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ABSTRAKT 
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Elever med fallenhet för matematik i skolår 1-3 
En fallstudie om hur några lärare upptäcker, bemöter och stimulerar dessa elever. 

Students with an ability/talent for mathematic in their first three school years. 
A case study about how a group of teachers discovers, treats, stimulates these pupils. 

                                                                                                                    Antal sidor: 32 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur några lärare i skolår 1-3 möter 

och stimulerar elever med matematisk fallenhet. I bakgrunden presenteras lärarens 

betydelse, elevernas behov, individualisering, myter, hur man upptäcker och stimulerar 

dessa elever. Undersökningen är en fallstudie som bottnar i den kvalitativa metoden. Vi 

har intervjuat sex lärare. I resultatet såg vi att många av lärarna tyckte att de elever som 

har fallenhet för matematik visade på olika förmågor. Dessa förmågor är några av de 

som Krutetskii skriver om. När det gäller bemötandet av och hur de stimulerar elever 

med matematisk fallenhet så fanns det olika strategier hos lärarna. Något vi också 

upptäckte i vårt resultat var att ingen av lärarna, i undersökningen, berörde sin egen roll 

när det gäller att upptäcka dessa elever. Slutsatsen vi kunnat dra är att lärarna för det 

mest är medvetna om eleverna med matematisk fallenhet men kanske inte alltid om 

deras behov.  
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1. Inledning 

När vi skulle välja vilket ämne vi skulle skriva om i vår uppsats så var vi inriktade på att 

skriva om elever med matematiksvårigheter men vi fann att det fanns många uppsatser som 

handlade om detta. Däremot fanns det väldigt lite skrivet om elever med fallenhet i 

matematik. Detta fångade vårt intresse och valet blev därför inte så svårt. 

    Den debatt som förs i samhället handlar om hur många det är som inte når målen och 

vilken förändring som behövs av skolan för att alla ska bli godkända. Vi ska, som lärare, 

naturligtvis hjälpa alla elever att nå målen och fokus hamnar då ofta på de elever som har 

svårigheter men det finns också elever som har matematisk fallenhet. Wistedt (2005) skriver 

att ”Alla barn har rätt att utvecklas efter sin förmåga i skolan (s.53)”. Det är viktigt att lyfta 

och utmana dessa elever så att de utvecklas vidare och inte tappar motivationen för ämnet. 

Moldenius (2006) skriver i sitt examensarbete att; 

 
 ”Alla elever är olika, de har olika förmåga att kunna lära och olika ambition att vilja lära. 
Att individualisera undervisningen innebär att anpassa stoffet, alltså det ämnesinnehåll som 
en elev ska lära sig, till den elevens förkunskaper och förmåga att lära. Detta innebär att 
även de elever som har väldigt lätt för att lära matematik också skall få utmanande 
uppgifter att arbeta med.”(s. 7) 

 

    Wistedt (2005) skriver om Europarådets rekommendation nr 1248 som tar upp att barn 

med en särskild begåvning också har rätt till särskilt stöd. Europarådet menar i 

rekommendationen att det är viktigt att se upp så att det inte blir en särbehandling av dessa 

barn utan det särskilda stödet bedrivs i elevernas ordinarie klassrum. Hon skriver vidare att 

några år senare togs ämnet upp i den svenska budgetpropositionen 2002/03 då det påpekades 

att det är betydelsefullt att ”utveckla lärarutbildningen så att lärarstuderande ges möjlighet att 

ta del av ny forskning om högpresterande barns behov av särskilt stöd” (s.53). 

    Ahlberg skriver, i Matematik från början (2000), om den allmänna bilden och enligt den är 

matematisk förståelse endast reserverat vissa människor som har en speciell begåvning och 

att det därmed formar uppfattning av hur barn lär matematik. Hon menar att detta påverkar 

lärare och deras undervisning då de omedvetet bär med sig denna åsikt. För att alla elever ska 

få utvecklas inom matematiken krävs att de har en lärare som reflekterar och försöker ta 

elevens perspektiv genom att försöka utröna och förstå hur de erfar undervisningen. Det är 

vanligt som lärare att reflektera över hur undervisningen och skolmiljön kan stimulera och 

intressera de barn som har matematiksvårigheter men det är mer sällan den energin läggs på 

att stimulera de elever med matematisk fallenhet tror vi.  



 

 4 

    Vi vill därför titta närmare på hur lärare arbetar med dessa elever. Frågor vi funderar på är 

om lärare lämnar dem med sina matematikböcker eller om lärarna är medvetna om dessa 

elevers behov?  

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet är att undersöka hur några lärare i skolår 1-3 möter och stimulerar elever med 

matematisk fallenhet. 

 

2.2 Frågeställningar 

Vad menar lärarna med matematisk fallenhet och hur upptäcker de elever med matematisk 

fallenhet? 

Hur bemöter och stimulerar man dessa elever? 

 

2.3 Avgränsning 

Vår avgränsning består i att vi valt att undersöka hur sex lärare upptäcker och stimulerar 

elever med matematisk fallenhet.  

 

3. Bakgrund 

3.1 Definition och innebörd av begrepp i litteraturen 

Det finns många olika definitioner i litteraturen på barn som har lätt för matematik. Dahl 

(2005) tar upp svårigheterna att använda rätt term när det talas om de barn som har lättare att 

lära och förstå matematik än andra. Han menar att begreppet begåvad gör att tankarna går till 

att talangen eller kunskapen skulle vara given av högre makter. Vidare så anser han att 

begreppet högpresterande är för omfattande för det som man avser. Dahl använder sig av 

”matematisk talang” eftersom det handlar om något som man kan ha mer eller mindre av. 

Winner (1996) menar att det finns tre typiska beteende för barn med något slag av begåvning, 

de är brådmogna, envisas med att gå i sin egen takt och att de har en rasande iver att 

behärska. Hon tar även upp termen exceptionellt begåvat barn, s.k. underbarn, och menar att 

det är en extrem version av ett begåvat barn. 

    Wistedt (2005) skriver i ”Nämnaren” om en förändrad syn på matematikbegåvningar. Hon 

hänvisar till den ryske forskaren Krutetskii som i sin studie påpekar att begåvning inte är rätt 

ord att använda om barn med intresse och fallenhet för matematik. Han menar istället att 
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dessa barn har matematisk förmåga. Förmåga anser han är något föränderligt och dynamiskt, 

en potential som vi utvecklar i en aktivitet. 

    Wistedt m fl (2006) menar att den dynamiska synen på förmåga, som Krutetskii har, 

stämmer väl överens med den moderna forskningens syn på relation mellan arv och miljö och 

deras ömsesidiga beroende. Även vårt genetiska arv förändrar sig under livets gång på grund 

av miljöpåverkan. Enligt Wistedt m fl menar Krutetskii att arvet visst är viktigt, men 

matematisk förmåga är ingen statisk gåva som är förbehållet somliga utan att matematisk 

förmåga är något som utvecklas när man ägnar sig åt en matematisk aktivitet. Denna 

utveckling sker inte bara hos elever med matematisk fallenhet utan hos alla elever. 

Författarna påpekar vidare att matematisk förmåga inte bara består av en förmåga, utan av 

flera som samverkar med varandra inom stora områden. De skriver att Krutetskii menar att 

förmågorna grovt kan dela in i tre grupper; ”förmåga att insamla, bearbeta och bevara 

matematisk information” (s. 16). Med att insamla matematisk information menar man  

• ”Förmågan att tänka matematiskt och fånga den formella strukturen i ett 

problem” (s. 16)  

Med att bearbeta den matematiska informationen avses  

• ”Förmågan att tänka logiskt och förstå matematiska symboler. 

• Förmågan att generalisera matematiska objekt, relationer och operationer. 

• Förmågan till ett flexibelt tankesätt där man lätt växlar mellan strategier och 

representationer. 

• Förmåga att förkorta och förenkla matematiska resonemang och operationer.” 

(s. 16 - f) 

Att bevara matematisk information innebär 

• ”Förmåga att minnas matematiska relationer och metoder för problemlösning.” 

(s. 17) 

Gunnarsson & Hartonen (2006) har i sin uppsats vid Växjö Universitet funnit fyra av dessa 

sex ovanstående förmågor i sin undersökning. De menar att när elever kan bortse från onödig 

information och att förstå vad som söks kan de tänka matematiskt och fånga den formella 

strukturen. Andra förmågan de hittade var att elever i undersökningen kunde generalisera, 

detta såg de genom ”att eleverna kan se att uppgifterna är likartade och därför kan lösas med 

samma eller likvärdiga strategier” (s. 21). Vidare såg de exempel på flexibelt tänkande ”när 

eleverna växlar mellan rimlighetsbedömning, vardagslogiskt tänkande och andra strategier” 

(s. 23). Sista förmågan de hittade var förmågan att förenkla och förkorta matematiska 
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tankegångar och uträkningar. De menar att denna förmåga kan uttryckas genom att de hittar 

en formel, som underlättar, som de ser användningen av i andra uppgifter. 

    Wahlström (1995) skriver om att det är viktigt att ändra synen på begåvning, det finns 

många olika områden och olika sorters begåvning. Någon kan vara duktig på t.ex. sport, 

någon annan på gymnastik, musik, teater eller problemlösning. Hon menar att det även finns 

specialbegåvning och ger ett exempel från det gamla Grekland där ”uppskattades den som var 

en god talare. Man var `begåvad´ om man kunde fängsla människor med sina ord” (s. 26) 

medan det i Rom istället var ingenjören och soldaten som värderades högst. I en artikel på 

Växjö Universitets hemsida påpekar en projektgrupp som studerar ”Pedagogik för elever med 

förmåga och fallenhet för matematik” (2005) att begåvning definieras utifrån samhällets 

behov. Projektgruppen menar att behoven av och synen på olika slags begåvning växlar 

utifrån det samhälle och den familj som man lever i. Likaväl som begåvningen i ett 

jordbrukssamhälle kontra ett industrisamhälle skiljer sig så skiljer det sig även mellan de 

familjer eleverna kommer ifrån. 

    Moldenius (2006) lyfter Blooms tankar kring barns förmåga. Han menar att det inte går att 

förutsäga barns matematiska förmåga i de tidiga skolåren. Bloom anser att tidig framgång i 

matematik är åstadkommen av att lärare och föräldrar uppmärksammat elevens framgång och 

på det sättet stimulerat deras intresse och lust. Projektgruppen vid Växjö Universitet (2005) 

tar också upp Bloom och att han menar att det finns en del elever som är begåvade inom flera 

områden medan det även finns de som har fallenhet för ett område t.ex. inom matematik. 

Gunnarsson & Hartonen (2006) tar även de upp Bloom men pekar på att han ansåg att en 

begåvning inte behöver vara medfödd men med rätt bemötande från omgivningen kan ett 

intresse utvecklas. 

    När ordet fallenhet slås upp i Svenska Akademiens Ordlista (2006) definieras ordet 

fallenhet bl. a. med anlag. I Skolordlista (1973) tillkommer även definitionen begåvning. 

Dahl (2005) använder sig av ordet talang, något man kan ha mer eller mindre av. Krutetskii 

(Wistedt m fl, 2006) menar att arvet är viktigt men att miljön är en viktig del för att utveckla 

olika förmågor. I följande text kommer ordet fallenhet för matematik att användas, när 

talang/anlag och förmåga avses, men när det skrivs om vad olika författare anser, så används 

deras benämningar. 

 

3.2 Vad är matematik 

På frågan om vad matematik är finns det många olika svar. Ett svar kan vara att det handlar 

om siffror, tecken och bokstavssymboler. Många anser att det är något som hör ihop med 

naturvetenskapliga ämnen medan andra ser kopplingar till filosofin. Människor i olika åldrar 
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använder sig av matematik på olika sätt, små barn använder det i vardagssituationer t.ex. när 

de leker, klär på sig och så vidare. I PRIMgruppens studiematerial (2006) tas ett citat upp 

från kursplanen för matematik i grundskolan:  

”Matematik är en levande mänsklig konstruktion som omfattar skapande, utforskande 
verksamhet och intuition. Matematik är också en av våra allra äldsta vetenskaper och har i 
stor utsträckning inspirerats av naturvetenskaperna. Matematikämnet utgår från begreppen 
tal och rum och studerar begrepp med väldefinierade egenskaper” (Skolverket 1994, sid. 
26).  

PRIM-gruppen tar även upp våra olika styrdokument, Lpfö 98 och Lpo 94 och de mål som tar 

upp ett specifikt matematikinnehåll. 

” ’Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang. 
• Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum.” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 
13) 
”Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 
• Behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet  
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 12)´ ” 

Gunnarsson & Hartonen (2006) skriver i sin uppsats att för tjugo år sedan kom en skrivelse 

från Utbildningsdepartementet där man preciserar vad matematik är. 

Utbildningsdepartementet menar att matematik är ett hantverk, en konst och en vetskap. De 

menar vidare att matematik är ett hjälpmedel och ett språk för kommunikation och att 

matematik även är en del av vår kultur. 

 

3.3 Lärarens betydelse 

I Matematik – ett kommunikationsämne (Emanuelsson m fl, 1996) tas det upp att läraren är 

nyckelpersonen när det gäller att utveckla elevernas lust att lära matematik och deras syn på 

matematik. Författarna menar att det ska finnas ett resonemang mellan lärare/elev och mellan 

eleverna och att eleverna måste få föra en diskussion kring begrepp, metoder och 

matematikidéer. 

    Att läraren är en nyckelperson påpekas också upp i rapporten Lusten att lära – med fokus 

på matematik (2003). Där uppger eleverna samstämmigt, oavsett ålder, att läraren är den 

viktigaste personen för motivationen att lära. Eleverna pekar på flera viktiga faktorer och 

egenskaper som de önskar att deras lärare använder i sin undervisning bl.a. förmåga att 

inspirera, motivera, deras engagemang och att de kan ”förmedla att kunskap är glädje” (s 34-

35). Lärare som motiverar sina elever till att känna lust att lära knyter an till verkligheten, får 

med eleverna i intressanta diskussioner och visar kunskapens användbarhet. I rapporten 



 

 8 

skriver man om samarbetet mellan elev och lärare, för att det ska bli optimalt måste man se 

till de båda parternas förutsättningar. Vidare tas det även upp att lusten att lära ökar om 

läraren ger eleven respons på dennes lärande och att läraren uppmärksammar eleven. De 

påpekar även att läraren förmedlar lust att lära när hon/han visar tilltro till elevens förmåga att 

lära sig och att läraren kan visa användbarheten av kunskapen i verkligheten. Rapporten 

pekar på att elever har olika behov och att en lärare som är effektiv ”anpassar sin 

undervisning till de olika elevers behov, har tillgång till en bred repertoar av 

undervisningsmetoder och strategier som passar olika elevgrupper och presenterar 

informationen klart och på ett engagerat sätt”(s 36). 

    Ahlberg skriver, i Matematik från början (2000), om den reflekterande läraren och att 

lärarens eget förhållningssätt och inställning till matematik påverkar hur de planerar och 

genomför undervisningen. Hon menar att detta givetvis får följder i hur läraren utformar sin 

undervisning. Vidare anser hon att lärarens uppfattning om den egna kompetensen, i 

matematik, sin egen bild och erfarenhet av ämnet matematik i skolan, spelar stor roll i dens 

undervisning. Ahlberg tar också upp begreppen reflection in action och reflection on action. 

Hon menar att det första begreppet står för en yrkespraktiker som är medveten om vad som 

händer vid olika tidpunkter i ett händelseförlopp och som har en del av sin fokus på vad som 

sker. Det andra begreppet tycker hon handlar om att yrkespraktikern reflekterar efteråt över 

vad som hände och med det som bakgrund planerar för framtiden. I relation till lärarens 

yrkesroll menar hon att i läraryrket är den reflekterande praktikern en som ”vill försöka 

utvecklas och förbättra sin undervisning”(s 11). Hon påpekar att en reflekterande lärare 

försöker utröna och förstå hur eleverna erfar undervisningen genom att ta elevens perspektiv. 

Ahlberg skriver också om att barn är olika och att en del barn redan har kunskap om det 

momentet som behandlas i undervisningen. Hon menar att dessa barn oftast inte får lika 

mycket uppmärksamhet av läraren som de som har matematiksvårigheter. Vidare anser hon 

att de barn som har stora kunskaper måste få utmaningar, där de får pröva sina kunskaper och 

förmågor och vidareutveckla dessa. Eftersom många av barnen, med en rikare kunskap inom 

matematiken, ofta får sitta och arbeta enskilt i läroböckerna riskeras att de tappar intresset för 

matematik då de inte får den utmaningen som de behöver, menar Ahlberg. 

 

3.4 Vilka behov har elever med matematisk begåvning? 

Wahlström (1995) skriver om att begåvade barn har speciella behov. Hon menar att de har 

möjlighet att använda sin begåvning på ett bra sätt om dessa behov tillfredsställs. Dessutom 

mår de sannolikt mycket bättre om behoven tillgodoses. Wahlström anser att dessa behov 

bl.a. är: 
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• ”kunskap, av att få fördjupa sig i det de läser, att koncentrera sig och ”bli uppslukade” av       

ett arbete, att få brinna av nyfikenhet. 

• att kunna göra observationer och sedan se sammanhang. 

• att få ställa höga krav på sig själva 

• att få utveckla sin uppfattningsrikedom och kreativitet, att få leta efter ovanliga eller unika 

lösningar på uppgifterna.” (s. 99)  

• ”att utforska ämnen som man normalt inte intresserar sig för vid den åldern.” (s. 100) 

• ”att få uttrycka idéer, och opponera sig utan att bli betraktad som uppkäftiga eller stöddiga.” 

(s. 100) 

• ”att då och då få arbeta ensamma.” (s. 100) 

• ”att få tänka kritiskt och utvecklande (vilket innebär kritisk granskning av både sig själva 

och andra).” (s. 100) 

• ”att använda sin förmåga till abstrakt tänkande, att upptäcka och uttrycka samband mellan 

orsak och verkan.” (s. 100) 

• ”att få arbeta i sin takt (som kan vara snabb eller långsam). 

• att få vara genialisk i något, duktig i något och medelmåttig i något.” (s. 100) 

3.4.1 Begåvade barn som blir underpresterande barn 

Sollervall och Wistedt (2005) skriver, i sin artikel ”Att stödja elever med förmåga och 

fallenhet för matematik”, om att elever med förmåga och fallenhet inte alltid trivs i skolan. 

De presterar inte alltid i nivå med sin kapacitet för att de är understimulerade. Det finns de 

elever som tycker att det är besvärligt att inte vara som alla andra och de försöker därför att 

inte visa sin kompetens. 

    Dessa elever är oftast den grupp som läraren har mest besvär med då de oftast presterar 

mindre än vad de har förmåga till. Wahlström (1995) pekar på några faktorer som kan vara 

bidragande till detta, så som problematiska hemförhållanden, dålig hälsa, dålig hörsel eller 

syn, att de ofta fungerar dåligt socialt, saknar mål i sitt arbete och att de ibland fått 

inkonsekvent eller dålig uppfostran. Hon påpekar även att dessa barn till stor del är pojkar. 

Liksom övriga barn har begåvade barn stort behov av uppmärksamhet och om detta behov 

inte uppfylls genom ett bra arbete så skaffar man sig uppmärksamheten genom att bråka. En 

annan bidragande orsak till att dessa elever inte presterar sitt yttersta, kan bero på dåligt 

självkänsla. 
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3.5 Begåvade barn och det sociala samspelet 

Wahlström (1995) skriver i sin bok om begåvade barn att det är viktigt att fostra barn till 

sociala individer. Även Runesson (1997) tar upp detta i sin artikel i ”Pedagogiskt magasin”. 

Hon menar att det inte bara handlar om matematik som man lär sig under 

matematiklektionerna.  

 
”Via matematik lär man sig också något om sig själv och andra, man utvecklar sitt sätt att 
lära och att tänka etc. Då man löser matematiska problem, utvecklas också förmågan till 
kreativitet och flexibilitet i tänkande, till exempel genom att använda redskap på nya och 
annorlunda sätt. Vidare tränas förmågan att samarbeta och att inta olika perspektiv.” (s. 
33).  
 

Wahlström (1995) skriver att det är viktigt att vi ser till barnets alla delar, både den 

känslomässiga och den empatiska. Att det är så viktigt beror på att många av de begåvade 

personerna ägnar sig åt specialområden och isolerar sig till ett ensamt liv utan sociala 

kontakter. Det är troligt att dessa personer kommer att bli ledande personer med möjlighet att 

påverka samhällsutvecklingen i framtiden, då är det viktigt att de fungerar socialt. Wahlström 

påpekar också att det är en del av skolans och pedagogernas ansvar. I Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står det att ”Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att 

leva och verka i samhället” (s. 7). Runesson (1997) skriver att grupparbete är ett bra sätt att 

träna samarbete på. Där måste deltagarna träna sig i att uttrycka sig i ord, testa sina tankar 

och man måste samspela. Det är en tillgång att individerna är olika, det blir som en motor och 

en levande process. Alla människor har ett behov av att tillhöra en grupp och att få känna sig 

trygg i den gruppen. Detta är något som även Gunnarsson & Hartonen (2006) tar upp. 

 

3.6 Individualisering 

Monika Vinterek (2006) gör i sin rapport ”Individualisering i ett skolsammanhang” en 

sammanfattning om vad våra fyra läroplaner säger om individualisering. Hon skriver att de 

två första läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 talade om en individualisering där man i hög grad 

var inriktad på den enskilde eleven, utifrån ett starkt samhälleligt perspektiv. Detta innebar 

inte bara en individualisering för eleverna utan individualiseringen skulle också anpassas till 

lärarna. Det handlade om att det var lärarna som var ansvariga för individualiseringen. I Lgr 

80 handlade det om samma sak men också om att individen kunde nås via gruppen och man 

lyfte fram elevernas delaktighet. I Lpo 94 så handlar det om individen, både som elev och 

person. ”Undervisningen är för individen för den egna utvecklingens skull och förväntas till 

stor del vila på elevens ansvar.” (s. 38). 
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    Vinterek (2006) menar att det kan vara en ny kunskapssyn som gjort att termerna har 

ändrats. I Lpo 94 talas det inte så mycket om undervisning och att lära ut utan mer om 

lärande. Det handlar mer om elevens ansvar för sitt eget lärande. I Lgr 62 handlade det om 

elevers anlag och intressen medan det i Lpo 94 talas om varje elevs förutsättningar och 

behov. Det kan handla om både nutida behov och framtida behov och om att det kan finnas 

behov av att undervisningen är rolig och stimulerande så att elevernas intressen väcks. Elever 

har olika förutsättningar och orkar olika mycket. Ses en klass som en del av samhället så 

möter man i klassen, liksom i samhället, olika behov och intressen och det kan bli 

motsatsförhållanden. Det kan handla om rörelsebehov, behov av lugn och ro, behov av 

gemenskap eller möjligheten av att få arbeta enskilt. 

    Vinterek (2006) menar att begreppet individualisering handlar om olika metoder, speciellt 

med tanke på hur begreppet används i läroplanstexterna och avser då olika metoder för hur 

eleverna ska nå mål och ämneskunskaper. Hon ger också exempel på olika typer av 

individualisering: innehålls-, omfångs-, nivå-, hastighets-, metod-, miljö-, material-, 

värderings- och ansvarsindividualisering. Detta kan även ses ur olika perspektiv, det ena 

perspektivet sätter det samhälleliga i centrum och det andra individen. Vinterek skriver även 

om att grunden för talet om individualisering var en solidarisk tanke om att alla skulle ges 

lika stora möjligheter för att nå så långt som möjligt i kunskapsutvecklingen. Det fanns tankar 

om att samhället gick miste om viktiga resurser om inte alla fick samma möjligheter.  

    Gunnarsson & Hartonen (2006) tar upp olika författares syn på individualisering. De 

skriver att det är viktigt att individualisera inlärningen, även för elever med fallenhet för 

matematik, så att de inte bara räknar vidare i böckerna eller får extra böcker och nya 

uppgifter. Det är också av stor viktig att man som lärare introducerar nya begrepp och 

områden inom matematiken även för de elever med fallenhet för matematik. Dessa elever 

behöver antagligen inte arbeta med området eller begreppet lika länge som de andra eleverna. 

 

3.7 Myter om begåvning 

Wistedt (2005) tar upp att det finns vissa myter om elever med begåvning. När det talas om 

elever med fallenhet för matematik pratas det om dessa barn som en grupp men de är precis 

lika olika varandra som alla andra barn är. De har olika begåvningar, fallenhet och intressen 

menar Wistedt. Hon anser att vi lätt uppfattar dem som en grupp eftersom vi har brist på 

kunskap om dessa barn och om variationen i deras fallenhet i matematik. 

    Winner (1996) menar att det finns nio myter om elever med begåvning. Den första myten 

anser hon är att barn som är begåvade anses ha en generell begåvning och att de behärskar 

hela registret. Hon skriver att barn som är begåvade inom ett område till och med kan ha 
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inlärningssvårigheter i ett annat. Myt nummer två, menar Winner, är uppdelningen mellan 

förmågor inom olika områden. Barn med begåvning inom akademiska färdigheter som kan 

mätas med ett IQ-test kallas begåvade medan elever som har begåvning som antingen är 

konstnärlig, idrottslig eller musikalisk kallas talangfull. Detta anser hon delar upp barn med 

begåvning i två grupper men pekar på att det inte finns någon grund för en sådan här 

uppdelning då de senare barnen inte är speciellt olika de akademiskt högpresterande. Tredje 

myten kallar Winner för exceptionell IQ och menar då att det ofta anses att barn med en 

begåvning har högt IQ vilket inte alltid stämmer enligt Winner. Myt nummer fyra och fem 

slår Winner ihop och pratar om arv kontra miljö. En vanlig föreställning är att begåvningen är 

ärftlig vilket Winner anser bortser från miljöns påverkan. I motsats till föregående mening 

finns det de som menar att begåvningen är resultatet av en miljö med intensiv träning ivrigt 

påhejade av omgivningen och Winner pekar här på att det inte går att bortse från arvet. En del 

anser att begåvade barn har drivits fram av föräldrar som pressat sina barn till deras 

kunskaper. Detta menar Winner inte alls stämmer då en sådan inblandning oftast blir 

destruktiv. Myt sju tar upp att psykologer och forskning visat att begåvade barn mår extremt 

bra såväl fysiskt och psykiskt vilket inte alls stämmer enligt Winner. Tvärtom, menar 

Winner, är dessa barn ofta olyckliga och socialt isolerade om de inte har kamrater som har 

samma intresse för något område. Näst sista myten påstår att alla barn är begåvade på sitt sätt 

och därför tas inte hänsyn till dem som har begåvning i något skolämne. Winner skriver att 

detta gör att de som verkligen har en begåvning diskrimineras då de inte får den undervisning 

och stöd som de behöver. Sista myten handlar om när de begåvade barnen blir vuxna och 

förutsätts att de blir framstående inom det området som de har begåvningen i. Detta är inte 

alls säkert, anser Winner, då det inte går att förutse vad som kommer att prägla ett liv. 

    Moldenius (2006) tar även hon upp olika myter och menar också att denna grupp, av 

elever, inte är homogen. Hon skriver också om arv och miljö och menar att det är en myt att 

begåvning är medfödd, de som har denna gåva inte behöver stimulering, att de skulle vara 

högpresterande och snabb. Till sist hävdar hon att oavsett om man har lätt eller svårt för 

matematik så har man det över tid och i alla delar av matematiken. 

 

3.8 Vad krävs för att upptäcka förmågor? 

I en uppsats från Växjö Universitet lägger författarna fram vad som krävs av lärare för att 

upptäcka matematiska förmågor. Grant & Håkansson (2006) menar att det är viktigt att ha 

kunskap om hur matematiska förmågor visar sig då det är ett komplext område och att det är 

betydande att läraren är öppen och har ett utforskande förhållningssätt. Vidare så anser de att 

det krävs goda matematikkunskaper av en lärare för att upptäcka matematisk förmåga, detta 
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för att kunna förstå, fullfölja lösningar och diskutera med eleverna. En elev, som inte har en 

korrekt lösning, tros vid första anblicken inte har rätt tankegång. Då gäller det att läraren 

fördjupar sig i elevens sätt att tänka. En viktig sak som författarna påpekar är att det är av 

största vikt att man är ”medveten om vilka myter som finns så att vi inte omedvetet 

kategoriserar elever utifrån felaktiga föreställningar” (s. 41). Sist menar författarna till 

uppsatsen att lärare måste få möjlighet till stöd och samverkan och de diskuterar var denna 

hjälp kan finnas. De menar att NCM, högskolor och universitet skulle vara lämpliga 

bollplank. 

 

3.9 Hur stimulerar man elever med matematisk förmåga? 

När Engström (2005) i sin artikel ”Matematikbegåvningarnas revansch?” skriver hur PriMa-

projektet arbetar med matematikbegåvade elever i Hamburg, så talar han om att det inte 

handlar om att eleverna ska kunna arbeta av sin matematikkurs snabbare. Det handlar om 

fördjupning i kunnandet utifrån elevernas särskilda förmågor. 

    Wahlström (1995) skriver om att läraren måste ha en varierad undervisning så att alla 

sinnen används. Hela kroppen behövs d.v.s. syn, hörsel, lukt, smak och beröring. En annan 

viktig sak, som hon tar upp, är att eleverna behöver ha tillgång till böcker av olika slag. 

Barnen behöver dessutom, skriver hon, lära sig en bra studieteknik för att få ett bra system att 

arbeta utifrån. De måste få prova sig fram inom alla områden, som att bygga, experimentera, 

tala med och fråga andra och att få skapa saker. Hon skriver att om barn som har lätt att lära 

inte får utmaningar utan får hålla på med att repetera sådan som de redan kan så leder det ofta 

till dåliga studievanor. I Lpo 94 (1998) står det  

 

”Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en 
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.” (s. 8) 
 ”I skolarbetet skall de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 
aspekterna uppmärksammas. Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskap. De skall 
få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, 
rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans 
verksamhet.” (s. 8) 

 

    Wahlström (1995) skriver om två olika sätt att arbeta, divergent och konvergent. Divergent 

pedagogik handlar om att arbeta med en uppgift i klassen men att det kan finnas lika många 

sätt att lösa den som antalet elever i klassen. I samtalen med barnen så lyssnar läraren på 

deras tankar i stället för att lyssna efter de svar som lärare har tänkt sig. Gunnarsson & 

Hartonen (2006) tar upp exempel på divergent arbetssätt när de i sin undersökning använder 

sig av rika problem för att upptäcka elevers olika matematiska förmågor. Med rika problem 

menar de uppgifter där ett flertal olika strategier kan användas för att lösa uppgiften. 
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Konvergent pedagogik, som arbetssätt, handlar om rutinuppgifter som inte stimulerar 

utvecklingen i samma utsträckning. Malmer (2002) talar om det divergenta tänkandet som ett 

processinriktat arbetssätt och det konvergenta tänkandet som fokuserar på resultatet och inte 

vägen till resultatet.  

3.9.1 Benjamin Bloom 

Wahlström (1995) tar upp en undersökning som Benjamin Bloom gjorde. Han kartlade ett 

antal personer av världsklass som simmare, pianister och matematiker. Han fann att det fanns 

några gemensamma nämnare bortsett från vilken talang de hade. De var alla inställda på att 

göra en stor arbetsinsats, de var tävlingsinriktade och ville vinna och kunde snabbt lära sig 

nya saker som gynnade deras talang. Bloom talade även om ”De pedagogiska målens 

taxonomi” (s. 74) som gick ut på att om varje individ fick den tid som han/hon behövde för 

att lära sig en viss mängd, så skulle 80 % av eleverna lära sig underlaget mot idag 30 %. 

Själva ordet taxonomi betyder att klassificera och Bloom menade att det finns olika nivåer i 

inlärningen, och att dessa ska sättas i relation till varandra. Barnen skall ges uppgifter utav 

läraren utifrån den nivå de klara av att arbeta på. När man anpassar detta till de begåvade 

barnen så handlar det inte bara om inlärningstiden utan också om fördjupningen. Många barn 

har olika projekt i skolan så det blir inget konstigt med att låta de begåvade barnen fördjupa 

sig inom något område. 

3.9.2 De sju intelligenserna 

Wahlström (1995) hänvisar även till Gardner och hans teori kring det han kallar de sju 

intelligenserna. Hon skriver att när Gardner talar om de sju intelligenserna har han medvetet 

valt ordet intelligens i stället för ”fallenhet” eller ”läggning”. Orsaken till att han har gjort det 

beror på att han menar att det är faktorer man verkligen kan räkna med. Gardner grundar sina 

teorier på hjärnforskning. Han delar in de sju intelligenserna som följer: 

1. LINGVISTISK, språkligt 

2. LOGISK-MATEMATISK 

3. SPATIAL, visuell, form 

4. KINESTETISK, kroppslig 

5. MUSIKALISK 

6. INTERPERSONELL, social 

7. INTRAPERSONEL, självkännedom 

Gardner (1983) menar att de flesta människor har alla intelligenserna men att någon eller 

några är dominerande. Han skriver i sin bok att de sju intelligenserna är en idé för det är inte 
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vetenskapligt bevisat att det är så, ”Det är en idé – en som förtjänar att tas på allvar och 

diskuteras” (s. 10). Vidare visar han på att man genom tiden har haft olika syn på kunskap. 

Under antiken skiljdes mellan förnuft, vilja och känsla. Medeltidens tänkare gjorde andra 

uppdelningar, en grundläggande nivå där det ansågs att grammatik, logik och retorik fanns 

och en ”övernivå”, som bestod av matematik, geometri, astronomi och musik. Gardner menar 

att det inte bara behöver vara sju intelligenser utan att det kan finnas flera men finner det allt 

svårare att se att det bara skulle finnas en. Han anser att de är oberoende av varandra men att 

de även kan kombineras på många olika sätt. Vidare skriver han att vi inte skulle ha överlevt 

genom årtusenden om vi inte hade något gemensamt, vi lär oss bl.a. tala och lagra 

information på ungefär samma sätt. I nyare neurobiologisk forskning kan bevis hittas för att 

det i nervsystemet finns bestämda funktionella enheter och i framhjärnan finns det delar som 

kan detaljstyra vissa speciella förmågor. Han skriver också att ”allt tyder på att specialiserade 

intelligenser är biologiskt förankrade” (s. 51). 

 

4. Metod 

4.1 Metodval 

Vi har valt att utgå från den kvalitativa metoden då vi är intresserade av djupet i svaret 

snarare än antal svar. Trost (1993) skriver att om avsikten med undersökningen är att försöka 

förstå hur människor reagerar eller resonerar ska den kvalitativa metoden väljas.  

    Stensmo (2002) skriver om humanismen som fokuserar på ”människan, hennes 

verksamheter och resultatet av dessa” (s 14). I motsats till positivismen sätts inom 

humanvetenskapen människan i centrum och det som räknas som värdefull forskning är det 

som är gott för människan, det som kan göra människans existensvillkor bättre. Inom 

humanismen, skriver Stensmo vidare, benämns det som visar sig i människans medvetande 

som fenomenologi. Lindö (2002) menar att fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats 

då resultatet av forskningen beskriver olika människors sätt att tänka och förstå ett och 

samma fenomen. Stensmo (2002) anser också att fenomenologin lägger sin fokus på 

individers upplevelse, uppfattning och erfarenhet och att en intervjustudie i någon mening 

alltid är fenomenologisk då intervjuaren vill ha tillträde till de intervjuades medvetande och 

deras åsikter om hur något är.  

    Vi har valt att göra en fallstudie om hur några verksamma lärare i skolår 1-3 möter och 

stimulerar barn med matematisk förmåga. Patel & Davidsson (1994) skriver att en fallstudie 

innebär att det görs ”en undersökning på en individ, en grupp individer eller en organisation 

eller situation” (s. 44). Merriam (1994) menar att om intresset är en specifik företeelse då är 

fallstudie den bästa undersökningsmetoden. Vidare påpekar Merriam att fallstudie inte är 
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beroende av några speciella metoder för insamling av information eller analys av det samma 

utan att alla metoder är en användbara. Trost (1993) skriver att det är syftet med 

undersökningen som ska bestämma vilken metod man använder.  

    Vi ansåg att intervju var den bästa metoden för att undersöka det som svarar mot vårt syfte. 

Ejvegård (2003) anser att om föresatsen är att få reda på olika åsikter, uppfattningar, 

kunskaper m m så är intervju en bra metod medan Johansson & Svedner (2001) pekar på 

några nackdelar med intervjuer. De anser bl.a. att den stora svårigheten med intervjuer är att 

få så ärliga och uttömmande svar som möjligt av de man intervjuar.  

    Johansson & Svedner (2001) skriver om strukturerad intervju och pekar på att i en 

strukturerad intervju är både frågeområdet och frågorna redan bestämda innan intervjun 

startar. Enligt Ejvegård (2003) kan strukturerade och ostrukturerade frågor blandas under en 

intervju för att ta till vara på de olika följdfrågor som kan uppkomma under ett 

intervjutillfälle. Han skriver vidare att intervjuer inte ska standardiseras för mycket utan han 

tycker att intervjun bör ha ett utforskande ändamål. För att få ett resultat som är lättare att 

jämföra använde vi oss av strukturerade frågor men med öppna svar. Under några intervjuer 

uppkom dock olika följdfrågor t.ex. Vad menar du med varierande uppgifter? Tycker du det 

är svårt att hinna med dessa elever? Dessa frågor blev således ostrukturerade frågor.  

 

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua sex lärare. Lärarna har olika utbildning dock är inte alla utbildade 

matematiklärare. Fyra av lärarna har varit verksamma under lång tid medan de två andra är 

relativt nyutbildade. De nyutbildade är i grunden förskollärare som har breddat sin kompetens 

genom att komplettera sin utbildning. 

 

4.3 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på vår VFU-skola med sex lärare i skolåren 1-3 och varje 

intervjuperson blev intervjuad enskilt. Detta för att inte intervjupersonerna skulle påverkas av 

varandras svar. Trost (1993) skriver att det inte ska finnas några åhörare eftersom intervjun är 

en sak mellan intervjuaren och den intervjuade. Han anser också att de tystlåtna kan försvinna 

i en gruppintervju och att gruppbeteende kan göra att man sympatiserar med åsikter som man 

egentligen inte står för. Vi valde att delta bägge två på varje intervju istället för att dela upp 

intervjuerna oss emellan. Trost menar att det kan vara ett gott stöd och att datamaterialet blir 

större när man är två som intervjuar istället för en. Innan vi genomförde intervjuerna tog vi 

muntlig kontakt med de lärare som vi avsåg att intervjua för att berätta om intervjuerna och 

fråga om de var villiga att ställa upp på intervju. Det är viktigt att intervjuaren ger 
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information till intervjupersonerna om vad intervjun kommer att mynna ut i och ger 

betänketid om de vill delta eller inte skriver Johansson & Svedner (2001). Vi återkom några 

dagar senare för att bestämma tid och plats. Trost (1993) påpekar att det är viktigt att 

intervjun hålls i en miljö som den intervjuade känner sig trygg i. Vi kom överens med lärarna 

att vi skulle träffas eftermiddagar på deras arbetsplats efter avslutat skoldag. Några dagar 

innan intervjuerna ägde rum lämnade vi frågorna till lärarna.  

    Under intervjun dokumenterade vi svaren med bandspelare. Trost (1993) skriver att det är 

en smaksak hur intervjun dokumenteras. Han pekar på både nackdelar och fördelar, som 

nackdelar nämner han att gester och mimik missas och att det är tidskrävande att lyssna av 

intervjun. När det gäller fördelar nämner han att intervjun kan lyssnas på flera gånger, 

tonfallet kan höras och intervjun kan skrivas ut i lugn och ro. Vi anser att fördelarna med 

bandspelare överväger det negativa. Efter intervjuerna transkriberade vi dem. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Validitet avser att syftet med undersökning och det vi faktiskt undersöker stämmer överens. 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur några verksamma lärare i skolår 1-3 

möter och stimulerar elever med matematisk förmåga. Vi anser att undersökningen har hög 

validitet då intervjufrågorna är direkt riktade till syftet. 

    Reliabiliteten handlar om i vilken omfattning resultatet kan upprepas. Vi har valt att 

intervjua sex lärare på en och samma skola vilket kan göra att resultatet kan vara svårt att 

upprepa vid en liknande intervju. Görs intervjuerna på en annan arbetsplats är det andra 

förutsättningar som speglar intervjusvaren och därmed kanske man inte får samma svar. 

 

5. Resultat 

5.1 Hur definierar du fallenhet? 

En av lärarna menade att fallenhet är att kunna förklara hur man tänker medan en annan 

förklarade begreppet med att fallenhet är att ha anlag för något och att de har en positiv 

inställning till det som de gör. Tre av lärarna svarade dock ganska lika då de tycker att 

fallenhet är att ha lätt för någonting. En av lärarna uttryckte att de har en god förståelse, är 

vetgiriga, uthålliga, snabbtänkta och visar intresse när de har fallenhet. En av de sex lärarna 

diskuterade med sig själv i intervjun om ordet fallenhet och hon ansåg att ordet var 

nygammalt. Hon menade att det var ett ord som man inte använder så ofta.  
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5.2 Vad menar du med matematisk fallenhet? 

På frågan vad de menar med matematisk fallenhet svarar en att de är speciellt matematiskt 

begåvade, räknar snabbt och oftast rätt, kan förklara hur de tänker, tar sig gärna an svårare 

uppgifter och behöver inte mycket hjälp för att komma vidare när de får problem. Hon menar 

att de även kan se om svaren är rimliga och tillämpa tidigare kunskaper på nya typer av 

problem. Ett annat svar var att de med matematisk fallenhet förstår begrepp och kan förklara 

dem som t ex lika med, plus och minus. En lärare svarade att fallenhet i matematik är att ha 

lätt för det, att det inte är några problem och att elever med matematisk fallenhet är 

intellektuella inom matematik. Utav de andra lärarna blev svaren att dessa elever har olika 

strategier, djupare kunskap, förstår vad de gör, tycker matematik är spännande och intressant, 

de vill ha utmaningar och tänker logiskt och strukturerat. En av lärarna menade att de även 

har ett spontant intresse för matematik och är intresserade av allt som har med matematik att 

göra. En av lärarna vidareutvecklade sitt svar med att elever med matematisk fallenhet tycker 

om att bygga, konstruera och att göra/rita mönster. Hon menar dessutom att elever med 

fallenhet för matematik frågar mycket och är nyfikna, de vill veta hur saker och ting fungerar. 

 

5.3 Hur upptäcker du elever med matematisk fallenhet? 

En lärare svarar att de bara märks. En annan av de intervjuade menar att hon upptäcker dem 

genom deras förmåga att lösa problem på olika sätt, att de kan bedöma om svaret är rimligt 

eller inte och att de kan se användningen av matematik i vardagen. Två av lärarna svarar 

tvärtemot varandra då en tycker att det är svårt att upptäcka de med matematisk fallenhet i de 

lägre åldrarna medan den andra tycker att de märks tydligt i gruppen. Den läraren som tycker 

att det är svårare att upptäcka dem i de lägre åldrarna anser att när eleverna arbetar med talen 

0-10 så hänger de flesta med och att det är först senare när de kommer upp till de högre talen 

som det är lättare att se skillnader. Hon påpekar dock att elever med fallenhet upptäcks 

genom att de använder olika strategier och smarta lösningar. De kan också förklara varför de 

valt just den lösningsmetoden. Den läraren som svarade tvärtemot menar att de märks lätt vid 

genomgångar, när de räknar själva och när man pratar matematik förstår de med en gång och 

de kan förklara. Hon lyfter fram att bara för att en elev arbetar snabbt i matematikboken 

behöver den inte ha en fallenhet i matematik. Det femte svaret, vi fick, var att den läraren 

upptäcker dessa elever genom att de kan tänka logiskt och är snabbt med när man pratar 

matematik. Vidare kan man se att de tänker på olika sätt för att hitta lösningar, de kan följa 

med i någons resonemang och vidareutveckla detta. En av lärarna menar att dessa elever även 

kan klara ett praktiskt exempel snabbare än de andra eleverna. Hon gav ett exempel då man 

lägger trianglar med nio tändstickor och ska få ut så många trianglar som möjligt genom att 
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lägga tändstickorna på olika sätt. Hon menar att elever med fallenhet i matematik har lättare 

att hitta den optimala lösningen.  

 

5.4 Hur bemöter du dessa elever? 

Ett svar vi fick var att dessa elever får räkna i sin egen takt och när grundboken i matematik 

är klar får de fortsätta i nästa årskurs bok eller räkna i andra böcker. De kan även få svårare 

uppgifter. En annan av lärarna menar att vi är för läromedelstyrda. Hon menar att det är 

viktigt att hitta var de ligger kunskapsmässigt och att ge dem utmaningar som ligger lite över 

deras förmåga för att utmana dem vilket hon upplever kan vara svårt. Detta att utmana 

eleverna håller en av de andra lärarna med om då hon anser att dessa elever behöver mer att 

bita i, mer material och att de behöver uppgifter som gör att de får tänka lite mer. Hon menar 

att dessa elever även behöver uppmuntran. Att de behöver uppmuntran och utmaningar håller 

också en av de andra lärarna med om men hon påpekar att det är viktigt att ta sig tid att lyssna 

på dem. Vidare uppmuntrar hon dem att hjälpa andra elever men hon ser en fara i att låta dem 

sitta och räkna i boken själva för mycket, något som de ofta klarar bra då de har ett eget driv i 

sig. Som svar fick vi också en fundering på om dessa elever bemöts på något särskilt sätt och 

hon menar att det är detta som är det svåra. Hon lyfter emellertid fram vikten av att använda 

dessa elever att förklara för sina klasskamrater och att ge dem uppgifter och kluringar.  

 

5.5 Hur stimulerar du dessa elever? 

En lärare menar att beröm och uppgifter som ligger i nivå med deras kunnande stimulerar 

dessa elever. Ibland kan de även få extra svåra uppgifter t.ex. mattekluringar och frivilliga 

uppgifter som de tycker är roligt att jobba med hemma. Ett annat svar vi fick handlar om att 

använda konstruktivt material, ta vara på vardagssituationer och att ge dem flerstegsuppgifter. 

Denna lärare pekar på vikten av att inte bara använda matematikboken. Det gör även flera av 

de andra lärarna som anser att de med fallenhet för matematik lätt kan tröttna på ämnet om de 

enbart får räkna i matematikboken. De menar att istället kan eleverna stimuleras genom att ge 

dem andra uppgifter och utmaningar t ex att låta dem göra undersökningar av olika slag i 

klassen. Andra exempel på variation i undervisningen är att be eleverna skriva mattesagor 

och spela mattespel. En utav lärarna påpekar dock att det är viktigt att eleverna har utvecklat 

sitt skriftspråk så att de kan skriva och förstår texterna i mattesagor och mattekluringar. 

Vidare anser flera av lärarna att en viktig stimulans är att de får berätta för andra elever hur 

de tänker och att de kan vara självgående om läraren ger dem lite längre och mer 

komplicerade uppgifter. Tvärtemot detta menar en annan av lärarna att eleverna inte vill ha 

annat material utan vill jobba på i boken och att man som lärare snabbt ska hjälpa dem fram 
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till svaret om de inte löser uppgiften själva. Hon anser att uppgifter utanför boken inte har 

samma status hos eleverna men påpekar att det är lärarens ansvar att variera undervisningen 

genom att använda mattekluringar och uppgifter med öppna svar. Detta ser även en av de 

andra lärarna. Hon menar att eleverna med fallenhet i matematik ofta är nöjda om de får göra 

som alla andra.  

 

6. Analys 

Analysen kommer att presenteras under fyra rubriker då de första två frågorna och svaren i 

resultatet hänger nära samman. 

 

6.1 Hur definierar du fallenhet och matematisk fallenhet? 

En lärare definierade ordet som att ha anlag för någonting medan de andra lärarna sa att det är 

att ha lätt för någonting, god förståelse. Ordet fallenhet översätts i ordlistan (1973) med 

begåvning. Wahlström (1995) använder ordet begåvning och skriver att synen på vad som är 

en begåvning har förändrats under åren. Gardner (1983) har medvetet valt att använda sig av 

intelligens i stället för att tala om fallenhet eller läggning. Slås ordet fallenhet upp i en 

ordlista (Svenska Akademiens Ordlista, 2006 och Skolordlista, 1973) så förklaras begreppet 

med att man har en begåvning eller ett anlag för någonting. 

    En av lärarna menar att om en elev har fallenhet för matematik så är den speciellt 

matematiskt begåvad. Bland Gardners (1983) sju intelligenser finns logisk-matematisk 

intelligens som har med matematik och siffror att göra. Gardner menar att utav de sju 

intelligenserna så kan någon vara dominerande. De andra lärarna menar att om en elev har 

fallenhet för matematik så förstår de matematiska begrepp och kan förklara dem. Någon 

menade att de har olika strategier och en djupare kunskap, de kan tänka logiskt och 

strukturerat. Lärarna anspelar på Krutetskii (Wistedt m fl, 2006) och hans indelning av 

matematisk förmåga. Wistedt m fl delar in Krutetskiis definitioner i tre kategorier; insamla, 

bearbeta och bevara matematisk information vilka alla lyfts fram av lärarna. En av lärarna 

pekade även på att dessa elever räknar snabbt. Detta är något som Moldenius (2006) menar är 

en myt. Vidare skriver hon också att det är en myt att dessa elever inte behöver stimulans, 

vilket en av lärarna håller med om då hon hävdar att eleverna vill ha utmaningar. 

    I PRIMgruppens studiematerial (2006) finns det ett citat från kursplanen i matematik och 

där skriver man om att matematik omfattar skapande och utforskande verksamhet. Det 

stämmer överens med något som en av lärarna framhöll i intervjun, att elever med fallenhet 

tycker om att bygga, konstruera och att rita/göra mönster. 
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    En av lärarna svarade att hon upplever ordet fallenhet som nygammalt och att man inte 

använder ordet så ofta. När man läser i litteraturen så används det olika begrepp men, precis 

som läraren sa, inte så ofta ordet fallenhet. Dahl (2005) talat om att det finns en svårighet i att 

hitta rätt term när det talas om barn som har lätt att lära och förstå matematik. Han menar att 

om man använder sig av begreppet begåvad så låter det som om det tas för givet att talangen 

eller kunskapen är given av högre makter.  

 

6.2 Hur upptäcker du elever med matematisk fallenhet? 

Svaren i intervjuerna är olika, allt från att eleverna bara märks till att det är svårt att se dem i 

de yngre skolåren. Att de är svåra att se, menar läraren beror på att de flesta hänger med i den 

första matematiken när man räknar och talar om talområdet 0-10. Bloom (Moldenius, 2006) 

menar att det är svårt att förutsäga barns matematiska förmåga i de yngre skolåren. Han anser 

istället att framgång i matematik istället beror på lärare och föräldrars uppmärksamhet av 

elevens tidiga framsteg. Andra lärare menade att de ser det på elevernas resonemang och 

deras sätt att lösa uppgifter, vilka strategier som de använder. På frågan hur de upptäcker 

elever med matematisk förmåga sa de att de såg att dessa elever visade på flera olika 

förmågorna. Dessa förmågor skriver Wistedt m fl (2006) att man kan hitta i Krutetskii 

forskning. Några av de förmågor de nämnde var elevens olika sätt att lösa ett problem, att 

han/hon kan tänka logiskt och kan bedöma om svaret är rimligt eller inte. Wistedt m fl (2006) 

talar om vad som krävs av en lärare för att upptäcka elever med matematiska förmågor och de 

menar att det är ett komplext område. Det handlar mycket om lärarens egen kunskap och 

inställning. De menar att läraren måste ha kunskap om matematiska förmågor och att läraren 

har ett utforskande arbetssätt. Det är viktigt att se till processen i elevernas arbete och inte 

bara till slutresultatet. En viktig del är också att läraren måste ha goda matematikkunskaper 

för att kunna förstå, fullfölja och diskutera med eleverna. De talar om vikten av att lärarna får 

möjlighet till stöd och samverkan.  

 

6.3 Hur bemöter du dessa elever? 

Lärarna var inte överens i sina svar om hur de bemöter dessa elever. Någon säger att de får 

räkna i sin egen takt i matematikboken medan några andra menar att vi är för 

läromedelstyrda. De som menade att vi är för läromedelstyrda påpekade att vi måste hitta var 

eleven ligger i sin utveckling och ge dem utmaningar som ligger lite över deras förmåga. 

Eleverna behöver få mer material, annat att bita i och de behöver få uppmuntran. Vinterek 

(2006) påpekar att det är viktigt att undervisningen är stimulerande och rolig för att elevernas 

intresse ska väckas. I läroplanen står det att skolan ska arbeta för att eleverna utvecklas 
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harmoniskt genom att man varierar och balanserar innehåll och arbetsformer i 

undervisningen. Wahlström (1995) skriver också om att läraren ska bedriva en varierad 

undervisning så att man använder hela kroppen och alla sinnen. Detta är någonting som även 

Gardner tar upp påpekar Wahlström. Gardner (1983) talar om de sju intelligenserna och att en 

eller flera av intelligenserna är dominerande. Han påpekar att intelligenserna kan vara 

oberoende av varandra men att de även kan kombineras. I Lpo94 (1998) talar man inte om de 

sju intelligenserna utan om de intellektuella, praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna. När 

eleverna endast får räkna i matematik boken får de inte möjligheten att ”uppleva olika uttryck 

för kunskap (s.8)”. Även Malmer (2002) menar att det finns andra former att representera 

matematik på än det verbala språket och lyfter bl. a. fram laboration, dramatisering och 

bildframställning. 

    Något annat som lärarna såg var viktigt var att uppmuntra dessa elever till att hjälpa andra. 

Det tar Malmer (2002) upp när hon talar om vikten av att ”tala matematik”. Hon menar att 

det är viktigt med olika former av tal så som samtal, diskussion och argumentation. Vidare 

anser hon att när man formulerar tankar i ord så utvecklas tankeprocessen. Det egna 

ställningstagandet klarläggs genom andras reaktioner och åsikter och därmed utvecklas ett 

fördjupat lärande.  

    Det finns en fara att man lätt och alldeles för mycket låter dessa elever sitta själva och 

räkna i sin matematikbok menade en av lärarna. Ahlberg (2000) anser att många av dessa 

barn ofta får sitta och arbeta enskilt i läroböckerna och de riskerar då att tappa intresset för 

matematik eftersom de inte får den utmaning som de behöver. Moldenius (2006) tar upp vad 

Bloom säger, utifrån sin forskning, att många av de elever som han mötte var negativa till 

skolan. De fick inte stimulans när de behövde den utan fick lära sig på egen hand och de 

ansåg därför att en bra lärare var den som gav dem böcker så att de kunde studera själva. De 

fanns även de som tyckte att läraren hindrade dem i deras utveckling. De lärde sig på egen 

hand och det gjorde att lektionerna blev tråkiga. Även Sollervall och Wistedt (2005) skriver 

om detta. De menar att dessa elever många gånger finner skolan trist och att det inte finns 

några utmaningar i matematikundervisningen. 

    I Matematik – ett kommunikationsämne (1996) talar författaren om att läraren är en 

nyckelperson och att det ska finnas ett resonemang mellan lärare och elev. Några av lärarna 

hävdade att eleverna behöver uppmuntran och utmaningar och att det är viktigt att ha tid att 

lyssna på dem. I rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) talas det om 

lärarens betydelse för eleverna. Läraren är den viktigaste personen för elevens motivation att 

lära. De ska ha förmåga att inspirera, motivera, ha engagemang och de ska kunna förmedla att 

kunskap är glädje. Det påpekas också att lärarna ska tilltro till elevernas förmåga att lära sig 
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och kunna visa på nyttan av kunskapen. När det talas om individualisering så pekas det på att 

alla elever har olika behov och att läraren ska kunna anpassa sin undervisning till var och ens 

behov. Wistedt (2005) skriver att det är viktigt att inte behandla elever med fallenhet som en 

grupp utan att tänka på att de är lika olika som alla andra elever. En av lärarna funderade över 

om elever med fallenhet för matematik bemöts på något speciellt sätt. Ahlberg (2000) pekar 

på att det många gånger är så att elever med matematisk fallenhet inte får lika mycket 

uppmärksamhet som de som har matematiksvårigheter. Winner (1996) skriver att miljön 

påverkar eleverna med fallenhet för matematik och att det är viktigt att lärare och föräldrar 

förvaltar elevernas anlag för att det ska utvecklas. Detta tycker även Bloom (Moldenius, 

2006).  

 

6.4 Hur stimulerar du dessa elever? 

Här handlade en lärares svar mycket om att ge beröm och att ge svårare matematikuppgifter, 

om att ge dem annat material att arbeta med som t ex konstruktivt material, ta vara på 

vardagssituationer och att ge dem flerstegsuppgifter. Det handlade även om att våga lämna 

matematikboken. Det är något som Wahlström (1995) skriver en del om. Elever med 

matematisk begåvning har olika behov bl. a. ”att få utveckla sin uppfattningsrikedom och 

kreativitet, att få leta efter ovanliga eller unika lösningar på uppgifterna.”, ”att utforska 

ämnen som man normalt inte intresserar sig för vid den här åldern.” (s.100). Det var flera 

lärare som menade att eleverna behövde andra utmaningar än matematikboken för att inte 

tröttna på ämnet. Att det finns risk att elever tröttnar på ämnet är något som Wahlström 

(1995) varnar för. Hon menar att om barn som har lätt för sig inte får utmaningar utan får 

repetera sådant som de redan kan så leder det ofta till dåliga studievanor. Något som flera 

lärare påpekade är att det finns en utmaning i att hjälpa andra elever. Då handlar det bl. a. om 

det som Wahlström (1995) skriver nämligen att det är viktigt att de begåvade eleverna inte 

isolerar sig utan finns med i det sociala samspelet. I grupparbeten och när elever hjälper 

andra så tränar de att uttrycka sig i ord, de får testa sina tankar och samspela med andra. Det 

framkom i intervjuerna att en del elever är nöjda om de får göra som alla andra och får räkna 

i sin matematikbok. Läraren menade att det arbete som eleverna gör utanför matematikboken 

inte har samma status. Wahlström (1995) tar upp en del av det problemet men visar då på de 

elever som inte vill arbeta och som hon benämner som underpresterande elever. Hon skriver 

att det stor del handlar om pojkar där det finns olika faktorer som bidrar till att de inte vill 

prestera i nivå med sin förmåga. Det handlar om att det är viktigt att se till hela barnet, både 

det känslomässiga och det empatiska. Hon tar även upp Blooms tankar omkring inlärningen. 

Han menar, enligt Wahlström, att man kan arbeta på olika nivåer i inlärningen. En av lärarna 
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svarade att elever med matematisk fallenhet kan få göra undersökningar t.ex. om skostorlek 

eller något annat som inte tillhör matematikboken just då. Enligt Wahlström menar Bloom att 

inlärning sker genom en gradvis fördjupning. Detta menar hon för tanken till ett divergent 

tänkande. 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vi upplever att vår fallstudie blev tunn. En orsak till detta, tror vi, är att vi har gjort 

intervjuerna på vår VFU-skola och känner de vi intervjuade. Det innebär också att vi även har 

en inblick i undervisningen. Detta kan betyda att vi inte ställde relevanta följdfrågor då vi 

kunde läsa mellan raderna. I efterhand kan vi se att det hade varit bra att få reda på vad 

lärarna menade med t.ex. konkret material, vardagssituationer och flerstegsuppgifter. Vi 

anser att vi då kunnat få kunskap om vilka förmågor lärarna såg i dessa situationer. En annan 

anledning till att fallstudien blev tunn kan vara att lärarna enbart tänkte på sin undervisning 

när vi frågade om hur det bemöter och stimulerar dessa elever och inte relaterade till sin roll 

som lärare. Något som vi tror kunde ha varit bra var om vi hade haft intervjuer på två skolor 

för att se om det skiljer sig något i sättet man tänker runt elever med fallenhet för matematik 

och sin egen lärarroll. Då vår undersökning i grunden är fenomenografisk, och därmed 

beskriver olika människors sätt att tänka och förstå ett och samma fenomen, funderar vi på 

om att vi kanske skulle ha intervjuat fler lärare för att se om de resultaten vi såg hade blivit 

detsamma eller om vi hade fått ett annorlunda eller bredare resultat. 

 

7.2 Slutdiskussion 

I vår inledning skriver vi om att vi först avsåg att undersöka elever med matematiksvårigheter 

men upptäckte att det fanns mycket skrivet inom detta område. Vi valde därför att byta fokus 

och undersöka hur lärare upptäcker, bemöter och stimulerar elever med matematisk fallenhet. 

När vi bestämt oss för den här inriktningen av undersökningen fann vi att det var svårt att 

hitta litteratur att använda oss av i bakgrunden. Frågan vi ställer oss är varför, då det i 

läroplanen står att skolan ska vara för alla och att man ska se till allas förutsättningar och 

behov. Den debatt man hör handlar om de elever som inte når målen och hur man ska 

förändra skolan för att alla ska bli godkända. Vi anser att man ska se till alla elever och att 

ingen grupp ska lämnas åt sig själv p.g.a. att någon har ett ”större” behov eller att de inte når 

målen. I vårt resultat har vi också sett att gruppen med elever med fallenhet för matematik 

ibland lämnas med sina böcker och extrauppgifter.  
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    När vi har läst litteraturen har vi förstått att det inte är förrän på senare år man, i Sverige, 

har fått en förändrade syn på matematisk fallenhet/begåvning. Tyvärr upplever vi att arbetet 

inom skolan debatteras i andra forum än inom skolvärlden och allt når inte ut till skolorna i 

den utsträckning man kan önska. Kan detta bero på att de som forskar inte alltid är 

verksamma lärare? Forskningen går hela tiden framåt men det finns ingen kontinuerlig 

fortbildning för lärare. Det är något som vi anser är viktigt, speciellt viktigt kan det vara när 

skolan byter läroplan. Områden som man tidigare vetat om men inte haft så stor kunskap om 

kan genom forskning visa sig vara viktigare än vad man tidigare ansett. Vi anser att så är 

fallet med den allmänna bilden av elever med fallenhet för matematik och deras behov. I 

inledningen tar vi upp Ahlberg (2000) som skriver att den gängse bilden av matematisk 

förståelse är att det endast är förbehållet vissa människor. Hon menar också att denna syn 

speglar hur man uppfattar att barn lär matematik. Vi tycker därför att det är viktigt att alla 

lärare är medvetna om att detta är en myt för att kunna reflektera över sin undervisning så att 

de stimulerar alla elever. 

    Något som slår oss när vi läser resultatet är att ingen av lärarna reflekterade över sin egen 

roll när gäller att upptäcka dessa elever. Antingen tyckte de att det var svårt att upptäcka dem 

eller så ser man dem bara. I bakgrunden tar vi upp Grant & Håkansson (2006) och deras syn 

på vad som krävs av en lärare för att upptäcka elever med fallenhet för matematik. De menar 

att det är viktigt att man som lärare har kunskap om matematik och om de olika förmågorna 

som eleverna kan ha i matematik. Vi upplever precis som författarna att det kan vara svårt att 

upptäcka dessa förmågor. Med bakgrund mot detta anser vi också att det är viktigt med lärare 

som har kunskap i matematik, detta för att veta hur man ska upptäcka, fånga, stimulera och 

bemöta eleverna. Det är viktigt att man som undervisande lärare har utbildning och intresse i 

det man undervisar i eftersom lärarens egen inställning till ämnet är av största vikt. Vi anser 

även att det är angeläget att man för sig själv kan motivera varför man ger eleverna olika 

material och vad man avser att stimulera med dem. Lärarna, i intervjuerna, nämnde olika 

verktyg för att stimulera eleverna så som konkret material, vardagssituationer, mattesagor, 

flerstegsuppgifter och mattekluringar. I metoddiskussionen skriver vi att vi inte frågade 

lärarna efter exempel på de olika verktygen. Vi tror att när de pratade om konkret material så 

menade de material där eleverna bl. a. kan utveckla sitt logiska tänkande genom att bygga 

med klossar, måla mönster och spela spel. Även i vardagssituationer som dukning, utevistelse 

och lekar utvecklar eleverna sitt logiska tänkande. Genom att använda mattesagor, där 

eleverna ritar och skriver istället för att använda det matematiska språket/symbolerna, visar 

de om de har förstått språket och symboler och om de kan använda olika strategier. Även 
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mattekluringarna, som är en form av problemlösning, tränar förmågan till att använda olika 

strategier men även förmågan att tänka matematiskt och se dem formella strukturen. 

    De begrepp som används om barn som är duktigare än genomsnittet inom något område, 

varierade mycket i litteraturen. En del författare använde sig av begreppet begåvning medan 

andra valde ordet förmåga. Dessa begrepp syftade inte till det vi ville undersöka. Vi valde 

istället att använda oss av begreppet fallenhet. En utav definitionerna av ordet är anlag och 

det var bl. a. hur lärare bemöter elever med anlag för matematik vi ville undersöka. Vi menar 

att det finns barn som har ett visst anlag för matematik, de har en större möjlighet till att lära 

sig matematik än andra barn. Våra tankar om definitionen av ordet fallenhet stämmer ganska 

väl överens med de svar vi fick i våra intervjuer. Hälften av lärarna svarade att fallenhet är att 

ha lätt för någonting. Vi menar att det är p.g.a. anlaget som eleverna har lätt för något 

område.  

    I vårt resultat skriver vi att en av lärarna menar, att har en elev fallenhet för matematik har 

den ett spontant intresse för matematik och är intresserad av allt som har med matematik att 

göra. Detta håller vi inte med om helt. Det finns elever som har ett anlag men som aldrig får 

rätt stimulans som kan göra att det är roligt och utmanande med matematik. Vi menar att 

elever med fallenhet för matematik inte alltid behöver vara intresserade av allt som har med 

matematik att göra då det inte är säkert att eleven besitter alla förmågor och är intresserad av 

alla delar i matematiken. Precis som Winner (1996) och Moldenius (2006) tar upp så tror vi 

att lärarens sätt att bemöta och stimulera eleverna har stor betydelse för elevernas fortsatta 

utveckling. Vi anser, som vi skrivit, att det finns barn med anlag och att dessa barn oavsett 

undervisning visar en del av sitt anlag men vi tror att med rätt bemötande och stimulering så 

kan de och fler barn få möjlighet att utveckla sitt anlag och sin förmåga inom sitt område.  

    Utifrån vad som står i bakgrunden kan man diskutera hur lärarna, i intervjuerna, bemöter 

dessa elever. En lärare svarade att dessa elever får fortsätta att räkna i nästa bok och i sin 

egen takt. Vi funderar på om hon låter dem göra detta för att hon inte vill stoppa deras 

matematiska utveckling? Lärarens svar kan spegla klassrumssituationen där det är svårt att 

hinna med att stimulera alla och när det finns elever som har ett eget driv och räknar 

självständigt är det lätt att tiden istället läggs på de elever som har matematiksvårigheter. 

Ahlberg (2000) anser att det finns barn med fallenhet som inte får lika mycket 

uppmärksamhet som de med matematiksvårigheter. Vi ser detta som ett problem och vi tror 

att om resurserna i skolan minskar, ännu mer, kommer det att läggas ännu större fokus, än 

vad det görs idag, på de elever som har matematiksvårigheter. När vi tittar på svaren så finner 

vi också motsatsen, till det tidigare svaret, då en annan lärare menade att vi är för 

läromedelstyrda. Detta är något som vi tar upp som en fundering i vår inledning. Det finns en 
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risk i att vara för läromedelstyrd i sin undervisning då det finns en fara att elever med 

fallenhet får för lite utmaning och att de därmed mister intresset för matematik precis som 

Ahlberg skriver. Vi ser i undersökningen att lärarna bemöter eleverna med fallenhet på olika 

sätt. Dock betonar de flesta att det är viktigt att ge eleverna utmaningar och uppmuntran. 

Något vi vill peka på är att en lärare funderade över om elever med matematisk fallenhet 

bemöts på något särskilt sätt. Hon tycker att detta är svårt. Vi undrar om hon har mött någon 

elev med fallenhet för matematik eller om hon är tveksam till vad dessa elever behöver för 

stimulans. Detta, om att lärarna är medvetna om dessa elevers behov, är något som vi också 

funderar på i vår inledning. Slutsatsen vi kunnat dra är att lärarna för det mest är medvetna 

om eleverna med matematisk fallenhet men kanske inte alltid om deras behov. 

    Winner (1996) tar även hon upp att en elev kan vara begåvad inom ett område men ha 

inlärningssvårigheter i ett annat. Detta påpekar en av lärarna då hon säger att det finns barn 

som har kommit långt i sin matematikutveckling men har problem i sin 

skriftspråksutveckling. Vi funderar över om detta kan vara en anledning till att det är svårt att 

upptäcka elever med fallenhet för matematik i de tidiga skolåren. Det finns även elever som 

bromsas i sin matematikutveckling p.g.a. att de inte äger det svenska språket då det inte är 

deras modersmål. Här ser vi vikten av att läraren reflekterar och försöker ta elevens 

perspektiv. Vi menar att de elever med matematisk fallenhet även behöver uppmuntran och 

stöd i andra ämnen där de inte lyckas lika bra.  

    I vår uppsats tar vi upp begreppet individualisering. Vi har sett på vår VFU skola att det 

finns en viss form av individualisering men då oftast utifrån de som har svårigheter av något 

slag. Med koppling utifrån det vi har sett i undervisningen på vår VFU skola och det som vi 

har läst i litteraturen så anser vi att det finns behov av att göra individualiseringar utifrån de 

individuella behov som eleverna har. Wahlstöm (1995) tar upp Bloom och Gardner. Bloom 

anser att man ska individanpassa undervisningen och att man kan arbeta med samma tema 

men på olika nivåer. Det är även viktigt som Gardner skriver att eleverna bör få använda sig 

av de sju intelligenserna varje dag. För att kunna individanpassa utifrån Gardner och Blooms 

tankar borde alla elever få en egen individualiserad studieplan, anser vi. Moldenius (2006) 

skriver att det vore önskvärt om man kunde flytta blicken från att se på organisationsfrågor 

till att titta på mål, metoder och innehåll så att man kan stimulera en utveckling. Det skulle 

kunna innebära att man kan stimulera matematikundervisningen för alla elever. I inledningen 

skriver vi om samhällsdebatten kring måluppfyllelsen i matematik och att vi som lärare har 

till uppgift att hjälpa alla elever att nå målen. Vi menar att en individualisering är på gott och 

ont men ibland behövs grupperingar för att kunna stimulera alla elever maximalt. Fördelar 

med individualisering tycker vi är att undervisningen blir anpassad till varje individ och att 
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eleven får bättre stimulans. Nivågruppering kan också vara av ondo då man inte alltid får 

någon att relatera sin kunskap till. När man arbetar med individualisering är det viktigt att 

man är flexibel så att inte grupperna är statiska, anser vi. 

    Under arbetets gång har vi funderat över om vi valt rätt begrepp i våra frågeställningar. 

Genom litteraturen har vi mött olika begrepp men uppfattat att de menat ungefär samma sak. 

Vår ingång var att det finns barn som föds med en viss fallenhet för något område och att de 

med rätt stimulans och bemötande utvecklas den fallenheten. Krutetskii talar om förmågor 

och färdigheter, skriver Moldenius (2006), och menar att en förmåga är ”personens 

psykologiska egenskaper” (s.22) medan ”färdighet utgår från en aktivitet” (s.22). Vi tror att 

man föds med ett anlag men utan en stimulerande och uppmuntrande uppväxtmiljö är det inte 

säkert att fallenheten/begåvningen visas och utvecklas. 

    Som vi tog upp i början av diskussionen så ser vi ett stort behov av verksamma lärare som 

forskar inom detta område då det är lärarna som möter dessa elever i vardagen. Vi tror att det 

ger ett större genomslag och lättare kan spridas inom lärarkollegiet. Vi menar att dessa elever 

måste få samma möjligheter stöd och stimulans som alla andra och som Vinterek (2006) 

skriver tror vi också att samhället kommer gå miste om viktiga resurser om inte skolan blir 

medveten om dessa elevers behov. 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 

1. Vad menar du med fallenhet? 

2. Vad menar du när du säger att elever har fallenhet för matematik? 

3. Hur upptäcker du elever med fallenhet i matematik? 

4. Hur bemöter du elever med fallenhet i matematik? 

5. Hur stimulerar du elever med fallenhet för matematik? 
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