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Abstrakt 

Litteraturstudien handlar om elever med fallenhet och vad som definieras som särbegåvad 

eller att ha en fallenhet. Hur kan särbegåvade elever bli uppmärksammade och vilka 

metoder används till detta samt hur påverkas elever med särbegåvning av de sociala 

miljöerna hem och skola. Typiska drag och mönster hos särbegåvade elever är även något 

som beskrivs i denna studie. Litteraturstudien visar att matematiskt begåvade elever kan 

bli synliga genom metoder i form av psykologiska besök, kreativa tester samt att elever 

visar specifika förmågor. Att vara begåvad innebär att tänka matematik i det vardagliga 

livet, att se matematik utanför ämnet men också ha ett visst tänk när det kommer till 

matematik som ämne i skolan. Elever med fallenhet för matematik behöver inte besitta 

alla förmågor som beskrivs, för att ha en fallenhet för ämnet. En särbegåvad elev kan 

fungera i liknelse med en normalbegåvad elev i sociala miljöer, dock är vetenskapen och 

litteraturen inte ense om detta. Den stora skillnaden på en särbegåvad elev och en 

normalbegåvad elev är, enligt litteraturen, strävan efter framgång och fokuseringen på 

uppgiften de har framför sig. 

 

Nyckelord 

Fallenhet, matematik, fallenhet för matematik, skolan, sociala miljöer, identifiera elever 

med fallenhet, metoder, kreativa tester, psykologer  
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1 Inledning 

I skolan diskuteras det om hur elever med särskilda svårigheter ska få en individanpassad 

undervisning samt  om vilken hjälp de behöver. Elever med fallenhet för matematik 

hamnar i skuggan då fokuset ligger på att alla elever ska klara kunskapskraven för årskurs 

3 (Skolverket, 2018). Individanpassad undervisning är något som har diskuterats under 

hela vår lärarutbildning och där orden “att nå alla elever” har varit i fokus. Enligt 

Skolverket (2018) ska alla elever ges möjlighet till att stimuleras och utvecklas i alla 

ämnen, i detta fall matematik, och detta oberoende av om eleven är svag i eller med 

fallenhet för ämnet (Skolverket, 2018). Det finns åtgärdsprogram, specialpedagoger och 

speciallärare för elever med svårigheter, för exempelvis matematik, vilket i praktiken 

används flitigt i den mån detta går.  

  

Under våra VFU-perioder har vi sett hur elever som är begåvade och med fallenhet för 

matematik bortprioriteras då elever med svårigheter anses behöva mer hjälp. Elever i eller 

med svårigheter är de som prioriteras när det diskuteras “att nå alla elever” vilket vidare 

gör att det skiljer sig stort när det diskuteras begåvade elever och orden “att nå alla 

elever”. Det krävs att lärare besitter flera kvaliteter och har ett brett synsätt för att “nå alla 

elever”. Huruvida elever med fallenhet för matematik påverkas av sociala faktorer både i 

skolan och i hemmet är något som är svårt att fastställa men forskare skriver om 

generaliseringar. Ett brett synsätt från lärarens håll kräver att eleverna inte ses som en 

homogen grupp utan att varje individ står för sig själva, detta för att på ett likvärdigt sätt 

”nå alla elever, med eller utan fallenhet för matematik. 

  

Den här litteraturstudien kommer att belysa om det finns olika metoder för att upptäcka 

elever med fallenhet för matematik. Studien kommer även att diskutera sociala faktorers 

påverkan för elever i skolan och i hemmet, med fokus på elever med fallenhet för 

matematik. Hur fungerar elever med fallenhet för matematik i undervisningen i 

klassrummet? Hur och på vilka sätt kan elever med särskild begåvning påverkas av de 

sociala miljöerna som hem och skola? 
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2 Syfte  

2.1 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka olika metoder som kan användas för att synliggöra 

om elever i grundskolans årskurs 1-3 har en fallenhet för matematik. Studien kommer 

även att redovisa hur och på vilka sätt sociala miljöer kan påverka särbegåvade elever i 

sin skolgång. Vad karaktiseras som särbegåvad och hur påverkas dessa elever av hemmet 

och skolan som sociala miljöer. 

 

2.2 Forskningsfrågor  

• Vilka metoder kan användas för att synliggöra om elever har en fallenhet 

för  matematik?  

• Hur och på vilka sätt kan sociala miljöer påverka särbegåvade elever i deras 

skolgång, med särskild fokus på elever med fallenhet för matematik? 
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3 Teoriavsnitt  

I detta kapitel kommer två begrepp att nämnas, fallenhetens kännetecken och sociala 

relationers påverkan i skolan. Dessa begrepp förklaras för att man lättare ska förstå 

sammanhanget i denna studie. Fallenhet och sociala relationer är det som litteraturstudien 

bygger på. Begreppet fallenheten nämns av flera olika författare och i litteraturstudien 

ges en förklaring till vad som kännetecknar en elev med fallenhet och vad man ska titta 

efter.  

 

3.1 Fallenhetens kännetecken  

Begreppet fallenhet är ett ord som enligt forskningen har flera olika betydelser och kan 

benämnas som; med förmåga för matematik; särskild förmåga för matematik eller 

särbegåvade barn. Vidare kommer begreppet att förklaras med en översiktlig förklaring 

på vad fallenhet är enligt samtliga ovanstående benämningar. 

  

Krutetskii (1976) är en av de första som forskade inom fallenhet, hans arbete är ett 

ramverk som fokuserar på att se de typiska dragen hos elever som har en fallenhet för 

matematik. Enligt psykologen Krutetskii (1976) är den matematiska förmågan inte 

medfödd utan istället något som stimulerats fram hos barnet. Krutetskii (1976) menar att 

en matematisk förmåga har en speciell struktur över hur man ska känna igen de elever 

som har en fallenhet för matematik. Han menar att man ska titta efter följande kriterier 

för att hitta dessa elever; att de kan insamla matematisk information, bearbeta matematisk 

information och bevara matematisk information. Dessa olika förmågor är något som 

enligt Krutetskiis (1976) modell beskriver vad en elev med fallenhet för matematik 

besitter. Det innebär att eleven som ska insamla matematisk information löser uppgiften 

på ett analytiskt och systematiskt sätt som fångar helheten av den matematiska uppgiften. 

Förmågan att bearbeta matematisk information handlar om att förstå uppgiften och att 

sortera ut information som är viktig i en uppgift samt förenkla den, för att sedan kunna 

göra en generalisering till något som är bekant eller sätta det i ett samband som gör 

uppgiften förståelig. Den sista förmågan som Krutetskii (1976) tar upp är förmågan att 

bevara matematisk information, d.v.s. att eleven kan minnas matematiska kopplingar och 

argumentera för lösningen. En annan förmåga som Pettersson (2008) nämner är förmågan 

att ha ett matematiskt sinnelag, vilket innebär att eleven har viljan och lusten att använda 

sig av matematiken i vardagen och ser den i olika händelser eller föremål. Ett exempel på 
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detta kan vara hur stora steg man tar när man är ute och går. När Krutetskii (1976) gjorde 

sin studie var det ett fåtal elever med fallenhet för matematik som ställde frågor om sin 

omgivning, där frågorna hade en matematisk inriktning. Förmågan ett matematiskt 

sinnelag beskriver Petterson (2008) som ett mer generellt drag då Krutetskii (1976) inte 

nämner detta som ett specifikt karaktärsdrag.  

  

En annan forskare inom ämnet fallenhet är Linda Sheffield (2003) som anser att fallenhet 

inte är något man föds med utan istället något som utvecklas med tiden, detta beroende 

av att de elever med fallenhet har fått vistats i en stimulerande lärandemiljö. En 

stimulerande lärandemiljö innefattar att elever har blivit lärda att tro på sig själva samt 

blivit utmanade inom ämnet, i detta fall matematik. Det finns fyra förmågor som Sheffield 

(2003) menar att en elev ska ha för att klassas som en elev med fallenhet för matematik. 

Matematiskt sinne innebär att hen ska kunna se matematik ute i verkligheten samt kunna 

bearbeta den informationen. Sinne för matematisk formalisering handlar om att 

generalisera informationen men också kunna argumentera för sina matematiska 

lösningar.  En annan förmåga är att ha en matematisk kreativitet som innebär att eleven 

ska kunna bemöta uppgifter visuellt, symboliskt och grafiskt. Den sista förmågan som 

Sheffield (2003) nämner är matematisk nyfikenhet och uthållighet, vilket innebär att 

eleven är frågande samt har intresse av att vilja ta reda på mer men även en vilja att utmana 

sig själv. En viktig aspekt att tänka på är att en elev med fallenhet inte måste besitta alla 

de förmågor som Sheffield (2003) nämner, för att ha en fallenhet för matematik. 

 

Läser man både Krutetskiis (1976) och Sheffields (2003) kriterier för att kunna fastställa 

om en elev kan ha en fallenhet för matematik, överrensstämmer deras kriterier ganska bra 

med varandra. Till exempel liknar förmågan bevara matematisk information (Krutetskii, 

1976) och sinne för matematisk formalisering (Sheffield, 2003) varandra då båda handlar 

om att argumentera och använda sig av gammal kunskap för att lösa en uppgift. Även 

Pettersson (2008) skriver i sin licensavhandling att Krutetskiis (1976) och Sheffields 

(2003) teori om igenkännandet av elever med fallenhet är genom karatäristiska drag där 

båda forskarna beskriver liknande drag. Pettersson (2008) vill även påstå att Krutetskiis 

(1976) forskning om elever med fallenhet för matematik är det som används mest när 

man vill forska inom just det ämnet. 
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3.2 Sociala faktorers påverkan i skolan 

Enligt Pettersson (2008) finns det generella drag för individer med särskilda förmågor 

inom matematik samt andra ämnen. Ett av särdragen menas vara envishet med att arbeta 

i sin egen takt och ett annat särdrag menas att ha en stark iver att kunna behärska 

kunskapen. Det finns en modell som är konstruerad av Mönks (Pettersson, 2008) som 

beskriver de olika faktorer som påverkar elevers utveckling av särskilda förmågor. I 

modellen finns det faktorer som relateras till individens personlighet vilket är kreativitet, 

motivation och särskilda förmågor. De tre mest avgörande sociala faktorerna enligt 

Mönks (Pettersson, 2008) modell är familj, skola och vänner. Vidare menar Mönks 

(Pettersson, 2008) att om de sociala faktorerna finns och samverkar kan en positiv 

utveckling av särskilda förmågor ske. Kopplat till Krutetskiis (1976) syn på särskilt 

begåvade barn kan man i enighet med Mönks (Pettersson, 2008) se att det finns särdrag 

eller olika sätt att hantera matematik för elever med fallenhet för matematik. Mönks 

(Pettersson, 2008) fokuserar på det sociala kontexterna när det kommer till elever med 

fallenhet där Krutetskii (1976) fokuserar på matematiska förmågor. De har olika fokus på 

elever med särskild begåvning men båda menar att särskild begåvning inte behöver vara 

medfött utan kan istället, beroende av olika faktorer som stimulans och sociala samspel, 

arbetas fram. 

 

Thornberg (2013) beskriver något som kallas effektiva skolor vilket innebär att elever 

presterar bättre än vad som förväntas utifrån deras tidigare kunskaper samt deras 

socioekonomiska bakgrund. Författaren menar att med ett positivt skolklimat skapas 

dessa effektiva skolor och med positivt skolklimat menas att skolan upplevs som trygg, 

att eleverna tycker om skolan, att eleverna upplever att skolans regler är rättvisa samt att 

det finns positiva relationer mellan samtliga på skolan (Thornberg, 2013). Genom att 

studera det positiva skolklimatet ser man tydligt hur de sociala faktorerna påverkar elever, 

lärare och hela skolan som en organisation, vilket innebär att det positiva skolklimatet 

berör alla elever och alla i skolan. Westling Allodi (Thornberg, 2013) identifierar 10 

lärmiljömål, vilka är mål som utifrån eftersträvanden och upprätthållning formar det 

sociala klimatet i skolan och i klassrummet. Ett av de tio målen är kreativitet vilket 

innebär att eleverna ska ges möjlighet till att få kommunicera på ett kreativt sätt men 

också att få skapa originella saker. Stimulering är ett annat mål som tas upp vilket 

refererar till att eleverna ska ges möjlighet att engagera sig i aktiviteter där de känner 

glädje och tillfredsställelse. Inom skolan krävs det att lärare har kontroll över hur eleverna 
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interagerar med varandra och att regler både etableras och upprätthålls vilket också är ett 

av dessa 10 lärmiljömål. Relevant för alla elever i skolan är lärmiljömålet ansvar/tillit 

vilket innebär att elever i skolan förväntas att kunna bidra till grupparbeten i klassrummet 

exempelvis. Det mest relevanta lärmiljömålet för elever med fallenhet för matematik kan 

vara prestation vilket refererar till att elever ges möjlighet att både utveckla men också 

bredda deras egen kompetens, färdighet och kunskap. Dessa lärmiljömål har en social 

påverkan och inverkan när det kommer till alla barn i skolan med fokusering på både 

elever med särbegåvning och elever med svårigheter (Thornberg, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

9 

4 Metod 

I den här delen kommer metodval, etiska överväganden, datainsamling samt övrig 

litteratur att presenteras. Det finns fyra underrubriker där metodval har en egen rubrik 

som beskriver vilka riktlinjer man bör ha när man genomför en systematisk 

litteraturundersökning. I underrubriken datainsamling presenteras vilka övervägande som 

har gjorts när det kommer till sökord, urval av texter samt vilken litteratur man kan lita 

på. Etiska överväganden diskuterar vilka etiska förhållningssätt man behöver ha när det 

kommer till att hitta och leta efter litteratur; det får inte på något sätt vara diskriminerande, 

falskt eller snedvridet. Avslutningsvis kommer den fjärde och sista underrubriken att 

diskutera övrig litteratur och urvalet av den. 

 

4.1 Metodval  

Den här litteraturstudien kommer att belysa två områden vilket är sociala relationer och 

fallenhet där litteraturen har olika förklaringar vilket kräver att studien har en 

forskningsöversikt. För att litteraturstudien ska få en neutral forskningsöversikt har vi valt 

att genomföra den med så kallad närläsning. Enligt Johansson och Svedner (2010) innebär 

närläsning att man läser en text flera gånger för att få en rättvis och neutral bild av texten 

som möjligt. En och samma person kan uppfatta en text olika beroende på hur många 

gånger man läser den. 

  

I enighet med Johansson och Svedner (2010) är närläsning något som har funnits i åtanke 

när det kommer till elever med fallenhetens för - och nackdelar i det sociala i skolan men 

också för vilka metoder som gör att man kan upptäcka om en elev har fallenhet för 

matematik. 

  

Metaanalys är ett tillvägagångssätt som har använts för att fastställa vilka vetenskapliga 

artiklar samt litteratur som stärker vår frågeställning. När man genomför en metaanalys 

läser man flera texter där man väver samman kunskapen som är aktuell. Genom att först 

läsa abstrakt på artiklarna och litteraturen för att sedan genomföra en metaanalys, innebär 

det att man har sorterat ut relevansen först för att sedan gå på djupet. Vi gick tillväga 

genom att först läsa abstrakt på de sökningar som gjordes för att sedam sammanställa 

dessa. Efter samlandet av abstrakt valde vi att gå på djupet och läsa dessa artiklar och 

avhandlingar i sin helhet. Därefter tog vi artiklarna vi fick fram och sammanställde en 
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text med flera olika referenser och styrker varandra. Detta är en metod som man inte alltid 

kan använda sig av när man ska göra en vetenskaplig litteraturstudie, men som har valts 

att användas just i denna studie. (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström, 2013) 

 

4.2 Datainsamling  

Datainsamlingen har gjorts efter Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013) 

urvalsprocess. Denna urvalsprocess görs i sex olika steg. Där det handlar om att 

identifiera och bestämma sökord, för att sedan göra olika typer av avgränsningar för att 

vidare sortera bort irrelevanta avhandlingar. I en systematisk litteraturstudie måste man 

sedan välja vilka olika databaser man ska använda sig av men även söka utanför 

databaserna för att eventuellt hitta annan relevant forskning. Därefter läser man de olika 

sammanfattningarna för att selektivt välja vilka man ska läsa mera djupgående, för att 

slutligen ta med den relevanta litteraturen till studien i fråga. 

  

För att hitta rätt i olika databaser är det bra att veta exakt vad det är man vill hitta samt 

kunna göra olika typer av avgränsningar för att få en så precis sökning som möjligt. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver också vikten av att använda 

sig av databasernas länkord ”AND”, ”OR” och ”NOT”. I denna studie har endast 

länkordet ”AND”  använts för att hitta olika avhandlingar. Insamlingen av data har skett 

genom Eric, OneSearch, Google Scholar samt litteratur på biblioteket. 

  

Sökorden som användes i ERIC var: discovering gifted students, test, gifted education, 

school psychologist, identifying, problem solving och gifteds. För att få hjälp att hitta rätt 

sökord har ERIC’s ordlista (thesaurus) använts för att få korrekta formuleringar samt 

sammanhängande och relevanta begrepp till huvudordet. Sökorden i ERIC var på 

engelska för att få ett bredare utbud av litteratur då fallenhet är ett relativt nytt begrepp 

inom de olika forskningsområdena i Sverige och det finns inte mycket forskning inom 

det specifika området. Avhandlingarna som fanns att läsa på ERIC avgränsades väldigt 

sällan då området om fallenhet är ett nytt studieområde vilket innebar att det inte fanns 

många avhandlingar att välja mellan. 

  

I OneSearch användes sökord på svenska då det söker elektroniska böcker i 

Linneuniversitetets biblioteksdatabas. Sökordet som användes inom OneSearch var ordet 

fallenhet för matematik. När sökningen i OneSearch gjordes resulterade det i att inga 
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avgränsningar gjordes på grund av att det endast resulterade i tre sökträffar. Det gjordes 

även sökningar på engelska inom OneSearch för att få ut bibliotekets vetenskapliga 

artiklar. Sökorden som användes mathematics gifted + social, matematical test + gifted. 

Inom OneSearch genomfördes det fler avgränsningar då det resulterade i flera sökträffar. 

Avgränsningarn skedde genom peer reviewed, årtal mellan 2000 - 2018, artiklar, full text 

och education. Det resulterade i att antalet gick ner till 349 och 1733 sökträffar. Urvalet 

som skedde därefter var att gå igenom de 30 första abstracten för att kunna klargöra vilka 

artiklar som är relevanta för vårt val av ämne. Databasen gör sin egen sortering om vilka 

artiklar den tror är mest relevanta vilket gjorde att det inte var meningsfullt att gå igenom 

samtliga artiklar. Vi valde att läsa igenom de 30 första på listan i sökningen tills vi hade 

hittat ett antal relevanta.  

 

Sökningar skedde även inom Google Scholar senare under studien för att hitta 

kompletterande material till studiens frågeställningar. Sökorden som användes i Google 

Scholar var på engelska för att få fram största mängden forskning. Orden som användes 

var: mathematical + gifted och mathematics creative problem solving identification. 

Träffarna var från 46 400 till 197 000 träffar där de översta sökträffarna var dem som var 

relevanta att använda till studien. Det gjordes inga avgränsningar i Google Scholar, då 

den första sökningen gav oss ett resultat som passade till forskningsfrågorna. Antalet 

artiklar och avhandlingar som användes från ERIC, OneSearch och Google Scholar var 

två avhandlingar och sex artiklar. 

  

I studien kommer det även att finnas med litteratur som har tagits upp under vår treåriga 

universitetstid. Litteraturen har varit relevant i tidigare kurser på Linneuniversitetet och 

denna litteratur handlar främst om hur sociala relationer påverkar olika typer av 

förhållanden i skolan. 

 

4.3 Övrig litteratur  

Utöver artiklar, avhandlingar och annan litteratur som berör den systematiska 

undersökningen har även övrig litteratur används. Den övriga litteraturen är vald utifrån 

ett nominerat urval vilket enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

innebär att litteratur utöver den befintliga litteraturen läggs till i undersökningen. Varför 

ett nominerat urval har valts att användas till den här undersökningen är framför allt för 

att se fler perspektiv på ett och samma ämne. Jensen och Löw (2011) samt Jensen (2012) 



  
 

12 

är exempel på litteratur som har valts utifrån ett nominerat och strategiskt urval, detta 

bland annat för att sociala relationer kan ses som diffust och behöver fler perspektiv. 

 

4.4 Etiska övervägande  

För att uppnå en god forskningsetik krävs det att man har relevant litteratur till 

frågeställningarna som görs i den systematiska litteraturanalysen. I en systematisk 

litteraturstudie finns det inga individer som deltar i undersökningen, trots detta måste man 

hålla ett etiskt förhållningssätt gentemot litteraturen, då frågorna ställs till litteraturen 

istället för till en individ (Eriksson, Forsberg och Wengström, 2013). När man väljer att 

använda en annan forskning måste man ha i åtanke hur man ska använda dennes forskning 

på ett sätt som gör att man inte kränker, skadar eller ger en falsk bild av vad denne har 

skrivit om, dvs. att man följer individskyddskravet. 

  

Eriksson, Forsberg och Wengström (2013) nämner tre viktiga riktlinjer när det gäller att 

ha ett etiskt förhållningssätt när man skriver en systematisk litteraturstudie. Det första 

man måste tänka på är att se till att välja forskning som har gjort etiska övervägande och 

inte bryter mot några lagar eller kodexar. Det andra man måste tänka på är att man alltid 

redovisar vilka litteraturer man har valt att använda sig av samt spara dessa texter i tio år 

framåt. Det sista man måste rätta sig efter är att ställningstagandet man har är objektivt 

och att man använder sig av forskning som även säger emot frågeställningarna man har 

för att få en mer trovärdig insikt. 
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5 Metoder för att synliggöra fallenhet  

I detta kapitel kommer det att tas upp olika sätt att upptäcka om en elev har fallenhet för 

matematik. I tidigare kapitel nämns vilka typiska drag man kan studera för att se om en 

elev har fallenhet för matematik och för att kunna hitta dessa elever behöver man studera 

när de jobbar med olika övningar. I detta kapitel kommer det att nämnas tre olika 

uppgiftsuppbyggnader som kan visa på hur man kan upptäcka elever med fallenhet för 

matematik samt hjälpa lärare att identifiera dessa elever. 

 

5.1 Kännetecken för fallenhet  

För att upptäcka elever med fallenhet för matematik, skriver Stålnacke (2018) att det är 

en fördel om man vet vilka typiska kännetecken en elev med fallenhet för matematik har. 

Även Straker (2018) påstår att för att man ska hitta dessa elever är det bra att känna till 

de typiska dragen för att kunna bocka av dessa samt för att fastställa vilka som ingår i 

kategorin; fallenhet för matematik. Det behövs dock mer än att veta vilka kännetecken 

man ska leta efter för att hitta dessa elever. Det finns även de elever som är högpresterande 

inom matematiken vilket inte nödvändigtvis innebär att de eleverna har en fallenhet för 

matematik, skriver Straker (2018). Dessa elever kan vara snabblärda, ha ett intresse för 

matematik och klarar av samtliga uppgifter snabbare än övriga elever i klassen, utan att 

ha fallenhet för matematik. 

  

5.2 Matematiska fallenhetstester  

Tester som är utformade för att urskilja elever med fallenhet för matematik fokuserar på 

att få eleven att förklara hur de kom fram till ett svar. Den som har en fallenhet för 

matematik ska ha förmågan att föra ett matematiskt resonemang och inte bara kunna göra 

beräkningar. Det innebär att eleven måste förstå vad det är den har gjort och kunna 

förklara varför. (Miller, 1990). Ett tillvägagångssätt är att använda sig av tester som ligger 

tre år före elevens tänka kunskapsnivå, detta är för att få fram en form av 

resonemangsförmåga hos eleven. Det kommer antagligen vara så att eleven egentligen 

inte besitter hela den kunskapen utan kommer med sin kompetens kunna lösa uppgiften 

p.g.a. dennes matematiska resonemangsförmåga. Detta är enligt Miller (1990) ett 

framgångsrikt sätt att urskilja vem som har fallenhet för matematik. 
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5.3 Matematiska tester  

Matematiska så kallade “prestandatester” kontrollerar vad en elev redan besitter för 

kunskaper enligt National association for gifted children (2018) vilket innebär att läraren 

ska kunna läsa av resultatet på testet för att se om eleven ligger på en högre nivå än sina 

klasskompisar. De matematiska prestandatesterna fungerar ungefär på samma sätt som de 

standardiserade prestandatesterna vilket även kan benämnas som IQ tester. Eleven får en 

fråga, exempelvis att hitta rätt svar inom ett matematiskt mönster eller matematisk 

frågeställning och på varje frågeställning finns det bara ett korrekt svar. Endast ett korrekt 

svar eller mönster är karaktäristiskt för prestandatester (Morin, 2017). National 

association for gifted children (2018) menar att dessa tester inte borde ha en högsta nivå 

då eleven även ska kunna utveckla sitt svar för att kunna visa all kunskap som denne 

besitter. Ett Testmaterial som används i USA är TOMAGS (James Battle and Associates, 

2018) som mäter en elevs matematiska förmåga, TOMAGS är ett material som kan 

användas för att identifiera elever som är begåvade inom matematik, fastställa vilken nivå 

eleven ligger på samt hur man kan lägga upp en pedagogisk planering för att möta eleven 

efter dennes kunskapsnivå. Testet TOMAGS finns både för elever inom F-3 och för elever 

inom 4-6 vilket gör att man som lärare fortare kan fastställa vilken nivå en elev med 

fallenhet för matematik ligger på. 

 

5.4 Problemlösning som metod  

Problemlösning är olika från person till person, Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar 

att ett problem är en uppgift som en person vill eller måste lösa. För att man ska kunna 

säga att det är ett problem krävs det också att personen som ska lösa uppgiften inte har en 

färdig strategi till problemlösningsuppgiften och behöver även anstränga sig för att 

faktiskt kunna lösa uppgiften och därför blir problemlösning olika från person till person. 

Till en utmanande uppgift behöver inte personen ha en färdig strategi för att lösa det så 

kallade problemet på en gång utan istället ska personen behöva arbeta för att hitta 

lösningen. Om det skulle finnas en färdig strategi eller lösning på ett problem så är det 

inte ett problem längre vilket i sin tur inte heller kräver någon lösning. Ett rikt problem 

är en uppgift som utmanar problemlösaren att forma en typ av diskussion för att komma 

fram till en lösning. Rika problem har sju olika kriterier som behöver uppfyllas för att få 

kallas just ett rikt problem. Ett av dessa sju kriterier är “problemet ska kunna initiera en 

matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar på olika 

strategier, representationer och matematiska idéer” (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005, 
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s.29). I de matematiska fallenhetstesterna mäts elevens förmåga att resonera samt 

förmåga att lösa en uppgift som ligger precis utanför deras kunskapsnivå, menar Miller 

(1990). Förmågan att resonera och lösa en uppgift som är utanför kunskapsnivån är även 

karakteristiska drag som går att återfinna inom problemlösning. 

 

Ett exempel på ett matematiskt problem är det så kallade “tornet” vilket förväntas att 

elever som ska lösa uppgiften visar vilken förmåga de besitter. Uppgiften kan lösas med 

hjälp av att rita, tänka logiskt, skriva eller via konkret material. Tornet-uppgiften kräver 

att eleven har utvecklat sin tankeförmåga till mer än endast rita och konkreta material, 

detta för att de tillvägagångssätten blir problematiskt när uppgiften kräver ett högre torn. 

(Mellroth, 2009) 

Tornet 

 

Bild till problemet TORNET. Tecknare Anders Suneson. 

 

a) Hur många kuber behövs det för att bygga tornet på bilden? 

b) Hur många kuber behövs det för att bygga ett liknande torn som är 

12 kuber 

högt? 

c) Hur många kuber behövs det för ett liknande torn som är n kuber 

högt? 

d) Hitta på ett liknande problem. Lös det.  

(Hagland, Hedrén och Taflin, 2005, s.85) 
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Mellroth (2009) intervjuade en elev som heter Marcus som blev ombedd att lösa 

uppgiften. Först löste han uppgiften genom att räkna i huvudet vilket endast tog 30 

sekunder till 2 minuter beroende på tornets höjd. Marcus svarade 28 st, genom att svara 

“det är ju 6 på en sida, det är 4 sidor, alltså gånger 4, sedan 3 plus 1 för den i mitten, det 

blir 28” (Mellroth, s. 26). Efter omformuleringar av tornet och felräkningar av Marcus, 

som fortsatte att använda sig av huvudräkningen, frågade Mellroth om hon fick visa han 

ett annat tillvägagångssätt som positivt togs emot av Marcus.  

 

 

    (Mellroth, 2009, s.28)  

 

Mellroth (2009) använde sig av konkret material för att visa markus hur man också kan 

tänka för att lösa uppgiften genom att bygga om tornet till en mur, vilket innebär att hon 

har satt två av sidorna på de andra sidorna som då bildar en mur (se bild ovan). Mellroth 

byggde även tornet med fem klossar högt för Marcus, vilket resulterade i att han lättare 

såg hur uppgiften kunde lösas. Genom att bygga ett högre torn innebar detta för Marcus 

att han förstod hur han skulle  räkna ut antalet klossar till ett torn på hundra klossar.  

 

Marcus: Ja just det, då blir det ju fyra där! 

 

Sedan hoppar han direkt på problemet där tornet är 100 klossar högt 

och säger: 

 

Marcus: Då blir det ju 100 gånger 99 gånger 2, plus 100. 

 

Därefter räknar han ut det i huvudet på följande sätt: 
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Marcus: 9900 gånger 2 är lika med, 10000 gånger 2 som är 20000, 

20000 minus 200 är 19800, sedan plus 100 för dom i mitten, det blir 

19900! Ja, det skulle det vara! 

 

Jag frågar honom nu om han kanske till och med kan skriva upp hur 

många klossar som behövs om tornet ska vara 1 miljon klossar högt. 

Han ler lite och säger: 

 

Marcus: 1 miljon gånger 999999 gånger 2, plus 1 miljon. 

                                     (Mellroth, 2009 ,s.28-29) 

 

Mellroth (2009) menar att Marcus har förmågan att se de matematiska strukturerna, 

logiskt tänkande, generalisera, flexibelt tänkande, enklare och rationella lösningar samt 

har ett matematiskt sinne. Marcus genomförde flera olika matematiska problem 

tillsammans med Mellroth vilket ledde till att hon kunde kontrollera om Marcus besitter 

Krutetskiis (1976) förmågor. Mellroth (2009) drar slutsatsen att de matematiska problem 

som hon valde att använda (Hagland, Hedrén och Taflins, 2005) kan bidra till att 

synliggöra elever som har matematisk fallenhet samt stimulera dessa elever. Det är viktigt 

att lärare som arbetar med matematiska problem också är insatta och kunniga i de 

problemen de arbetar med. Genom att ha kunskap om vilken nivå en elev är på, kan man 

som lärare anpassa de matematiska problemen för att inte sätta nivån för högt och på detta 

sätt riskera att ta bort motivationen till att lösa problemet. 

 

Det har gjorts en studie inom problemlösning och elever som har en fallenhet för 

matematik, av Heinze (2005) där man har jämfört elever som har en matematisk fallenhet 

med elever som är normalbegåvade inom ämnet. Strategier och resonemang som eleverna 

använde sig av när de skulle lösa problemlösningsuppgifter jämfördes. Genom att 

eleverna får lösa matematiska problem har man upptäckt att elever som har en fallenhet 

för matematik löser uppgifterna snabbare än de normalbegåvade. Eleverna som har en 

fallenhet använde sig även av systematiska - eller aritmetiska strategier. Ett exempel på 

en uppgift tidigare nämnda elever fick göra var att arbeta med och lösa uppgiften: 

different coloured houses. (Heinze, 2005) 
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Different coloured houses 

Houses in one city consisting of a basement, a ground and a roof 

should be painted in different colours. For the basement you have four 

colours red(r), green (g), yellow (y) und blue (b), but for the ground 

and roof only the two colours red(r) and green (g).  

Find all possibilities to paint the houses in different colours.  

 

                                      (Heinze, 2005, s.176) 

 

 

    (Heinze, 2005, s. 176) 

 

Lösningen som en elev vid namn Lea 10 år använde sig av är en strategi som en elev 

med fallenhet kan använda sig av. Det Lea gjorde var att hon började med att skilja de 

två färgerna grön/röd åt och hon började med taken. Efter att ha separerat grönt från rött 

med taken gjorde hon samma sak med grunden, vilket resulterade i två rader med fyra 

av varje färg under varje takdel. Genom att separera tak och grund på det sättet 

resulterar detta i att de två första våningarna är konstanta med färgen vilket gör att hon 

endast behöver lägga ut den sista färgraden.  

 

Heinze (2005) skriver att en elev som använder den metod som precis beskrivits, har 

använt ett förenklat sätt att räkna ut hur många kombinationer som går att använda i en 

specifik problemlösningsuppgift. Genom att arbeta med denna typ av metod använder 

sig eleven, i detta fall Lea, av en strategi som kallas “odometer strategy”. Odometer 

strategy är en form av macro strategi vilket innebär att personen som använder sig av 

denna strategi gör det möjligt för sig själv att få fram alla möjliga kombinationer till 

färgläggningen av huset. (Heinze, 2005)  

 

Detta visar, enligt Heinze (2005), att dessa elever har en mer utvecklad matematisk sida 

än elever som är normalbegåvade. Vidare visar denna studie att fallenhet och 

problemlösning har ett samband vilket man som lärare kan studera om eleven använder 
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sig av strategier som är mer välutvecklade jämfört med andra elever i samma ålder. Visar 

det sig att en elev använder sig av mer välutvecklade strategier kan det betyda att eleven 

har en fallenhet för matematik och läraren behöver då studera denne elev flertal gånger 

för att se om det upprepas eller endast var en engångsföreteelse.  

 

5.5 Psykologer 

Hur ska man som lärare kunna fastställa om en elev har fallenhet för matematik? Enligt 

Michigan state board of education (1992) finns det inget korrekt tillvägagångssätt för att 

faställa om en elev har fallenhet men man kan se på de typiska personlighetsdragen om 

eleven besitter karaktäristiska drag för elever med fallenhet för matematik. Genom att 

använda sig av tester kan man fastställa om en elev presterar bättre än det normala men 

inte nödvändigtvis vilken nivå denne ligger på och därför behövs kombinationer av tester 

med observationer. Lärare kan vid behov be en skolpsykolog om hjälp för att göra 

intervjuer med elever i fråga för att faställa och förstå hur de resonerar kring matematiska 

problem och vidare kunna förstå hur långt eleven kommit i sin kognitiva utveckling 

(Pavlekovic, 2008). Michigan state board of education (1992) skriver att skolpsykologen 

har i uppdrag att hjälpa till att fastställa på vilken nivå en elev med fallenhet ligger på 

eller urskilja om denne har en fallenhet och inte bara är matematiskt begåvad. 

Skolpsykologen ska finnas som stöd för lärare och föräldrar till elev med fallenhet, detta 

för att eleven ska få den bästa undervisningen och hjälp till att kunna fortsätta att utvecklas 

kognitivt och psykologiskt. Psykologen är också ett bra verktyg för läraren att använda 

sig av när man ska välja vilka tester som är lämpliga att använda sig av till diverse elever 

samt förklara på ett sådant sätt att läraren förstår vad testet kan ge för resultat och svar. 
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6 Kreativitet och elever med fallenhet  

Under detta avsnittet får man läsa om kreativitet och elever med fallenhet för matematik.i 

underrubriken ”Avikande kreativitet” beskrivs kreativa tester för att fastställa om en elev 

har fallenhet för matematik. Rubriken ”Kreativitet i olika sammanhang” tar upp hur 

kreativitet kan ses inom matematiken och på vilket sätt den speglar sig där. 

 

6.1 Avvikande kreativitet  

Kreativa tester uppkom enligt Hongwon och Seokhee (2004) då man ansåg att andra typer 

av tester inte mäter alla matematiska egenskaper hos en elev som har fallenhet för 

matematik. Dessa kreativa tester är utformade på ett sådant sätt att eleven får en uppgift 

och ska på ett kreativt sätt lösa uppgiften med hjälp av ett tankesätt som är annorlunda. 

Ett annat sätt för eleven att lösa uppgiften kreativt är att ha ett effektivare tillvägagångssätt 

än den normalpresterande eleven. När eleven genomför detta test ska denne gå igenom 

fyra olika steg. De följande stegen som en elev ska genomföra är: förståelse av problem, 

planering av att lösa problemen, planens genomförande och reflektion av svaret och hela 

problemlösningsprocessen (Hongwon & Seokhee, 2004). Uppgifterna man ska använda 

sig av när man genomför den här typen av tester är uppgifter som gör att eleven måste 

använda sig av ett avvikande och sammanlöpande tänkande. 

 

6.2 Kreativitet i olika sammanhang  

Definitionen av kreativitet som samhället använder sig av och även det folk känner till är 

de typer som Haylock (1997) och även Desli och Zioga (2016) nämner, vilket kan vara 

t.ex. musik, konst, eller arkitektur. I den matematiska världen pratar man om kreativitet 

inom matematiken. Haylock (1997) skriver att kreativitet inom matematiken handlar om 

att eleven kan tänka utanför ramarna när denne får en problemlösningsuppgift. Eleven 

som arbetar med problemlösningsuppgifter använder sig av matematiska strukturer som 

hen redan besitter, detta för att finna en ny lösningsstrategi för att lösa uppgiften. Desli 

och Zioga (2016) nämner däremot att det finns två vanligare förklaringar till vad 

matematisk kreativitet är där den första handlar om ny matematisk kunskap och den andra 

handlar om förmågan att lösa matematiska problemlösningsuppgifter. 

 

Sriraman (2005) skriver om “The Free Market Principle” vilket beskrivs på det sätt att 

elever borde ta risker och våga tänka utanför ramarna med matematiska lösningar. 
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Uppmuntra till att ta risker och att våga visa sin lösning är något som lärare bör uppmuntra 

sina elever att göra, speciellt de elever med en särbegåvning. “The Scholarly Principle” 

(Sriraman, 2005) menar att lärare ska vara flexibla och positivt inställda till att elever har 

annorlunda, kreativa sätt att bemöta matematiska problem. Särbegåvade elever ska enligt 

Sriraman (2005) ges chansen och uppmuntras av läraren att generalisera problemet 

och/eller lösningen, detta för att kunna sätta det i annan kontext. Krutetskii´s (1976) 

skriver att kreativitet hör ihop med problemlösning eftersom det är problemlösning som 

ger eleverna möjlighet att tänka utanför ramarna. I enlighet med det Krutetskii (1976) 

skriver om att kreativitet och problemlösning hör ihop anser även Sriraman (2005) att 

problemlösning ger eleverna möjlighet att tänka utanför ramarna. Då eleven får tänka 

utanför ramarna ger det denne en chans att visa sin kreativa sida inom matematiken. Även 

Desli och Zioga (2016) skriver om att problemlösningens divergenta tänkande och 

kreativitet inom matematiken har koppling till varandra. När man låter eleven jobba med 

öppna problemlösningsuppgifter påstår Desli och Ziorga (2016) att en elev får större 

möjlighet att visa sin kreativa sida eftersom öppna problem kan ha flera olika tolkningar 

och lösningar än en normalpresterande elev. Genom att läraren väljer givande material 

till undervisning blir hen en nyckelkompetens till att öka elevens kreativa tankesätt. 

Läraren och dennes val av kreativa material blir viktig när det kommer till användning av 

uppgifter och utvecklandet av dennes kreativitet inom matematiken.  

 

Ett exempel på en problemlösningsuppgift där eleverna ges chans att tänka kreativt är en 

uppgift i “Rika matematiska problem” (Hagland. Hedrén. Taflin. 2005) som heter: 
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Samlarbilder 

 

Bilden till problemet SAMLARBILDER. Tecknare Anders Suneson.  

 

Fem elever har ett antal samlarbilder var. Den som har flest har 40 st. 

Medelvärdet är 22 st, medianen är 20 st och typvärdet är 20 st.  

a. Hur många bilder har var och en?  

b. Hitta på ett liknande problem. Lös det.  

 

(Hagland, Hedrén och Taflin, 2005, s.207). 

 

Varför denna uppgift anses relevant som en kreativ problemlösningsuppgift är för att 

eleverna kan använda sig av flera olika lösningar på uppgiften Genom flera lösningar 

tillåts elever att tänka utanför sina ramar och normala lösningsstrategier. Exempel på 

lösningsmetoder enligt “Rika matematiska problem” (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005) 

är rita en bild, konkret material, resonera logiskt och ekvation. 
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7 Sociala miljöer och elever med fallenhet   

Kommunikation sker alltid i en miljö, både fysisk så väl som social och 

kulturell. Miljön påverkar mer eller mindre den kommunikation som äger 

rum där.  

(Jensen, 2012, s.65). 

 

Detta avsnitt kommer att handla om på vilka sätt sociala miljöer som familj och skola kan 

påverka elever med fallenhet för matematik i deras skolgång. Avsnittet kommer även att 

handla om hur elever med fallenhet karaktäriseras och vad som kan påverka detta. Jensen 

(2012) skriver om kollaboration vilket han menar är synonym med samverkan. 

Författaren skriver vidare om hur kollaboration kräver en hög grad av kommunikation 

och att det ibland kan vara svårt att förstå vad någon annan menar. Genom att lärare 

exempelvis ställer öppna frågor utmanas elever då en diskussion kan sättas igång och 

detta är en så kallad social faktor i skolan.  

 

7.1 Elever med fallenhet för matematik  

Pettersson (2008) menar att det är viktigt att inte se elever med särskilda förmågor som 

en homogen grupp även om det finns flera personlighetsdrag som är gemensamma 

oberoende av om eleverna har fallenhet för matematik eller exempelvis svenska. Precis 

som med “normalbegåvade” barn där ingen är den andre lik är det samma när det kommer 

till särbegåvade barn. Bloom (1985) gjorde en intervju med vuxna personer med särskilda 

förmågor inom matematik där alla visade sig ha varit ovanligt nyfikna av sig som barn. 

Bloom (1985) menar att nyfikenhet inte är något ovanligt när det kommer till barn i en 

viss ålder och att frågor som “varför då?”, “vad är det?” etc är något som alla barn frågar. 

Däremot är elever med särbegåvning extra nyfikna och envisa. Ett annat gemensamt drag 

för barn med särskild förmåga är att de kan spendera mycket tid med att bygga med 

klossar exempelvis och de väljer ofta att leka själva hellre än tillsammans med andra. 

Eventuella problem med sin handstil och ett ointresse till att skriva är något som särskiljer 

barn med särskilda förmågor i matematik med barn med särskilda förmågor i allmänhet 

(Pettersson, 2008). 

  

För att lyckas i skolan behöver särbegåvade elever uppmärksamhet och arbetsuppgifter 

som utmanar deras förmåga. Detta tar tid och resurser i anspråk och sällan prioriteras 
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detta uppdrag av skolan. Genom att inte få den tid och hängivenhet från skolan som de 

behöver, finns det stor risk att motivationen för matematikstudier försvinner. Denna tid 

och hängivenhet påverkar inte enbart elever med särskild begåvning utan även 

normalbegåvade elever som kan vara starka inom exempelvis matematik (Löwing 2006). 

  

Winner (1999) skriver att det finns tre avvikelser från normen när det kommer till 

särbegåvades personlighetsstruktur och sociala samt känslomässiga erfarenheter. En 

avvikelse från normen är att särbegåvade elever är starkt motiverade till att uppnå 

mästerskap och njuter av utmaningar. En annan är att särbegåvade är starkt självständiga 

och den sista avvikelsen är att de tenderar att tillbringa mer tid själva än 

genomsnittsbarnet, detta för att personer med särbegåvning behöver och vill vara 

ensamma för att kunna utvecklas. Viktigt att poängtera är att detta är en slags 

generalisering och kan skilja sig då elever med särskild begåvning inte ska ses som en 

homogen grupp (Winner, 1999). 

 

7.2 Familjer till elever med fallenhet för matematik  

Enligt Axelsson (2000) betyder föräldrarnas kommentarer på elevers prestationer mer än 

lärarens när det kommer till elever och deras skolarbete. Axelsson (2000) menar också 

att man som förälder kan se skillnad på söner och döttrar när det kommer till begåvning. 

Författaren menar att föräldrar anser att sönerna är begåvade och döttrarna anstränger sig 

mer. Det skrivs vidare i Matematik - ett kommunikationsämne (Axelsson, 2000) att när 

man kopplar framgång till begåvning så får det en positiv effekt hos elevernas förmåga 

men när man kopplar framgång till ansträngning så får det en negativ effekt. (Axelsson, 

2000). 

  

Frågor som “varför då?” och “vad är det?” är inget ovanligt när det kommer till barn i en 

viss ålder. Det som skiljer föräldrarnas svar i intervjuer som är gjorda av Bloom (1985) 

är att föräldrarna till särbegåvade barn svarade barnen med engagemang och inlevelse 

vilket oftast ledde till fler frågor och intressanta diskussioner. Det finns en anknytning 

mellan föräldrars engagemang och elever med framgång inom exempelvis matematik 

(Pettersson, 2008). Bloom (1985) skriver i sin studie att hemmets roll och förväntningar 

av barnet är viktig för utvecklingen av begåvning och fostran till att alltid göra sitt bästa. 

Det fanns en förväntan från föräldrarna i studien att barnen gjorde sitt bästa och arbetade 

hårt även om de inte förväntades att alltid vara bäst (Pettersson, 2008). 
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Winner (1999) skriver om sex stycken generaliseringar som är utmärkande för 

särbegåvade barns familjemiljöer där tre av dessa inkluderas i denna studie då dessa tre 

var mest relevanta för undersökningen. En av generaliseringarna är att särbegåvade barn 

växer upp i berikade miljöer och en annan generalisering är att föräldrarna är drivande 

och förebilder till barnen. Winner (1999) skriver vidare om hur särbegåvade barn intar 

speciella positioner i familjer, detta på grund av att man tror att dessa barnen antingen är 

förstfödda eller enda barnet. Det finns inget som genetisk säger att det förstfödda barnet 

presterar bättre än det andra, dock menar Winner (1999) att när ett syskon föds förlorar 

det förstfödda barnet sin ställning. När det kommer till förstfödda och syskon kan det 

handla om motivation då de äldre barnet kan bli driven att prestera i syfte att återta sin 

ställning i familjen (Winner, 1999). 

 

7.3 Skolan och elever med fallenhet för matematik  

Enligt Pettersson (2008) umgås och diskuterar ofta elever med särskilda förmågor hellre 

med vuxna än med barn i deras egen ålder. De har alltså ett större utbyte att vara med 

vuxna än med "normalbegåvade" i deras egen ålder. 

 

De elever som har en lärare som skapar närhet i sitt sätt att kommunicera tror 

att de i hög utsträckning lär av och med läraren.  

(Jensen, 2012, s.101) 

 

Citatet ur Jensen (2012) kopplas till det sociala när det kommer till elever med fallenhet 

för matematik men också till alla elever generellt i skolan. Lärarens och skolans attityd 

och handling till elever med särskilda förmågor kan vara avgörande när det kommer till 

motivationen och strävan efter att vilja lära sig mer. 

  

I Lee, Olszewski-Kubilius och Thomson (2012) artikel fanns det en hypotes om att elever 

som är särskilt begåvade inom något ämne har svårt att fungera socialt, dock motsades 

denna hypotes efter undersökningen som gjordes på, i detta fall 740 elever. Eleverna i 

undersökningen ansåg själva att de hade lätt för att få och behålla vänner, vilket visade 

sig stämma trots hypotesen om annat. Undersökningen i artikeln (Lee, Olszewski-

Kubilius och Thomson, 2012) anser motsatsen mot vad Pettersson (2008) säger när det 

kommer till att särbegåvade elever har mer utbyte med vuxna inom det sociala. 
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Enligt Normell (2008) är vissa situationer i skolarbetet svårare än andra men att 

problematiken skiljer sig beroende på vilken lärare som tillfrågas. Författaren menar att 

något av det svåraste i yrket som lärare är när elever är omotiverade. Kontakten med 

föräldrar är något som lärare kan se som tungt och jobbigt då det kan vara föräldrar som 

anser att läraren ställer orimliga eller för lite förväntningar och krav på eleverna. Normell 

(2008) beskriver olika situationer i skolan där en situation handlar om en lärare som har 

elever som hela tiden ställer frågor och krav, exempelvis “varför ska vi läsa det här? Jag 

kommer aldrig att behöva det!” (Normell, 2008, s.122). Kopplat till denna litteratur kan 

man se ett samband mellan elever med fallenhet och de sociala faktorers påverkan. Frågan 

“varför ska vi läsa det här?” kan komma från en elev med fallenhet, detta för att eleven 

eventuellt inte blir utmanad tillräckligt och/eller känner sig uttråkad. 

 

Enligt Dahl (2012) har arbetssätt och val av aktivitet stor betydelse när det kommer till 

vilka, i enlighet med Krutetskiis (1976) matematiska förmågor, som kan upptäckas. 

Vidare menar Dahl (2012) att när elever arbetar med problemlösning socialt i grupp kan 

alla Krutetskiis beskrivna matematiska förmågor synliggöras genom observation. 

Förmågan att korta ned svaret kan dock vara exempel på förmåga som kan vara 

svåråtkomliga genom skriftliga lösningar och analys (Dahl, 2012).  

 

Pettersson (2008) skriver om hur elever med fallenhet för matematik ofta missgynnas i 

skolan på grund av lärares okunskap. Vidare beskriver hon bemötandet av elever med 

fallenhet för matematik i skolan och hur det påverkar deras matematiska utveckling 

(Pettersson, 2008).  

  

Eriksson och Petersson (2018) har för skolverkets räkning tagit fram ett stödmaterial för 

att arbeta med elever med särskild begåvning (bilaga A)där det beskrivs hur viktigt det är 

att exempelvis inte se särskilt begåvade som en homogen grupp, inte ens inom ett och 

samma ämnesområde. Särskilt begåvade elever behöver få acceptans och ett erkännande 

för sina styrkor och Eriksson och Petersson (2018) anser även att de bör få möjlighet att 

arbeta med elever på samma nivå som dem. (Eriksson och Petersson, 2018). 

  

Winner (1999) skriver om fyra olika skäl som kan vara till stöd för någon form av 

specialutbildning för särbegåvade. De fyra skälen är: 
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• Skolorna ställer låga krav  

• Låga krav leder till underpresterande  

• Akademiskt särbegåvade barn menar ofta att skolan spelar en liten eller ingen roll 

alls för utvecklingen av deras talang  

• Särbegåvade barn med oprivilegierad bakgrund lider värst av bristen på speciella 

pedagogiska insatser. 

 (Winner, 1999, s.207) 
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8 Resultatsammanfattning  

I Kapitel 5 och 6 kan man läsa om elever som har en fallenhet för matematik och hur man 

kan upptäcka dessa elever. I studien tas fem olika metoder upp vilket är: kännetecken för 

fallenhet, matematiska fallenhetstester, matematiska tester, problemlösning och 

psykologer. Dessa fem metoder kan hjälpa till att hitta elever som har en fallenhet för 

matematik. Vissa metoder utförs med hjälp av olika tester, andra görs med hjälp av att 

studera hur eleven tänker och agerar i det verkliga livet samt när de måste lösa olika 

matematiska uppgifter. Kreativitet är något som finns inom matematiken och inte endast 

i de estetiska ämnena. Att ha ett kreativt tänk kan innebära ett tänkande utanför ramarna 

vilket för elever med fallenhet för matematik innebär att se matematiken där andra inte 

ser den. Sociala miljöer och elever med fallenhet behöver nödvändigtvis inte ha ett 

samband utan sociala miljöer som hem och skola påverkar alla elever oberoende på om 

de är särbegåvade eller inte. Elever med fallenhet för matematik har generaliserade drag 

och sätt att arbeta på men relationen till vuxna och andra jämnåriga kan skilja sig på olika 

sätt. Ett sätt som kan skilja relationer mellan normalbegåvade elever och särbegåvade 

elever är att de särbegåvade eleverna kan ha lättare att diskutera med vuxna för ett mer 

givande samtal. Föräldrars inverkan har stor betydelse både när det kommer till 

motivation men framför allt drivet i elevens studier där elever med fallenhet för 

matematik ofta visar sig ha föräldrar som visar stort engagemang. Inverkan från föräldrar 

och skola är viktig på det sätt att eleven inte ska sluta vilja bli utmanad och därmed 

utvecklas kunskapsmässigt. 
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9 Diskussion  

I detta kapitel kommer en diskussion att genomföras utefter tre olika diskussionsområden. 

De olika områdena är resultatdiskussion, metoddiskussion och fortsatt forskning. 

Resultatdiskussionen har två underrubriker där det diskuteras fallenhet i allmänhet och 

sociala miljöns påverkan. I metodavsnittet kommer det att diskuteras hur metoden är vald. 

Den sista diskussionen lyfter fram en sammanfattning om vad vi har kommit fram till i 

denna studie samt hur man kan ta det vidare till fortsatt forskning.   

 

9.1 Resultatdiskussion  

Studien tar upp två frågeställningar som belyser metoder för att hitta elever med fallenhet 

för matematik samt sociala miljöns påverkan av densamme. Den andra frågeställningen 

berör de sociala miljöer som en elev kan möta i livet och vilken inverkan dessa kan ha för 

elever med fallenhet för matematik. Under studiens genomförande har det framkommit 

att sociala miljöer och elever med fallenhet nödvändigtvis inte behöver ha en koppling 

med varandra men att det däremot påverkar alla elever. Resultatet är uppdelat i två 

underrubriker för att enklare kunna knyta ihop syftet och frågeställningarna med den 

litterära undersökningen som har genomförts. 

 

9.1.1 Elever med fallenhet  

Elever som har en fallenhet för matematik kan ha en del kännetecken som gör att läraren 

kan upptäcka dessa elever. Läraren kan även ta hjälp av skolpsykolog för att fastställa hur 

eleven resonerar kring matematiska problem och om denne skulle kunna ha fallenhet. 

Pavelekovic (2008) anser att psykologen kan genomföra intervjuer med eleverna för att 

se hur de resonerar men också för att kunna fastställa deras kognitiva förmåga. Krutetskiis 

(1976) och Sheffields (2013) olika kännetecken påminner mycket om varandra då de 

nämner liknande typer av karakteristiska drag där ett av dragen är att eleverna ska kunna 

argumentera för sina matematiska lösningar. Ett karaktäristiskt drag som Sheffield 

nämner men som även Pettersson (2008) tar upp som ett kännetecken, är att elever även 

ser det matematiska i det verkliga livet vilket inte Krutetskii (1976) nämner som ett 

karaktäristiskt drag. En tydlig punkt som Sheffield (2013) trycker extra på är att en elev 

med fallenhet inte behöver besitta alla typiska drag som en elev med fallenhet kan besitta. 

Tolkar man Krutetskiis (1976) arbete om sin modell behöver man, enligt honom, se alla 

hans nämnda karaktäristiska drag för att en elev ska ha en matematisk fallenhet. Sheffield 
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(2013) och Krutetskii (1976)  är inte ense om vilka verktyg som krävs för att upptäcka 

om en elev har fallenhet för matematik. Författarna är inte heller överens om vad som 

krävs för att bli ansedd eller klassas som en elev med fallenhet för matematik. Båda 

författarna anser och är överens om att matematisk fallenhet är något man utvecklar och 

inte något man föds med. Får eleven växa upp i en stimulerande miljö, kan deras förmåga 

utvecklas betydligt fortare än de jämnåriga eleverna, vilket kan leda till en fallenhet för 

matematik. 

  

Läser man Stålnackes (2018) stödmaterial skriver hon att elever som inte blir sedda eller 

utmanade kan hamna i en sinnesstämning där de inte bryr sig om eller slutar anstränga 

sig när det kommer till matematik. Winner (1999) menar även att elever med fallenhet 

som inte blir stimulerade inom matematiken ofta blir diagnostiserade med 

koncentrationssvårigheter eller hyperaktivitet. Winners (1999) diskussion om 

diagnostisering kan sättas i relation till både Sheffields och Krutetskiis anseende om att 

fallenhet för matematik inte är något medfött vilket kan verka motsäga sig genom 

understimulans. Vi har efter egen erfarenhet sett elever som är högpresterande i 

matematik men som inte blir sedda då läraren fokuserar mer på att hjälpa de elever som 

inte klarar ämnet. Elever som inte blir sedda men som är duktiga inom ämnet sitter mest 

av tiden och ger klagomål på att de redan kan det som lärs ut och väljer att istället att göra 

annat i klassrummet vilket kan resultera i att de exempelvis stör sina klasskamrater. 

Stimulans och resultat är sammanfattningsvis något som hör ihop och som har en stor 

inverkan när det kommer till elever med låg motivation för matematikämnet. 

  

Problemlösningsuppgifter och matematiska tester är metoder som man kan använda sig 

av för att hitta elever med fallenhet för matematik. Ett annat sätt att hitta elever med 

fallenhet för matematik är att studera de typiska karaktärsdrag som finns för just detta. 

Genom litteraturen som har studerats kan man se att det inte finns ett korrekt sätt att gå 

tillväga för att hitta elever som har en fallenhet för matematik. För att hitta elever med 

fallenhet för matematik behöver man använda sig av flera olika metoder för att fastställa 

om en elev har fallenhet eller om eleven är högpresterande. Genom att använda sig av 

olika metoder kan man hitta sätt som stimulerar och passar eleven bäst när det kommer 

till ämnet matematik. 
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9.1.2 Sociala relationer  

Enligt Pettersson (2008) kan det påvisas att elever som har en fallenhet för matematik 

leker själva eller fastnar i en lek som görs på egen hand. I enlighet med Pettersson (2008) 

menar även Winner (1999) att elever med fallenhet gärna spenderar tid för sig själv, vilket 

menas vara vanligt men inte generellt för alla. Winner (1999) skriver att när elever i 

fallenhet spenderar tid själva kan det innebära att de är i behov av detta för att utveckla 

sin kompetens, vilket kan tolkas som sin kognitiva förmåga exempelvis. Elever i fallenhet 

har en mycket större vilja och envishet när det kommer till att lycka och kan spendera 

väldigt mycket tid inom en och samma aktivitet för att uppnå stor framgång i detta 

(Winner 1999). Genom erfarenheter som VFU och arbete i skolverksamheten har vi sett 

att elever som är högpresterande samt/eller har en fallenhet ofta leker för sig själva och 

leker gärna lekar som är mer avancerade än andra. 

  

Genom egna observationer kan man se att elever som är högpresterande tar det mer seriöst 

om man berättar att ett samtal hem kommer att göras om de inte sköter sig, än om man 

som lärare endast tillrättavisar eleven. Samma gäller när man uppmuntrar eleverna till 

deras beteende eller prestationer, elever som är högpresterande tar det mer seriöst. Att 

elever som är högpresterande och/eller har fallenhet tar samtal till föräldrar seriöst är 

något som Axelsson (2000) skriver om, föräldrarnas kommentarer och åsikter väger mer 

än vad lärarens ord gör. En intressant observation är om eleven inte känner motivation 

eller blir stimulerad kan detta innebära att det inte blir någon respons från eleven när det 

kommer till att läraren “hotar” med att ringa hem. Genom att se både stimulans och 

föräldrars inverkan på elever som är särbegåvade styrker detta Sheffields (2013) och 

Krutetskiis (1976) teori om att särbegåvning inte är något som är medfött. 

  

Thornberg (2013) skriver om 10 lärmiljömål där ett flertal tagits med i vår studie. 

Författaren skriver om prestationer vilket känns mest relevant när det kommer till elever 

med fallenhet vilket i enlighet med Sheffield (2013) och Krutetskiis (1976) teori om att 

man kan arbeta fram fallenhet. Genom att som elev känna behov av att prestera på en nivå 

som är högre än normalt kan detta påvisa någon sorts fallenhet eller särbegåvning och 

med hjälp av intervjuer och tester kan man se om eleven i fråga har en fallenhet eller 

endast är högpresterande inom ämnet. 
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9.2 Metoddiskussion  

Litteraturstudien grundar sig på att få fram en djupare förståelse för att upptäcka om 

elever har en fallenhet för matematik och hur dessa elevers sociala miljöer påverkar deras 

matematiska förmåga. Den stora tanken med denna studie är att föra vidare kunskap som 

samlats in och studerats för att senare undersöka om det stämmer genom att göra en 

empirisk studie om ämnet. Denna litteraturstudie har genomförts som ett steg för att få en 

förkunskap om hur man kan arbeta vidare med att finna elever med fallenhet för 

matematik samt att studera deras miljöer i det verkliga livet. 

  

I studien har metoden metaanalys använts där artiklar och annan litteratur har studerats 

genom att systematiskt granska och värdera innehållet, detta för att inte behöva läsa 

irrelevant litteratur och på det sättet effektivisera arbetsprocessen. En annan sorts metod 

som använts för att på djupet förstå varje artikel eller litteratur som använts, denna 

metoden är närläsning, vilket användes för att inte tolka texten fel. 

  

För att finna rätt information har vi tagit hjälp av bibliotekarie och en tilldelad handledare 

för att få fram användbara sökord. Vi har fått hjälp med hur man söker men också med 

att kombinera sökord i de olika databaserna som t.ex. ERIC och OneSearch, detta för att 

få fram relevanta artiklar. I databaserna har avgränsningar använts för att finna den mest 

relevanta informationen där abstraktet lästes som ett exempel för att sortera och finna den 

mest relevanta faktan till forskningsfrågorna. I studien har det använts 14 böcker och 13 

olika typer av rapporter, artiklar, avhandlingar m.m samt tre hemsidor, vilket ansågs vara 

tillräckligt för att kunna svara på forskningsfrågorna som har ställts till studien. 

 

9.3 Fortsatt forskning om elever med fallenhet och sociala relationer  

Elever med fallenhet kan hamna i bakgrunden från sina klasskompisar eftersom man som 

lärare prioritera att alla elever ska klara kriterierna. Det kommer göras en fortsatt empirisk 

studie om elever som har en fallenhet för matematik eller är särbegåvade inom ämnet och 

hur sociala miljöer kan påverka dessa elever. I den empiriska studien kommer främst 

fokus att vara på att se hur elever med fallenhet eller med särbegåvning fungerar i skolan 

som social miljö. Den empiriska studien kommer även att fokusera på hur elever med 

fallenhet eller särbegåvning interagerar med andra, både vuxna och barn, i skolan som 

social miljö. De olika sociala relationerna som går att finna inom skolverksamheten 

kommer att belysas samt hur elever med fallenhet upplever att de blir bemötta i skolan. 
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Det hade varit intressant att se om de olika metoderna går att använda när man vill 

fastställa om en elev har en fallenhet för matematik. Det mest intressant vi skulle vilja se 

är om problemlösning och kreativitet hör ihop på det sätt som Sriraman (2005) och 

Krutetskiis (1976) menar. Utifrån dessa tankar kommer fortsatt arbete genomföras som 

en empirisk studie med observationer och intervjuer, detta för att studera om det 

forskningen säger om ämnet stämmer överens med praktiken. 
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