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Abstrakt 

Denna systematiska litteraturstudie syftar till att analysera hur lärarens roll påverkar elever 

med fallenhet samt vilka stödinsatser som läraren kan ta hjälp av för att bidra till utveckling 

hos dessa elever inom matematikämnet. Vetenskapliga artiklar har analyserats och granskats 

utifrån vald teori och forskningsfrågor för att få fram relevant forskning kring det aktuella 

ämnet. Den systematiska litteraturstudien utgår från Mönks triadiska interdependensmodell 

där fokus ligger på att ta reda på hur lärarens roll påverkar motivation, kreativitet och höga 

intellektuella förmågor hos elever med fallenhet. Detta har medfört att forskningsfrågorna 

har besvarats i resultatet utifrån denna modell. Resultatet visar att lärarens roll har en stor 

betydelse för utvecklingen hos elever med fallenhet. Läraren ska väcka elevernas nyfikenhet 

och intresse samt ge utmanande uppgifter för att skapa motivation och möta deras behov. 

Resultatet visar även att stödinsatser såsom differentiering, acceleration och berikning är 

dem som framstår som mest främjande för utvecklingen hos elever med fallenhet i 

matematik.   

Nyckelord 

Elever med fallenhet, matematik, lärarens roll, stödinsatser, acceleration, berikning 

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Andreas Ebbelind som har stöttat oss genom hela arbetets gång. 

Andreas har givit oss vägledning och goda råd längst med vägen som har motiverat oss vid 

både fram- och motgångar. Vi vill även tacka våra respondenter för givande reflektioner och 

återkopplingar som har förbättrat kvaliteten i vårt arbete. Utan er hade inte arbetet gått i mål! 
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1 Inledning 

”Oj, är du redan klar? Du får vänta på dina klasskamrater” är något elever med 

fallenhet dagligen får höra i matematikundervisningen. Ett av dagens problem i 

skolan är att elever med fallenhet i matematik ofta osynliggörs. Detta leder till att 

elever med fallenhet sällan ges förutsättningar att komma till uttryck och visa sin fulla 

potential då lärarna fokuserar mestadels på de eleverna i svårigheter i matematik 

(Singer, 2016). Det innebär att elever med fallenhet inte ges en likvärdig utbildning 

som övriga elever eftersom de inte ges samma förutsättningar att utveckla sina 

kunskaper. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket 2018) står det att varje elevs lärandeprocess ska stimuleras för att 

utveckla deras kunskaper. I första kapitlet i läroplanen om skolans värdegrund och 

uppdrag belyses även vikten av en likvärdig utbildning. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 

2018:6) 

Våra erfarenheter från bland annat VFU-perioder är att vi har upplevt att verksamma 

lärare ofta centrerar undervisningen för de elever som befinner sig i svårigheter i 

matematik. Vi upplever däremot att elever som har lätt för matematik inte 

uppmärksammas i lika stor omfattning i verksamheten. Därför har vi valt att lägga ett 

större intresse för hur elever med fallenhet kan ges möjlighet att utvecklas med hjälp 

av olika stödinsatser och hur lärarens roll påverkar dessa elever i matematikämnet. 

Det vi har sett ute i praktiken är att elever som har lätt för matematik oftast tilldelas 

extraböcker eller extrauppgifter. Det har då varit i form av progression där eleverna 

får gå vidare med nästa moment inom det aktuella området. Andra erfarenheter är att 

dessa elever blir tilldelade repetitionsuppgifter. Vi har upplevt att eleverna tappar 

intresset för att arbeta med matematik när de blir tilldelade repetitionsuppgifter, då de 

anser att det blir för enkelt. Eleverna vill helst arbeta vidare i matematikboken.  
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att analysera hur lärarens roll kan 

påverka elever med fallenhet samt vilka stödinsatser som kan sättas in för att bidra 

till utveckling hos dessa elever inom matematikämnet.  

-        På vilka sätt påverkar lärarens roll elever med fallenhet i 

matematikundervisningen? 

-        På vilka sätt skulle läraren kunna bidra till att elever med fallenhet ges 

förutsättningar att utvecklas med hjälp av stödinsatser? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3(30) 

 

 

 

3 Begreppsdefinition 

Detta kapitel kommer tydliggöra centrala begrepp som ligger till grund för den 

systematiska litteraturstudien. Litteraturstudien fokuserar på hur lärarens roll 

påverkar elever med fallenhet. Därmed är det av stor vikt att förklara vad vi menar 

med dessa begrepp. Det finns en rad olika benämningar som används för att beskriva 

elever som når kunskapskraven i matematik utan svårigheter, varav elever med 

fallenhet är en utav dem. Det kan finnas eventuella skillnader i betydelsen av 

benämningarna som är viktiga att klargöra för att hindra oklarheter hos läsaren. Därför 

kommer vi att förklara kortfattat hur forskare definierar olika benämningar samt vår 

tolkning av dessa. 

 

3.1 Olika benämningar 

När forskare beskriver elever som med lätthet når kunskapskraven i matematik, kan 

de benämnas olika såsom elever med särskild begåvning, särbegåvning, 

högpresterande elever och elever med fallenhet. Vad är egentligen skillnaden mellan 

dessa benämningar? Forskare definierar ibland benämningarna olika, vilket gör att 

dessa benämningar är svåra att formulera till en exakt definition (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2016).   

 

Särskilt begåvade elever avviker från normen och visar en förmåga, förståelse, insikt 

och kunskap inom olika områden i upprepade situationer som oftast överraskar de 

vuxna. De visar dessa förmågor både i och utanför skolan (Persson, 2015). 

Särbegåvning är ett begrepp som en forskare lyft fram och beskrivit i sin forskning. 

Enligt forskaren bör en elev med höga intellektuella förmågor inte falla under 

begreppet begåvad elev. Förklaringen till detta är att en elev som saknar intellektuella 

förmågor utöver det vanliga, faller automatiskt under begreppet obegåvad. Alla elever 

har möjlighet att vara begåvade och därför bör de med högre intellektuella förmågor 

istället benämnas som särbegåvade (Persson, 1997). Högpresterande elever är ett 

begrepp som ibland kan förväxlas med elever med fallenhet, men de skiljer sig åt. 

Högpresterande elever är vanligtvis följsamma i undervisningen medan elever med 

fallenhet ibland uttrycker tvivel angående undervisningen och läraren. 

Högpresterande elever behöver inte nödvändigtvis ha fallenhet för matematik medan 

elever med fallenhet inte alltid definieras som högpresterande (SKL, 2016).  

 

Utifrån forskningen tolkar vi att särskilt begåvade elever, särbegåvning och elever 

med fallenhet faller inom samma ram medan högpresterande elever skiljer sig från de 

andra. De förstnämnda benämningarna handlar om elever som har en 

uppmärksammad förhöjd begåvning som skiljer sig från normen. Högpresterande 

elever däremot, benämns mer som en elev som arbetar och presterar på en hög nivå 

(SKL, 2016). I denna litteraturstudie har vi valt att använda benämningen elever med 
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fallenhet genom hela arbetet, även fast andra forskare har valt att benämna dessa 

elever med särskild begåvning eller särbegåvning.  

3.2 Elever med fallenhet 

Denna litteraturstudie fokuserar på elever med fallenhet för matematik och nedan 

finns en närmare beskrivning över hur andra forskare definierar elever med fallenhet. 

Detta för att läsaren ska få en förståelse över vilka elever som faller under denna 

benämning. Elever med fallenhet kan tillskrivas med ett antal egenskaper. Några 

exempel på dessa är snabb inlärningstakt, exceptionellt minne, nyfikenhet, ökad 

koncentrationsförmåga och begreppsförmåga samt observationsförmåga (Harrison, 

2003). Inom det matematiska området finns det liknande benämningar som beskriver 

typiska egenskaper hos elever med fallenhet. I matematikämnet är de utmärkande 

dragen hos dessa elever nyfikenhet för tal, flexibelt och kreativt tänkande samt 

förståelse för matematiska mönster och relationer. Andra karaktäristiska drag är även 

förmågan att föra matematiska resonemang och att använda tidigare matematiska 

resonemang i en ny kontext (Deal & Wismer, 2010). Singer (2016) nämner också de 

ovanstående aspekter som utmärkande för elever med fallenhet, men tillägger att 

dessa elever också besitter förmågan att engagera sig i självständiga arbeten och kan 

ta sig an utmanande uppgifter. 

 

Vi upplever att dessa forskare har liknande definition av elever med fallenhet då vi 

tolkar att de  talar om  elevernas förmåga att ”tänka utanför boxen” samt att de har en 

ökad nyfikenhet och koncentrationsförmåga. Utifrån det vi har läst har vi valt att 

definiera elever med fallenhet som en nyfiken elev som har en förmåga att lösa 

matematiska uppgifter utöver det vanliga . 

 

3.3 Lärarens roll och position 

Det sociologiska begreppet roll handlar om förväntningar relaterat till en social 

position eller uppgift. Med lärarens roll menas de förväntningar läraren har på sig och 

de uppgifter som de är avsedda att göra (NE, 4/10–19). Enligt positionsteorin har alla 

människor någon form av position. Positioner förhåller sig till varandra och varje 

position innefattar alltid rättigheter och skyldigheter. I skolans värld har läraren en 

position och eleverna en annan. Eftersom läraren blir naturligt överordnad i 

klassrummet har läraren en möjlighet att påverka klassen på olika sätt. Läraren väljer 

hur maktpositionen ska användas gentemot eleverna. I samtal mellan lärare och elev 

har de olika sociala rättigheter att uttala sig, beroende på position. Här handlar det om 

hur lärare och elever förhåller sig till varandra i undervisningen (Harre & 

Langenhove, 1999).  
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4 Teoriavsnitt 

I detta kapitel kommer vald teori att presenteras för att läsaren ska förstå den 

teoretiska utgångspunkten i studien. Studien utgår från utvecklingspsykologen Franz 

Mönks forskning om begåvade barn. Forskningsfrågorna i denna litteraturstudie 

kommer att analyseras i relation till Mönks teori. I teoriavsnittet kommer 

benämningen hög begåvning användas, eftersom detta är Mönks egna definition. 

Därmed väljer vi att använda Mönks benämning under detta avsnitt i studien. Vi vill 

klargöra att i kommande avsnitt kommer endast elever med fallenhet användas.           

 

4.1 Hög begåvning 

Det finns fyra olika kategorier av förklaringsmodeller för att definiera vad hög 

begåvning innebär. Mönks och Ypenburg (2009) beskriver dessa förklaringsmodeller 

i deras bok. Dessa går under namnen färdighetsmodeller, kognitiva komponent-

modeller, prestationsorienterade modeller och sociokulturellt orienterade modeller. 

Färdighetsmodeller utgår från om det går att fastställa vid tidig ålder om en elev har 

intellektuella förmågor. Kognitiva komponent-modeller handlar om skillnaden över 

hur en elev med hög begåvning och en elev med genomsnittlig begåvning bearbetar 

information. Prestationsorienterade modeller innebär att en elev med anlag för hög 

begåvning behöver ett särskilt stöd för att kunna utvecklas i enlighet med sina 

förmågor. Utvecklingen hos barn med hög begåvning beror på vilket stöd de får av 

sin direkta omgivning. Utgångspunkten för sociokulturellt orienterade modeller är att 

elever med hög begåvning bara kan förverkligas om individuella och sociala faktorer 

samverkar på ett gynnsamt sätt. Det handlar även om i vilken utsträckning högt 

begåvade elever ges tillgång till ett särskilt stöd för att förverkliga sina anlag och 

färdigheter (Mönks & Ypenburg, 2009).  

 

Vi tolkar att Mönks utgår mestadels från den sista modellen, då den har ett bredare 

fokus på det sociala perspektivet. Denna tolkning görs utifrån att se till Mönks 

triadiska interdependensmodell (se figur 1 s.7) som fokuserar på hur de sociala 

faktorerna påverkar de högt begåvade elevernas personlighetsdrag. Eftersom denna 

studie kommer utgå från den triadiska interdependensmodellen är även de 

sociokulturellt orienterade modellerna relevanta för denna litteraturstudie. Detta för 

att de fokuserar mest på hur de sociala faktorerna såsom lärare spelar roll för 

utvecklingen hos elever med fallenhet. De sociokulturellt orienterade modellerna 

handlar även om huruvida eleverna ges förutsättningar att utvecklas med hjälp av 

stödinsatser i undervisningen.  

 

4.2 Lärarens roll och stödinsatser 

Lärarens roll är att skapa en stimulansrik undervisning för alla elever. I de flesta 

klasser är eleverna jämnåriga men alla elever ligger på olika kunskapsnivåer. Detta 

betyder att deras kronologiska ålder inte är identisk med deras utvecklingsålder. 
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Eftersom lärare inte har någon utbildning i hur man ska anpassa undervisningen för 

högt begåvade elever bidrar detta ofta till problematik både för lärare och elever. 

Detta går att undvika om läraren väljer att inte bortse från att det finns högt begåvade 

elever och istället skapar möjligheter för eleverna att utvecklas med hjälp av 

stödinsatser. För att detta ska uppfyllas krävs det att läraren och lärarkollegiet är 

engagerade och motiverade i elevernas utveckling samt att undervisningen är flexibel 

på så sätt att det finns ett större utbud av olika läromedel (Mönks & Ypenburg, 2009).  

 

4.2.1 Acceleration och berikning 

Det finns två stödinsatser i undervisningen som är grundläggande för högt begåvade 

elever, vilka är acceleration och berikning. Begreppet acceleration handlar om att 

eleven börjar skolan tidigare eller att eleven hoppar över en eller flera klasser. Högt 

begåvade elever har ett behov av att möta elever som befinner sig på samma 

utvecklingsnivå för att stimulera elevens intellektuella, sociala och emotionella 

färdigheter. En annan form av acceleration är att en högt begåvad elev får arbeta i en 

snabbare takt i läroböckerna, för att utveckla sin kunskapsnivå. Begreppet berikning 

innebär att lärinnehållet fördjupas eller breddas för högt begåvade elever. Det valda 

innehållet bör ligga i elevens intresse och ha en anknytning till elevens färdigheter 

och behov (Mönks, 2009). Eleverna kan arbeta med olika områden antingen enskilt 

eller i grupp, där delar av området kan tilldelas utifrån varje elevs nivå ”Man kan till 

exempel erbjuda och främja intresseområden som musik, främmande språk, 

främmande kulturer och folkslag, rymdfart och historia”. (Mönks, 2009:75).    

4.3 Mönks triadiska interdependensmodell 
I detta arbete kommer Mönks triadiska interdependensmodell användas. Det finns 

faktorer som påverkar och avgör i vilken utsträckning prestationsförmågan kan 

utvecklas hos en elev med hög begåvning. I triaden finns tre personlighetsdrag som 

utmärker högt begåvade elever vilka är motivation, kreativitet och höga intellektuella 

förmågor. Med motivation menas att någon har viljan att fullfölja en uppgift som 

påbörjats. Kreativitet innebär att ha förmågan att finna idérika vägar för att lösa 

problem. Höga intellektuella förmågor handlar om att någon har en högre intelligens 

än genomsnittet. Det finns även tre sociala faktorer som ingår i triaden vilka är skola, 

vänner och familj. När dessa sex faktorer integreras på ett tillfredsställande sätt kan 

hög begåvning hos eleven komma till uttryck (Mönks, 2009). Mönks triadiska 

interdependensmodell finns nedan (se figur 1 s.7).       
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Figur 1. Mönks triadiska interdependensmodell, Mönks & Ypenburg, 2009, s.30.               

    

 

4.4 Operationalisering av Mönks triadiska interdepensmodell 

Utifrån Mönks triadiska interdependensmodell har vi tolkat att lärarens roll är en 

central del i den sociala faktorn som innefattar skolan. Då läraren bär ett av de största 

ansvaren i elevernas utveckling, är läraren en av de mest centrala sociala faktorerna 

inom skolan. Därmed har vi valt att främst fokusera på hur lärarens roll påverkar 

elever med hög begåvning.  

 

Då skolan påverkar personlighetsdragen hos elever med fallenhet, utgår vi från det 

faktum att stödinsatser används på något sätt i utrymmet mellan skolan och dess 

påverkan av personlighetsdragen. Med denna tolkning kommer litteraturstudien även 

fokusera på hur läraren med hjälp av stödinsatser kan påverka personlighetsdragen 

hos elever med fallenhet.  

 

Intentionen är att använda denna triadiska interdependensmodell för att analysera 

utifrån forskning hur lärarens roll påverkar personlighetsdragen hos högt begåvade 

elever. Vi kommer även använda Mönks begrepp acceleration och berikning för att 

analysera vad forskare skriver om stödinsatser.  
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod, datainsamling, analysprocess och etiska 

överväganden. I delkapitel 5.1 kommer det förklaras hur artiklarna har valts ut och 

hur sökningen gått tillväga i olika databaser samt hur övrig litteratur valts ut. Under 

delkapitlet 5.2 förklaras det hur vald litteratur och teori har använts för att besvara 

forskningsfrågorna. Delkapitlet 5.3 handlar om hur den systematiska litteraturstudien 

vilar på en etisk grund.  

 

Efter att ha avgränsat litteratursökningen på olika sätt har relevant litteratur blivit vald 

i relation till syftet. Genom att samla in data och granska flera studier blir resultatet 

mer reliabelt. Tillgängligheten av forskning inom det specifika området som studien 

fokuserar på var låg. Därmed uppstod det svårigheter när relevanta artiklar skulle 

väljas ut och användas i studien. De resultat som framkommit har kritiskt granskats. 

Endast ett fåtal artiklar har varit användbara och relevanta för det faktiska ämnet. Ett 

sökschema har bifogats (se bilaga 1) som visar hur sökningen gått tillväga och vilken 

litteratur som använts i denna litteraturstudie.  

 

5.1 Datainsamling 

Litteratursökningen genomfördes i relation till de centrala begreppen, detta för att få 

tillgång till relevant litteratur i forskningen. För att granska den aktuella kunskapen i 

relation till syftet valdes specifika sökord. De sökord som användes vid sökningen 

var matematik och elever med fallenhet. Under ett söktillfälle användes även en 

synonym till elever med fallenhet. Vid sökningen i ERIC översattes sökorden till 

engelska för att få ett bredare sökresultat. Ändelserna på begreppen togs bort vid 

sökningen för att få större tillgänglighet av litteratur som innefattar dessa sökord. När 

sökningen i databasen Libris genomfördes användes de svenska sökorden för att se 

ifall utbudet av artiklar skiljde sig åt.  

 

För att på ett enkelt sätt hitta relevant litteratur i förhållande till forskningsfrågorna 

kan AND, OR och NOT användas i en databassökning. AND används för att ge en 

mer begränsad sökning med färre resultat, medan OR används för att vidga 

sökningen. Detta kan exempelvis användas om det finns begränsad forskning kring 

det aktuella ämnet eller ifall man får fram för många resultat i sökningen. Den sista 

operatören som går att använda vid en sökning är NOT. Denna används nästan på 

samma sätt som AND och begränsar sökningen en aning (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström, 2013). Med denna vetskap valde vi att begränsa oss till sökoperatören 

AND för att sökningen skulle resultera i relevant forskning och endast ett fåtal 

artiklar. Sökningarna genomfördes på flera databaser, för att nå en hög reliabilitet.  
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Urvalet av sökningen avgränsades genom följande aspekter: 

 

• Endast litteratur tillgängliga i fulltext. 

• Endast litteratur skriven på engelska eller svenska. 

• Vetenskapligt granskad litteratur. 

• Tidsspann mellan 2000–2019 eller 2009–2019.  

• Lågstadiet/grundskolan 

 

5.1.1 Sökning i ERIC 

I den första sökningen i ERIC användes sökorden ”gifted students” and ”math”. Vi 

valde att avgränsa sökningen genom att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, engelsk eller svensk text, tidsspann 2000–2019 och tillgängliga i fulltext. 

Denna sökning gav 37 träffar. Vi började titta på artiklarnas rubriker och kunde redan 

utesluta en del av dem, eftersom fokus inte låg på vårt aktuella ämne. Utifrån detta 

valde vi att granska abstraktet i fem utvalda artiklar. Utav dessa fem var det en artikel 

som var relevant för vår studie. I den andra sökningen i ERIC valde vi att avgränsa 

ytterligare, för att endast få fram artiklar som fokuserade på lågstadiet. Vi valde även 

att minska tidsspannet till de tio senaste åren för att träffarna skulle vara tillförlitliga 

och dagsaktuella. Denna sökning gav 9 träffar. Vi granskade dessa artiklar på samma 

sätt som föregående metod och valde ut en artikel som hade en relevans i vår studie. 

Den tredje sökningen valde vi samma avgränsningar men valde att byta ut ett av 

sökorden, till en synonym av ”gifted students”.  Vi valde att använda ”academically 

gifted” för att se om vi fick fram andra sökresultat. Där fick vi fram 15 resultat varav 

en av dem hade ett innehåll som speglade vår forskning.  

 

5.1.2 Sökning i Libris 

Vi använde oss av databasen Libris för att få fram ytterligare artiklar inom vårt 

forskningsområde. Sökorden som användes var matematik* och elever med 

fallenhet*. Symbolen efter sökorden användes för att ge ett bredare utbud, eftersom 

sökorden inte måste vara sammanhängande utan de behöver bara finnas med 

någonstans i artikeln. Vi fick fram 3 resultat. Vi granskade artiklarna och såg att de 

överensstämde med tidigare avgränsningar från sökningen i ERIC. Av dessa artiklar 

valde vi ut en som stämde överens med forskningsområdet.  

 

5.1.3 Övrig litteratur 

Utöver de valda artiklarna från databaserna, har även annan litteratur tillkommit under 

arbetets gång. Det har valts ut olika böcker och övriga artiklar som har varit till stöd 

för studien. En manuell sökning innebär att artiklar som är av intresse för den aktuella 

forskningen ses över (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Vi har läst 

andra studier och funnit intressanta aspekter som berör vårt forskningsområde. 
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Skribenterna till studierna har hänvisat till flera relevanta källor som granskats. På 

detta sätt har andra artiklar och böcker valts ut.  

 

5.2 Analysprocess  

Vi har använt oss av vår tolkning av Mönks triadiska interdependensmodell (se 

kapitel 4.4) för att kategorisera den lästa litteraturen. Genom att göra en närläsning av 

dessa artiklar har vi markerat i olika färger under läsningen för att  enklare se vilken 

kategori innehållet ingår i. Vi har använt oss av ett kategoriseringsschema där vi 

stegvis ser forskningens innehåll tydligt. Därav såg vi vad forskare skrev om dessa 

valda kategorier och på så sätt kunde likheter och skillnader analyseras. I resultatdelen 

har vald litteratur  granskats utifrån fyra olika kategorier. Kategorierna har legat till 

grund för att kunna besvara forskningsfrågorna. Indelningen av kategorierna har skett 

på olika sätt. För att besvara första forskningsfrågan valde vi att färglägga allt i 

litteraturen som handlade om lärarens roll. Under läsningen märkte vi att det fanns 

fyra olika aspekter som utmärkte sig om hur lärarens roll påverkar elever med 

fallenhet. Därmed valde vi att utforma fyra underrubriker utifrån lärarens roll, för att 

enklare kunna besvara forskningsfrågan i resultatet (se figur 3). För att besvara den 

andra forskningsfrågan var tre kategorier redan valda innan litteraturen granskades 

vilka var stödinsatser, acceleration och berikning. Stödinsatser valdes för att det är ett 

av våra forskningsområden. Acceleration och berikning blev våra valda 

underkategorier eftersom Mönks fokuserar på dessa två stödinsatser. Därav var 

underkategorierna för den andra forskningsfrågan redan valda innan litteraturen 

granskades.  

 

Utifrån Mönks triadiska interdependensmodell har litteraturen granskats och 

analyserats. Den har granskats och analyserats utifrån hur den sociala faktorn 

(skolan), med fokus på hur lärarens roll och stödinsatser påverkar motivation, 

kreativitet och höga intellektuella förmågor hos elever med fallenhet. Som tidigare 

nämnts fokuserar litteraturstudien på en aspekt som finns i den yttre triaden, vilket är 

skolan. Vi tolkar att både lärarens roll och olika former av stödinsatser är innefattande 

aspekter i den fråga som handlar om hur skolan påverkar elever med fallenhet. 

Lärarens roll utgör en väsentlig del inom skolan och stödinsatser är ett hjälpmedel 

läraren kan använda för att påverka utvecklingen hos elever med fallenhet. Utifrån 

tolkningen (se kapitel 4.4) blev fokus att granska litteraturen utifrån lärarens roll och 

stödinsatser samt Mönks två former av stödinsatser vilka  är acceleration och 

berikning. Dessa fokusområden blev våra kategoriseringar. Vi valde att inte ha elever 

med fallenhet som en kategori eftersom samtliga artiklar berör just dessa elever och 

är på så sätt överflödig. Intentionen med processen är att besvara forskningsfrågorna 

i relation till teori och utvalda artiklar.  
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Kategoriseringsschemats utformning: 

 

Lärarens roll  

Vad krävs av läraren och hur bör läraren bemöta elever med fallenhet i 

klassrummet? 

 

Stödinsatser  

Vilka stödinsatser är främjande respektive hämmande för elever med fallenhet? 

 

Acceleration  

Hur kan acceleration användas i undervisningen samt vilka för- och nackdelar 

finns? 

 

Berikning  

Hur kan berikning användas i undervisningen samt vilka för- och nackdelar 

finns? 

 

Lärarens roll, stödinsatser, acceleration och berikning är de kategorier vi valt att 

avgränsa oss till. Frågorna under dessa kategorier förtydligar hur vi sorterat in läst 

forskning och vad vi valt att fokusera på för att kunna svara på forskningsfrågorna.   

 

5.3 Etiska överväganden                     

Forskningen ska vila på en etisk grund genom att använda litteratur som berör 

forskningsfrågorna. En systematisk litteraturstudie inkluderar inte individer på 

samma sätt som en empirisk studie. Likväl måste forskningen uppfylla en god 

forskningsetik i förhållande till litteraturen, då respondenten i detta fall är litteraturen 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Forskarna ska behandlas med 

respekt, trygghet och värdighet. Med detta menas att budskapet i texten inte ska 

förvrängas för eget bruk. Därför har vi valt att använda oss av närläsning utifrån en 

objektiv syn, istället för att göra en övergripande läsning där text kan tas ur sitt 

sammanhang. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) betonar att det även 

är viktigt att granska huruvida litteraturen tar ställning angående etiska överväganden 

och att forskningen inte är tendentiös. I forskningen bör en objektiv syn vara central 

för att inte direkt utesluta forskning som motsäger tidigare forskning. Detta togs i 

beaktning när denna litteraturstudie skrevs genom att kritiskt granska litteraturen 

utifrån en objektiv syn. 
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6 Resultat    

I det här kapitlet kommer resultatet av litteraturstudien att redovisas. Resultatavsnittet 

kommer med hjälp av det ifyllda kategoriseringsschemat (se bilaga 2) besvara de 

forskningsfrågor som ligger till grund för litteraturstudien. Eftersom litteraturen 

analyserats utifrån olika perspektiv och frågeställningar, faller det sig naturligt att 

denna indelning även görs i resultatet. Under rubriken 6.1 besvaras den första 

forskningsfrågan. Utifrån 6.1.1 har fyra olika underrubriker skapats efter 

litteraturgranskningen, för att förklara hur lärarens roll påverkar elever med fallenhet 

ur olika aspekter. Under rubriken 6.2 besvaras den andra forskningsfrågan. 6.2.1 

handlar om hur elever med fallenhet kan ges möjlighet att utvecklas med hjälp av 

stödinsatser.  Nedan finns en figur som visar hur underkategorierna bildats utifrån 

forskningsfrågorna (se figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2. Redovisning av hur underkategorier bildats utifrån forskningsfrågorna. 
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6.1 På vilka sätt påverkar lärarens roll elever med fallenhet i 

matematikundervisningen? 

Under detta delkapitel kommer den första forskningsfrågan besvaras. Med hjälp av 

att använda nyckelordet lärarens roll, har litteraturen granskats med forskningsfrågan 

i åtanke. Genom användningen av kategoriseringsschemat (se bilaga 2) har den fakta 

som berör lärarens roll kritiskt granskats. Den fakta som har varit relevant för att 

kunna besvara forskningsfrågan har valts ut. Utifrån detta har underrubriker skapats 

efter litteraturen granskats då lärarens roll är ett brett begrepp och det finns flera olika 

aspekter att ta i beaktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 
Figur 3. Redovisning av hur kategorierna och underkategorierna har bildats för att redovisa 

på vilka sätt lärarens roll påverkar elever med fallenhet i matematikundervisningen. 

 

 

6.1.1 Lärarens roll 

Utifrån vald forskning är samtliga forskare överens om att lärarens roll är 

betydelsefull för utvecklingen hos elever med fallenhet. Det som är centralt i lärarens 

roll är att läraren behöver kunskaper och ett visst förhållningssätt gentemot elever 

med fallenhet. Lärarens roll är även att skapa en god arbetsmiljö och väcka elevernas 

intresse för att öka deras motivation. Läraren bör även se till elevernas behov, för att 

eleverna ska utveckla sina högt intellektuella förmågor. 

 

6.1.1.1 Lärarkompetenser och förhållningssätt  

Lärarens roll och kompetenser är viktigast för elevernas utveckling i matematik. För 

att elever med fallenhet ska ges möjlighet att utvecklas  krävs det att läraren besitter 

goda ämneskunskaper, pedagogiska kunskaper och medvetenhet om undervisningens 

syfte, innehåll och arbetssätt. Detta innebär att läraren ska ha en god förståelse över 

hur undervisningen ska utformas för elever med fallenhet. En annan central aspekt i 

lärarens roll är att förstå och införskaffa sig kunskaper om elevens förutsättningar, för 
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matematikundervisningen? 
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6.1.1.2 Vikten av en god 

arbetsmiljö 

6.1.1.3 Intresse och 

motivation 

6.1.1.4 Elevens behov 
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att ha möjlighet att utforma en stimulansrik undervisning (Pettersson, 2011). Harrison 

(2003) belyser att det är läraren som bär ansvaret för att elever med fallenhet ska ges 

den utbildning och omvårdnad som krävs. Enligt Mellroth (2018) är det lärarens 

ansvar att ta hänsyn till en bred mångfald av inlärningsbehov och utforma 

undervisningen för att inkludera alla elever i lärprocessen. Läraren är en nyckelfaktor 

för att utforma undervisningen i den utsträckning att alla elever inkluderas. För att 

åstadkomma detta behöver läraren kunskap om elevernas specifika inlärningsbehov. 

Däremot hävdar Deal och Wismer (2010) att få lärare har kunskap om hur de ska 

tillgodose elevernas behov vid inlärning.  

 

Precis som Pettersson (2011) belyst, skriver även Deal och Wismer (2010) att det är 

viktigt att läraren har goda ämneskunskaper i matematik, för att kunna stötta elevernas 

inlärningsprocess. Det krävs även att läraren har en förståelse över hur elever med 

fallenhet lär sig. För att uppnå detta behöver läraren träning och stöd med avseende 

att kunna nå dessa elever. Rayneri, Gerber och Wiley (2006) anser att läraren behöver 

denna medvetenhet för att elever med fallenhet ska ha möjlighet att uppnå en högre 

kunskapsnivå. Singer (2016) skriver ”As important as it is to define and recognize 

students with mathematical gifts, talents, and promise, it is even more important to 

develop, support and enhance those traits” (Singer, 2016:16). Med detta menas att 

lärarens viktigaste uppgift är att utveckla, stötta och öka elevernas höga intellektuella 

begåvning. 

 

Som tidigare forskare har lyft fram är det viktigt att läraren är medveten och utbildad 

för att undervisa elever med fallenhet. Rayneri, Gerber och Wiley (2006) tydliggör 

att medvetenhet och utbildning är av vikt i den bemärkelse att det skapar möjlighet 

för lärare att stimulera och bemöta elevernas behov. Det ger även läraren en möjlighet 

att skapa en flexibel lärmiljö. Singer (2016) belyser vikten av att läraren har höga 

förväntningar på sig själv när det handlar om att undervisa elever med fallenhet. 

Lärarens förväntningar på eleverna är av lika stor betydelse, enligt Pettersson (2011).  

 

Läraren bör enligt Pettersson (2011) uppmuntra eleverna till samarbete och 

diskussion. Därmed skapas förutsättningar för att eleverna ska kunna interagera med 

varandra. Harrison (2003) visar dock på att interagerandet och relationen mellan 

lärare och elev är minst lika betydelsefull som interagerandet mellan andra elever. 

Tillit är även något som anses väsentligt i skapandet av relationer och för att skapa 

förutsättningar till att kunna stötta elever med fallenhet. Enligt Kahveci och Akgül 

(2014) ska läraren stötta elevernas lärande, genom att utmana och använda andra 

stödinsatser som kan vara till hjälp för att utveckla deras kunskapsnivå. Det krävs 

dock tillräcklig träning för att genomföra den sorten av undervisning. Läraren bör 

undvika att använda en elev med fallenhet som exempel, då detta kan leda till 

förnedring och eleven kan bli desto räddare att säga fel inför klassen. Detta kan i sig 

medföra att elevens självförtroende påverkas negativt.  
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Singer (2016) skriver om stödinsatser såsom acceleration och berikning där hon 

förklarar att det är betydelsefullt att som lärare vara medveten om dessa. Läraren bör 

vara flexibel i sitt tänkande, ha ett kreativt tillvägagångssätt, vara nyfiken, envis och 

självsäker när det uppstår problem i undervisningen. Läraren bör även ha en 

”verktygslåda” med problemlösningsuppgifter och vara engagerad i matematiska 

problem. Däremot belyser Erdogan och Yemenli (2019) att majoriteten av elever med 

fallenhet inte föredrar skrivuppgifter, då de måste visa hela sina lösningar vid bland 

annat problemlösning. Det krävs av eleverna att de visar sitt tillvägagångssätt vid 

lösningar av problem. Läraren bör ha en förståelse och medvetenhet angående detta, 

för att enklare kunna stötta eleverna genom olika problemlösningsuppgifter.  

6.1.1.2 Vikten av en god arbetsmiljö 

Rayneri, Gerber och Wiley (2006) förklarar att elever med fallenhet i matematik 

behöver en tillåtande miljö där lärare är medvetna om deras behov. En tillåtande miljö 

handlar om att varje elev ska få samma förutsättningar att utvecklas oavsett vilken 

kunskapsnivå de befinner sig på. För elever med fallenhet innebär detta en 

klassrumsmiljö där de ges möjlighet att utveckla sina kunskaper. Gällande 

klassrumsmiljön har läraren en betydande del när det kommer till att se över miljön i 

den utsträckning att se till elevernas olikheter och individanpassa undervisningen. 

Mellroth (2018) belyser att lärare medvetet bör arbeta för att skapa en lärmiljö där 

förståelse och acceptans av elevernas olika inlärningsbehov finns. Även Deal och 

Wismer (2010) förklarar att läraren behöver tillåta elevernas olikheter, med betoning 

på matematisk förståelse.  

 

Kahveci och Akgül (2014) skriver att en tillåtande och förstärkande klassrumsmiljö 

möjliggör för elever med fallenhet att arbeta prestationsorienterat. Det innebär att 

läraren är lyhörd, tillsätter stödinsatser och skapar en god klassrumsmiljö. Elevernas 

uppfattning av skolans miljö påverkar deras motivation att prestera. För att inte skapa 

en negativ bild av matematikämnet betonar Erdogan och Yemenli (2019) vikten av 

en god klassrumsmiljö och motiverande läraktiviteter. Rayneri, Gerber och Wiley 

(2006) påpekar att klassrumsmiljön är viktig att se över, eftersom den bidrar till att 

eleverna får en benägenhet att engagera sig i lärprocessen. Enligt Mellroth (2018) 

handlar en god klassrumsmiljö om att läraren accepterar och främjar upplevelsen av 

misslyckande i lösningsprocesser. Detta leder till att eleverna kan hitta andra vägar 

till målet, vilket utvecklar deras problemlösningsförmåga. Läraren bör även 

uppmuntra och ge eleverna möjlighet att välja sin egen lösningsprocess, för att stödja 

utvecklingen av deras kreativa förmåga. 

 

6.1.1.3 Intresse och motivation  

För att elever med fallenhet ska lyckas i matematikämnet är det nödvändigt att de har 

ett intresse för matematik. Dessa elever når sannolikt en större framgång i ämnet om 

läraren bidrar till att de får upp ett intresse (Singer, 2016). Erdogan och Yemenli 
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(2019) belyser att läraren bör motivera och öka självförtroendet hos elever med 

fallenhet för att motverka underprestation. För de elever som har negativa känslor 

gentemot matematik, krävs det att läraren förebygger dessa känslor. Både Pettersson 

(2011) och Harrison (2003) poängterar att läraren bör väcka elevernas nyfikenhet och 

intresse, för att motivera elever med fallenhet. Enligt Rayneri, Gerber och Wiley 

(2006) behöver dessa elever även få utmanas för att inte tappa motivation. I praktiken 

är det mer troligt att elever med fallenhet blir mer motiverade och engagerade när de 

deltar aktivt i lösningsprocessen.  

6.1.1.4 Elevens behov 

Läraren behöver anpassa undervisningen utifrån alla elevers behov och tydligt 

klargöra syfte och relevans för varje uppgift (Pettersson, 2011; Singer, 2016). Elever 

med fallenhet har enligt Harrison (2003) ett behov av samarbetsinlärning och 

samarbete med lärare för att undvika att de blir uttråkade och frusterade. Däremot har  

eleverna ofta har svårt att finna andra elever som ligger på samma kunskapsnivå med 

liknande intressen. Det innebär att det finns svårigheter att uppnå ett samarbete mellan 

elever med fallenhet. Mellroth (2018) skriver att läraren bör erbjuda en varierad 

undervisning på så sätt att eleverna får arbeta både individuellt och i grupp. Detta för 

att tillgodose elevernas behov. 

Kahveci och Akgül (2014) skriver även att elever med fallenhet blir uttråkade och 

frustrerade om skolan inte uppfyller deras pedagogiska behov. Vidare förklarar 

Mellroth (2018) att eleverna även kan bli uttråkade och kan ha svårt att förstå den 

övergripande kontexten, om undervisningen upplevs vara för långsam. Läraren bör 

inte hålla tillbaka eleverna i deras arbete. Många lärare ber elever vänta och ser helst 

att alla arbetar i samma takt i arbetsboken. Deal och Wismer (2010) skriver att det 

både är läraren och skolorganisationen som bär ansvar för att rikta lärandet utifrån 

elevernas behov.  

Något som Harrison (2003) understryker är att elever med fallenhet behöver få 

stimulans för att utveckla sin kunskapsnivå. Mellroth (2018) hävdar att elever som 

lätt når utbildningsmålen bör få ytterligare stöd och stimulans för att vidareutveckla 

sina befintliga kunskaper. Vidare skriver Mellroth (2018)  att bemötandet av läraren 

i elevernas process även är betydelsefull i undervisningen för att stödja elevernas 

tankeprocess. För att utveckla deras självständiga tänkande kan läraren fråga varför 

de tror att en uppgift är rätt istället för att bekräfta den direkt. Enligt Harrison (2003) 

bör läraren tillåta elever med fallenhet att tänka till, överväga och reflektera innan de 

svarar. Deal och Wismer (2010) skriver att läraren ska vägleda eleverna i riktning till 

att se flera alternativa svar och kreativt resonera kring matematiska problem. Detta 

leder till att eleverna får utforska, ifrågasätta och tolka sina resonemang.  

Repetition är något som flera forskare har diskuterat kring. Repetition är väsentligt 

för att elever ska befästa sina kunskaper. Däremot kan repetition för elever med 

fallenhet leda till frustration som leder till att de tappar glädjen för matematik. 
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Anledningen till detta är att elever med fallenhet i de flesta fall redan besitter de 

kunskaper som förekommer i repetitionsuppgifterna (Deal & Wismer, 2010). Elever 

med fallenhet har oftast inte något behov av repeterande uppgifter, då repetition inte 

upplevs motiverande (Erdogan & Yemenli, 2019; Kahveci & Akgül, 2014; Mellroth, 

2018).  

6.2 På vilka sätt skulle läraren kunna bidra till att elever med 

fallenhet ges förutsättningar att utvecklas med hjälp av stödinsatser? 

Under detta delkapitel kommer den andra forskningsfrågan besvaras. Med hjälp av 

att använda nyckelordet stödinsatser, har litteraturen granskats med forskningsfrågan 

i åtanke. Genom användningen av kategoriseringsschemat har den fakta som berör 

stödinsatser kritiskt granskats. Den fakta som varit relevant för att kunna besvara 

forskningsfrågan har valts ut. Underrubrikerna acceleration och berikning är Mönks 

benämningar som skapades innan litteraturen granskades och är centrala delar inom 

stödinsatser för elever med fallenhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. Redovisning av hur kategorierna och underkategorierna bildats för att redovisa på 

vilka sätt läraren skulle kunna bidra till att elever med fallenhet ges förutsättningar att 

utvecklas med hjälp av stödinsatser. 

 

6.2.1 Stödinsatser 

Differentierad utbildning är en pedagogisk strategi som kan användas i 

undervisningen. Differentiering i undervisningen kan bland annat handla om att 

tillämpa en ökad arbetshastighet, ändringar av uppgifter, öppna uppgifter eller 

flexibla grupperingar (Mellroth, 2018). Differentiering är organisatoriska åtgärder 

som vidtas för att möjliggöra individualisering. Individualisering handlar om att 

anpassa innehållet till elevernas förkunskaper och förmåga att lära. En organisatorisk 

åtgärd såsom nivågruppering har enligt forskning, visat sig ha en gynnsam effekt för 

elever med fallenhet. De får då arbeta med områden som de annars inte skulle kommit 

i kontakt med (Pettersson, 2011). Mellroth (2018) beskriver även att nivågruppering 

är något som elever med fallenhet kan ha ett behov av, då de får arbeta i homogena 

grupper. De har behovet av att arbeta med elever som befinner sig på samma 

kunskapsnivå för att kunna utveckla sina kunskaper.  

6.2 På vilka sätt skulle läraren kunna 

bidra till att elever med fallenhet ges 

förutsättningar att utvecklas med 

hjälp av stödinsatser? 

6.2.1 

Stödinsatser 

6.2.1.1 Acceleration 

6.2.1.2 Berikning 
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Differentiering handlar inte endast om olika uppgifter utan det kan handla om att 

förändra svårighetsgraden för att tillfredsställa elevernas behov (Deal & Wismer, 

2010). Det finns några aspekter att tänka på vid implementering av differentiering i 

klassrum med olika förmågor vilka är; en säker inlärningsmiljö, kvalitetsplan, 

erkännande av skillnader, kontinuerlig bedömning och utmaningar med att möta olika 

inlärningsbehov. Utmanande uppgifter och differentierad utbildning ger möjlighet att 

tillåta olika lösningsstrategier för att ge möjlighet att inkludera alla elever i 

undervisningen. En differentierad utbildning kräver en flexibel undervisning som 

tillåter och uppmuntrar eleverna att arbeta med uppgifter på olika sätt (Mellroth, 

2018). 

Rayneri, Gerber och Wiley (2006) skriver att en flexibel miljö tillåter eleverna att 

komma till sin fulla potential genom att kunna förflytta sig i klassrummet beroende 

på lärandeaktivitet. De förklarar även vikten av att använda informella 

klassrumskonstellationer, aktiva workshops, fältstudier och grupparbeten. Erdogan 

och Yemenli (2019) betonar även att eleverna ska ges tillgång till varierande 

aktiviteter och uppgifter såsom pussel, ”hjärnlekar” och mattetävlingar. Dessa 

aktiviteter upplevs mest uppskattade hos elever med fallenhet, enligt Erdogans och 

Yemenlis forskning. Även Pettersson (2011) belyser att läraren ska variera 

undervisningen för att nå alla elever. Deal och Wismer (2010) hävdar att konkret 

material är ett bra redskap att använda för elever med fallenhet, trots det faktum att 

dessa elever ofta har ett abstrakt tänkande. Detta redskap gör undervisningen flexibel 

då eleverna kan använda konkret material som ett hjälpmedel i olika 

lösningsprocesser. Läraren kan uppfylla elevernas behov på olika sätt genom att förse 

dem med kreativa aktiviteter och berikande ämnen som uppmuntrar till ett brett 

matematiskt tänkande.  

Mellroth (2018) belyser att läraren bör erbjuda elever med fallenhet väldesignade 

matematiska uppgifter. Läraren ska ge eleverna utmanande uppgifter för att stimulera 

deras behov och utvecklingsnivå (Erdogan & Yemenli, 2019). Uppgifter som inte är 

utmanande för eleverna påverkar inte bara deras kunskapsutveckling negativt, utan 

även deras sociala och emotionella utveckling påverkas negativt. Ingen utmaning 

leder till underprestation, enligt Kahveci och Akgül (2014). Pettersson (2011) påpekar 

att läraren ska utmana och stimulera eleverna i förhållande till deras förutsättningar. 

Problemlösning är en metod för lärare att stimulera utvecklingen hos elever med 

fallenhet. Problemlösningsuppgifter ska ge eleverna möjlighet att tänka själva. Öppna 

problemlösningar ger enligt Deal och Wismer (2010) alternativa lösningar som 

öppnar upp för diskussion, vilket leder till en utvecklad problemlösningsförmåga hos 

elever med fallenhet. Enligt Mellroth (2018) krävs det engagemang, pågående lärande 

och utveckling av innovativa lösningar för att förbättra elevernas resultat.  

Skolorganisationen ska vara utrustad med hjälpmedel och stödmaterial för både lärare 

och elever med fallenhet (Kahveci & Akgül, 2014). Harrison (2003) hävdar att 



 

19(30) 

 

 

 

kommunikation och teknologi kan hjälpa och stötta lärandet hos dessa elever. Enligt 

Kahveci och Akgül (2014) bör det finnas möjlighet att använda flera alternativa 

insatser såsom acceleration, gruppsammanställning och specialmaterial. Deal och 

Wismer (2010) skriver om olika anpassningar för elever med fallenhet. Anpassningar 

för dessa elever kan vara flerårig acceleration, berikning, ökad hastighet av läroplanen 

eller en fördjupning av kursplanens innehåll. Det mest givande anses vara ett samspel 

mellan samtliga anpassningar. Mellroth (2018) skriver om vilka anpassningar som 

upplevs vara mest gynnsamma, sett från ett lärarperspektiv. Det är kollegialt 

samarbete, differentiering av innehåll och lärares kunskap om elever med fallenhet 

som anses vara en förutsättning för läraren att utforma en undervisning som gynnar 

elevernas inlärningsbehov. Det beskrivs även att en kontinuerlig bedömning kan 

hjälpa läraren att se till vilka behov eleverna har.  

Läroplanen behöver se till elevernas behov och stimulera deras tänkande för att 

eleverna ska kunna nå sin fulla potential (Rayneri, Gerber & Wiley, 2006). 

Kursplanen i matematik försvårar lärarens arbete att utforma undervisningen för att 

nå elever med fallenhet (Kahveci & Akgül, 2014). En viktig aspekt utifrån läroplanen 

är att ge eleverna möjlighet att fördjupa sin förståelse för matematik. Fördjupning är 

vanligtvis associerat till att studera ett ämne i läroplanen på en djupare nivå eller med 

större komplexitet än föreskrivet av läroplan eller textböcker. Läroplanen inom 

matematikområden bör vara brett utformad för att ge alla elever en matematisk 

upplevelse (Singer, 2016). 

6.2.1.1 Acceleration 

Acceleration är en stödinsats för elever med fallenhet som används för att bidra till 

ett effektivt pedagogiskt arbete. Det handlar om att eleven får hoppa över årskurser, 

lära ämnen inom läroplanen i en snabbare takt, arbeta vidare inom ett ämnesområde 

eller en komprimering av läroplanen (Singer, 2016). Mellroth (2018) belyser att det 

är lämpligt för elever med fallenhet att hoppa över klasser eller gå vidare i läromedlen 

för att anpassa undervisningen utefter deras behov. Läraren bör uppmuntra eleverna 

och låta dem arbeta snabbare genom olika komplexitetsnivåer eller låta dem arbeta 

på en högre och mer komplex nivå från början. Acceleration ger elever med fallenhet 

möjlighet att öka deras prestationsförmåga. Även Kahveci och Akgül (2014) betonar 

att acceleration för dessa elever leder till en ökad prestationsförmåga.  

Med hjälp av acceleration kan elevernas förmågor på ett enklare sätt samspela med 

läroplanens innehåll, enligt Deal och Wismer (2010). Däremot är det av stor vikt att 

väga in ytterligare anpassningar för att kunna möta varje elevs kunskapsnivå, 

utveckling och tankemönster. Mellroth (2018) hävdar att acceleration antingen leder 

till en positiv inverkan eller ingen märkbar förändring på sociala konsekvenser såsom 

välbefinnande, självkänsla eller attityd gentemot skolan. Däremot kan acceleration i 

matematik medföra att eleverna inte har med sig grunderna som krävs inom ämnet, 

eftersom det är lätt att de går miste om de grundläggande delarna.  
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En form av acceleration innebär enligt Pettersson (2011) att eleven tillåts att arbeta 

vidare i egen hastighet i läromedel vilket benämns som hastighetsindividualisering. 

Hastighetsindividualisering används för att individanpassa undervisningen där alla 

arbetar med samma läromedel i egen takt. Det leder till att eleverna kan arbeta med 

olika områden. Detta medför dock att möjligheten till gemensamma diskussioner 

begränsas. Deal och Wismer (2010) beskriver att teknik i form av exempelvis 

mattespel, kan användas som ett hjälpmedel inom acceleration.  Konsekvensen för 

detta är även här att undervisningen inte bidrar till gemensamma diskussioner, vilket 

hämmar utvecklingen av elevernas kommunikationsförmåga. Deal och Wismer 

(2010) skriver vidare om en annan form av acceleration som innebär att eleven flyttar 

upp en eller flera årskurser, alternativt börja skolan i tidigare år. Även om eleven 

flyttar upp en eller flera årskurser, kan takten i den årskursen fortfarande upplevas 

långsam och överflödig för elever med fallenhet.  

6.2.1.2 Berikning 

Berikning är en stödinsats som innebär att den befintliga undervisningen för elever 

med fallenhet fördjupas utifrån elevernas intresse (Mattsson & Pettersson, 2019). 

Mellroth (2018) belyser att individuellt arbete ger elever med fallenhet möjlighet att 

fördjupa sig i ett intresseområde i egen takt, vilket betyder att de inte behöver vänta 

på sina klasskamrater. Detta tillvägagångssätt innebär att både acceleration och 

berikning samspelar. Att låta eleverna fördjupa sig i ett intresseområde är centralt för 

berikning, men att eleverna ges möjlighet att arbeta i egen takt pekar mer mot 

acceleration. Det är även fördelaktigt att elever med fallenhet placeras i grupper med 

likasinnade kamrater, för att ge dem möjlighet att utvecklas med kamrater som 

befinner sig på samma kunskapsnivå.  

Pettersson (2011) skriver om en form av berikning vilket är 

hastighetsindividualisering. Inom den här kontexten innebär 

hastighetsindividualisering att elever med fallenhet arbetar med samma uppgifter på 

olika nivåer. Det kan även innebära att uppgifter behandlas på olika sätt såsom 

fördjupningsuppgifter eller extrauppgifter. Mellroth (2018) och Deal och Wismer 

(2010) skriver om ett antal olika aktiviteter som lärare kan använda för att arbeta med 

berikning i undervisningen. Ett exempel på detta är att läraren erbjuder utomstående 

aktiviteter såsom matematikklubb. Elever behöver enligt Deal och Wismer (2010) 

daglig berikning, vilket kan användas i form av pussel, strategispel, fritidsaktiviteter 

och andra aktiviteter där logiskt tänkande används. Singer (2016) betonar att i stort 

sett alla elever kan utöka sin intelligens genom att använda rätt berikning. Även 

Kahveci och Akgül (2014) förespråkar berikning i den utsträckning att denna 

stödinsats resulterar att eleverna presterar på en högre nivå.   
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7 Diskussion  

I detta kapitel kommer samtliga delar av litteraturstudien diskuteras. Kapitlet kommer 

börja med en utförlig diskussion kring det resultat som framkommit i relation till syfte 

och forskningsfrågor. Resultatdiskussionen efterföljs av en sammanfattande 

diskussion av vald metod och tillvägagångssätt. Slutligen kommer en redogörande 

diskussion föras där tankar kring vidare forskning tas upp samt en avslutande del. 

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att analysera hur lärare kan påverka 

elever med fallenhet i matematik samt hur stödinsatser kan främja undervisningen för 

dessa elever. I delkapitlena 7.1.1 och 7.1.2 diskuteras de aspekter som framkommit i 

resultatdelen, kopplat till litteraturstudiens inledning och syfte.  

Det valda ämnet är kopplat till det vi ansåg vara en viktig aspekt i det kommande 

läraryrket. Den är aktuell för oss eftersom vi anser att det är en utmaning som lärare i 

praktiken att motivera elever med fallenhet. Syftet och forskningsfrågorna är 

formulerade utifrån vad vi skulle vilja få svar på med hjälp av litteraturstudien. Innan 

litteraturstudien skrevs var vi intresserade av hur läraren i praktiken egentligen ska gå 

tillväga i undervisningen för att elever med fallenhet ska utvecklas. Vi var även 

intresserade över vad som sker om behoven inte uppfylls hos dessa elever. Vi 

upplevde att vi inte har fått de kunskaper som krävs för att veta vilka stödinsatser som 

finns och hur läraren kan ta hjälp av dessa för att bemöta elever med fallenhet. Därför 

var intentionen med denna litteraturstudie att få kunskap kring hur lärarens roll och 

olika former av stödinsatser kan påverka utvecklingen hos elever med fallenhet inom 

ämnet matematik.  

7.1.1 Hur lärarens roll påverkar elever med fallenhet 

Lärarens roll var en av våra valda kategorier och efter att ha granskat litteraturen fann 

vi flera olika aspekter inom ramen för lärarens roll. Detta medförde en naturlig 

indelning av olika delkapitel för att kunna besvara forskningsfrågan ”På vilka sätt 

påverkar lärarens roll elever med fallenhet i matematikundervisningen?”. Enligt vår 

tolkning av den lästa litteraturen var forskarna överens om att lärarens roll är 

betydelsefull och en central del när det handlar om utvecklingen av elevernas 

kunskaper.  

I delkapitlet 6.1.1.1 ligger fokuset på vilka sätt lärarens kompetenser och 

förhållningssätt spelar roll för utvecklingen hos elever med fallenhet. Forskarna 

beskriver att det är av stor vikt att läraren besitter en förståelse och kunskap om hur 

undervisningen ska struktureras för att tillgodose inlärningsbehoven hos elever med 

fallenhet (Pettersson, 2011; Mellroth, 2018; Deal & Wismer, 2010; Harrison, 2003; 

Rayneri, Gerber & Wiley, 2006). Vi upplever att läraren först måste skapa goda 

relationer och vara medveten om deras förkunskaper för att kunna definiera en elev 

med fallenhet och på så sätt möta deras behov. Detta bekräftas i resultatet då Harrison 
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(2003) skriver att relationen mellan lärare och elev är betydelsefull för att skapa 

förutsättningar att tillgodose elevernas inlärningsbehov. I resultatet framkommer det 

att det är betydelsefullt att definiera elever med fallenhet. Däremot är vikten av att 

utveckla, stötta och öka elevernas höga intellektuella förmåga av ännu större 

betydelse (Singer, 2016). Läraren bör sträva efter ett inkluderande klassrum där 

läraren har höga förväntningar på sig själv men även på eleverna (Singer, 2016; 

Pettersson, 2011, Mellroth, 2018).  

Delkapitlet 6.1.1.2 fokuserar på vikten av en god arbetsmiljö, som påverkar elever 

med fallenhet. Vi anser utifrån läst litteratur att klassrumsmiljön är betydelsefull för 

att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kunskapsnivå. Vi anser även att en 

tillåtande miljö bidrar till en social utveckling då eleverna präglas av lärarens attityd. 

Genom lärarens förhållningssätt gentemot elevernas olikheter bidrar detta till att 

eleverna enklare kan acceptera olika behov i klassrummet. Forskarna är överens om 

att läraren bör ha en tillåtande miljö som innebär att läraren skapar en arbetsmiljö där 

acceptans, olikheter och förståelse synliggörs (Rayneri, Gerber & Wiley, 2006; 

Mellroth, 2018; Deal & Wismer, 2010).  

Resultatet visar att en tillåtande klassrumsmiljö med olika förutsättningar bidrar till 

elevernas motivation att prestera. Klassrumsmiljön ska även erbjuda aktiviteter som 

anses vara motiverande (Kahveci & Akgül, 2014; Erdogan & Yemenli, 2019). 

Elevernas uppfattning av skolans miljö påverkar motivationen hos elever med 

fallenhet, likväl som klassrumsmiljön (Kahveci & Akgül, 2014). Vi har upplevt att 

motivationen är av stor betydelse när det handlar om elevernas prestationsförmåga. 

Utifrån vår tolkning av Mönks triadiska interdependensmodell (se figur 1 s.7) 

påverkar lärarens roll personlighetsdragen hos elever med fallenhet. Ett av 

personlighetsdragen är motivation. Läraren kan påverka motivationen hos elever med 

fallenhet genom att skapa en tillåtande klassrumsmiljö och erbjuda intresseväckande 

aktiviteter.  

I resultatet framgår det att läraren bör uppmuntra eleverna att utveckla sitt kreativa 

tänkande vid olika lösningar av problem. Detta betyder att eleverna kan välja sin egen 

lösningsprocess och hitta andra vägar till målet (Mellroth, 2018). Kreativitet är ett 

annat personlighetsdrag hos elever med fallenhet. Läraren kan påverka kreativiteten 

hos elever med fallenhet genom att uppmuntra till olika vägar i lösningsprocessen.   

Delkapitlet 6.1.1.3 berör vikten av intresset och motivationen för att möjliggöra 

utveckling hos elever med fallenhet. Lärarens roll handlar enligt forskarna om att 

väcka elevernas nyfikenhet och utveckla deras intresse för matematik. Detta bidrar 

till en ökad motivation och ett ökat självförtroende hos elever med fallenhet (Singer, 

2016; Pettersson, 2011; Harrison, 2003). Rayneri, Gerber och Wiley (2006) skriver 

att elever med fallenhet bör ges utmaning för att öka motivationen. De bör även delta 

aktivt i lösningsprocessen. Vi anser att utmaning är betydelsefull i undervisningen, 

speciellt för elever med fallenhet. De eleverna som inte får utmaning tappar ofta både 
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intresse och motivation, vilket gör det viktigt att lyfta denna aspekt. Huruvida läraren 

utmanar eleverna är alltså en aspekt som påverkar elevernas motivation, vilket går att 

se i den inre triaden (se figur 1 s.7). 

Delkapitlet 6.1.1.4 handlar om hur läraren ska bemöta elevernas behov för att bidra 

till utveckling hos elever med fallenhet. Enligt våra erfarenheter har alla elever ett 

behov av en varierad undervisning för att ges möjlighet att befästa kunskaper. För 

elever med fallenhet är detta något som är viktigt i den utsträckning att de ska ges 

förutsättningar att både arbeta individuellt, men även arbeta med andra elever som 

befinner sig på samma kunskapsnivå. Vi upplever att detta är väsentligt då kunskaper 

utbyts mellan eleverna vid diskussion och samarbete, som bidrar till en fördjupad 

förståelse inom ämnet. För att se till alla elevers behov krävs det enligt forskare att 

läraren erbjuder en varierad och anpassad undervisning där syftet tydligt framgår. En 

varierad undervisning kan innebära att elever med fallenhet ges möjlighet att både 

arbeta självständigt och i grupp (Pettersson, 2011; Singer, 2016; Mellroth, 2018). 

Elever med fallenhet har ett stort behov av samarbetsinlärning och att arbeta med 

andra elever som har samma intellektuella förmågor som dem själva (Harrison, 2003; 

Mellroth).  

Vi upplever att det är av stor betydelse att ständigt ge elever med fallenhet stöttning i 

deras individuella arbetsprocess, för att dessa elever inte ska hållas tillbaka i 

undervisningen. Enligt vår tolkning kan en tillbakahållande undervisning medföra 

negativa konsekvenser, istället för ett främjande arbete. Forskare är överens om att 

elever med fallenhet behöver stöd och stimulans i lärprocessen där de får arbeta i egen 

takt för att uppfylla sina pedagogiska behov. Detta för att eleverna inte ska bli 

uttråkade eller frustrerade (Kahveci & Akgül, 2014; Mellroth, 2018; Harrison, 2003).  

Våra tidigare erfarenheter är att flera lärare förser repetitionsuppgifter till elever med 

fallenhet. Vi upplever att repetition ofta leder till att eleverna tappar sin motivation 

och kreativitet, då uppgifterna ofta löses per automatik och inte kräver ett brett 

matematiskt tänkande. Detta skulle kunna bidra till att eleverna inte utvecklar sina 

matematiska eller intellektuella förmågor. En annan erfarenhet är att vissa elever blir 

uttråkade vid beräkning av repetitionsuppgifter. Enligt forskare bör elever med 

fallenhet ges möjlighet att utveckla ett självständigt och kreativt tänkande genom att 

läraren vägleder eleverna till att se flera alternativa svar där de får utforska, ifrågasätta 

och tolka sina resonemang (Mellroth, 2018; Deal & Wismer, 2010). Utifrån Mönks 

triadiska interdependensmodell (se figur 1 s.7) tolkar vi som tidigare nämnts, att 

lärarens roll påverkar både kreativitet och motivation hos elever med fallenhet. 

Läraren bör bidra till att eleverna utvecklar ett kreativt tänkande och ökar sin 

motivation. Att läraren ständigt ger repetitionsuppgifter till elever med fallenhet är 

något som påverkar både deras motivation och kreativitet negativt. 

Repetitionsuppgifter är något som flera forskare anser vara varken motiverande eller 

vara ett behov för elever med fallenhet (Deal & Wismer, 2010; Erdogan & Yemenli, 

2019; Kahveci & Akgül, 2014; Mellroth, 2018).  
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7.1.1.1 Slutsats om lärarens roll 

En slutgiltig sammanfattning av ovanstående diskussion är att det finns flertal 

aspekter som är grundläggande för lärarens roll. Vi upplever utifrån resultatet att 

lärarens roll är väldigt omfattande och utgör en stor påverkan av personlighetsdragen 

hos elever med fallenhet. Lärarens roll är en viktig del inte bara för 

kunskapsutvecklingen, utan även socialt och emotionellt. Utifrån resultatet får vi en 

förståelse över att lärarens roll kan påverka elever med fallenhet både positivt och 

negativt.     

7.1.2 Hur stödinsatser kan främja undervisningen för elever med fallenhet 

Stödinsatser var en av våra valda kategorier. Eftersom acceleration och berikning är 

två former av stödinsatser som Mönks benämner, valdes  dessa två ut som kategorier 

innan vi granskade litteraturen. Dessa kategorier valdes för att kunna besvara 

forskningsfrågan ”På vilka sätt skulle läraren kunna bidra till att elever med fallenhet 

ges förutsättningar att utvecklas med hjälp av stödinsatser?”. Resultatet visar att 

utvecklingen hos elever med fallenhet både kan främjas och hämmas med hjälp av 

olika stödinsatser. 

Delkapitlet 6.2.1 handlar om vilka generella stödinsatser som kan påverka 

kunskapsutvecklingen hos elever med fallenhet. Flera forskare skriver om begreppet 

differentiering som en stödinsats för elever med fallenhet. Differentiering främjar 

undervisningen då det möjliggör individualisering, där arbetsmaterialet anpassas 

utifrån elevernas förutsättningar. Nivågruppering kan användas i en differentierad 

utbildning, vilket möjliggör att eleverna får arbeta i homogena grupper och beröra 

nya ämnesområden (Mellroth, 2018; Pettersson, 2011). Vi upplever att differentiering 

kan användas som en åtgärd på olika sätt för att främja arbetet för elever med 

fallenhet. Erfarenheterna av differentiering är att vissa lärare erbjuder utvecklade 

arbetsblad för dessa elever. Detta innebär att undervisningen blir individanpassad 

utifrån varje elevs behov.  

Flexibel undervisning är något som fler forskare beskriver som en stödinsats för 

elever med fallenhet. Flexibel undervisning innebär att läraren tilldelar aktiviteter 

utöver den ordinarie undervisningen för elever med fallenhet. Detta för att tillgodose 

deras inlärningsbehov (Rayneri, Gerber & Wiley, 2006; Erdogan & Yemenli, 2019; 

Pettersson, 2011; Deal & Wismer, 2010). Vi anser att en varierad och flexibel 

undervisning är en viktig del vid inlärningen hos elever med fallenhet. Enligt våra 

erfarenheter bör lärare använda sig av varierade aktiviteter i undervisningen för att 

gynna alla elevers utveckling. Genom detta skapas förutsättningar att nå alla elever 

eftersom den mest gynnsamma inlärningen ser olika ut för varje elev.  

I resultatet framkommer det att väldesignade och utmanande matematiska uppgifter 

är betydelsefullt för utvecklingen hos elever med fallenhet. Detta för att stimulera 

elevernas behov utifrån sociala, emotionella och kunskapsmässiga aspekter. 

Problemlösningsuppgifter, framförallt öppna problemlösningar möjliggör för 
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diskussion, vilket öppnar för nya lösningsstrategier och utveckling av 

problemlösningsförmågor. (Erdogan & Yemenli, 2019; Kahveci & Akgül, 2014; 

Pettersson, 2011; Deal & Wismer, 2010, Mellroth, 2018). Vi anser att 

kommunikationen utgör en viktig del i matematik. Detta ger enligt vår uppfattning 

eleverna möjlighet att använda ett matematiskt språk som utvecklar ett matematiskt 

tänkande hos elever med fallenhet.  

Enligt forskare ska det finnas olika former av hjälpmedel såsom teknologi, 

gruppsammanställningar, kontinuerlig bedömning och specialmaterial för att främja 

inlärningsbehoven hos elever med fallenhet (Kahveci & Akgül, 2014; Harrison, 2003; 

Deal & Wismer, 2010; Mellroth, 2018). Vi anser att teknologi är ett gynnsamt 

hjälpmedel att använda i undervisningen. Det som är positivt enligt oss är när eleverna 

ges möjlighet att använda sig av olika digitala hjälpmedel såsom mattespel, där de 

kan arbeta på en individanpassad och intresseinriktad nivå. Med hjälp av denna 

stödinsats kan läraren kontinuerligt bedöma och följa elevernas individuella 

utveckling. En negativ aspekt vid användandet av digitala hjälpmedel skulle kunna 

vara att eleverna inte ges möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga. Vid 

användning av digitala hjälpmedel kan klassrumsdiskussioner begränsas, då alla 

elever har kommit olika långt och arbetar med olika områden.  

En annan viktig aspekt vad gäller stödinsatser är huruvida läroplanen kan ligga till 

stöd för undervisning hos elever med fallenhet (Rayneri, Gerber & Wiley, 2006; 

Kahveci & Akgül, 2014; Singer, 2016). Efter att ha granskat vad forskare skriver 

kring läroplanen, upplever vi att den inte fullt ut främjar arbetet för elever med 

fallenhet. Det finns inte heller några tydliga direktiv för hur undervisningen ska 

utformas för dessa elever samt hur målen för dem utformas i relation till de befintliga 

kursmålen.  

Delkapitlet 6.2.1.1 handlar om hur stödinsatsen acceleration kan användas i 

undervisningen och hur den påverkar utvecklingen hos elever med fallenhet. 

Acceleration kan enligt forskare möjliggöra att undervisningen för elever med 

fallenhet anpassas utefter deras behov som kan öka deras prestationsförmåga. En 

annan positiv inverkan i användandet av acceleration är att eleverna ges möjlighet till 

ett ökat självförtroende och inställning till undervisningen i skolan. Antingen leder 

acceleration till en positiv effekt eller ingen effekt (Kahveci & Akgül, 2014; Mellroth, 

2018). 

Intrycket som vi fått genom erfarenheter och forskning, är att acceleration i vissa fall 

kan medföra negativa effekter om det tillsätts på fel sätt. I de flesta fall får elever med 

fallenhet antingen flytta upp i årskurser eller arbeta fortare fram i läromedel. Enligt 

forskare skulle en effekt av detta kunna vara att de centrala delarna inom 

matematikämnet inte medföljer. Det vill säga att eleverna tappar kunskaper som är 

väsentliga för ämnet och detta kan medföra problem i framtida arbetsområden. Vid 

en årskursförflyttning har det även framkommit att elever med fallenhet fortfarande 
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kan uppleva undervisningen för långsam. Vid en anpassning av teknologi och även 

hastighetsindividualisering menar forskare att elevernas kommunikationsförmåga 

blir bristande och begränsad (Deal & Wismer, 2010; Pettersson, 2011).  

Delkapitlet 6.2.1.2 handlar om hur stödinsatsen berikning kan användas i 

undervisningen för att påverka utvecklingen hos elever med fallenhet. Mellroth 

(2018) är en av de forskare som skriver att berikning ger elever med fallenhet 

möjlighet att arbeta på en individuell och djupare nivå utifrån deras intresse. Våra 

erfarenheter är att lärare ofta utformar uppgifter som anpassas utefter deras 

kunskapsnivå och intresse. Vi har tolkat att detta ger eleverna förutsättningar att öka 

sin prestationsförmåga och sina höga intellektuella förmågor. För att öka deras 

prestationsförmåga och deras höga intellektuella förmågor behöver elever med 

fallenhet även ges möjlighet till grupparbeten. De bör då arbeta med andra elever som 

befinner sig på samma kunskapsnivå.  

7.1.2.1 Slutsats om stödinsatser 

Vi uppfattar att stödinsatser för elever med fallenhet handlar mestadels om hur läraren 

utformar undervisningen. Undervisningen bör vara flexibel, individanpassad och 

intresseinriktad för att nå dessa elever. Acceleration och berikning är två olika 

stödinsatser som handlar om huruvida läraren går tillväga för att behoven hos elever 

med fallenhet ska tillgodoses. Vi upplever att berikning i de flesta fall ger en mer 

gynnsam effekt för utvecklingen hos elever med fallenhet än vad acceleration ger. 

Berikning möjliggör att den befintliga undervisningen fördjupas och utformas på en 

mer individuell nivå utifrån elevernas intresse. Vår uppfattning är att användandet av 

acceleration i undervisningen kan leda till både positiva och negativa effekter. Det vi 

upplever som positivt är att när elever med fallenhet flyttas upp i årskurser kan deras 

intellektuella och mentala nivå komma till uttryck då den kronologiska åldern inte 

alltid stämmer överens med utvecklingsåldern. Genom att socialisera sig med elever 

som befinner sig på samma nivå kan detta ge positiva effekter i elevens utveckling, 

både socialt och kunskapsmässigt. Vi uppfattar att det negativa med användandet av 

acceleration är att eleverna får en bristande kommunikationsförmåga och inte får med 

sig väsentliga kunskaper som är grundläggande inom matematik.  

7.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes i litteraturstudien var att kritiskt granska relevant litteratur. 

Sökningarna avgränsades i relation till syftet och forskningsfrågorna samt vårt 

fokusområde. Forskning om elever med fallenhet är ett relativt nytt forskningsområde 

och det finns ett begränsat utbud av litteratur som berör detta. Nackdelen med detta 

var att endast ett fåtal artiklar kunde väljas ut och användas i det framkomna resultatet. 

Anledningen var att samtliga avgränsningar gjordes för att få fram väsentliga artiklar 

tillhörande forskningsområdet. Avgränsningarna kunde ha utvidgats för inte gå miste 

om relevant litteratur, exempelvis tidsspannet. Det finns däremot fördelar att avgränsa 

tidsspannet. Tillkomsttiden är viktig att se över eftersom äldre forskning inte 
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nödvändigtvis är aktuell i dagens samhälle, då samhället ständigt förändras. Därmed 

begränsades tillgängligheten av eventuell betydelsefull forskning, vilket var ett 

medvetet val.  

Litteraturstudien fokuserar på hur lärarens roll och olika stödinsatser påverkar elever 

med fallenhet. Vår metod för att granska litteraturen var att göra kategoriseringar 

utifrån lärarens perspektiv med anknytning till Mönks triadiska 

interdependensmodell. Detta medförde att endast dessa kategorier valdes att ta med i 

resultatet. Effekterna av detta kan vara att andra intressanta aspekter föll bort. En 

aspekt som skulle kunna vara intressant att undersöka är till exempel hur andra sociala 

faktorer såsom familj och vänner påverkar personlighetsdragen hos elever med 

fallenhet.     

7.3 Vidare forskning och avslutning 

Våra förslag på vidare forskning om elever med fallenhet i matematik är att studera 

verksamheten genom att göra en empirisk studie. Vi skulle tycka att det hade varit 

intressant att intervjua verksamma lärare och ta reda på hur de bemöter elever med 

fallenhet. Vad de anser är viktiga aspekter gällande undervisningen för dessa elever 

samt vilka anpassningar de använder sig av för att möta elevernas behov och främja 

utvecklingen hos elever med fallenhet. En annan intressant aspekt att forska om enligt 

våra reflektioner är huruvida elever med fallenhet i matematik upplever 

undervisningen. Hur de anser att lärarens roll i undervisningen påverkar deras 

motivation, kreativitet och höga intellektuella förmågor.  

Avslutningsvis har denna systematiska litteraturstudie givit oss en större förståelse 

och utvidgat vårt tänkande kring undervisningen för elever med fallenhet i matematik. 

Det har framkommit flera olika aspekter som är av stor vikt att ta i beaktning som 

lärare för att främja utvecklingen hos elever med fallenhet. Vi vill poängtera att elever 

med fallenhet är en viktig målgrupp att uppmärksamma för att skapa möjligheter och 

inte låta dessa elever komma i skymundan.         
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between Classroom 
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Learning Style 
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Middle School Students 

and the Impact on Levels 

of Performance. V50, 

Iss. 2. 

 

Article, Report, 080: 

Journal Articles, 143: 
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ERIC  
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“gifted students” 

AND math* 

Vetenskapligt 

granskad 

 

Engelsk eller 

svensk text 

 

Tidspann 2009-

2019 

 

Lågstadiet  

 

Full text 
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E. (2019) Gifted 

Students' Attitudes 
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Qualitative 

Multidimensional 

Analysis. 

Article, Report, 080: 

Journal Articles, 143: 
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Perceptions on Their 

Schooling: A Survey 
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Journal Articles, 143: 
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Bilaga 2 
Kategoriseringsschema  

 
Titel och författare Lärarens roll Stödinsatser Acceleration  Berikning 
Rayneri, L.J., Gerber, 

B.L. & Wiley, L.P. 

(2006) The Relationship 

between Classroom 

Environment and the 

Learning Style 

Preferences of Gifted 

Middle School Students 

and the Impact on Levels 

of Performance. V50, Iss. 

2. 

 

Medveten om elevernas behov i 

lärprocessen – högre kunskapsnivå. 

 
Klassrumsmiljön – bidrar till 

engagemang i lärprocessen.  

 

kunskaper och utbildning – stimulans, 

flexibel undervisningsmiljö, bemöter 

elevernas behov.  
 

Aktiva i lösningsprocessen – motivation 

och engagemang. 
  

Flexibel miljö, informell 

klassrumskonstellation, aktiva 

workshops, fältstudier och 
grupparbeten. 

 

Flexibel miljö – förflyttning i 

klassrum – uppnår en högre 

potential. 

 
Läroplanen – elevernas behov – 

stimulerar tänkande – når full 

potential. 
 

  

Singer, F.M., Sheffield, 

L.J., Freiman, V. & 

Brandl, M. (2016). 

Research On and 

Activities For 

Mathematically Gifted 

Students. Cham: Springer 

International Publishing. 

 

Intresse för matematik – för att lyckas – 

når stor framgång.  
 

Definiera och känna igen en begåvad 

elev - ännu viktigare att utveckla, stötta 
och öka dessa egenskaper/drag.  

 
Medvetenhet och utbildning.  

Höga förväntningar på läraren.  

 

Medveten om stödinsatser - acceleration 

och berikning. 

 
Flexibelt tänkande, kreativt 

tillvägagångssätt, nyfikna, envisa och 

självsäkra när de löser problem.  
”verktygslåda” med 

problemlösningsuppgifter. Engagerade i 

matematiska problem.  
 

Bemöta elevernas behov.  

 

Ge eleverna möjlighet att fördjupa 

sin förståelse för matematik – 
läroplanen.  

 

Läroplanen -brett utformad för 
matematisk upplevelse.  

Lära ämnen inom 

läroplanen i en snabbare 
takt.  

 

Hoppa över årskurser, 
arbeta vidare inom ett 

ämnesområde, avancerad 
placering och läroplans 

komprimering.  

 

Acceleration är 

pedagogiskt effektiv. 

  

I stort sett kan alla elever 

utöka sin intelligens utan 
några gränser, genom att 

använda rätt berikning.  

Erdogan, A. & Yemenli, 
E. (2019) Gifted Students' 

Attitudes towards 

Mathematics: A 
Qualitative 

Multidimensional 

Analysis 

Läraren - skapa motivation, ökat 
självförtroende - förebygga 

underprestation.  

  
Förebygga negativa känslor gentemot 

matematik. 

 
Repetition upplevs inte motiverande. 

 

Eleverna vill inte arbeta med uppgifter 
där det krävs att de skriver längre 

förklaringar ex. problemlösning. Läraren 
bör ta detta i beaktning.  

 

Klassrumsmiljö och lärandeaktiviteter - 
för att skapa en positiv bild av 

matematikämnet.  

 

Eleverna ska ges utmanande 
uppgifter. 

 

Varierade aktiviteter och uppgifter.  
 

Pussel, ”hjärnlekar” och 

mattetävlingar upplevs mest 
uppskattade hos eleverna.  

 

 
 

 
 

  

Kahveci, N.G. & Akgül, 
S. (2014) Gifted and 

Talented Students' 

Perceptions on Their 
Schooling: A Survey 

Study 

Uppfylla pedagogiskt behov – om inte 
blir eleven uttråkad och frustrerad.  

 

Repetition upplevs omotiverade.  
 

Skolorganisationen ska vara 
utrustade med hjälpmedel och 

stödmaterial för både lärare och 

elever. 
 

Om eleven ges möjlighet 
till acceleration resulterar 

det till en högre prestation. 

Om eleven ges möjlighet 
till berikning resulterar det 

till en högre prestation. 
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Uppfattningen av skolans miljö påverkar 
elevens motivation till att prestera. 

 

Förstärkande och tillåtande 
klassrumsmiljö - prestationsorienterade 

sätt. 

 
Lyssna på eleverna, erbjud bättre stöd i 

undervisningen och en bra 

klassrumsmiljö. 
 

Inkluderande klassrum i lägre åldrar. 

 
Eleven ska inte användas som exempel - 

rädda för att säga fel inför klassen. 

 
Lärares utbildning om hur de ska nå 

dessa elever. 

 
Tillräcklig träning för att genomföra 

utmanande undervisning och andra 

stödinsatser för att utveckla elevernas 
kunskapsnivå. 

Flera alternativa insatser ex. 
acceleration, gruppsammanställning, 

specialmaterial.  

Kursplanen försvårar lärarens arbete 
att hjälpa elever nå sin fulla 

potential.  

 
Icke utmanade uppgifter påverkar 

inte bara dessa elevers 

kunskapsutveckling, utan också 
deras sociala och emotionella 

utveckling.  

 
Ingen utmaning leder till 

underprestation.  

 
 

 

Pettersson, E. (2011) 

Studiesituationen för 
elever med särskilda 

matematiska förmågor. 

Växjö: Linnaeus 
University Press 

Lärarens roll och lärarens kompetenser är 

viktigast för elevernas utveckling i 
matematik.  

 

Goda ämneskunskaper och medvetenhet 
om undervisningens syfte, innehåll och 

arbetssätt.  

 

Pedagogiska kunskaper. 

 

Viktigt att förstå och skapa kunskaper 
om elevens förutsättningar.  

 

Lärares förväntningar på eleverna är 
även viktigt.  

 

Uppmuntra samarbete och diskussion.  
  

Skapa förutsättningar för att integrera 

eleverna med varandra.  
 

Läraren anpassar undervisningen utifrån 

alla elevers behov.  
 

Tydligt visa uppgiftens syfte/relevans.  

 

Motivera genom att väcka nyfikenhet hos 

eleverna.  

 

Differentiering och 

individualisering. 
 

nivågruppering – en gynnsam effekt.  

 
Utmaning, stimulans och förhållande 

till deras förutsättningar.  

 

Tillgång till varierad undervisning.  

 

Problemlösningsuppgifter. 
 

 

 
 

Arbeta vidare i egen 

hastighet i läromedel – 
hastighetsindividualisering.  

 

Individanpassa 
undervisningen där alla 

arbetar med samma 

läromedel i egen takt. 

Medför att de kan arbeta 

med olika områden - 

begränsar möjligheten till 
gemensamma diskussioner. 

 

Ges extrauppgifter. 

 
Hastighetsindividualisering 

- arbetar med samma 

uppgifter på olika nivåer 
eller att uppgifter 

behandlas på olika sätt ex. 

fördjupningsuppgifter.  

  

Harrison, C. (2003). 

Giftedness in early 

childhood: The search for 
complexity and 

connection. Roeper 

Review, 26(2) 

Läraren bär ansvar för begåvade elevers 

utbildning och omvårdnad.  

 
läraren skapar en god relation och tillit 

till eleverna.  

 
Lärare - väcka nyfikenhet, motivation, 

lekfullhet, kreativitet och empati.  

 
Eleverna behöver få stimulans.  

 

Tillåter eleven att tänka till, överväga 
och reflektera innan de svarar.  

 

Kommunikation och teknologi kan 

hjälpa och stötta elevernas lärande.  
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Samarbetsinlärning och samarbete 
mellan elev och lärare.  

 

Svårt att hitta andra elever som ligger på 
samma nivå med liknande intressen - 

bidrar till uttråkning och frustration.  

 

Deal, L.J. & Wismer, 

M.G. (2010). NCTM 

principles and Standards 

for Mathematically 

Talented Students. Gifted 

Child Today. V33 n3 

p55-65. 

 

Få lärare vet hur man ska tillfredsställa 
deras behov.  

 

Lärare behöver träning och stöd för att 
kunna nå eleverna.  

 

Goda ämneskunskaper. 

 

Läraren måste ha en förståelse hur elever 

med fallenhet lär sig. 
 

Läraren behöver tillåta olikheter vid 

matematisk förståelse.  
 

Leda eleverna i riktning till flera 

alternativa svar - kreativt resonera kring 
matematiska problem. Utforska, 

ifrågasätta och tolka sina resonemang.  
 

Repetition - frustration som gör att 

eleven tappar glädjen för matematik.  
 

Lärare och skolorganisation - ansvar för 

lärande utifrån elevernas behov.  

 

Fleråriga acceleration, berikning, 
förändring i takten av läroplanen, 

komprimering av matematikplanen. 

 
Använda acceleration, omdirigerad 

berikning, och daglig berikning.  

 

Öppna problemlösningar – 

alternativa lösningar – diskussion 

och utveckling.  
 

Konkret material – trots att elever 

ofta har ett abstrakt tänkande.  
 

Lärare kan tillfredsställa elevernas 

behov på olika sätt. Utmana eleverna 
och förse med kreativa aktiviteter 

och berikande – uppmuntrar till ett 
brett matematiskt tänkande. 

 

Differentiering - kan handla om att 
förändra svårighetsgraden för att 

tillfredsställa elevens behov. 

  

Acceleration skulle kunna 
hjälpa till att passa in 

elevernas förmågor med 

den befintliga läroplanen, 
dock är det av vikt att väga 

in ytterligare anpassningar 

för att kunna möta varje 

elevs förvärvsgrad, 

utveckling, fokus och 

tankemönster.  
 

Även om man visar på en 

acceleration med 
uppflyttning i årskurs kan 

takten i den årskursen 

fortfarande upplevas 
långsam och överflödig för 

den begåvade eleven.  
 

Teknik kan hjälpa till i 

acceleration på så sätt att 
mattespel går att användas. 

De kan dock tappa 

kommunikationsförmågan 

om detta blir en vana.  

 

Pussel, strategispel, 
aktiviteter där logiskt 

tänkande används och 

fritidsaktiviteter. 
 

Behöver daglig berikning.   

Mellroth, E. (2018). 

Harnessing teachers’ 
perspectives: recognizing 

mathematically highly 

able pupils and 
orchestrating teaching 

for them in a diverse 

ability classroom. Diss 
(sammanfattning) 

Karlstad: Karlstads 

universitet, 2018. 

Tillgodose olika inlärningsbehov. 

Utforma undervisningen - Inkludering. 
Kunskaper om specifika 

inlärningsbehov.  

 
Medveten och skapa lärmiljö där 

förståelse och acceptans finns för olika 

inlärningsbehov. 
 

Ytterligare stöd och stimulans för 

utveckling av kunskaper.  
 

Bemötande i processen – stödja 

elevernas tankeprocess.  
 

Varför? Hur? – utveckla självständigt 

tänkande. Ingen bekräftelse direkt.  
 

Långsam undervisning – uttråkning, 
bristande förståelse av kontexten.  

 

Låt inte eleverna vänta med att fortsätta 
arbeta.  

 

Eleverna – inget behov av repetition.  
 

Acceptera och främja upplevelsen av 

misslyckande – utvecklar 
problemlösningsförmågan.  

Stödja utvecklingen av kreativ förmåga – 

uppmuntra och ge möjlighet till val av 
lösningsprocess.  

 

Differentierad utbildning – 

pedagogisk strategi. Flexibel och 
tillåtande undervisning för 

uppmuntran av olika arbetssätt.  

 
Utmanande uppgifter/ differentierad 

utbildning – möjlighet till olika 

lösningsstrategier – inkludering.  
 

Inkludera differentiering – 

arbetshastighet, flexibel gruppering, 
ändring av uppgifter och användning 

av öppna uppgifter.  

 
Implementering av differentiering – 

säker inlärningsmiljö, kvalitetsplan, 

erkännande av skillnader, 
kontinuerlig bedömning och 

utmaningar – möta inlärningsbehov.   
 

Kollegialt samarbete, differentiering 

av innehåll och lärares kunskap om 
hög förmåga möjliggör att utforma 

undervisningen som gynnar 

elevernas inlärningsbehov. 
 

Kontinuerlig bedömning – se 

elevernas behov.  
 

Erbjuda väldesignade matematiska 

uppgifter.  
 

Hoppa över klasser, gå 

vidare i läromedel – 
lämpligt för elevernas 

behov.  

 
Acceleration – tillväxt 

akademisk prestation.  

 
Positiv påverkan eller 

ingen märkbar förändring 

på sociala konsekvenser 
ex. välbefinnande, 

självkänsla och attityd till 

skolan.  
 

Konsekvenser – eleverna 

får inte med sig 
grundläggande kunskaper 

inom matematik.  
 

Uppmuntra – gå snabbare 

genom komplexitetsnivåer 
eller börja på högre 

komplex nivå från start.  

 
 

Placering i grupper med 

likasinnade kamrater.  
 

Individuellt arbete – fördel 

– ger möjlighet till 
djupgående intresseområde 

utan att tvingas vänta på 

sin åldersgrupp.  
 

Variation av grupparbete 

och individuellt arbete – 
tillgodose deras behov. 

Erbjuda utomstående 

aktiviteter ex. 
matematikklubb.   
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Läraren - nyckelfaktor till utformning av 
undervisning – inkludering.  

 

 
 

Engagemang, pågående lärande och 
utveckling av innovativa lösningar – 

förbättrar elevernas resultat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


