceras i studien låg till grund för Clasgård & Änghedes 

(2018) föregående studie med ett väl relaterat forskningsområde och ändamål. Därav 

ansågs litteraturen vara adekvat och relevant att bearbeta även i denna studie. 

Litteraturen och urvalet av forskning har genomförts av sökningar i skilda databaser 

som Libris, SwePub och ERIC. För relevans och god anknytning till forskningsområdet 

har en rad sökningar och avgränsningar tillämpats för att insamlad data ska ha en så hög 

trovärdighet och tillförlitlighet som möjligt. Fortsättningsvis har ett manuellt urval 

genomförts utifrån sökträffar, rubriker och abstrakt. Bortfall av data grundas på 

irrelevans till forskningsområdet och studiens ändamål. Urvalet av de publikationer som 

använts i studien kommer att redovisas i form av ett sökschema (se Bilaga 1).  

 

Utöver den litteratur som valts från de skilda databaserna har även annan litteratur 

använts i studien. Den övriga litteratur som behandlats är ett urval av övriga studier och 

tilldelade källor, vilka har ansetts berika studien och uppfattats som relevant i 

förhållande till forskningsområdet. Urval av övrig litteratur är: 
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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. 

Charmaz 2006 Constructing grounded theory: a practical guide through 

qualitative analysis. 

Clasgård & 

Änghede 

2018 Förutsättningar i matematikundervisningen för 

elever med fallenhet för matematik.: En systematisk 

litteraturstudie om Anpassning, stöd och stimulans. 

Denscombe 2016 Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. 

Hwang & 

Nilsson 

2011 Utvecklingspsykologi. 

Krutetskii  1976 The psychology of mathematical abilities in 

schoolchildren. 

Kvale & 

Brinkmann 

2009 Den kvalitativa forskningsintervjun. 

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

pedagogisk praktik. 

Reunamo 2009 “Vygotsky: A Systemic Approach.” In Educational 

Environment in Early Childhood. 

Skolverket 2016 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. 

Smidt 2011 Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. 

Stùkat 2012 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap.  

Vetenskapsrådet 2011 God forskningssed. 

Vygotskij 1978 Mind in society: the development of higher psychological 

processes. 

Winner 1999 Begåvade barn myt och verklighet. 

 

5.3 Praktiskt genomförande 

Efter genomförd systematiska litteraturstudie (Clasgård & Änghede, 2018) fanns det 

redan tankar om fördjupning i forskningsområdet elever med fallenhet för matematik. 

 Tankar om ett lärarperspektiv av fenomenet uppenbarades och därför fokuserar aktuell 

studien på genomförande av lärarintervjuer för en fördjupad förståelse om hur lärare 

uppmärksammar och arbetar med elever med fallenhet för matematik. 

 

Processen påbörjades med att kontakta skilda skolor för att undersöka om det fanns ett 

intresse hos lärare att delta i studien. Efter att ett antal skolor kontaktats gjordes ett urval 

av lärare. De fyra utvalda lärarna (som kommer presenteras senare i avsnittet) skapade 

en bra spridning för variation och skilda erfarenheter. Därefter planerades intervjuer och 

en intervjuguide producerades med frågor som kan ge svar på studiens forskningsfrågor 

och uppfylla studiens syfte. Intervjuguide och missivbrev skickades till deltagande 

lärare, vilket innehöll information om studiens syfte och processen. Detta för att ge 

deltagande lärare en större inblick i såväl process som genomförande. Alla intervjuer 

spelades in för att empirin sedan skulle kunna analyseras och bidra med svar på studiens 

forskningsfrågor. 
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När de fyra intervjuerna var avklarade skulle materialet, det vill säga ljudfilerna, 

transkriberas för att enklare analyseras och för att kunna se mönster i den data som 

samlats in. Efter att transkriberingar var avklarade, skrevs dokumenten ut och lästes 

igenom för att få en helhetsbild. Insamlad data jämfördes för att uppmärksamma 

likheter alternativt olikheter. Slutligen togs de centrala delarna ut ur intervjuerna för att 

appliceras i studiens tre kategorier: undervisningen, eleven och pedagogen som kommer 

att presenteras i avsnitt 6. Resultat. I dessa tre kategorier samspelar intervjupersonernas 

uttalanden med adekvat koppling till forskning. Med hjälp av tidigare systematisk 

litteraturstudie och ytterligare litteratur kommer kopplingar göras kring lärarnas 

erfarenheter kring fenomenet elever med fallenhet för matematik och vad forskning 

visat resultat på.  

 

Studiens kvalité, reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och överförbarhet är beroende 

av studiens styrkor och svagheter, hur val och tankar om studien planerats och hur det 

föll sig i verkligheten. Håller sig studien till forskningsområdet, undersöks det som ska 

undersökas, för vem eller vilka gäller resultaten (Stúkat, 2012). Vilket kommer beröras i 

det avslutande avsnittet 7. Diskussion.  

 

5.4 Analysförfarande 

För att bearbeta data och material kommer det sociokulturella perspektivet att 

implementeras som stöd och teoretisk utgångspunkt i studien. Vid analysering av 

insamlad data och material är tanken att använda intervjuanalys med fokus på mening, i 

detta fall meningskoncentrering. Detta innebär att man drar samman intervjupersonens 

uttalande till kortare formuleringar. Huvudinnebörden av det som sagts kortas ner och 

med hjälp av meningskoncentrering går det att analysera omfattande eller mer komplexa 

intervjuer. Detta genom att finna naturliga meningsenheter och utveckla huvudtemat. 

Viktigt att ha i åtanke är att utvinna rika och nyanserade beskrivningar av undersökt 

fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009). Innehållet i transkriberingsmaterialet som 

använts i aktuell studie har jämförts och analyserats parallellt med litteratur och 

forskning. Detta korresponderar med processen att genomföra kodning av intervjuer, där 

data testat mot annan data. Charmaz (2006) menar att kodning kan delas upp i två olika 

faser, initial- och fokuserad kodning. Där initial kodning handlar om att studera 

fragment i empirin och fokuserad kodning går ut på att välja ut de huvudsakliga 

fragmenten och jämföra dem med omfattande data.  

 

5.5 Lärarintervjuer 

Valet att genomföra intervjuer grundades i viljan och intresset av att ta del av breda och 

utvecklande tankar av forskningsområdet utifrån skilda lärare erfarenheter. Vidare få 

möjligheten att fördjupa sig i skilda pedagogers tankar gällande beredskap och 

motivation i matematikundervisningen för elever med fallenhet för matematik. Alla 

intervjuer med deltagande aktörer har avkodats och de kommer i denna studie att 

benämnas som L1, L2, L3 och L4.   

 

5.5.1 Deltagande aktörer 

Lärarna har olika utbildningar vid olika lärosäten, undervisar för olika årskurser vid 

olika verksamheter. De har även en spridd variation i ålder och erfarenhet. Här nedan 

belyses de olika lärarnas bakgrund och även hur intervjuerna genomfördes: 

 

L1 :  

L1 är en låg- och mellanstadielärare i Västra Götaland som just nu är verksam i åk 2. 

Hen genomförde sin lärarutbildning 1974 - 1976 och började därefter 1977 att arbeta 
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som verksam lärare. Hen har idag behörighet att undervisa i samtliga ämnen i åk 1 - 6 

och är även behörig svenska två lärare. Hen har under sin yrkestid bland annat arbetat 

som speciallärare och svenska två lärare, men har främst arbetat som klasslärare genom 

åren.  

 

Intervjun med L1 genomfördes i ett grupprum vid hens nuvarande verksamhet i Västra 

Götaland. Under intervjun medverkade L1 samt författarna av studien. Intervjun 

bandades av två enheter och en av författarna fick leda intervjun medan den andra 

författaren observerade samt förde anteckningar. Intervjun genomfördes på 

eftermiddagen efter arbetstid och L1 var väl förberedd och införstådd med studiens syfte 

inför mötet. 

 

L2:  

L2 är en 4 - 9 lärare i matematik och idrott i Västra Götaland, hen är även förstelärare i 

matematik på verksamheten hen arbetar på. Hen genomförde sin lärarutbildningen i 

slutet på 90-talet och var klar 2003, därefter påbörjade hen sitt yrke. Hen har under sin 

yrkestid arbetat vid tre olika verksamheter och är för närvarande verksam i åk 7.  

 

Intervjun med L2 genomfördes i ett grupprum vid hens nuvarande verksamhet i Västra 

Götaland. Under intervjun medverkade L2 samt författarna av studien. Intervjun 

bandades av två enheter och en av författarna fick leda intervjun medan den andra 

författaren observerade samt förde anteckningar. Intervjun genomfördes på morgonen 

innan skolstart och L2 var väl förberedd och införstådd med studiens syfte inför mötet. 

 

L3:   

L3 är en låg- och mellanstadielärare i Småland. Läraren har behörighet inom ämnena 

matematik och svenska upp till åk 6, idrott och hälsa upp till åk 9 och även biologi upp 

till åk 3. Hen genomförde sin lärarutbildning med start höstterminen 2008. Efter 

lärarexamen 2011 har hen varit verksam på en och samma verksamhet där hen har 

arbetat på låg- och mellanstadiet.    

 

Intervjun med L3 genomfördes i ett upplyst rum vid privat boning i Småland. Under 

intervjun medverkade L3 samt författarna av studien. Intervjun bandades av två enheter 

och en av författarna fick leda intervjun medan den andra författaren observerade samt 

förde anteckningar. Intervjun genomfördes på förmiddagen och L3 var väl förberedd 

och införstådd med studiens syfte inför mötet. 

 

L4: 

L4 arbetar för tillfället som mellanstadielärare på en skola i Småland. Hen har en 

lärarutbildning inom ämnena matematik, naturorienterande ämnena och idrott och hälsa 

mot åk 1-7. Läraren genomförde sin lärarutbildning år 1994 och har sedan dess varit 

verksam på sex olika skolor i södra Sverige. Hen har arbetat både inom förskola, 

lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.  

 

Intervjun med L4 genomfördes i ett konferensrum vid hens nuvarande verksamhet i 

Småland. Under intervjun medverkade L4 samt författarna av studien. Intervjun 

bandades av två enheter och en av författarna fick leda intervjun medan den andra 

författaren observerade samt förde anteckningar. Intervjun genomfördes på 

eftermiddagen och L4 var väl förberedd och införstådd med studiens syfte inför mötet. 
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5.6 Etiska överväganden  
Studien har en kvalitativ ansats och skall därför följa vissa regler och etiska riktlinjer. 

Framförallt finns det fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram: 

Informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vid humanistisk 

samhällsvetenskaplig forskning krävs det att man följer de forskningsetiska principer 

som existerar.   

 

Informationskravet: 

Kravet menar att alla deltagande i studien på förhand ska vara informerade vad studien 

syftar till och vilken roll som de deltar bidrar med/till. De som deltar skall också ha 

blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och att hen när som helst kan välja att 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet har i aktuell studie 

uppfyllts genom att deltagande aktörer kontaktats och har blivit informerade, samt att de 

har tilldelats missivbrev med information om studien och deras deltagande roll.  

 

Samtyckeskravet: 

Med samtyckeskravet menas att deltagande aktörer godkänner sin medverkan i en studie 

(Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie har samtycke om medverkan av deltagande 

aktörer givits muntligt vid kontakt och informering av studiens syfte och 

forskningsområde. Eftersom alla deltagande aktörer är över 18 år och studien inte har 

barn medverkande behövs inga övriga åtgärder för samtycke implementeras.  

 

Konfidentialitetskravet:  

Konfidentialitetskravet innefattar riktlinjer som en studie ska följa genom att deltagande 

personer i studien ej ska kunna identifieras av en utomstående. Genom studien ska 

deltagarnas integritet skyddas och de ska förbli anonyma (Vetenskapsrådet, 2011). För 

att uppfylla konfidentialitetskravet kommer deltagande aktörers namn och arbetsplats att 

avkodas och namn som nämns i studien är fiktiva. 

 

Nyttjandekravet:  

Kravet syftar till hur insamlat material och data hanteras och behandlas. De material och 

data som insamlats för studiens syfte och ändamål får inte användas i något annat syfte 

än till aktuell studie (Vetenskapsrådet, 2011). All insamlad data och material för denna 

studie kommer därför att bearbetas och behandlas utefter detta krav. 
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6 Resultat och analys 

Resultatavsnittet kommer att presentera det resultat som gått att urskilja samt anknytas 

till studiens tre frågeställningar. Under den första rubriken 6.1 Undervisningen redogörs 

resultat angående lärares tankar och erfarenheter rörande undervisning med särbegåvade 

elever i anknytning till forskning. Den andra rubriken 6.2 Eleven kommer att presentera 

de kännetecken och behov elever med fallenhet för matematik besitter, samt skilda 

lärares tankar och erfarenheter av elever med fallenhet. Rubrik tre 6.3 Pedagogen 

redogör och presenterar generella och allmänna tankar och erfarenheter hos deltagande 

aktörer. Avslutningsvis kommer en sammanställning av resultatet att presenteras under 

den fjärde rubriken 6.4 Sammanfattning.  

 

6.1 Undervisningen 

Att ha god kunskap och anpassningsmöjligheter i matematikundervisningen gynnar 

elever med fallenhet för matematik, detta har i forskning och tidigare studie 

konstaterats. Bloom (1985) uttrycker att man ska ta till vara på barns nyfikenhet och 

skapa en trygg miljö för dem att utforska i. Fortsättningsvis menar Pettersson (2011) 

och Krutetskii (1976) på att matematikundervisningen inte längre går ut på att endast 

memorera regler och metoder för att kunna besvara matematiska frågor. Undervisningen 

bör innefatta möjligheter och förutsättningar till matematiska diskussioner. Vidare bör 

undervisningen bidra med öppna frågor och problemuppgifter som ger elever 

förutsättningar att utvidga sin matematiska kompetens och sin matematiska förmåga. 

Forskningen menar alltså att personer i elevens omgivning bör besitta goda kunskaper 

om elever med fallenhet för att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen utifrån 

individens förutsättningar och behov. Däremot framgår det under genomförda intervjuer 

med olika lärare att bristen på kunskap om elever med fallenhet är stor, samt hur man 

kan forma undervisningen för att främja dessa elevens matematiska förmåga. 

Fortsättningsvis framgår det att undervisningen ibland kräver att lärarna inte alltid kan 

leverera, detta är något som L2 påpekat: 
 

“L2: - Jag kanske kan gymnasiematten, men eftersom jag inte har undervisat 

gymnasiematte och jag inte läst nån gymnasiematte sen gymnasiet eller 

högskolan så Eh e de ju svårt kanske o förklara på flera sätt för det tar ju 

liksom… [kort paus] man har ju inte den erfarenheten.“ 
 

Det framgår även under intervjuer att elever med särbegåvning inte ges tillräckligt stöd i 

undervisningen. Detta beror många gånger på att tid och resurser istället läggs på att 

stödja och främja elever i svårigheter för ämnet. “L1: - man ägnar sig inte tillräckligt 

mycket åt dem här duktiga eleverna. O de e, de e lite farligt tror jag i svensk skola.”, L4 

antyder att det är svårt att ge tillräckligt med stöd till en begåvad elev i klassrummet. L4 

menar på att det är svårt att lägga undervisningen på en nivå som gynnar en elev med 

fallenhet: “L4: - mycket av klassen håller man ju samlad och sen så finns det ju dom som vi 

fokuserar mycket mer på, det är ju dom som är svaga såklart.” Fortsättningsvis uttryckte L2 

följande, “L2: - jag har aldrig hört från en rektor du har så många A eller varför du har så 

många B eller så många C, utan de ”alla dina elever klarade E” då e dem nöjda.” L3 

uttryckte även att lärarutbildningen behöver ses över och bidra med mer konkret 

material för framtida lärare för att kunna skapa sig en trygg grund i arbetet med 

begåvade elever. “L3: - Jag vet inte riktigt hur man skulle göra men om det ser ut som när jag 

gick där så hade man definitivt behövt göra om och se på det på ett annat sätt.“ 
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Under intervjuerna framgick det tydligt att lärarna upplever hinder i att bevara elevernas 

motivation och att det är en tuff utmaning. Allodi Westling (2014) menar att elever med 

fallenhet ofta inte blir tillräckligt utmanade under sin utbildning. Därför begränsas 

många gånger elevernas möjligheter att känna motivation och tillfredsställelse. L3 

uttrycker sig på följande sätt:  
 

“L3: - då gick det inte att ge honom något annat som han inte var 

intresserad av. Han sa ju blankt nej och även om man liksom, ja men det här 

tillhör kursplanen och det här står i läroplanen att vi måste lära oss och så 

det funkade inte för honom. Så där är det jättesvårt att motivera till sånt som 

dom absolut inte har ett intresse av.“  
 

Likväl som L3 så uttryckte sig L1 på följande sätt kring utmaningen med att bevara 

elevers motivation. “L1: - jag har ibland gett dem för svåra o då tröttnar dem ju utan de ska 

var uppgifter som e lite över deras, över nivån i boken asså med andra ord få dem o tycka att 

det är roligt o intressant men det är svårt, jättesvårt.” Med L3 och L1s uttalande i åtanke 

påpekar L4 väldigt tydligt hur hen uppmärksammat en elev där man inte har lyckats att 

bevara elevens motivation. “L4: - det vi ser hos honom nu är att han presterar väldigt lite och 

vi tror att han har en helt annan förmåga.” Det som lärarna syftar till under intervjuerna 

korresponderar med forskning som visar på att motivationens stora påverkan på 

begåvade elever. Forskning sätter sig även emot att inre motivation är den enda 

bidragande faktorn till drivkraft hos begåvade elever. Utan menar istället att yttre 

motivation har en lika stor inverkan på drivkraften. Personer i elevens omgivning 

behöver bidra med positiv inverkan i form av stöd och utmaning. Därför bör skola, 

lärare och undervisningen utmana såväl som stimulera begåvade elever under deras 

utveckling, så att de upplever att det de gör är meningsfullt (Bloom, 1985; Gerholm, 

2016; Pettersson, 2011).  

 

När det gäller skolverksamheters arbetssätt och syn på hur man hanterar elever med 

fallenhet inom ämnet matematik, framgår det att eleverna får arbeta med 

matematikböcker som är ämnade för högre årskurser och extrauppgifter i form av 

utmaningar. Eleverna får utöver tidigare nämnda uppgifter liknande undervisning som 

resterande elever i klasserna. Det framgår att utifrån alla fyra lärarna så finns det ingen 

direkt framtagen plan för hur man ska hantera situationen kring elever med fallenhet. 

Däremot hänvisar L4 till skolverkets framtagna stödmaterial kring arbetet med särskilt 

begåvade elever. Utöver detta påpekar L3 att de använder elevanpassade uppgifter i 

undervisningen för att få eleven mer inkluderad i sin utbildning: ”L3: - tycker eleverna om 

att arbeta enskilt och liksom ta en sak i taget och välja själva vad dom vill arbeta med, så skulle 

vi där motivera dom och lägga in saker som dom är extra intresserad av.”  
 

6.1.1 Analys 

Sammanfattningsvis framgår det att deltagande aktörer finner det svårt att möta 

särbegåvade elevers behov. L1 menade på att undervisningen ska utmana eleverna men 

att finna uppgifter som stimulerar och utmanar är svårt. Hen syftar till att eleverna ska 

känna glädje i ämnet och att de material som används i undervisningen ska ligga något 

över elevens nuvarande kunskapsnivå. Däremot får uppgifterna eller utmaningarna inte 

vara för långt från elevens nuvarande kunskapsnivå för att det kan leda till motsatt 

effekt. Likväl som L4 bidrog med ett exempel där en elev troligtvis har en större 

kapacitet än uppvisat, men eftersom fokus har tagits från de duktiga eleverna i klassen 

och istället behövts riktas till de svagare eleverna har eleven förlorat sin drivkraft. 

Mycket på grund av att eleven inte fått stimulans eller utmanats i undervisningen. Detta 
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står i direkt korrespondens till ZPD, det vill säga den proximala utvecklingszonen. 

Vilket innebär att utveckling sker genom att röra sig lite utanför det man känner till och 

är bekväm med för att tillägna sig nya kunskaper och färdigheter. Fortsättningsvis att 

detta ska genomföras i symbios med vuxet stöd eller med stöttning av en kunnig 

utomstående person i utmaningen och utvecklingen (Vygotsky, 1978).  

 

Det sociokulturella begreppet scaffolding syftar på det yttre stöd som behöver 

implementeras i ett barns utveckling. Detta stöd kommer successivt över tid att kunna 

avskaffas, allt efter hur barnet bemästrar och tillägnar sig nya kunskaper och färdigheter 

(Frederick et al. 2014; Säljö, 2011). Om det yttre stödet inte kan ge rätt förutsättningar 

för utveckling kan det innebära att drivkraften, kunskaps- och färdighetsutvecklingen 

försämras hos eleven. Vilket L2 syftar till då det kunniga yttre stödet inte har tillräcklig 

kunskap att bemöta elevens behov. Hen uttryckte sig på följande vis:  
 

“L2: - Jag kanske kan gymnasiematten, men eftersom jag inte har undervisat 

gymnasiematte och jag inte läst nån gymnasiematte sen gymnasiet eller 

högskolan så Eh e de ju svårt kanske o förklara på flera sätt för det tar ju 

liksom… [kort paus] man har ju inte den erfarenheten.“ 

 

Förståelse och kunskap bidrar till god kommunikation och interaktion. När detta uppnås 

kan överföring av kunskap och förståelse delas sinsemellan. Vilket innebär att kunna 

röra sig från de konkreta tänkandet till det abstrakta genom sociala aktiviteter, 

anpassade utmaningar och rätt utomstående stöd. Enligt den sociokulturella teorin 

menar man på att människan inte kan tolka världen på egen hand, utan att hon gör det 

genom interaktion och sociala aktiviteter. Detta kallas mediering och handlar om 

kommunikation och interaktion. Vilket syftar till att det behöver finnas en väl etablerad 

kommunikation mellan lärare och elev för att kunna ge eleven rätt förutsättningar när 

motivationen brister, som L3 tidigare uttryckt:  
 

“L3: - då gick det inte att ge honom något annat som han inte var 

intresserad av. Han sa ju blankt nej och även om man liksom, ja men det här 

tillhör kursplanen och det här står i läroplanen att vi måste lära oss och så 

det funkade inte för honom. Så där är det jättesvårt att motivera till sånt som 

dom absolut inte har ett intresse av.“  

 

 

6.2 Eleven 

Föregående studie och forskning har visat på att det är en svår uppgift att 

uppmärksamma och identifiera en elev med fallenhet. Pettersson (2011) uttrycker just 

att området begåvning inom matematik handlar om att försöka identifiera individen och 

definiera de matematiska förmågor som eleverna visar. Krutetskii (1976) uttrycker att 

ett kännetecken hos en elev med fallenhet för matematik är det som eleverna upplever 

sker utifrån ett matematiskt perspektiv, det vill säga att de har ett genuint intresse för 

matematik och vill få svar på de frågor som de kommer i kontakt med (Krutetskii, 1976 

Pettersson, 2008).  

 

Under studiens gång har det framkommit att en gemensam åsikt hos intervjuade lärare 

är att eleverna som de har kommit i kontakt med i verksamheten besitter en hög 

matematisk förmåga. Samtliga lärare uttrycker på något vis en antydan att eleverna de 

mött i skolans värld stack ut jämfört med sina klasskamrater. L1 uttrycker sig på 

följande vis att de eleverna har: “L1: - varit väldigt begåvade och Eh… [paus] legat över sin 

nivå kan man säga.” L4 uttryckte sig också på ett liknande sätt: “L4: - amen det var så att 
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man insåg ju att dom hade ett helt, [kort paus]deras matematiska förmågor låg på en helt 

annan nivå än den nivån dom flesta låg på i den åldersgruppen. “ L2 påpekade just aspekten 

att elever som hen har kommit i kontakt med som utmärker sig jämfört med andra är 

deras förmåga att tackla problemlösningsuppgifter. L2 uttrycker sig på följande sätt: ” 

L2:- asså man har elever som e väldigt, [paus] antagligen har väldigt hög IQ om man skulle 

testa så asså Eh som klarar av den typen av uppgifter väldigt bra, väldigt bra på 

problemlösning.” L3 uttrycker sig på följande sätt när det hen uppmärksammade att en 

elev som besatt en särskild förmåga för matematik: “L3: - Det räckte inte ge honom, det 

var en han (fyller i sig själv), dom vanliga grejerna och även om han fick specialgjorda 

uppgifter för honom, så räckte det inte”. I alla fyra lärarnas erfarenheter kring området 

elever med fallenhet för matematik kan vi se likheter med Krutetskiis (1979) forskning 

kring matematiska förmågor, som vi tidigare nämnt i studien. Alla elever som lärarna 

uppmärksammat hade tydliga styrkor inom någon eller några av dessa matematiska 

förmågor som Krutetskii hänvisar till i sin forskning. Dock bör det påpekas att (som vi 

tidigare nämnt) en elev med fallenhet inte behöver visa tecken på hög intelligens i form 

av ett högt IQ, vilket är en av några missuppfattningar kring elever med fallenhet 

(Pettersson, 2011). Beroende på de fyra lärarnas respons kan det då påvisa att 

verksamma lärare behöver mer kunskap kring hur en elev med fallenhet kan 

uppmärksammas.  

 

Några andra utmärkande drag som de fyra lärarna uppmärksammat är elevernas 

arbetsvilja och intresse för ämnet matematik. Både L1 och L4 uttryckte att elever med 

fallenhet hanterade matematiska delar som beräkning med en hög hastighet. “L1: - Ja 

dels att dem är snabba på o räkna” och som L4 beskrev att elever var: “L4: - Väldigt 

snabba och räkna ut olika uppgifter”. Även om hastighet och säkerhet vid beräkningar är 

en aspekt som kan påvisa att en elev har en begåvning för matematik är det inte en 

självklarhet att eleven har en fallenhet för ämnet. Eleven kan möjligtvis bara vara en av 

många högpresterande elever. Som tidigare nämnt i studien så påpekar Allodi Westling 

(2014) att högpresterande elever är enklare att identifiera på grund av att de 

uppmärksammas av synliga mätbara resultat, såsom snabbhet och säkerhet vid 

matematiska beräkningar.  

 

Något som sticker ut och oftast utmärker en elev med fallenhet jämfört med en 

högpresterande elev är intresset. Tidigare i studien har det nämnts att en högpresterande 

elev svarar på efterfrågan medan en elev med fallenhet istället ställer frågor och ha en 

mer djupare insikt i området. Detta kan kopplas samman med hur Krutetskii (1976) och 

Pettersson (2008) som beskriver att en elev med fallenhet har ett matematiskt perspektiv 

på det som hen upplever runt om sig. Eleven kan alltså se mönster i sin omgivning och 

ställer då frågor för att få djupare kunskap kring ämnet, vilket återkopplas till elevernas 

genuina intresse för ämnet. (Krutetskii, 1976 Pettersson, 2008).  De intervjuade lärarna 

beskrev även elevsituationer där det är tydligt att eleven besitter ett intresse för 

matematik. L2 och L4 uttryckte sig på följande vis:  
 

“L2: - Och sen har man ju andra elever som kanske har ett väldigt intresse 

för matematik. Som e de att dem kan väldigt mycket, när man får dem så kan 

dem väldigt mycket begrepp o Eh asså namn på stora tal asså man ser de ju 

redan då att dem har liksom pluggat mattesaker hemma”  

 

“L4: - resonerade på ett annat sätt, drog paralleller och slutsatser kring 

saker och ting som man liksom “menade han verkligen så, amen det måste 

han ha menat” [L4 uttrycker ett exempel] och så blir man ju liksom lite, det 
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är ju häftigt då, för då är det ju saker vi inte liksom varit inne på som eleven 

ändå på något vis kan.”  

 

Här uppvisar lärarna tydliga exempel på elever som har ett intresse för matematiken då 

de besitter kunskap inom områden som de inte kommit i kontakt med i skolan. L3 

beskrev också en elev som visar tydliga tecken på ett innehav av intresse för matematik 

då läraren kände att det var svårt att hantera eleven på lektionerna även fast:  
 

“L3: - han fick specialgjorda uppgifter för honom, så räckte det inte heller 

utan han ville hela tiden ha mer och mer och mer och mer. Det gick liksom 

inte ge honom svåra uppgifter utan som ni sa innan att man var tvungen att 

förklara hela tiden och man var tvungen att va med honom när han arbetade 

för att kunna svara på hans frågor.” 

 

 Stora delar av ovanstående exempel från lärarna visar tydligt på elever som har ett 

genuint intresse för matematik och därav kan betraktas som elever med fallenhet för 

ämnet. Däremot bör det uppmärksammas att det inte är enkelt att hantera situationen 

med undervisningen för en elev med fallenhet. Det krävs mycket kunskap om eleverna, 

men även mycket resurser för att kunna bidra till en rogivande utbildning för eleverna.  

 

En annan aspekt av igenkännande som en av lärarna nämnde var att eleverna som hen 

kommit i kontakt med oftast blev uttråkade. L2 uttryckte sig på följande vis: “L2: - Dem 

utmärker, det e nog väldigt olika. Eh [kort paus] dem utmärker sig [paus] ibland att dem blir… 

[omformulerar sig] tycker att det blir för lätt, dem blir lite uttråkade.” Läraren tillägger att 

eleverna är ointresserade av att visa sina uträkningar för matematikuppgifter vilket kan 

antyda att eleverna inte har intresse eller motivation för att utvecklas. Allodi Westling 

(2014) påpekar att forskning visar på att eleverna oftast inte blir tillräckligt utmanande 

samt att dagens undervisning begränsar elevernas motivation och bidrar inte med en 

tillfredsställande utbildning.  

  

6.2.1 Analys 

Sammanfattningsvis är det tydligt att de fyra lärarna alla har en gemensam syn av att en 

elev med fallenhet besitter en hög matematisk förmåga. De fyra lärarna nämner att 

eleverna de kommit i kontakt med antingen hade ett avancerat matematiskt tankesätt 

och kunde uttrycka begrepp som inte berörts i skolan. En generell aspekt av 

igenkännande av en elev med fallenhet var att hen stod ut i jämförelse till sina 

klasskamrater. Antingen var det på grund av resultat och tankesätt som eleven var 

annorlunda jämfört med andra elever. Det kunde även bero på elevens intresse för 

matematik som gjorde att eleven stack ut. Lev Vygotskys sociokulturella begrepp ZPD 

berör vad en elev kan uppnå för resultat av utveckling med hjälp av stöd från 

utomstående aktörer och utmaningar som ligger precis över barnens egna kapacitet. När 

en elev med fallenhet uppmärksammas ligger barnets förmåga redan betydligt högre i 

jämförelse än andra klasskamrater, vilket kan utspela sig på alla möjliga vis. Vad L4 

kom i kontakt med var att en elev utmärkte sig genom att dra slutsatser och paralleller, 

men även visa kunskap på begrepp som de inte pratat om i skolan. L4 uttryckte att “L4: - 

 det är ju häftigt då, för då är det ju saker vi inte liksom varit inne på som eleven ändå på något 

vis kan.”  Det är viktigt att man som lärare vid detta tillfälle kan anpassa nivån på 

undervisningen och ge de förutsättningar som krävs för att eleven då ska bibehålla 

intresset för ämnet och fortsättningsvis utvecklas inom ämnet.  

 

Några av lärarna nämnde att de hade uppmärksammat att elever med fallenhet ofta hade 

en inre drivkraft och ett stort intresse för ämnet matematik. Genom detta växer det att 
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ansvar på pedagogen och människor i barnets omgivning att bevara hens intresse och 

motivation för ämnet. Vilket korresponderar med fenomenet scaffolding (Frederick et 

al. 2014) vilket syftar på att lärare och övriga personer i elevens omgivning ska finnas 

som stöd och vägleda eleven genom de utmaningar som hen stöter på. I detta fall kan 

det vara svårt när en elev med fallenhet möjligtvis kan besitta ämneskunskaper som 

överskrider lärarens förmåga. Vid tillfällen då liknande situationer uppstår är det viktigt 

att finna andra vägar att stötta och stimulera eleven för att bidra till hens tillfredsställelse 

i undervisningen. L3 påpekade att en elev som hen haft i undervisningen var i stort 

behov av stöd under lektionstid, då eleven hade en såpass stor inre drivkraft att hen vill 

lära sig så mycket som möjligt. Det är svårt att hantera en situation som denna och som 

L3 uttryckte sig följande: “L3: - man var tvungen att förklara hela tiden och man var tvungen 

att va med honom när han arbetade för att kunna svara på hans frågor.” Detta tar mycket tid 

och oftast finns inte resurserna för att undervisningen ska fungera på det viset. Dock ska 

det inte behöva gå så långt som L2 beskrev att en elev utmärker sig genom att lätt bli 

uttråkad, samt att inte finna ett intresse för att redovisa sina lösningar. Har eleven 

kommit till detta stadiet uppmärksammas nog inte eleven som en elev med fallenhet, 

utan oftast som en svagare elev vilket resulterar att hen inte får chansen att uppnå sin 

fulla potential.  

 

En elev med fallenhet utmärker sig på många olika sätt och det är bekräftat utifrån såväl 

forskning som genomförda lärarintervjuer. Eleven visar kanske högre resultat på 

uppgifter än de andra eleverna men framförallt har en elev med fallenhet en matematisk 

förmåga på en helt annan nivå. L1 uttryckte följande: “L1: - när man pratar med dem o 

frågor hur dem tänker så har dem ju ett väldigt Eh… [paus] avancerat tänkande”. Detta 

exemplet visar på att en elev med fallenhet utmärker sig genom att tänka på sätt som gör 

dem unika. Ingen annan kanske förstår hur de kommer fram till slutsatsen eller vad 

eleven menar. Det blir därför en tuff utmaning att bemöta en elev med fallenhet och 

skapa bra förutsättningar för hen att interagera med lärare, klasskamrater och människor 

i sin omgivning när eleven besitter ett väldigt avancerat tänkande. Man måste hitta 

strategier och ett fungerande arbetssätt som gör att eleven känner tillfredsställelse men 

även att hens klasskamrater inte drabbas negativt. De ska få liknande förutsättningar att 

nå deras högsta potential likväl som en elev med fallenhet. Här faller kommunikationen 

och interaktionens betydande roll mellan lärare och elev in, det vill säga medieringen. 

Som tidigare nämnts handlar mediering om kommunikation med hjälp av tecken och 

symboler. 

 
“Mediering innefattar den samverkan som uppstår mellan människor och de 

kulturella redskap som används i relation till att förstå och tolka omvärlden. 

Människan varken upplever eller handlar på egen hand i sin omvärld, utan gör detta 

genom samspel och hjälp av andra människor och redskap (Säljö, 2011)” (Clasgård 

& Änghede, 2018:4-5) 

  

6.3 Pedagogen 

När de intervjuade lärarna för denna studie blev tillfrågade om de under sin 

lärarutbildning kommit i kontakt med begreppet elever med fallenhet, eller fått 

utbildning om att undervisa för denna typ av elever var svaren samstämmiga. Ingen av 

de deltagande lärarna kunde minnas att de fått någon särskild utbildning om denna typ 

av elev. L1, L3 och L4 uttryckte att det inte förekom någon sådan utbildning under hens 

tid på lärarhögskolan, “L1: - Inte alls när jag gick på lärarhögskolan.” “L3: - Nej, det skulle 

jag inte vilja säga.““L4: - Inte alls som jag kan minnas.” L2 menade på att fokuset under 

hens utbildning var baserat på ämneskunskaper och inte på anpassning av undervisning, 

“L2: - Nej, ja skulle nog Eh rakt av nej. [...] på det sättet e man att man har mycket 
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mattekunskaper, mycket ämneskunskaper, men ingenting i själva bemötandet eller hur man ska 

stimulera dem eller hur…”. I och med detta går det att förstå svårigheten att kunna 

identifiera den begåvade eleven i klassrummet. L4 uppmärksammade att möjligheten 

för identifikation av en elev med fallenhet för matematik kan ha missats i skolan. “L4: - 

Men jag inser att jag missat också elever så jag har ju säkert haft många som jag inte har 

uppmärksammat.”  Olika faktorer som påverkar lärandet för elever med fallenhet och 

Pettersson (2011) menar att dessa faktorer i första hand handlar om att kunna identifiera 

eleven. Fortsättningsvis kunna ge eleven rätt förutsättningar och utmaningar i 

undervisningen. Allodi Westling (2014) påpekar även att forskning rörande begåvade 

elever ofta bevisar att dessa eleverna inte blir utmanade, samt att brister i 

undervisningen bidrar till begränsningar i motivationen. Vilket i sin tur kan orsaka att 

elever med fallenhet inte känner någon tillfredsställelse i sitt lärande. Vidare menar 

författaren att det finns brister i lärares och specialpedagogers utbildningen gällande 

kunskap om behoven hos elever med starka förmågor och hög potential. 

  

Vid intervjuerna blev lärarna tillfrågade om de ansåg att lärare rent generellt har 

tillräcklig kunskap om hur undervisning kan anpassas för att främja 

kunskapsutvecklingen hos elever med fallenhet för matematik. Vid denna fråga skildes 

svaren sinsemellan de deltagande lärarna. L1 uttryckte att hen inte visste, men att lärare 

troligtvis skulle gynnas av mer utbildning. ”L1: - Jag vet inte, man skulle nog haft lite mer. 

Asså lite mer utbildning på det känner jag.” L2 menade att hen tror att lärare generellt inte 

besitter tillräcklig kunskap och hen uttrycker även att mer utbildning skulle vara av 

nytta. ”L2: - Mm ne det tror jag inte, de skulle jag inte säga. Vi har aldrig haft nån typ av 

fortbildning som handlat om det.” L4 uttryckte att hen inte tror att det finns tillräcklig 

kunskap, men att man på senare tid har blivit lite mer uppmärksammade och att de 

begåvade eleverna i matematik kommer att belysas mer i framtiden. ”L4: - Det är svårt 

att säga, men jag tror att det brister […] men det har å andra sidan uppmärksammats mycket 

mer dom senaste åren. [kort paus] Så förhoppningsvis har vi ju blivit lite bättre på det.” L3 

menade däremot att mycket kunskap går att tillägna sig när man kommer ut i 

verksamheten. Hen menade att utbyte av kunskap kollegor sinsemellan bidrar till 

kunskap, att man som lärare inte är ensam eller själv i yrket utan att man är ett team:  
 

”L3: - Jag tror att man anammar den kunskapen ganska snabbt när man 

arbetar i verksamheterna, för man träffar på andra lärare som har stött på 

elever med fallenhet eller iallafall högpresterande elever och begåvade 

elever som kan ge tips på hur man kan göra.”  

 

I tidigare forskningsstudie (Clasgård & Änghede, 2018) och i aktuell studies 

litteraturbakgrund framgår det att grundskolan kan vara en fientlig miljö för 

särbegåvade elever. Många gånger på grund av oförstående eller okunniga personer i 

elevens omgivning. Vilket i många fall bidrar till att elever med fallenhet får känslan av 

att befinna sig i ett utanförskap (Allodi Westling, 2014 Pettersson, 2008 Pettersson, 

2011). Vikten av kunniga och förstående personer i elevens omgivning och närhet har 

därför en stor betydelse. 

  

Tre av de deltagande lärarna i studien uttryckte på föregående fråga att mer kunskap om 

anpassning av undervisning och elever med fallenhet bör tillämpas för lärare. Detta 

korresponderar också till de svar som framkom vid förfrågan om vad lärarna ansåg 

skulle kunna bidra till ökad beredskap. L2 och L4 menar att fortbildningar om begåvade 

elever skulle vara gynnsamt, men också att kunna få se konkreta exempel hur man kan 

arbeta och tänka. ”L2: - Ne men de e fortbildning, Eh… [paus] och se exempel, asså konkret 

asså [kort paus] se konkreta exempel från skolor som kanske arbetat med det. Asså se hur, hur 
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har dem gjort, hur funkar det.” ”L4: - Jag tror fortbildning.” L3 menade på att 

lärarutbildningen borde involvera mer kunskap, medvetenhet och utbildning om 

begåvade elever i utbildningen av framtida lärare. ”L3: - Jag tror att.. nu vet jag ju inte hur 

utbildningen har sett ut för er, men ser den likadan ut som det gjorde för mig så skulle man ju 

behöva göra om just den biten och gå in specifikt på elevfall.” L1 uttryckte att det även 

hänger på ett eget intresse av att vilja tillägna sig kunskap. ”L1: - A de vet jag inte, ne man 

får själv läsa sig till också o hitta arbeten åt en.” 

 

6.3.1 Analys 

Sammanfattningsvis framgår det tydligt att ingen av de deltagande aktörerna under sin 

lärarutbildning fått någon utbildning om elever med fallenhet. Det framgår också en 

stark samstämmighet i tankarna att begreppet elev med fallenhet inte ens uttryckts under 

lärarutbildningen för dessa deltagande aktörer, vad de kan minnas. Däremot anser alla 

fyra deltagande aktörer att dessa elever bör uppmärksammas och att utbildning för 

framtida lärare bör utvecklas såväl som vidareutbildning för nuvarande lärare bör 

tillämpas, för att tillägna alla lärare kunskap om elever med fallenhet. Det framgår att 

undervisning och inlärning för begåvade elever i skolan idag begränsas av flera 

anledningar. Bland annat av att ett stort fokus i skolan handlar om att alla elever ska 

uppnå godkänd nivå, att elever som befinner sig i svårigheter därför får ett större fokus i 

skola och undervisning. Det handlar också om bristande kunskaper om elever med 

fallenhet såväl som ämneskunskaper för att kunna utmana och stimulera dessa elever. 

Detta kan i sin tur både begränsa och förhindra kunskapsutvecklingen hos särbegåvade 

elever. Enligt Lev Vygotskys proximala utvecklingszon handlar utveckling om att bli 

utmanad, att röra sig lite utanför sina nuvarande bekvämlighets- och kunskapszoner för 

att tillägna sig ny kunskaper och färdigheter. För att kunna göra detta behöver individen 

kunnigt utomstående stöd som med tiden avtar, vilket Vygotsky kallar scaffolding. 

Enligt Vygotsky  krävs mediering för att människan ska kunna tillägna sig ny kunskap 

och förståelse för något nytt, det vill säga att tillägna sig kunskap genom social 

aktiviteter, interaktion och kommunikation. 

 
“Teachers need to know the level of children’s actual development to help children 

with their deficiencies. Teachers need to acknowledge children’s personal 

aspirations and content, in order to help children to become the agents of their life. 

Eventually, teachers and children work together producing new cultural content and 

ways to interact with others (shared agency)“(Reunamo, 2009:24).  

 

6.4 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis framgår det att de deltagande aktörerna på samtliga frågor haft 

eniga uttalanden. Om vi knyter an resultatet till de tre forskningsfrågorna går det att se 

ett tydlig samband mellan forskning, litteratur, tidigare studie och genomförda 

lärarintervjuer. 

  

Beträffande första forskningsfrågan (Vad anser lärare krävs i undervisningen för att 

främja matematiska förmågor hos elever med fallenhet för matematik?) anser alla 

deltagande aktörer att de finner en stor utmaning i att bemöta behoven hos elever med 

fallenhet för matematik i undervisningen. Forskning menar att om undervisningen ska 

anses meningsfull för dessa elever bör personer i elevens omgivning bidra med positiv 

inverkan i form av stöd och utmaning (Bloom, 1985; Gerholm, 2016; Pettersson, 2011). 

Likväl som Vygotsky (1978) menar att barnets behov av vuxet utomstående stöd har 

påverkan på barnets utveckling. De deltagande aktörerna påpekade också utmaningen 

att bevara och påverka elevernas drivkraft för ämnet. Det vill säga att lärarna känner att 

de inte har tillräcklig kännedom om fenomenet elever med fallenhet eller att ibland inte 
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ha tillräckliga ämneskunskaper för att kunna utmana och stimulera eleven i 

undervisningen. 

  

Gällande den andra forskningsfrågan (Hur kan elever med fallenhet för matematik 

uppmärksammas av pedagoger och lärare?) uttrycker alla deltagande aktörer att en elev 

med fallenhet för matematik är en elev som besitter en hög matematisk förmåga i 

jämförelse med övriga elever. Det framgår även att några deltagande aktörer menar att 

dessa elever inte behöver besitta en hög matematisk förmåga för alla delar i 

matematiken. Vilket korresponderar med Krutetskiis (1976) forskning kring 

matematiska förmågor och dess inverkan hos begåvade elever. Vidare menar två av de 

deltagande aktörerna att utifrån deras erfarenheter har elever med fallenhet utmärkande 

drag som snabbhet och intresse för ämnet. Gällande intresset för ämnet är dock alla 

deltagande aktörer eniga om att en elev med fallenhet har ett påtagligt större intresse för 

ämnet än övriga elever.  Det ska även tilläggas att om en elev med fallenhet inte fått den 

undervisning som krävs utmärker sig genom att eleven lätt bli uttråkad och mister 

intresset för lektionsinnehållet. 

  

Slutligen vid den tredje frågan (Anser lärare i studien att de fått tillräcklig med 

beredskap för att bemöta och motivera elever med fallenhet för matematik i 

undervisningen?) var svaren från de deltagande aktörerna till stor del även här enade. 

Aktörerna menade på att mer fokus på fenomenet elever med fallenhet bör i större 

utsträckning infinnas i lärarutbildning. Vidare att lärare som varit verksamma under en 

längre tid också skulle gynnas av att få ta del av insikt och kännedom av fenomenet. 

alternativt genom fortbildningar och konkreta exempel för hur man kan arbeta, 

motivera, anpassa och stödja elever med fallenhet för matematik i undervisningen. 
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7 Diskussion 
Diskussionsavsnittet kommer presenteras i tre delar. Del ett 7.1 Metoddiskussion där 

studiens genomförande diskuteras. I del två 7.2 Resultatdiskussion kommer studiens 

resultatanalys att diskuteras och i del tre 7.3 Avslutande diskussion förs en diskussion 

om tankar rörande studien, trovärdighet och tillförlitlighet och möjligheter för framtida 

forskningsområden. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studiens forskningsområde baserades på tidigare genomförd systematiska 

litteraturstudie: Förutsättningar i matematikundervisningen för elever med fallenhet för 

matematik (Clasgård & Änghede, 2018). Den aktuella studien bygger vidare på det 

resultat som framgått i den föregående studien. Med föregående studie och forskning i 

åtanke ansågs en empirisk studie vara lämpad för att fördjupa eller bygga vidare på den 

tidigare genomförda systematiska litteraturstudien. Eftersom den litteratur och forskning 

som använts skulle vara adekvat samt att de material som tillkom ur lärarintervjuerna 

skulle kunna bidra till fördjupning. De källor som behandlats i aktuell studie motsvarar 

fyra stycken separata lärarintervjuer, 7 stycken källor som varit antingen 

refereegranskat, peer rewied eller avhandlingar. Fortsättningsvis har även övrig 

litteratur behandlats vilka har ansetts berika studien, denna litteratur har bestått av 16 

stycken källor. De källor som valts att behandlas i aktuell studie har ansetts uppfylla 

studiens ändamål och syfte, samt vara väl lämpade för att kunna besvarar 

forskningsfrågorna. I metodavsnittet finns en utförlig beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt, genomförande av lärareintervjuerna och en tabell av den övriga 

litteraturen som har använts i studien. 

 

De deltagande aktörerna i studien intervjuades enskilt vid olika tillfällen. Detta för att 

kunna ta så stor del som möjligt av varje enskild lärares erfarenheter. Intervjuerna 

spelades även in med två stycken inspelningsenheter för att minimera risken av förlorad 

data. Under intervjuerna delade vi upp ansvaret om att leda intervjun eller att föra 

anteckningar. Detta för att kunna ta del av såväl sinnesintryck som att kunna ställa 

motfrågor till aktörernas uttalanden. De genomförda intervjuerna har bidragit till en 

fördjupad förståelse och en inblick i skilda lärares verksamheter, 

matematikundervisning och erfarenheter till elever med fallenhet för matematik. Hinder 

som kan uppstå vid en studie med kvalitativa intervjuer är att de tillfrågade deltagare 

inte finner ett intresse av att delta. Likväl som att de aktörer som deltar i studien kan 

välja att avsäga sig sin medverkan i studien under arbetets gång. I aktuell studie var 

dock kontakten med deltagande aktörer redan etablerad. Ett bekräftat intresse av att 

delta i studien från aktörerna sida skedde efter att de hade tagit del av missivbrev och 

frågeguide.  

 

Efter att intervjuerna hade genomförts skulle allt material transkriberas för att sedan 

kunna appliceras som data för studien. Viktigt att ha i åtanke gällande genomförande av 

intervjuer och transkribering är att det är oerhört tidskrävande. 

 
“Att transkribera ljudinspelningar är mycket tidskrävande. Varje inspelad 

samtalstimme tar åtskilligt fler timmar att skriva ut. Utskriftstiden beror på 

klarheten i själva bandinspelningen, vilken utrustning forskaren har till sitt 

förfogande och hur snabbt han eller hon skriver vid tangentbordet.” (Denscombe, 

2016: 385) 
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Likväl som vikten av förståelse för den planering och tidsomfattning som krävs för att 

genomföra en kvalitativ forskningsstudie är också att vara medveten om andra hinder 

som kan uppstå.  Några kritiska aspekter i studien handlar bland annat om den 

begränsade mängd nutida forskning som finns tillgänglig om elever med fallenhet. 

Vidare huruvida de deltagande aktörerna besitter erfarenhet av elever med fallenhet är 

också en aspekt att ha i åtanke, då det har framgått att denna typ av elever ofta har blivit 

misstolkade, missförstådda eller helt enkelt inte blivit identifierade i skolan enligt 

forskning. Slutligen bör det anmärkas att studien endast har innefattat fyra deltagande 

aktörer. Studien skulle kunna ha gynnats av ett större antal deltagare för att påvisa en 

större spridning och mer insamlad data. Däremot ska det tilläggas att spridningen av de 

deltagande aktörerna är väl påtaglig. Lärarna befinner sig på skilda delar av landet, de 

arbetar med olika åldrar, utbildning, arbetar inom olika verksamheter och besitter skilda 

erfarenheter om området. 

  
7.2 Resultatdiskussion  
Efter att forskningsområde, formgivningen av forskningsfrågor, val av teoretisk 

utgångspunkt färdigställts genomfördes ett val och en formgivning av kommande 

intervjuer. Efter att fyra intervjuer genomförts granskades insamlad data och tidigare 

forskning som har presenterats i avsnitt 6. Resultat. Med tidigare behandlad och ny 

insamlad data har forskningsfrågorna kunnat besvarats. Studiens syfte att tillägna 

förståelse för skilda lärares erfarenheter om matematikundervisningen för elever med 

fallenhet för ämnet har åstadkommits, med hjälp av vald metod.  

 

Forskning som bearbetats i aktuell och föregående studie menar på att elever med 

fallenhet för matematik är en elevgrupp i behov av utomstående stöd under sin 

utveckling. För att främja matematikutveckling hos elever med fallenhet för matematik 

krävs varierande tillvägagångssätt. Det framgår även att särbegåvade elever är svåra att 

identifiera, vilket i sin tur leder till att eleverna inte alltid får rätt förutsättningar eller 

möjligheter att nå sin fulla potential. I den föregående studien framgår det att elever 

med fallenhet eller särbegåvade elever i ämnet matematik inte behöver inneha särskilda 

förmågor i alla områden av matematikämnet. Detta överensstämmer med resultatet i 

aktuell studie och intervjupersoners uttalanden. Intervjuade lärare hade tydliga exempel 

på elever med fallenhet som behövde mycket stöd under lektionstid. Elever som visade 

förmåga att kunna lösa de mest avancerade problemlösningsuppgifter, men hade 

problem att visa sina uträkningar.  

 

Den bearbetade forskningen menar också på att en trygg omgivning och 

undervisningsmiljö som är meningsfull är av stor betydelse för särbegåvade elever. 

Framförallt behöver dessa elever få känna tillhörighet och få likvärdigt stöd i 

undervisningen för att bibehålla sin drivkraft. En avgörande faktor för att detta ska 

kunna ske är skolans resurser. Detta överensstämmer till viss del med de uttalande som 

de deltagande aktörer gjort. Aktörerna menar att undervisningen ibland är för lätt 

alternativt för svår, eller att eleverna med särskilda förmågor tappar intresset under 

lektioner. Vidare framgår det även att det har uppstått situationer där lärarens 

ämneskunskaper ibland inte varit tillräckliga för att interagera eller kommunicera på 

elevens nivå. I och med detta skapas hinder för lärare att tillägna elever med fallenhet 

den typen av utmaningar eller motivation som hen är i behov av. Ofta är det en fråga om 

resurser och tid som är det avgörande hindret för kunna anpassa undervisning, 

stimulera, utmana och motivera elever med fallenhet.  
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De tre forskningsfrågorna i aktuell studie behandlade bland annat vad lärare anser att 

undervisningen av elever med fallenhet för matematik kräver. Hur dessa elever 

uppmärksammas och om lärare har tillräcklig beredskap för uppgiften. Aktuell studies 

resultat påvisar att utbildning och resurser för elever med fallenhet för matematik är 

bristfällig. De deltagande aktörerna ansåg att begreppet elev med fallenhet inte var 

något som varken lärarutbildningen eller verksamheterna lagt ett stort fokus på. Det 

framgick också ett genuint intresse från aktörernas sida att vilja lära sig mer om 

fenomenet elever med fallenhet för matematik. Vidare att fortbildningar och andra 

konkreta åtgärder skulle vara gynnsamma i utmaningen för att uppmärksamma 

fenomenet i verksamheter.  

  

7.3 Avslutande diskussion   
Genom att följa de etiska riktlinjer som finns och behandla data utifrån givna direktiv 

har studiens syfte och frågeställningar kunnat bemötas på ett adekvat sätt. Källor och 

bearbetat material har bidragit till att det som ska undersökas har undersökts. Vidare har 

den metod som valts att användas för att genomföra studien varit väl lämpad för 

studiens syfte och ändamål och studiens resultat har bidragit till adekvata slutsatser. 

Aktuell studie bemöter forskningsområdet utifrån ett lärarperspektiv, men skulle också 

kunna genomföras utifrån andra perspektiv som: elev-, rektors-, verksamhets- eller 

föräldraperspektiv för att nämna några. Studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 

och överförbarhet håller därför en god kvalité. 

  

Resultatet i aktuell studie indikerar på att lärare i verksamheter bör tillämpas kunskap 

för att kunna identifiera och uppmärksamma elever med fallenhet. Vidare bör 

tillämpningar av kunskap om metoder, redskap och strategier om hur undervisning kan 

anpassar för att främja särbegåvade elever. I form av utmanande uppgifter som 

stimulerar eleven och ett accepterat klassrumsklimat där eleven inte ska känna 

utanförskap. Resultat indikerar även på att lärarutbildningen behöver integrera 

fenomenet elever med fallenhet i utbildningen av framtida lärare. Som tidigare nämnts 

är forskningen av forskningsområdet idag begränsat och mer publikationer om 

särbegåvade elever och hur undervisning kan anpassas bör tillämpas. De deltagande 

aktörerna i aktuell studie påvisade till övervägande del på enighet vid samtliga frågor 

gällande studiens forskningsområde. Intressant hade varit att undersöka om detta även 

hade gett ett likvärdigt resultat med flera deltagande aktörer från flera delar av Sverige. 

En annan intressant tanke är om resultat skulle vara likvärdigt med ett internationellt 

lärarperspektiv, med deltagande aktörer från skilda delar av världen. Genom att tillägna 

sig förståelse och kunskap om övriga länders syn på fenomenet elever med fallenhet för 

matematik, och anpassad undervisning. 

 

I inledningen ifrågasattes det om lärarna hade tillräcklig beredskap för att kunna ta sig 

an utmaningen att främja matematiska förmågor på ett likvärdigt sätt för alla elever 

utifrån alla elevers särskilda behov. Resultat i aktuell studie och föregående 

systematiska litteraturstudie indikerar på att flera lärare kan känna en otillräcklighet för 

utmaningen. Flera insatser och initiativ bör tillämpas för att optimera grundskolans 

möjligheter i detta uppdrag, att bemöta alla elevers särskilda behov och motivera det 

livslånga lärandet. 
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1 Sökschema 2018 
Datum       Databas Sökord/Sökfråga/Avgränsning Sökträffar Urval/utvalda referenser 
180222 Libris Fallenhet 

Avgränsning: avhandlingar 

 

8 
 

Pettersson, E. (2011). Studiesituationen för elever 

med särskilda matematiska förmågor [Elektronisk 

resurs]. Diss. Växjö : Linnéuniversitetet, 2011. 

Växjö. 

 
180222 
 

Libris Motivat* mate*  
Avgränsning: avhandlingar  

 

81 Gerholm, V. (2016). Matematiskt begåvade 

ungdomars motivation och erfarenheter av 

utvecklande verksamheter [Elektronisk resurs]. Lic.-

avh. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms 

universitet, 2016. Stockholm. 

 
180222 
 

SwePub Begåvning* matematik* 
 

7 Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren 

Persson, A., Nätterdal, C., Perman, L., Sköld, S. & 

Thyberg, A. (2016). En forskningscirkel för lärare om 

särskild begåvning i matematik [Elektronisk resurs]. 

Karlstad: Karlstads universitet. 
 

180222 

 

SwePub Lärande i praktiken* 

sociokulturellt perspektiv*  
 

19 Säljö, R. (2011). Lärande i praktiken ett 

sociokulturellt perspektiv. Johanneshov: TPB 
 

180222 

 

SwePub perspektiv* Lärande* teorier* 

perspektiv* 
 

103 Jensen, M. (red.) (2011). Lärandets grunder teorier 

och perspektiv. Johanneshov: TPB. 

180222 ERIC Scaffolding* metacognition*  
(peer reviewed only) 
Avgränsning: Full text 

30 Frederick, M. Courtney, S. Caniglia, J. (2014). With a 

Little Help from My Friends: Scaffolding Techniques 

in Problem Solving. Investigations in Mathematics 

Learning, (7), 2. Hämtad från databasen ERIC 

 
180222 SwePub Stöd* Stimulans* Skola* 

(refereegranskad) 
1 Allodi Westling, M. (2014). Förbjudet område?: 

utbildning och kompetensutveckling om högbegåvade 

barns behov i skola och förskola. Socialmedicinsk 

Tidskrift. (91), 2.  
Hämtad från databasen SwePub.  

180222 SwePub motivation* utbildning* 

lärande* 
(Refereegranskad) 

143 Jensen, M. (2016). Motivation och lärande. I A.S. 

Pihlgren (red.), Fritidshemmet och skolan det 

gemensamma uppdraget (s. 69-99). Johanneshov: 

MTM. 

 
180222 SwePub motivation* utbildning* 

lärande*  
(refereegranskat) 

143 Creelman, A., Ossiannilsson, E. & Falk, P. (2015). 

Förändringar, utmaningar, gränslöst tänkande. I E. 

Dunkels & S. Lindgren (red.), Interaktiva medier och 

lärandemiljöer. Johanneshov: MTM 
180222 ERIC Teacher* aptitude* motivate* 

 
(peer reviewed only) 
Avgränsning: Full text 

2 Ruzek, E. Hafen, C. Allen, J. Gregory, A. Mikami, A. 

& Pianta, R. (2016). How teacher emotional support 

mativates students: The mediating rolls of perceived 

peer relatedness, autonomy support, and competence.  
Learning and Instruction, (42).  
Hämtad från database ERIC 
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Bilaga 2 Missivbrev 
 

Hej, vi heter Hanna Clasgård & Markus Änghede och är två lärarstudenter vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vi studerar till lärare för åk 4–6 och befinner oss på vår sista 

termin i vår utbildning. I och med detta har vi nu påbörjat vårt andra examensarbete 

vilket kommer att handla om motivation och beredskap i undervisningen för elever med 

fallenhet för matematik utifrån ett lärarperspektiv. 

 

Syfte med studien är att utifrån ett lärarperspektiv förstå hinder och utmaningar som 

finns i undervisningen för elever med fallenhet för matematik, på ett fördjupat sätt. I 

denna studie är avsikten att genomföra intervjuer av lärare med skilda erfarenheter i 

ämnet matematik. Vi kommer att samla, hantera, bearbeta och presentera insamlad data 

utifrån forskningsetiska principer och med handledning av Andreas Ebbelind 

(universitetsadjunkt/doktorand vid Linnéuniversitetet i Växjö). 

  

Intervjun tar ca 15–20 minuter och kommer att motsvara ca 11 frågor. Intervjun 

kommer att bandas med hjälp av ljudinspelning och därefter transkriberas och brukas 

som material till vår forskningsstudie. Ert deltagande kommer och allt material kommer 

avkodas och endast behandlas/bearbetas för att uppfylla studiens syfte på ett rättfärdigt 

sätt, allt för att bevara er anonymitet vid medverkan. 

  

Vid eventuella frågor eller funderingar kring studien är ni välkomna att kontakta oss 

eller vår handledare för mer information. 

  

 

Med vänliga hälsningar: 

 

 

Hanna Clasgård 

Lärarstudent 

Mail:  

Tel.  

 

 

Markus Änghede 

Lärarstudent 

Mail:  

Tel.  

 

 

 

Andreas Ebbelind 

Handledare 

Mail:  

Tel.  
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Bilaga 3 Intervju och frågeguide 

Intervjun motsvarar ca 15–20 minuter och spelas in med hjälp av ljudupptagning. 

 

• Vilken utbildning har du?  

• Vilka åldrar arbetar du med? 

• När genomförde du din utbildning? 

• Hur länge har du arbetat? 

• Hur många verksamheter har du arbetat på? 

 

 

• Har du någon erfarenhet av särbegåvade elever/elever med fallenhet för 

matematik?  

-  På vilket sätt, kan du förklara? 

 

• Har du någon erfarenhet av högpresterande elever i ämnet matematik? 

-  På vilket sätt, kan du förklara? 

 

 

• Fick du under din utbildning möjlighet att utveckla beredskap att kunna 

uppmärksamma, bemöta, motivera och undervisa särbegåvade elever? 

 

• Hur arbetar ni i klassrummet och verksamheten om ett särbegåvat barn 

uppmärksammas? 

 

• Vilka svårigheter eller utmaningar kan finnas i undervisning och 

kunskapsutveckling för dessa elever? 

 

 

• Anser du att lärare har tillräcklig kunskap om hur undervisningen kan anpassas 

för ett främjande lärande och kunskapsutvecklingen för elever med fallenhet? 

 

• Vad skulle kunna bidra till ökad beredskap hos lärare i uppgiften att undervisa 

elever med fallenhet för matematik? 

 

 


