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Abstrakt 

 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att kartlägga vilka undervisnings-

metoder lärare använder sig av för att utmana elever med fallenhet för matematik i 

årskurs 4–6. Följande frågeställningar besvaras: Hur definieras begreppet elever med 

fallenhet för matematik i tidigare forskning? Vad framkommer i tidigare forskning om 

vilka undervisningsmetoder lärare använder för att möta behoven hos elever med 

fallenhet för matematik? Forskningen som granskats har sökts fram ur 

forskningsdatabaser och därefter analyserats utifrån sitt innehåll. Följande slutsatser har 

dragits ur litteraturstudien: En elev med fallenhet för matematik har en förmåga som 

ligger långt över det normala, en stark inre motivation och uthållighet samt en 

matematisk kreativitet. Det finns flera undervisningemetoder att tillämpa för att möta 

behoven hos dessa elever. De undervisningsmetoder som framkommer är: problem-

lösning, differentiering, nivågruppering, acceleration, berikning och mathematical 

writing. Dessa bör kombineras och varieras för att undervisningen ska utmana elever 

med fallenhet för matematik.  

 
 

 Nyckelord 
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 1 Inledning 
Under våra år på lärarutbildningen (2015–2019) har vi blivit varse att det finns en stor 

mängd forskning om elever i svårigheter för matematik. Utbildningen har däremot inte 

givit oss kunskaper om hur man möter behovet hos elever i den motsatta positionen, 

nämligen elever med fallenhet för matematik. I Sverige är forskningsområdet som 

handlar om elever med fallenhet för matematik relativt litet och nytt, men intresset för 

det ökar ständigt (Gerholm, 2016). 

 

Under våra praktikperioder i grundskolan kan vi observera att elever med fallenhet för 

matematik ofta glöms bort eftersom lärarens fokus rent naturligt hamnar hos de elever 

som riskerar att inte nå målen (Ysseldyke, Tardrew, Betts, Thill, Hannigan, 2004). 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi också kunnat se att elever som 

snabbt har lyckats räkna klart lektionens matematikuppgifter ofta ges olika typer av 

extrauppgifter som sysselsättning tills lektionen är slut. Trots att elever med fallenhet 

för matematik får dessa stimulerande extrauppgifter så utmanas inte eleverna i den 

utsträckning som behövs för att de ska vara fortsatt intresserade av matematikämnet 

(Petterson, 2011). För att bryta detta vanliga system vill vi i studien kartlägga vilka 

undervisningsmetoder tidigare forskning framhåller som bidrar till att utmana dessa 

elever.  

 

Mellroth et al. (2016) menar att det är en myt att elever med fallenhet skulle klara sig 

själva i undervisningen, och om de inte får det stöd eller den stimulans de behöver 

riskerar de att utveckla socioemotionella problem. Barn som inte blir förstådda eller inte 

får tillräckligt med uppmärksamhet känner ett utanförskap, vilket gör att de anstränger 

sig för att passa in i den sociala miljön (Pettersson, 2011). Ett barn som inte hittar sin 

trygga sfär där hen kan utvecklas och vara sig själv, löper stor risk att hamna fel i livet. 

Detta kan för samhället innebära en stor förlust av begåvning. Det är alltså viktigt att 

tidigt upptäcka dessa individer och hitta fungerande undervisningsmetoder som utmanar 

och utvecklar deras förmågor (Pettersson, 2008). 

 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2018) ska utbildningen främja alla elevers utveckling och lärande samt 

bidra till en livslång lust att lära. Det här betyder att alla elever har rätt till att utvecklas i 

skolan, även de som redan ligger på en generellt hög nivå. Samma sak fastslås även i 

Skollagen (SFS 2010:800): “Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås 

ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”. Vi tror 

därför att vår systematiska litteraturstudie kan bidra med kunskap om hur man som 

lärare kan arbeta för att möta de behov som finns hos elever med fallenhet för 

matematik.  
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 2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här systematiska litteraturstudien är att kartlägga vad som framkommit i 

tidigare forskning om vilka undervisningsmetoder klasslärare använder sig av för att 

utmana elever med fallenhet för matematik i årskurs 4–6.   

 

 Hur definieras begreppet elever med fallenhet för matematik i tidigare 

forskning?  

 

 Vad framkommer i tidigare forskning om vilka undervisningsmetoder lärare 

använder för att möta behoven hos elever med fallenhet för matematik 
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 3  Begrepp 
I följande avsnitt kommer begreppen elev med fallenhet för matematik och undervis-

ningsmetod kort och översiktligt förklaras. Dessa begrepp är centrala i studien och 

därför är det väsentligt att tydliggöra vad som menas med dem. Begreppet elever med 

fallenhet för matematik kommer att definieras mer ingående i resultatavsnittet, men det 

är viktigt för läsaren att redan nu ha en uppfattning om begreppets innebörd. Utan 

vetskap om vem en elev med fallenhet är, går det inte att studera vilka under-

visningsmetoder som kan användas för att möta dess särskilda behov.  

 

3.1 Elev med fallenhet för matematik 

Det finns flera begrepp som lätt blandas ihop med elever med fallenhet för matematik. I 

forskningen förekommer utöver elever med fallenhet för matematik bland annat 

benämningarna särskilt begåvade elever, särbegåvade elever, högpresterande elever 

och talangfulla elever. Forskningen förklarar begreppen elever med fallenhet för 

matematik och särskilt begåvade elever som likbördiga, medan övriga benämningar 

skiljer sig åt i innebörd. Alla benämningar kan lätt förväxlas med varandra. Ett vanligt 

misstag som görs är att elever med fallenhet för matematik används som ett 

samlingsbegrepp som därmed ska representera alla särskilt begåvade, högpresterande 

och talangfulla elever. För att studien ska bli förståelig för läsaren är det därför av stor 

vikt att målgruppen är fastställd (Johansson & Svedner, 1998). Denna studie riktar in sig 

på elever med fallenhet för matematik tillika särskilt begåvade elever men i studien 

kommer enbart benämningen elever med fallenhet användas. Eftersom studien inriktar 

sig på elever med fallenhet för matematik kommer fokus inte läggas på övriga elever i 

klassen, vilka ofta benämns som normalbegåvade elever eller elever i svårigheter.  

 

3.2  Undervisningsmetoder 
För att elever ska ha möjlighet att uttrycka och utveckla sina matematiska förmågor 

krävs det att läraren tillämpar olika typer av undervisningsmetoder. Petterson (2011) 

benämner dessa som matematiska aktiviteter där läraren organiserar klassrumsarbetet på 

olika sätt. Exempel på olika typer av metoder är helklassundervisning, grupparbete, 

projektarbete eller enskilt arbete. Dessa innefattar också på vilka olika sätt det 

matematiska innehållet behandlas genom föreläsning, diskussion, laborativt arbete eller 

undersökande aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
4 

 4  Metod 
I det här avsnittet behandlas val av metod. Avsnittet inleds med metodval för 

genomförandet av studien. Stycket därefter presenterar den valda metoden för studiens 

datainsamling, och utifrån resultatet av sökningarna gjordes sedan ett manuellt urval 

som behandlas under egen rubrik. Därefter presenteras det urval av litteratur som 

tillkommit utöver den systematiska litteratursökningen. Avslutningsvis följer en 

beskrivning om hur den systematiska läsningen gick till. 

 

4.1  Val av metod 

En systematisk litteraturstudie bygger på flera valda vetenskapliga publikationer som 

systematiskt analyseras. En systematisk litteraturstudie är därför en lämplig metod för 

denna studie, eftersom den ämnar att med hjälp av tidigare forskning kartlägga de 

undervisningsmetoder som används för att utmana dessa elever. Genom att betrakta 

något utifrån olika forskares synvinklar går det att få en bättre förståelse av det som 

undersöks (Denscombe, 2009).  

 

4.2  Metod för datainsamling 

Metoden vi har använt för att samla in data till vår systematiska litteraturstudie är 

databassökningar. För att kunna påvisa den utvalda sökstrategin som använts bifogas ett 

utförligt sökschema till studien. En förutsättning för att hitta relevant forskning är att 

göra korrekta databassökningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). De 

databaser som har använts för att hitta relevant forskning är ERIC, SwePub och Libris. 

Flera databaser användes eftersom det genererade en större datamängd som sedan kunde 

sorteras och granskas mer kritiskt.  

 

Studiens nyckelord har varit utgångspunkt för att identifiera lämpliga sökord, eftersom 

varje nyckelord tillhör en central kategori som är avgörande för att resultatet i studien 

ska bli valitt. Nyckelorden är: matematik, mellanstadie, fallenhet och 

undervisningsmetod. För att inte riskera för få sökträffar formulerades sökorden både på 

svenska och på engelska. När snarlika sökord adderades till sökningen blev antalet 

träffar ofta allt för många, vilket hade resulterat i för mycket forskning att kartlägga för 

denna studies omfattning. Vi valde därför att begränsa antalet sökord, för att 

sökningarna skulle bli precisa och resultaten relevanta.  

 

En metod för att styra en sökning är att sammankoppla sökorden med AND och OR. 

AND används när en sökning ska begränsas eftersom denna sökning endast ger träffar 

som innehåller båda de sökord som används. Sökningar med OR utvidgar sökresultatet 

eftersom den ger träffar på forskning som innehåller antingen det ena eller det andra 

sökordet. AND användes vid sökningar i alla tre databaser medan kombinationen med 

både AND och OR endast användes vid sökningar i databasen ERIC. I och med att 

ERIC är en större databas var det nödvändigt med en kombination av olika sökningar 

för att begränsa antalet träffar.  

 

Ett sätt för att vidga en sökning men samtidigt behålla samma innehåll är att trunkera 

sökorden. Detta innebär att en asterisk läggs till i slutet av sökordet istället för dess 

ändelse (Eriksson Barajas et al., 2013). Trunkering gjordes vid sökningar i Libris och 

SwePub, men dock inte vid sökningar i ERIC där en annan sökmetod med ämnesord 

användes. 
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För att sökningarna skulle generera vetenskapligt granskad forskning har avgränsningar 

gjorts. Vissa sökningar avgränsades till endast avhandlingar och andra till peer 

reviewed.  

 

Vi inledde sökningen i databasen Libris med sökorden matemati* AND begåv*. Denna 

sökning gjordes även med begreppet fallenhet istället för begåv*, vilket resulterade i 

nästan exakt samma resultat men med något färre träffar. I fortsättningen gjordes därför 

endast de svenska sökningarna med begåv*. Sökningen avgränsades till “avhandlingar” 

och gav tio träffar, varav sex valdes ut som relevanta för studien. Samma sökning 

gjordes sedan i SwePub både på svenska och engelska. Sökträffarna blev delvis 

överensstämmande med resultatet i Libris, och därför var det nödvändigt att utvidga 

sökningarna med fler relevanta sökord. En upptäckt som gjordes var att Libris och 

SwePub ofta gav samma resultat oberoende av om sökorden var på svenska eller 

engelska.  

 

Flertalet sökningar resulterade i forskning som inte fanns tillgänglig i fulltext, på 

bibliotek eller att beställa kostnadsfritt, och därför gick denna forskning förlorad.  

 

4.3  Manuellt urval 
Ett manuellt urval görs när relevanta resultat från en databassökning behöver väljas ut. 

Genom att läsa titlar på olika källor, samt deras abstrakt och sammanfattningar, går det 

att bilda sig en uppfattning om deras innehåll har relevans för studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

Det gjordes ett medvetet val att inte ta med forskning som gjorts specifikt i andra länder 

där undervisning och skolform är helt olik den i Sverige. Relevant internationell 

forskning har dock vägts in, eftersom den kan generaliseras även till det svenska 

skolsystemet. Den forskning som är gjord i andra länder, där skolformen skiljer sig från 

den svenska, är inte på något sätt ointressant. Studien måste dock begränsas om den ska 

bidra med kunskap om hur vi som lärare i Sverige ska kunna arbeta för att möta de 

behov som finns hos elever med fallenhet för matematik. 

 

I studien är målgruppen årskurs 4–6, men forskningen grundas i många fall på ett annat 

eller ett bredare åldersspann. Vi har alltså valt att inte göra någon strikt begränsning till 

årskurs 4–6, eftersom vi i vissa fall kan se att forskningen som är gjord på ett bredare 

åldersspann går att generalisera till studiens målgrupp, och därför kan bidra med nya 

synvinklar och en fördjupad kunskap på området.  

 

Samtliga artiklar och avhandlingar som är publicerade tidigare än år 2000 sorterades 

bort. Detta gjordes för att studien ska baseras på relativt ny forskning och på så sätt bli 

mer uppdaterad. När ett nominerat urval gjordes tilläts dock referenslitteratur från och 

med år 1999 eftersom den bedömdes kunna bidra med relevant innehåll, kopplat till 

studiens syfte. 

 

4.4  Övrig litteratur 

I denna systematiska litteraturstudie behandlas även litteratur som bygger på ett 

nominerat urval. Ett nominerat urval innebär att ytterligare litteratur läggs till utifrån 

tidigare forsknings referenslistor (Eriksson Barajas et al., 2013). Denna övriga litteratur 

tillades eftersom den ansågs berika studien. Exempel på nominerat urval är Ziegler 

(2010), Winner (1999) och Kreger Silverman (2016). 
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4.5  Systematisk läsning 
Arbetet med studien innebar läsning av tidigare forskning inom området. Vid läsningen 

eftersöktes det innehåll som direkt svarade på studiens två forskningsfrågor.   

 

Ett läsprotokoll användes vid läsning av forskningen, se bilaga 2. Detta skapades för att 

kunna upprätthålla en systematisk karaktär. Protokollet delades in i fyra kolumner: 

källans författare och titel, sidhänvisning, för studien relevant innehåll samt egna 

kommentarer. Indelningen var nödvändig för att strukturera och få en översiktlig bild av 

innehållet. Tack vare protokollet blev det möjligt att återkomma till det utsorterade 

innehållet för att jämföra, analysera och diskutera det.  

 

Kommentarerna i läsprotokollets fjärde kolumn angav om det relevanta innehållet från 

forskningen berörde definitionen av en elev med fallenhet för matematik eller en 

undervisningsmetod. Allt relevant innehåll som behandlade samma sak samlades sedan 

under en rubrik. Exempelvis hamnade allt som beskrev en elev med fallenhet för 

matematik under avsnittet 5.1 Elever med fallenhet för matematik. För att göra resultatet 

tydligt och strukturerat presenteras varje undervisningsmetod som nämns i forskningen 

under varsin underrubrik till avsnittet 5.2 Undervisning som möter behoven hos elever 

med fallenhet för matematik. 
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 5  Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras och kartläggs relevant innehåll från tidigare forskning i 

området. Under rubriken 5.1 Elever med fallenhet för matematik besvaras första 

forskningsfrågan, och under rubriken 5.2 Undervisning som möter behoven hos elever 

med fallenhet för matematik besvaras studiens andra forskningsfråga.  

 

5.1  Elever med fallenhet för matematik 
5.1.1  Skillnad på en högpresterande elev och en elev med fallenhet för matematik 

Studien fokuserar på elever med fallenhet för matematik och därför är det viktigt att 

tydliggöra att en högpresterande elev inte nödvändigtvis behöver vara en elev med 

fallenhet för ämnet och vice versa (Gerholm, 2016). Det är dock lätt att tro att en 

högpresterande elev är samma sak som en elev med fallenhet för matematik eftersom de 

båda visar intresse för ämnet och ligger på en generellt högre nivå än andra elever. 

Forskningen framhåller vissa karaktäristiska drag för att tydliggöra skillnaden mellan en 

högpersterande elev och elev med fallenhet för matematik. Högpresterande elever visar 

ett intresse för ämnet medan elever med fallenhet är synnerligen nyfikna och presterar 

långt bortom de högpresterande i begåvning och kunskapsnivå. Den högpresterande 

eleven är den som svarar på frågorna, gör sina läxor och är mottagliga för innehållet i 

undervisningen. En elev med fallenhet skiljer sig på det sättet att den diskuterar istället 

frågorna i detalj och utvecklar sina tankar, har egna åsikter, föreslår projekt och 

uppgifter samt är mer intensiv i sin mottaglighet (Mellroth et al., 2016).  

Ur ett elevperspektiv ter sig högpresterande elever och elever med fallenhet någorlunda 

olika. Den högpresterande eleven visar ofta ett tydligt engagemang genom att räcka upp 

handen i klassrummet eller genom att arbeta snabbt i exempelvis matematikboken. Till 

skillnad från den högpresterande eleven uppskattar inte alltid en elev med fallenhet för 

matematik den undervisning som förekommer i skolan, och resultatet blir en låg 

prestation (Gerholm, 2016).  

5.1.2  Beskrivning av en elev med fallenhet för matematik 

Alla barn har olika miljömässiga och genetiska förutsättningar i livet. Dessa 

förutsättningar lägger grunden för barnets matematiska förmågor, och det är först i en 

matematisk aktivitet som dessa förmågor kommer till uttryck och utvecklas (Pettersson, 

2008). Mönks (1992, refererad i Pettersson, 2011) beskriver fallenhet för matematik 

som en sammantagning av unika matematiska förmågor hos elever i skolåldern. Han 

menar att det finns tre grundläggande personlighetsegenskaper som utmärker individer 

med fallenhet för matematik. Dessa tre personlighetsegenskaper är: matematisk 

kreativitet, en starkt inre motivation och uthållighet samt en intellektuell förmåga som 

ligger långt över det normala.  

 

Firmender et al. (2017) delar Mönks (1992, refererad i Pettersson, 2011) åsikt att 

matematisk kreativitet utmärker en elev med fallenhet för matematik eftersom hen har 

en tendens att vara flexibel i sitt tänkande. Matematisk kreativitet kan definieras som en 

kombination av logiskt tänkande och divergent tänkande som bygger på intuition. En 

elev med fallenhet för matematik använder sin flexibilitet när den engagerar sig på hög 

nivå i resonemang, kommunikation och upptäckter. Matematisk kreativitet är något som 

även Arikan och Ünal (2015) framhåller som en identifierade personlighetsegenskap 

hos en elev med fallenhet för matematik. Han förklarar kreativiteten som ett sätt att 

finna originella lösningsmetoder, att använda ett självständigt tänkande och därmed 

kunna finna spännande problem i sin omgivning. Coxbill, Chamberlin och Weatherford 
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(2013) betonar att den matematiska kreativiteten bygger på en unik tankeprocess. De 

tillägger behovet av att undersöka matematiska frågor, och en naturligt utforskande 

egenskap.  

Den andra personlighetsegenskapen som särskiljer en elev med fallenhet för matematik 

är dess inre motivation och uthållighet. Till skillnad från övriga jämnåriga elever skulle 

en elev med fallenhet inte ge upp när den stöter på en motgång eller ett problem. Hen 

skulle snarare försöka hitta nya lösningsmetoder och strategier för att ta sig runt 

problemet, allt tack vare denna inre motivation, uthållighet och passion för ämnet 

(Gerholm, 2016).  

Den sista personlighetsegenskapen är en intellektuell förmåga som ligger över 

genomsnittet. Den går att mäta med ett intelligens- eller färdighetstest, och uttrycks med 

hjälp av en intelligenskvot (IQ). En person med hög intellektuell förmåga tillhör de 5–

10 översta procenten av befolkningen.  

De tre personlighetsegenskaperna påverkar varandra i ett ömsesidigt beroende. En elev 

med fallenhet för matematik har alltså alla dessa tre utmärkande personlighets-

egenskaper, men vissa kan vara mer eller mindre utmärkande (Mönks & Ypenburg, 

2009). Szabo (2013) förklarar vidare att dessa förmågor öppnar upp för framgångsrika 

prestationer inom matematisk aktivitet. 

Forskningen framhåller ytterligare egenskaper som utmärkande för en elev med 

fallenhet för matematik. Bland annat nämns nyfikenhet som en av dessa egenskaper, 

vilket ger en drivkraft när det kommer till viljan att förstå något nytt (Pettersson, 2011). 

En elev med fallenhet för matematik tenderar även att ha en abstraktionsförmåga som 

ligger lång över det normala för åldern. Detta gör det möjligt att formalisera det 

matematiska innehållet, vilket innebär att de kan operera med formella strukturer av 

relationer och samband inom matematiken. Vidare har en elev med fallenhet ofta ett 

mycket gott minne, vilket gör att den har förmågan att bevara och använda tidigare 

information och strategier i nya situationer. På så sätt kan eleven med enkelhet göra 

generaliseringar inom matematiken (Resultatdialog, 2012).  

Winners (1999) forskning beskriver en elev med fallenhet genom tre karaktäristiska 

drag. Det första är att dessa elever är brådmogna, vilket innebär att de lär sig fortare än 

normalbegåvade i samma ålder. Det andra karakteristiska draget är att de envisas med 

att gå i sin egen takt och därför måste ta ansvar för sin egen undervisning. Dessa elever 

tenderar att uppfinna regler och lösningsstrategier på egen hand. Det sista utmärkande 

draget är enligt Winner en rasande iver att behärska. Eleverna upplever i denna iver ett 

tillstånd av ”flow” där de starkt fokuserar på sin kunskapsinlärning, och på så vis 

förlorar kontakten med omvärlden. 

I Mellroths (2018) forskningsrapport finns en sammanfattning över egenskaper som 

karaktäriserar en elev med fallenhet för matematik. Somliga av dessa är nämnda ovan, 

men flera av dem är mer specifika och detaljerade än övriga. Exempelvis nämner hon 

att en elev med fallenhet för matematik kan bli som fångad av ämnet. Eleven använder 

ofta en rik vokabulär och resonerar på ett mer moget sätt.  

Att ha en fallenhet för matematik är inte alltid positivt, utan det kan även finnas vissa 

svårigheter i det sociala samspelet med andra, i identitetsbyggandet och i 

kunskapsutvecklingen. Pettersson (2011) menar att det är vanligt att elever med 

fallenhet för matematik kan känna av en ”töntstämpel” i skolan, vilket gör att de kan 
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känna sig otrygga i sociala situationer. För att undvika denna “töntstämpel” är det 

vanligt förekommande att de döljer sina förmågor och inte visar att de har lätt för att 

lära eller tycker om ämnet (Pettersson & Wistedt, 2013). Vidare betonar Pettersson 

(2011) att dessa elever generellt inte har en bristande social kompetens utan det är 

omgivningens behandling av dessa individer som orsakar problem.  

Det är oftast inte förknippat med något positivt att vara duktig i matematik. Här finns en stor 

skillnad mellan olika ämnes‐ och intresseområden. För de elever som har särskilda förmågor 

inom idrott eller musik är framgång inom dessa områden ofta samtalsämnen i skolan och 

framgångarna upplevs som positiva för både de aktiva, klasskamraterna och läraren. (Pettersson, 

2008, s.14). 

En utmaning en elev med fallenhet har, är att hen ofta blir understimulerad när 

undervisningen inte möter dess behov. Eleven kan upplevas som besvärlig, stökig och 

utmanande i sitt beteende, och detta blir särskilt synligt när eleven är uttråkad och 

frustrerad eftersom de anser att undervisningen saknar syfte. I själva fallet behöver 

eleven stimulans i form av stöd och utmaningar, vilket i sin tur gör att elevens stökiga 

uppförande kan upphöra (Pettersson, 2011).  

I Sallys (2006) vetenskapliga artikel framkommer det att steg för steg-processen vid 

matematiska beräkningar ofta uteblir för en elev med fallenhet. Eleven anser att sådana 

processer är tidskrävande och onödiga. Genom att titta på problemet kan eleven 

omedelbart komma fram till rätt svar. Detta leder till en oförmåga att visa sina 

lösningsmetoder skriftligt och att förklara dem för någon annan. Pettersson (2011) 

menar att detta kan leda till en bristande studieteknik och dåliga arbetsvanor. 

Tidigare forskning framhåller vikten av att inte se elever med fallenhet för matematik 

som en homogen grupp utan forskningen menar att de är precis lika olika sinsemellan 

som andra barn är (Pettersson & Wistedt, 2013). Mellroth (2016) ringar in detta i 

följande citat: “Det är viktigt att notera att oftast är det som skrivs i texter om särskilt 

begåvade elever generaliseringar. Varje individ är unik, därför är det inte troligt att allt 

stämmer in på varje särskild begåvad individ” (Mellroth, 2016, s.3). 

5.1.3  Sammanfattning 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att elever med fallenhet för matematik har en 

förmåga som ligger långt över det normala och en stark inre motivation och uthållighet. 

De är matematiskt kreativa och nöjer sig inte med ett korrekt svar utan vill fördjupa sig 

genom att ställa vidare frågor. De visar ett passionerat intresse för ämnet och diskuterar 

detaljer. Elever med fallenhet för matematik utmärker sig genom att förvåna och 

fascinera sin omgivning med sin exceptionella fallenhet för ämnet. De kan dock ha vissa 

svårigheter med det sociala samspelet, där de av andra kan missuppfattas och utdömas 

som töntiga. Resultatet av detta kan bli att de undviker att visa sin begåvning och sitt 

intresse för ämnet.  

5.2  Undervisning som möter behoven hos elever med fallenhet för 
matematik 

I den svenska skolans matematikundervisning förekommer det främst en 

undervisningsmodell, nämligen enskilt arbete i läromedel. Denna undervisningsform 

liknas vid en tyst räkning, som stimulerar alldeles för få elever. Det är framförallt elever 

med fallenhet för matematik som blir lidande när de inte blir tillräckligt utmanande för 

att deras behov ska bli tillgodosedda (Pettersson, 2008). Flera av dagens läromedel har 

spår eller indelningar med olika svårighetsgrad, som syftar till att individualisera 
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innehållet, beroende på elevens ambition och förmåga. Uppgifterna i dessa spår är 

repetitiva, oberoende av svårighetsgrad. Att räkna mängder av likartade uppgifter 

gynnar inte en elevs matematiska utveckling. För elever med fallenhet upplevs denna 

undervisningsform som trist och meningslös, och motivationen för att lära sig 

matematik sjunker i takt med att studieresultaten minskar (Dahl, 2011).  

 

Forskningen ställer sig kritisk till hur lärare arbetar för att skapa tillfällen där elever med 

fallenhet för matematik får möjlighet att utvecklas. Oavsett kunskapsnivå eller ambition 

ska alla elever få chansen att bli utmanade i skolan (Mellroth, 2017). Det går att 

individanpassa undervisningen med väl valda aktiviteter och metoder. I detta avsnitt 

presenteras vad tidigare forskning säger om vilka undervisningsmetoder lärare använder 

för att möta behoven hos elever med fallenhet för matematik. De undervisningsmetoder 

som nämns i forskningen presenteras och förklaras under var sin rubrik. 

 
5.2.1  Problemlösning 

Forskningen framhåller problemlösningsuppgifter som en utmanande matematisk 

aktivitet för elever med fallenhet för matematik. En problemlösningsuppgift bör ha ett 

öppet slut, erbjuda tillfällen att utveckla matematisk kreativitet samt uppmuntra 

elevernas glädje och nyfikenhet (Mellroth et al., 2016). Det finns olika kännetecken hos 

en problemlösningsuppgift, exempelvis går de att angripa med olika metoder, 

lösningsstrategier och presentationsformer. Uppgifterna är även komplexa och har ett 

matematiskt innehåll som är tillräckligt djupt för att eleverna ska kunna upptäcka 

intressant fakta. En riktigt bra problemlösningsuppgift bjuder in till att hitta nya 

problem som kan utforskas vidare (Mellroth, 2018).  

 

Forskningen poängterar att problemlösning utmanar elever med fallenhet för matematik 

eftersom de får förklara och utveckla sina resonemang, bekräfta sina påståenden och 

ifrågasätta övriga elevers tankar vid diskussion och grupparbete. Problemlösning bidrar 

vidare till att utveckla förmågan att upptäcka mönster och göra generaliseringar inom 

matematiken (Sheffield, 2003). Forskningen framhåller öppna problem där det inte 

finns ett korrekt svar och rika problem där det finns flera lösningsmetoder att tillämpa, 

som särskilt gynnsamma för att utmana elever med fallenhet för matematik (Dahl, 2011; 

Mellroth, 2017; Mellroth, 2018; Mellroth et al., 2016; Pettersson, 2011; Sheffield, 

2003). 

 

I de läromedel som dominerar matematikundervisningen förekommer sällan 

problemlösningsuppgifter. Därför måste läraren komplettera undervisningen så att den 

innehåller uppgifter av denna karaktär (Pettersson, 2011). Ett konkret förslag på hur 

man kan arbeta med problemlösning för att utmana elever med fallenhet för matematik 

är att ge dem i hemläxa att förbereda sig inför en kommande problemlösningsaktivtet i 

klassrummet. De får i uppgift att läsa en artikel och svara på några frågor, som kräver 

att de utforskar en tillhörande tabell eller karta. Under nästkommande lektion används 

tabellen eller kartan som utgångspunkt för nya problemlösningsuppgifter i grupp 

(Coxbill et al., 2013). När eleverna får chans att arbeta med en verklighetsbaserad 

uppgift i flera steg likt den ovan, får de utveckla och använda sin matematiska 

kreativitet (Firmender et al. 2017).  

 

Att digitala hjälpmedel kan bidra till utmaningar för elever med fallenhet för matematik 

nämns endast i Sallys (2006) vetenskapliga artikel. Författaren beskriver hur dessa 

elever kan använda datorer som en individuell lärplattform där problemlösning är 

central. Tack vare tillgång till internet och passande programvara blir eleverna erbjudna 



  
 

 
11 

tillfällen att utvecklas på just sin nivå. Teknologin förser dem med ett inspirerande 

redskap som går att använda på ett obegränsat sätt i matematikens värld (Sally, 2006).  

 
5.2.2  Differentiering och nivågruppering 

En differentierad undervisning innebär att det görs organisatoriska åtgärder inom 

klassens ramar, till exempel individualisering. Syftet med att differentiera är att 

individualisera undervisningen så att den maximerar varje elevs kunskapsutveckling 

(Jahnke, 2015; Pettersson, 2008; Pettersson, 2011). Mellroth (2018) tydliggör dock att 

en individualiserad undervisning inte innebär en planering för varje elev i klassen, utan 

snarare att undervisningen bör erbjuda 2–4 olika lärsituationer där eleven kan göra egna 

val. Det väsentliga med en individualisering som denna är att eleven får möta uppgifter 

som utmanar och stimulerar hen i förhållande till dess förutsättningar och förmåga. 

Pettersson (2011) tillägger att en individualisering som denna kan innebära att eleverna 

arbetar med samma uppgifter, men på olika nivåer eller att uppgifterna behandlas på 

olika sätt.  

 

En slags differentieringsmetod är nivågruppering, vilket betyder att man delar in 

eleverna i homogena grupper utifrån deras förmåga och erfarenhet. Vid arbete i grupp 

får eleverna externalisera sina tankegångar, när de berättar för övriga i gruppen hur de 

tänker (Coxbill et al., 2013). Nivågruppering har visat sig ha en gynnsam effekt hos 

elever med fallenhet för matematik under förutsättning att de får möta nya områden 

inom ämnet (Gerholm, 2016; Pettersson, 2008). Dock är det inte själva 

sammansättningen av elever som har störst betydelse, utan snarare vilken tillgång till 

stöd och stimulans som finns (Pettersson, 2011). Sally (2006) delar denna åsikt och 

tillägger att läraren bör ge tydliga instruktioner och regelbunden feedback för att arbetet 

i gruppen ska vara givande. När eleverna får återkommande instruktioner blir det lättare 

för dem att arbeta vidare i en lagom takt (Ysseldyke et al., 2004).  

 

Nivågruppering går att tillämpa inom klassen men även utanför dess ramar genom 

organisatoriska åtgärder. Eleverna kan alltså nivågrupperas även över årskursgränser 

(Resultatdialog, 2012). En sådan grupp kallas för klustergrupp, vilket är en mindre 

grupp elever som samlas för att ägna sig åt matematiska aktiviteter. Vid ett sådant 

tillfälle får eleverna förkovra sig i en grupp där alla delar intresset för matematik 

(Pettersson & Wistedt, 2013). En liknande men mer flexibel organisatorisk åtgärd är att 

man på en skola schemalägger all matematikundervisning samtidigt för alla årskurser 

och bildar en särskild undervisningsgrupp för elever med fallenhet. På så sätt får de 

träffa andra elever med hög kunskapsnivå, men de får ändå vara en del av den ordinarie 

klassen. På glesbygden kan organisatoriska åtgärder som dessa vara svåra att 

administrera men med hjälp av datorer och andra kommunikationsmedel blir det möjligt 

att arbeta på detta sätt, oberoende av geografiska avstånd (Jahnke, 2015). 

 
5.2.3  Acceleration 

Acceleration, som syftar till att individualisera undervisningen för elever med fallenhet 

för matematik, är en ofta omnämnd undervisningsmetod. Den primära beskrivningen av 

begreppet är att elever tillåts fortsätta framåt i sin egen takt när de arbetar med 

matematik (Sally, 2006). Acceleration kan även innebära att en elev med fallenhet för 

matematik flyttas till en högre årskurs eller att den startar skolan tidigare än vanligt 

(Gerholm, 2016; Jahnke, 2015; Pettersson, 2008; Pettersson, 2011). Ziegler (2010) 

definierar acceleration som ett påskyndande av studiegången. Utöver ovan nämnda 

insatser skriver han att läroplanen kan beskäras och kortas ner i syfte att anpassas till 

elever med fallenhet för att undvika onödiga övningar och tomgång.  
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Pettersson (2008) likställer acceleration vid hastighetsindividualisering och menar att 

det innefattar en undervisning där eleverna arbetar med samma läromedel, fast var och 

en i sin takt. Jahnke (2015) beskriver acceleration något annorlunda och menar att alla 

elever inte alls behöver arbeta med samma läromedel. Hon förklarar att läromedel som 

tillhör en senare årskurs, en helt annan kurs eller skolform kan användas för att 

undervisa elever i ett matematiskt innehåll.  

 
5.2.4  Berikning 

Berikning är en undervisningsmetod som innebär att undervisningen anpassas så att 

eleven får möta ett matematiskt fördjupat innehåll (Gerholm, 2016; Ziegler, 2010). Att 

arbeta med ett fördjupat innehåll gynnar särskilt en elev med fallenhet för matematik. 

Berikningen består av uppgifter inom samma område som övriga elever i klassen 

arbetar med, men som inte tillhör undervisningens ordinarie utbud. På så sätt kan eleven 

vara med vid lärarens genomgångar och följa samma planering (Dahl, 2011; Pettersson, 

2008; Pettersson, 2011).  

 

I Läroplanens kursplaner anges det centrala innehåll som ska behandlas i varje ämne. 

Jahnke (2015) poängterar att rubriken inte bara heter innehåll, vilket innebär att läraren 

kan utvidga innehållet i ämnet och därmed berika det utifrån elevens individuella behov. 

Berikning innebär alltså att innehållet inte behöver begränsas till det som står i 

kursplanen, utan också kan involvera andra områden. Berikning kan även innebära att 

man fördjupar det redan existerande innehållet (Sally, 2006; Ysseldyke et al., 2004).  

 
5.2.5  Mathematical writing 

Mathematical writing är något som Firmender et al. (2017) nämner som en metod där 

läraren har kommunikation och resonemang som mål med undervisningen. Författarna 

menar att en elev med fallenhet särskilt gynnas av mathematical writing, eftersom det 

engagerar eleven på ett utforskande och kreativt sätt. Mathematical writing uppmuntrar 

eleven att tänka kreativt och skriftligt dokumentera dessa kreativa idéer och lösningar. 

Den skriftliga dokumentationen syftar till att engagera eleven och hjälpa den förklara 

sina tankegångar. Exempelvis får eleven skriftligen vidareutveckla tankar om hur och 

varför en lösning blev som den blev, de får beskriva sina observationer, använda 

matematiska begrepp samt jämföra och se kontraster.  

 
5.2.6  Sammanfattning 

Efter att ha svarat på studiens två forskningsfrågor, blir det tydligt att forskningen 

framhåller flera återkommande undervisningsmetoder som särskilt lämpliga vid arbetet 

med elever med fallenhet för matematik. De metoder som har kartlagts och presenterats 

är problemlösning, differentiering, nivågruppering, acceleration, berikning och 

mathematical writing. Dessa metoder bör kombineras och varieras för att 

undervisningen ska bidra till att utmana elever med fallenhet för matematik (Pettersson 

& Wistedt, 2013).  

 

Forskningen framhåller även lärarens inställning som avgörade för hur väl  

undervisningsmetoderna blir gynsamma. Gerholm (2016) poängterar att lärarens 

inställning har en direkt inverkan på en elev med fallenhets lärande. Lärarens agerande 

och inställning är således väsentlig för elevens välbefinnande och för dess möjlighet att 

utveckla matematiska förmågor. Att läraren strävar efter att skapa trygga och tillitsfulla 

relationer är viktigt i allt umgänge med barn, men speciellt viktigt när det handlar om 

barn som faller utanför det som anses vara normalt, i detta fallet elever med fallenhet för 
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matematik. I en trygg relation får barnet växa i ämnet och utveckla en sund förståelse 

för matematik (Pettersson & Wistedt, 2013).  

 

I och med att alla barn är olika och har skilda behov, behöver läraren möta varje individ 

med respekt och acceptans (Jahnke, 2015). En del elever behöver synas och få 

uppmärksamhet medans andra behöver lugn och ro utan att känna sig utpekade. Alla 

elever med fallenhet behöver dock få veta att de har utvecklade förmågor, och att skolan 

stödjer dem i sin fortsatta utveckling. En liten positiv uppmärksamhet kan nämligen ge 

eleven en avgörande skjuts framåt (Pettersson, 2008). 

 

Gerholm (2016) argumenterar för betydelsen av att elever med fallenhet för matematik 

känner en tilltro till sin egen förmåga, och att det är läraren som ansvarar för att eleven 

ska lyckas med detta. När man pratar om lärarens förväntningar och hur de påverkar 

eleven liknar forskningen detta vid en pygmalioneffekt. Pygmalioneffekten innebär att 

lärarens förväntningar på eleven lätt smittar av sig och blir verklighet. Om läraren visar 

tilltro till eleven och uppmuntrar den, kommer eleven med stor säkerhet också få en 

större tilltro till sig själv. Samma sak gäller för negativa förväntningar (Pettersson, 

2011).  

 

En lärare som klarar av att bemöta en elev med fallenhet för matematik på rätt sätt är en 

lärare som uppmuntrar engagemang, samtal och samarbete (Sheffield, 2003). Den har 

en entusiasm för att lära ut matematik, en stark tilltro till sin egen 

undervisningsförmåga, goda ämneskunskaper, en flexibilitet och en vilja att lära 

tillsammans med eleverna (Sally, 2006). 

 

Vissa lärare tycker det är väldigt irriterande när elever ställer komplexa frågor som de 

inte har tillräckliga kunskaper om för att svara på, eller om elever vet mer än de själva i 

ämnet (Kreger Silverman, 2016). Istället för att bemöta eleven med irritation kan läraren 

på ett effektivt sätt använda elevernas frågor som en del i undervisningen. Om man som 

lärare inte har svaret på en fråga kan det vara bra att diskutera frågan i klassen eller be 

om betänketid så att man hinner diskutera frågan med kollegor eller kolla upp den på 

internet. Ett sådant agerande visar att läraren är mänsklig och inte har alla svar likt ett 

facit (Pettersson, 2011).  

Kreger Silverman (2016) skriver att en elev med fallenhet för matematik är som en 

drake, ovanlig, hemlighetsfull och med en speciell förmåga. I skolan är det vanligt att 

andra elever ser ner på och fördömer elever med fallenhet för matematik. För att 

överleva, vill därför dessa elever inte synas och väljer att dölja sina förmågor. Dessa 

elever litar bara på personer som verkligen kan se dem och förstå dem. Här har läraren 

en mycket viktig roll i att försöka få elever med fallenhet att känna sig omtyckta och 

uppskattade för den de är och för sitt ovanliga sätt att tänka. Läraren utgör en trygg 

tillflykt vilket leder till att drakar kan känna sig tillräckligt modiga för att visa sig.  
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 6  Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultat och metod på ett kritiskt sätt där de tankar som väckts 

ligger till grund för innehållet i diskussionen. I resultatdiskussionen läggs fokus på att 

granska resultatet ur ett verksamhetsperspektiv. Under rubriken 6.1.1 Teorianknytning 

kommer vetenskapsteoretiska perspektiv diskuteras i förhållande till den forskning som 

ligger till grund för studiens resultat. Vidare kommer vald metods styrkor och svagheter 

diskuteras för att undersöka studiens validitet och generaliserbarhet. Avslutningsvis 

kommer vi att diskutera huruvida man i framtiden kan vidareutveckla detta 

forskningsområde.  

 

6.1  Resultatdiskussion  
Att ha fallenhet för matematik är inte alltid förknippat med något positivt, vilket nämnts 

i resultatavsnittet. Kanske kan detta bero på ämnets natur, som Pettersson (2011) 

beskriver som stringent och exakt. Till exempel är det vanligt att lärobokens facit och 

lärarens förklaringar blir ämnets sanningar, och därför karaktäriseras ämnet som väldigt 

svart och vitt. Det är därför inte helt oförståeligt, att elevernas intresse för matematik är 

så litet.  

 

Coxbill et al. (2013) är precis som vi bekymrade över att matematikundervisningen ofta 

domineras av exakthet istället för att den lyfter fram kreativitet och 

problemlösningsuppgifter. När vi har lyft in problemlösning i undervisningen under 

praktiken har eleverna till en början varit förvirrade eftersom de är vana vid en tyst 

räkning som innefattar rutinuppgifter med ett rätt svar. Till slut började dock eleverna 

föra matematiska resonemang och deras matematiska kreativitet utvecklades, vilket är 

syftet med problemlösning. Vi kunde alltså se att elevernas kunskapsutveckling inte 

gynnades av ett rutinmässigt tänkande. Genom att arbeta med problemlösning går det att 

motverka uppfattningen av att ämnet alltid är stringent och exakt.  

 

Ämnen som idrott och musik är generellt mer populära än matematik eftersom de ofta 

utövas som fritidsintressen. Det blir naturligt för eleverna att samtala om framgångar 

som upplevts utanför skolan, och därför anses dessa ämnen som mer accepterade. 

Matematik är inte ett ämne som vanligtvis utövas utanför skolans ramar. Skulle man 

dock uppskatta att utöva matematiska aktiviteter på fritiden så riskerar man att få en 

töntstämpel (Dahl, 2011).  

 

Att jämföra och värdera olika ämnen som mer eller mindre intressanta, kan anses vara 

orättvist eftersom ämnenas karaktär skiljer sig åt. Idrott är något som ofta utövas i lag 

eller iallafall tillsammans med andra, medan matematik känns igen som enskilt arbete 

eller arbete i mindre grupp, och därför inte bidrar till samma känsla av samhörighet. Det 

läraren kan göra är att lägga vikt vid att motverka alla negativa aspekter som existerar 

inom matematikämnet. Om läraren varierar matematikundervisningen och strävar mot 

att göra den mer intressant och rolig, är chansen större att elevernas upplevelse av ämnet 

bli mer positiv, vilket leder till att ämnet blir mer accepterat. 

 

När vi skrev om acceleration väcktes många tankar och funderingar om hur denna 

undervisningsmetod fungerar rent praktiskt. Metoden är väl omtalad i forskningen, men 

ingenstans skrivs det om vilket merarbete det innebär för läraren. Vi ställer oss kritiska 

till om läraren kan upprätthålla den ordinarie undervisningen när vissa elever i klassen 

ligger steget före, och därmed kanske inte ens arbetar med samma matematikinnehåll. 
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Merarbetet innebär således att läraren, utöver den ordinarie undervisningen, måste göra 

anpassningar för att även kunna möta behov hos elever med fallenhet. Dessa 

anpassningar kan innebära dubbla lektionsplaneringar och genomgångar av det 

matematiska innehållet samt en annan typ av uppföljning som syftar till att utmana 

dessa elever vidare. Acceleration som undervisningsmetod ställer alltså höga krav på att 

läraren måste vara flexibel i sin planering och undervisning. 

 

Mathematical writing är en undervisningsmetod som endast nämns av Firmender et al. 

(2017). Vi valde dock att lyfta in den i studien eftersom den bidrar med nya utvecklade 

tankegångar kring hur behoven hos elever med fallenhet för matematik kan mötas 

genom skriftlig matematik. I resultatet framgår det att dessa elever sällan vill redovisa 

sina tankegångar om de direkt kan se svaret på problemet. Det är alltså väsentligt att 

läraren utformar utmanande matematiska uppgifter i samband med mathematical 

writing.  

 

Pettersson (2011) menar att elever med fallenhet för matematik har en ovilja att 

skriftligen redovisa sina tankegångar. Detta kan bli ett problem vid till exempel 

provskrivning, eftersom det är viktigt att visa hur man tänker. Väldigt ofta ges poäng 

inte bara för det rätta svaret, utan även för en tydlig lösning. Vår slutsats är således att 

den skriftliga matematiken syftar till att uppmuntra elever med fallenhet för matematik 

att redovisa sina tankegångar och lösningsstrategier.  

I forskningen nämns endast en gång hur digitala hjälpmedel kan bidra till 

kunskapsutvecklingen hos elever med fallenhet för matematik. I dagens välutvecklade 

IT-samhälle finns det mängder av matematiska digitala verktyg som kan utmana dessa 

elever. Frågan är varför det nämns så oerhört sällan. Kanske kan det bero på att 

forskningsområdet om elever med fallenhet för matematik är så pass litet och nytt i 

Sverige. Det skulle också kunna bero på att det ännu inte har utformats specifika 

program och appar för elever med fallenhet för matematik.  

Något som förvånade oss var att laborativt material inte nämnts i någon litteratur som vi 

har läst. Kanske beror det på att elever med fallenhet för matematik redan har ett 

abstrakt tänkande, och därmed inte är i lika stort behov av att konkretisera matematiskt 

innehåll. En slutsats som skulle kunna dras utav detta är att elever med fallenhet inte 

gynnas av att arbeta med konkret material, men frågan är om det är korrekt att dra denna 

slutsats. Detta är något som vi inte kan svara på, men det går inte heller att utesluta att 

det finns en möjlighet att elever med fallenhet för matematik kan gynnas av laborativt 

material. 

I den här systematiska litteraturstudien har inte ett teoretiskt ramverk formulerats, vilket 

annars är brukligt vid framställningen av en sådan här studie. Ett teoretiskt ramverk kan 

nämligen vara avgörande för hur frågeställningarna studeras samt hur man tolkar och 

analyserar den tidigare forskningen. Ett teoretiskt ramverk är dock inte lämpligt för 

denna studie eftersom den enbart syftar till att kartlägga de olika undervisningsmetoder 

som nämns i den tidigare forskningen. Studiens två forskningsfrågor kunde dock 

teorianknytas.  

 

När resultatet presenterades blev det tydligt att forskningsfråga ett grundar sig i 

individen och hur den skapar sin kunskap och sina begrepp utifrån erfarenheter (Hwang 

& Nilsson, 2015). Detta är grunddragen för den vetenskapliga teorin konstruktivismen. 

Pettersson, Dahl och Mellroth är några av de forskare som har konstruktivismen som 

vetenskaplig grund i sin forskning.  
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Svaren på studiens andra forskningsfråga bygger på konstruktivisktiska och 

sociokulturella perspektiv. Det sistnämnda perspektivet betonar hur kunskap växer ur 

samspel mellan elever och mellan elever och lärare. Lärandet ses som en del av en 

mänsklig samvaro där skolans funktion är att göra människor delaktiga i det kollektiva 

samhället (Säljö, 2014). Det är främst forskarna som skriver om nivågruppering och 

lärarens inställning som utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Här är nämligen 

kommunikation, delaktighet, samarbete och interaktion centralt.  

6.2  Metoddiskussion 

För att kunna svara på forskningsfrågorna var det viktigt att den valda litteraturen var 

relevant och behandlade de centrala aspekterna som nämns i syftet. Studien skulle inte 

bli valid om litteraturen inte var relevant för dess syfte (Denscombe, 2009).   

 

Eftersom det inte var möjligt att granska all tidigare forskning som berörde de centrala 

områdena var det av största vikt att den litteratur som valdes ut representerade hela 

urvalet. Därför är en svaghet i vår studie att flera källor inte var tillgängliga på internet 

eller via bibliotek, och därför föll de bort i ett tidigt skede. Detta utgör en möjlig risk för 

studiens validitet, eftersom all forskning inom området inte har kunnat granskats.  

 

En annan kritisk aspekt är att forskningen som valts ut, riktar in sig på fler åldrar än den 

som är central i den här studien. I exempelvis Petterssons (2011) avhandling är 

materialet baserat på ett bredare åldersspann, nämligen 6–19 år, och därför är det viktigt 

att noga överväga om hennes resultat kan generaliseras till att även gälla ett smalare 

åldersspann. 

 

Under läsningen av den tidigare forskningen upptäckte vi att de svenska forskarna vid 

upprepade tillfällen hänvisade och refererade till varandra. Detta ger studien en större 

trovärdighet när forskarna bekräftar varandras metoder och resultat. En annan aspekt 

som bidrar till studiens trovärdighet är att forskarna ofta framhåller samma 

undervisningsmetoder som utmanande för elever med fallenhet för matematik.  

 

Att använda sig utav ett läsprotokoll var inget krav för studiens metod, utan något som 

vi skapade för att upprätthålla en systematisk sortering. Protokollet gav oss möjlighet att 

återkomma till den granskade forskningen om och om igen. Med hjälp av den 

information som finns i läsprotokollet skulle studien kunna återskapas med samma 

resultat, men detta förutsätter att urvalet är detsamma.  

 

6.3  Vidare forskning 

Vi har i denna systematiska litteraturstudie hittat ett intressant fenomen som vi vill 

undersöka vidare i en empirisk studie. Efter att ha kartlagt de undervisningsmetoder 

som nämns i forskningen, finns det nu en möjlighet att empiriskt undersöka om och hur 

lärare använder dessa metoder för att utmana elever med fallenhet för matematik.  

 

Under våren 2019 kommer vi alltså att bygga vidare på denna systematiska 

litteraturstudie och undersöka hur undervisning för elever med fallenhet för matematik 

fungerar ute i verksamheten.  
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