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Elever med fallenhet för matematik ur ett lärarperspektiv-hur upptäcks och utmanas 

dessa elever? 

 

Pupils with an aptitude for mathematics from a teacher’s perspective- how are 

discovered and challenged these students?  

 

Abstrakt 
Denna studie har som mål att undersöka och få reda på hur lärare upptäcker, arbetar, 

stödjer och utmanar elever med fallenhet för matematik. Studien utgår ifrån ett 

lärarperspektiv därför har fyra matematiklärare i årskurs 4-6 blivit intervjuade om elever 

med fallenhet för matematik. Forskningsfrågor som besvaras i studien är: Hur upptäcker 

lärare elever med fallenhet för matematik? Hur resonerar lärare kring utmaningar och 

stöd för elever med fallenhet för matematik?  

 

Studien utgår ifrån en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet 

av studien visar att när och om läraren upptäcker elever med fallenhet för matematik 

måste läraren försöka utmana dessa elever på deras kunskapsnivå. Resultatet visar att 

lärare upptäcker dessa elever genom sin intuition, de känner det på sig och märker det. 

Lärarna upplever också att elever med fallenhet för matematik tänker och räknar fort, de 

vill veta mycket, är frågvisa, vill visa vad de kan och genom deras uträkningar.  

  

Resultatet visar att en av lärarna inte upplevt att hon haft någon elev som har fallenhet 

för matematik. Däremot visar resultatet att de andra tre lärarna har upptäckt elever med 

fallenhet för matematik. En av lärarna tycker det är svårt att veta hur hon ska utmana 

elever med fallenhet för matematik. Men resultatet visar att två av lärarna tycker det är 

en positiv och rolig utmaning att hitta uppgifter som passar elever med fallenhet. Dessa 

två lärare menar att det är roligt att diskutera matematik med eleverna och lärarna 

märker och ser hur glada de blir när de får utmaningar inom matematiken.  

I resultatet framgick det att elever med fallenhet för matematik kan vara de elever som 

är stökiga eller uttråkade på grund av att de inte får de utmaningar som de behöver. Det 

framgick även i resultatet att elever med fallenhet för matematik kan bli bortglömda av 

läraren för att läraren tycker att dessa elever är duktiga och därför klarar sig själva.  

Jag brukar ofta säga att det är oftast dem som blir glömda många gånger..,,då dem som har fallenhet.. 

Man lägger så mycket krut på att alla ska nå målen men man ska hinna med båda delarna (Karin 2015-

11-25). 
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1 Inledning 
 

Det finns många olika benämningar för elever som har fallenhet för just matematik. 

Några benämningar kan vara begåvad, gifted, exceptionella barn, barn med särskilda 

förmågor och högt begåvade barn i matematik (Pettersson 2011). I USA använder de 

begreppet gifted för de barn som anses vara väldigt duktiga. I Kanada pratar de om 

exceptionella barn.  Australien använder olika begrepp bland annat kapabla barn, eller 

barn med särskilda förmågor. I Kina kallas dessa barn för supernormala (Persson 1997).   

Detta arbete fokuserar på elever som har fallenhet för matematik. I detta arbete kommer 

begreppet fallenhet användas.  Vår definition av fallenhet är intresserad, driven, kunnig 

och elever har lätt för deras intresseområde inom matematiken. Elever med fallenhet för 

matematik är intresserade av matematik. Elever med fallenhet för matematik visar ofta 

sin fallenhet genom matematiska förmågor (Pettersson 2008). Matematiska förmågor 

kan beskrivas och delas in på många olika sätt. Skolverket (2015) beskriver 

matematiska förmågor som elever ska utveckla, dessa förmågor utgår lärarna i detta 

arbete ifrån när de pratar om matematiska förmågor. Kilpatrick, Swafford & Findell 

(2001) och Niss (2003) använder begreppet kompetenser som elever ska få utveckla 

istället för förmågor. Elevers matematiska förmågor och kompetenser kan beskrivas på 

olika sätt en mer detaljerad beskrivning av alla dessa förmågor och kompetenser 

kommer under teoretisk bakgrund.  Elever med fallenhet för matematik behöver inte 

vara bra inom alla de matematiska förmågorna (Pettersson 2008).   

Begreppet fallenhet är när en person är begåvad i ett visst ämne eller flera ämnen. 

Personen har talang för något och är väldigt intresserad av sitt ämne som blir som ett 

intresseområde för personen (Persson 1997).  

 

Utifrån Silverman (1993) lyfter hon fram olika egenskaper hos begåvade barn. Några av 

dessa egenskaper kan vara att de är nyfikna, kreativa, frågvisa, bra på att resonera, 

tänker logiskt och de lär sig snabbt nya saker.  

 Det kommer att finnas elever med fallenhet för matematik i de svenska skolorna visar 

forskningen, däremot visar inte forskningen hur många dessa elever kan vara 

(Pettersson 2008). Det är viktigt att vara medveten om att det komemr finnas elever med 

fallenhet för matematik när vi som blivande lärare kommer att undervisa elever i 

matematik. Vi blev därför nyfikna på att veta mer om elever med fallenhet för 
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matematik ur ett lärarperspektiv. Det hade varit intressant att undersöka hur lärare 

upptäcker dessa elever och hur lärare tänker kring utmaningar för elever med fallenhet 

för matematik. Vi anser att lärare måste uppmärksamma att det finns elever med 

fallenhet för matematik, vilket kan vara svårt men ett viktigt uppdrag som måste lyftas. 

 

1.1 Skollagen 
I skollagen står följande: 

”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

          behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

        utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

        uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

        att tillgodogöra sig utbildningen.” (Skollagen 2010:8 kap.1 Inledande bestämmelser§4). 

Det är viktigt att lyfta fram denna paragraf från Skollagen (2010) då det är dessa mål 

som styr lärare. Lärare ska uppfylla det som står i Skollagen (2010), därför måste de 

kunna hitta elever med fallenhet för matematik och kunna utmana dessa elever. Alla 

elever är olika och har olika behov, vilket lärare ska se som en tillgång och ta tillvara 

på. Elever ska få de utmaningar och stöd från lärare så att elever känner att de utvecklas 

och utmanas utifrån deras förutsättningar. 

 

2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att ur ett lärarperspektiv undersöka elever i årskurs 4-6 med 

fallenhet för matematik.  

2.1 Forskningsfrågor 

 Hur upptäcker lärare elever med fallenhet för matematik?  

 Hur resonerar lärare kring stöd och utmaningar för elever med fallenhet för 

matematik? 

 

3 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras teorier om matematiska förmågor, aktiviteter, elever med 

fallenhet för matematik, matematikundervisning och olika arbetssätt samt 

nivågruppering.  
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3.1 Matematiska förmågor 
För att kunna hantera matematik behöver eleverna utveckla olika förmågor. Detta kan 

beskrivas på olika sätt.  

Inom matematik finns det olika förmågor som eleverna ska ha möjlighet att utveckla 

och utmanas i. Dessa förmågor är enligt Skolverket (2015-11-25) begreppsförmåga, 

kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga,  

procedurförmåga och modelleringsförmåga.  

Begreppsförmågan innebär att kunna använda och analysera matematiska begrepp och 

kunna se samband mellan begrepp. Eleven ska känna till varför dessa begrepp är viktiga 

och hur de kan användas på olika sätt inom matematiken (Skolverket 2015).  

Kommunikationsförmågan innebär att eleven kan använda matematikens olika 

uttrycksformer för att kunna samtala om tal, argumentera, redogöra framställningar och 

beräkningar men också dra slutsatser (Skolverket 2015). 

Problemlösningsförmågan innebär att eleven kan lösa problem med hjälp av matematik 

och att eleven kan värdera valda strategier och metoder. Eleven kan diskutera med andra 

dessa valda strategier, varför eleven har valt denna strategi och hur eleven har gått till 

väga (Skolverket 2015).  

 Resonemangsförmåga innebär att föra och följa matematiska resonemang. Eleven kan 

finna mönster, argumentera och använda matematiska begrepp (Skolverket 2015).  

 Procedurförmåga innebär att eleven kan lösa rutinuppgifter och kunna genomföra 

algoritmer. Förmågan innebär att eleven vet hur den  gör detta och processen till svaret 

eleven fått fram. Eleven kan välja en procedur som passar för att lösa problemet 

(Skolverket 2015).  

Modelleringsförmågan innebär att eleven kan komma på en räknesaga till en situation, 

att eleven kan formulera en matematisk beskrivning som eleven eller andra 

klasskompisar kan lösa (Skolverket 2015).  

Kilpatrick et.al (2001) använder ett annat begrepp än Skolverket (2015). De använder 

begreppet kompetenser istället för förmågor.  De kompetenser Kilpatrick et.al  (2001) 

nämner är liknande Skolverkets (2015) beskrivningar av de olika matematiska 

förmågorna. Enligt Kilpatrick et.al (2001) finns det fem kompetenser som elever ska 
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utveckla. Dessa fem är: conceptual understanding, procedural fluency, strategic 

competence, adaptive reasoning och productive disposition.   

Conceptual understanding innebär att eleven kan se samband och relationer mellan de 

matematiska begreppen. Procedural fluency innebär att eleven är och kan vara flexibel 

med att hitta lösningar till olika problem. Strategic competence innebär att eleven kan 

hitta strategiska lösningar till ett problem och förklara varför eleven har valt just den 

strategi framför en annan. Adaptive reasoning innebär att eleven kan reflektera över vad 

eleven gör och räknar som den gör. Productive disposition innebär att eleven ser att 

matematik finns överallt runtomkring. Eleven ser matematiken på ett annat sätt, inte 

bara den matematik som finns i läroboken (Kilpatrick et.al 2001). Alla dessa fem 

kompetenser hör ihop och vävs samman med varandra (Kilpatrick et.al 2001).    

Niss (2003) använder i likhet med Kilpatrick et.al (2001) begreppet kompetenser istället 

för förmågor. Däremot delar Niss (2003) in kompetenserna på ett annat sätt än 

Kilpatrick et.al (2001). Enligt Niss (2003) finns det åtta olika kompetenser. Dessa 

kompetenser  delar han in i två olika grupper. Den första gruppen är de kompetenser 

som behövs för att eleven ska kunna svara på frågor men också ställa frågor inom 

matematik. Under denna grupp ingår fyra olika kompetenser dessa är:  1. Thinking 

mathematically vilket innebär att eleven kan skapa och ställa olika matematiska frågor 

beroende på hur uppgiften ser ut. 2. Posing and solving mathematical problems vilket 

innebär att eleven kan lösa och skapa matematiska problem både öppna och slutna på 

olika sätt. 3. Modelling mathematically vilket innebär att eleven kan skapa olika 

modeller utifrån ett matematiskt problem. 4. Reasoning mathematically vilket innebär 

att eleven kan kommunicera och resonera matematik. Eleven kan resonera kring valda 

strategier och följa andras strategier (Niss 2003).  

Den andra gruppen är de kompetenser som behövs för att eleven ska kunna förstå det 

matematiska språket och matematikens verktyg. Under denna grupp ingår fyra olika 

kompetenser. Dessa är: 1. Representing mathematical entities vilket innebär att eleven 

kan använda sig av  och byta mellan olika representationsformer beroende på vilken 

som passar bäst. 2. Handling mathematical symbols and formalisms vilket innebär att 

eleven kan hantera matematiska symboler. Eleven kan översätta från det vardaglia 

språket till matematikens språk, alltså siffror och symboler. 3. Communicating in, with 

and about mathematics vilket innebär att eleven kan kommunicera inom matematik på 

olika sätt.  Både i, om och med matematik. 4. Making use of aids and tools vilket 
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innebär att eleven kan hantera olika verktyg inom matematik som tillexempel IKT (Niss 

2003).   

Enligt Niss (2003)  kan dessa kompetenser bara utvecklas och tränas om aktiviteterna 

inom matematik öppnar upp för detta. Aktiviteterna i matematik måste stimulera dessa 

kompetenser om eleverna ska få en möjlighet att kunna uttrycka  och utveckla dessa.  

Elever med fallenhet för matematik har olika sätt att uttrycka sina matematiska 

förmågor. De har oftast ett logiskt tänkande och kan resonera kring ett problem. De 

förmågor som synliggörs hos dessa elever är oftast problemlösningsförmåga, men det är 

individuellt från elev till elev som har fallenhet för matematik.  En annan förmåga är 

resonemangsförmåga då elever med fallenhet har ett logiskt tänkande och visar att de 

kan och vill föra och följa matematiska resonemang för att kunna lösa en uppgift.  

Dessa elever är intresserade av sitt område. Alla elever är olika och alla har olika 

personligheter därför har eleverna olika sätt att visa sina matematiska förmågor. Läraren 

ska därför skapa olika aktiviteter för eleverna. Eleverna använder sig av de metoder och 

förmågor som speglar sig i deras personligheter och som passar dem bäst (Pettersson 

2008, 2011).  

3.2 Aktiviteter stimulerar  elevernas matematiska förmågor 
Genom matematiska aktiviteter få elever visa sina matematiska förmågor. Utifrån dessa 

aktiviteter kan lärare upptäcka elever med fallenhet för matematik. Pettersson (2008) 

beskriver en matematisk aktivitet där eleverna får skapa ett hemligt språk tillsammans i 

olika grupper utifrån området algebra i matematik. Utifrån denna aktivitet upptäckte 

Pettersson (2008) en elev med fallenhet för matematik. Dessa aktiviteter kan se olika ut 

och visa olika förmågor beroende på hur aktiviteten är utformad. Som skolan ser ut idag 

jobbar eleverna väldigt mycket enskilt och tyst med matteboken, vilket kan göra det 

svårt att upptäcka dessa förmågor (Pettersson 2008). Pettersson (2008) lyfter fram att 

om läraren låter elever med fallenhet för matematik arbeta med känguru uppgifter får 

eleverna tänka kreativit och resonera kring olika problem beroende på uppgiften. Hon 

menar att känguru uppgifter skiljer sig från uppgifterna i matematikboken. Genom 

känguru uppgifter får eleverna visa olika matematiska förmågor som tillexempel 

resonemangsförmåga, geometrisk förmåga osv, beroende på hur uppgiften ser ut. Det är 

viktigt att läraren kan identifiera elevens matematiska förmågor tidigt, för att läraren 

kan då undvika att eleven tappar motivationen till matematiken, vilket kan leda till att 

eleven underpresterar. Om lärare kan skapa aktiviteter utifrån elevers kunskapsnivå 
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stimuleras och utmanas eleverna, vilket leder till att de motiveras (Melroth 2009).  

 

Människan föds inte med en speciell förmåga, utan utvecklar dessa förmågor i aktiviter 

och genom sociala samspel med andra och de utmaningar människan får inom sin 

förmåga.  Däremot kan människan ha en tendens för en speciell förmåga inte bara inom 

matematik utan inom andra områden som till exempel Sveriges historia, grammatik och 

fotboll osv.  Då kan det bli lättare att lära sig vissa saker inom det område människan 

har talang för (Krutetskii 1976). De matematiska förmågorna utvecklas genom olika 

matematiska aktiviteter. Dessa förmågor kan lärare observera i matematiska aktiviteter, 

förutsatt att dessa aktiviteter stimulerar dessa/de förmågor som lärare vill att elever ska 

utveckla.  Genom att lärare studerar dessa förmågor kan lärare bygga vidare på sin 

undervisning så att undervisningen kan förbättras och anpassas till alla elever 

(Krutetskii 1976).   

3.3 Elever med fallenhet för matematik 

Elever med fallenhet för matematik är oftast intresserade av sitt intresseområde och vill 

lära sig mer om just detta. Eleverna är  motiverade och finner ofta en inre drivkraft för 

att lära sig och ta till sig ny kunskap. Elever med fallenhet för matematik är oftast 

envisa och de vill gärna göra på sitt sätt och gå sin egen väg (Winner 1999, Persson 

1997).  

Elever med fallenhet kan underprestera för att de ska ”passa in” och accepteras av sina 

klasskompisar (Winner 1999, Persson 1997). De kan också underprestera för att 

eleverna känner att de inte får de utmaningar som de behöver för att utvecklas och finna 

motivation (Pettersson 2011).  I vissa fall utvecklar inte elever som är begåvade i 

matematik sin talang de har i matematik, för att lärarna tar inte tillvara på deras talang 

och lärarna vet inte hur de ska bemöta dessa elever.  Elever som är begåvade i 

matematik kan bli uttråkade i de vanliga matematikundervisningarna på grund av att de 

inte känner att de får de utmaningarna som de behöver (Gal, Ko, Shayshon, Tesler 

2014).   

Det är inte självklart att en lärare kan upptäcka dessa elever själv. Elever med fallenhet 

för matematik kan vara de elever som är stökiga, omotiverade och bråkiga för att de inte 

får den stimulans som de behöver (Persson 1997). 
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3.3.1 Lärare måste uppmärksamma och utmana elever med fallenhet för 
matematik 

 Alla lärare tänker olika om elever med fallenhet för matematik. Några lärare menar att 

elever med fallenhet för matematik är de elever som är snabba, jobbar fort i 

matematikboken, eleverna jobbar bra enskilt, de ställer frågor och de har bra resultat på 

prov (Pettersson 2011, Pettersson & Wistedt 2013). Elever med fallenhet för matematik 

måste känna att de utvecklas, uppmuntras och att deras kunskap är värdefull (Persson 

1997). De flesta lärare vill utmana elever med fallenhet för matematik så att eleverna 

inte håller tillbaka sin talang. I USA och Israel anser lärare att de har den kompetensen 

som behövs för att kunna hjälpa och utmana dessa elever på bästa sätt. Lärarna ser det 

som deras jobb att kunna utmana elever med fallenhet för matematik, detta är inte bara 

specialpedagogernas ansvar (Gal, Ko, Shayshon, Tesler 2014). 

Det kan finnas lärare som låter de begåvade eleverna klara sig själva. De anser att de 

eleverna är duktiga och starka därför behöver de ingen hjälp.  Alla elever måste få 

utmanas och känna att de utvecklas där de är. Ett vanligt tankesätt är att lärare anser att 

alla elever är begåvade och att alla elever kan utvecklas inom något (Pettersson 2008).  

Ofta uppmärksammar lärare inte elever med fallenhet för matematik för de vet inte hur 

de ska bemöta och utmana dessa elever. De elever som lärare uppmärksammar är de 

elever som har svårt för matematik (Gal, Ko, Shayshon & Tesler 2014, Winner 1999).  

Vissa lärare i USA och Israel menar att det är viktigare att det ska finnas möjligheter att 

lyfta elever som har svårigheter i matematik för de behöver hjälpen. Enligt lärare klarar 

sig elever med fallenhet för matematik oftast, eleverna kommer att klara alla prov och 

tester i matematik (Gal, Ko, Shayshon, Tesler 2014).   I Sverige fokuserar lärare ofta på 

de elever som inte når målen och behöver extra stöd. Men lärare behöver bli mer 

uppmärksamma på de elever som når målen och mer därtill (Melroth 2009, Dahl 2011).  

3.4 Matematikundervisningen 
 

Mål från Lgr 11:  

Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. (…) (Skolverket 2011: 14) 

Detta mål är brett, det vill säga att  lärare ska anpassa undervisningen efter alla elevers 

olika behov och förutsättningar. Lärare ska också låta eleverna utveckla sina förmågor 

genom undervisningen (Pettersson och Wistedt 2013).  
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Alla elever är olika och alla elever lär sig på olika sätt. Då kan inte undervisningen vara 

lika för alla (Carlsson, Nyström, Wallby 2001). I skolorna jobbar eleverna oftast enskilt 

i läroboken.  Detta arbetsätt kan leda till att eleverna blir passiva men det kan också leda 

till att eleverna utvecklar sina matematiska förmågor beroende på vilka uppgifter och 

utmaningar de får (Pettersson 2008). 

Om elever ska kunna utveckla och uttrycka sina matematiska förmågor måste lärare låta 

elever få diskutera matematik. Lärare bör uppmuntra elever till att diskutera 

matematiken genom bland annat problemlösning och laborativt material. Det är viktigt 

att lärare kan variera sin undervisning inom matematik (Pettersson och Wistedt 2013).  

3.5 Olika arbetssätt för elever med fallenhet för matematik 
3.5.1 Accelerering  

I vissa fall kan de begåvade eleverna få hoppa över en eller två årskurser för att hamna 

på den nivå som eleven befinner sig på. Fördelar med detta är att eleven motiveras och 

tycker att matematik är roligt och utmanande för matematiken är på en nivå som passar 

den. Nackdelarna kan vara att eleven förlorar den sociala biten då eleven umgås med 

äldre barn. Accelerering innebär också att eleven får jobba längre fram i 

matematikboken i sin egen takt. Utifrån accelerering kan hastighetsindividualisering ske 

(Pettersson 2008, Winner 1999).  

3.5.2 Hastighetsindividualisering 

Hastighetsindividualisering är det arbetsätt som är vanligast för elever med fallenhet för 

matematik i matematikundervisningen. Eleverna får jobba i matematikboken i deras 

egen takt där de får jobba med olika områden i matematiken (Pettersson 2008, Carlsson, 

Nyström, Wallby 2001). De elever som har fallenhet för matematik är oftast väldigt 

långt fram i matematikboken (Carlsson, Nyström, Wallby 2001).  

3.5.3 Berikning 

Berikning innebär att begåvade elever kan följa den vanliga undervisningen men att de 

får någon fördjupning eller en klurig uppgift som de får lösa. Den kluriga uppgiften blir 

en berikning för eleven (Winner 1999). Detta kan vara en bra lösning men då måste de 

uppgifterna som eleven får utmana eleven på rätt sätt (Pettersson 2008, 2011). Om detta 

ska fungera måste det finnas engagerade lärare och det måste finnas bra läromedel 

(Pettersson och Wistedt 2013).  Det som kan vara en fördel med berikning är att eleven 

får vara med på den gemensamma genomgången i klassrummet med läraren. Nackdelen 

kan vara om läraren inte har tid för att skapa fördjupande uppgifter (Melroth 2009).   
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3.5.4 Nivågruppering 

Nivågruppering är både på gott och ont.  Ska eleverna delas in efter hur de presterar och 

utifrån deras kunskaper eller inte? Detta är ett ständigt dilemma som lärare ställs inför 

(Winner 1999, Boaler 2011).  

 

Fördelarna med nivågruppering kan vara att elever med fallenhet för matematik 

stimuleras utifrån deras prestationer och kunskaper i matematik, vilket kan leda till att 

eleverna utmanas på ett bra sätt. Nackdelar med nivågruppering kan vara att elever med 

fallenhet för matematik börjar tävla mot varandra istället för att hjälpa varandra. 

Eleverna känner sig pressade för att de måste hela tiden vara på topp. Elever med 

svårigheter i matematik kan uppleva att de är sämre i matematik om de jämför sig med 

de andra eleverna (Persson 1997, Carlsson, Nyström, Wallby 2001, Boaler 2011).   

Utifrån nivågruppering kan lärare ha olika förväntningar på elever. Lärare som 

undervisar elever som har svårigheter i matematik har låga förväntningar på dessa 

elever på grund av att lärare förväntar sig att dessa elever presterar sämre, vilket 

eleverna märker av. Har lärare låga förväntningar på eleverna speglar detta av sig på 

deras studier och engagemang. Lärare som undervisar de elever som presterar bättre har 

oftast höga förväntingar på eleverna då läraren förväntar sig mer av eleverna. Har lärare 

positiva förväntningar på eleverna speglar detta av sig i elevernas självförtroende, vilket 

kan bidra till att eleverna känner motivation för matematik ( Boaler 2011, Dahl 2011, 

Carlsson, Nyström, Wallby 2001).  

Eleverna gynnas bäst och presterar bättre om de inte blir indelade i olika nivågrupper 

utifrån deras prestationer och kunskaper. Forskning visar att blandade grupper med 

elevers olika kunskaper stärker alla elever. Elever med fallenhet för matematik kan 

hjälpa elever som har svårigheter i matematik, vilket gör att alla elever lär sig och 

känner att de utvecklas tillsammans (Boaler 2011, Pettersson och Wistedt 2013). Men 

viktigaste av allt, det är lärare som måste förändra undervisningen till elevers behov och 

deras förutsättningar. Lärare måste skapa en undervisning där alla elever får utvecklas 

(Pettersson och Wistedt 2013).  Många av lärarna i USA, Israel och Sydkorea anser att 

elever med fallenhet för matematik ska gå i den vanliga klassen och inte delas upp 

utifrån deras prestationer. Dessa elever ska inte gå i speciella klasser  (Gal, Ko, 

Shayshon, Tesler 2014).   
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4 Metod  
I detta avsnitt presenteras vald metod och motivering för denna metod. Här presenteras 

också urval, genomförande, datainsamling och bearbetning av data.  

4.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv  
Den här undersökningen utgår ifrån det fenomenologiska perspektivet. Det 

fenomenologiska perspektivet innebär att man strävar efter fenomenens väsen, det som 

visar sig. Inom detta perspektiv betonar man människors upplevelser, åsikter och 

attityder. Det är människors känslor som är i fokus och hur man upplever något. Det 

fenomenologiska perspektivet utgår från att människor uppfattar olika och förstår 

omvärlden olika. Människan ska inte vara fast i antaganden utan se sin omvärld och 

förstå ett fenomen utifrån sina egna upplevelser och erfarenheter (Denscombe 2009, 

Allwood & Eriksson 2010). Detta perspektiv är valt för att få fram olika upplevelser, 

känslor och erfarenheter från lärarna beroende på hur de fyra lärarna upptäcker och 

utmanar elever med fallenhet för matematik.  

Utifrån detta perspektiv används kvalitativa metoder, i form av intervjuer med lärare. 

Intervjuerna är semistrukturerade. Genom semistrukturerade intervjuer blir samtalet mer 

öppet och den som blir intervjuad ges möjligheten att utveckla sina tankar och svar, 

därav valet av  semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2009).   

4.1.1 Metodiska övervägande 

Vi har valt kvalitativa metoder för att kunna få svar på forskningsfrågorna.  Kvalitativa 

metoder är skrivna eller talade ord eller genom bilder som till exempel observationer 

(Denscombe 2009). Då forskningsfrågan syftar till hur lärare upptäcker elever med 

fallenhet för matematik är det en fördel att använda intervjuer för att få relevanta svar. 

Det hade blivit svårt att ta reda på forskningsfrågan genom kvantitativa metoder som till 

exempel enkäter och diagram då semistrukturerade intervjuer ger djupare svar än ja och 

nej svar från lärarna. De svar som eftersökt i denna studie går inte att mäta, det vill säga 

lärares tankar och erfarenheter om elever med fallenhet för matematik är inte mätbart.  

Det kan finnas nackdelar med kvalitativa metoder, vilket kan vara bra att veta. 

Intervjuareffekten kan vara en nackdel som forskare måste ta hänsyn till när de 

intervjuar. Intervjuareffekten innebär att forskaren påverkar på något sätt den som blir 

intervjuad, vilket kan vara en nackdel då forskaren inte ska påverka den som blir 

intervjuad. Forskaren kan påverka den som blir intervjuad genom tillexempel om hen 

känner den som blir intervjuad, hur frågor ställs, utstrålning eller svar tillbaka till 
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personen som blir intervjuad (Denscombe 2009). De fyra lärarna som blev intervjuade 

kände vi sedan tidigare därför kan det vara svårt att veta om dessa lärare har blivit 

påverkade på något sätt av intervjuareffekten. Det kan vara en fördel att de som blir 

intervjuade känner den som intervjuar på grund av att de då kanske känner sig trygga 

och säkra. Men det kan också vara en nackdel på grund av att intervjuaren kan påverka 

deras svar (Denscombe 2009).   

Lärarna gav öppna svar under intervjuerna och genom intervjuerna ställdes följdfrågor. 

Fördelar med intervjuer är att forskare får mer öppna svar än genom kvantitativa 

metoder. Genom intervjuer kan forskaren ställa följdfrågor till personen om det skulle 

behövas. Om man använder sig av intervjuer får forskaren djupare svar och åsikter 

(Denscombe 2009).  

4.1.2 Semistrukturerade intervjuer  

Genom semistrukturerade intervjuer får forskare reda på människors erfarenheter, 

känslor och uppfattningar.  Forskaren använder sig av vissa bestämda intervjufrågor 

men de frågorna är inte så strikta och strukturerade, utan frågorna är mer öppna. 

Semistrukturerade intervjuer utgår mer från djupet. Forskaren vill ofta få fram djupa 

svar och tankar. Forskaren ingriper inte i samtalet, utan låter personen som blir 

intervjuad utveckla sina svar och tankar. (Denscombe 2009). Därför valdes 

semistrukturerade intervjuer för att få djupa svar och låta lärarna få möjlighet att 

utveckla sina tankar och svar. Vi kommer att ha intervjufrågor som vi vill ha svar på 

men det är lärarnas tankar och synpunkter som är viktigast. Beroende av vad lärarna 

berättar kan följdfrågor ställas. Lärarna kommer att få svara på frågor utifrån en 

intervjuguide (se bilaga). Intervjufrågorna granskades och ändrades för att kunna få ut 

så mycket som möjligt av frågorna.  

 

4.2 Urval 
När forskare ska intervjua personer har forskaren tänkt på vilka personer som ska 

intervjuas. Utgår forskare från intervjuer är urvalet noggrant genomtänkt för att 

forskaren vill få svar på sin forskningsfråga (Denscombe 2009). Då denna undersökning 

fokuserar på matematik kommer fyra lärare som undervisar i bland annat matematik i 

årskurs 4-6 att bli intervjuade. Lärarna fick information på mail om vad uppsatsen 

skulle handla om. Lärarna fick även en förfrågan på mail om de ville ställa upp. 



  
 

12 

 Lärarna är avidentifierade och fiktiva namn har valts.  Dessa namn är Amanda, Karin, 

Lisa och Lotta.  Amanda har jobbat som lärare i snart 15 år. Hon  är förstelärare i 

matematik och har utbildning inom matematik från årskurs 3-9. Hon har en 

magisterexamen i didaktik och har varit ansvarig för mattelyftet för lågstadiet.  Hon 

jobbar bland annat i en klass där många elever har fallenhet för matematik, därför var 

Amanda ett subjektivt urval. Ett subjektivt urval innebär att forskaren väljer personer 

som har de kvalitéer man söker efter eller vill ha med i forskningen (Denscombe 2009). 

Undersökningen har även utgått ifrån ett bekvämlighetsurval när vi har valt lärarna 

Karin, Lisa och Lotta, då vi kände dessa lärare tidigare.  Karin har jobbat som lärare i 

snart 40 år och har legitimation i alla ämnen förutom slöjd upp till årskurs 6 och 

svenska och matematik upp till årskurs 9. Hon har genomgått Mattelyftet. Lisa har 

jobbat som lärare i 13 år och är utbildad 1-7 lärare i svenska, so och bild. Hon har 

genomgått Mattelyftet. Lotta har jobbat som lärare i 15 år och är utbildad matematik 

och NO-lärare i årskurs 4-9. Hon har lett Mattelyftet i 1,5 år och varit 

matematikutvecklare cirka 5 år. Lotta har gått matematikverkstadens 

handledarutbildning på NCM i Göteborg och en handledning i att använda ”Förstå och 

använda tal”-en handbok.  

4.3 Datainsamling 

I denna undersökning används semistrukturerade intervjuer med fyra lärare för att  

forskningsfrågorna i denna undersökning riktar sig till lärare och deras perspektiv på 

elever med fallenhet för matematik. Intervjuerna har spelats in med mobiltelefon då 

detta val var passande när de ska transkriberas. Utifrån transkriberingarna från 

intervjuerna med de fyra lärarna har olika teman ock kategoriseringar blivit ett resultat.   

 

4.4 Genomförande 

Lärarna fick en förfrågan på mail om de ville ställa upp i undersökningen genom att bli 

intervjuade. Lärarna fick ut information om undersökningen, däremot fick inte lärarna 

ut intervjufrågorna i förväg (se bilaga 1). När alla lärarna hade svarat att de var villiga 

på att ställa upp bestämdes ett datum när intervjuerna skulle ske. Alla fyra lärare jobbar 

på samma skola. Intervjuerna skedde under två dagar helt ostört i skolans bibliotek. 

Intervjuerna varade mellan 10-20 minuter, vi var båda närvarande under de fyra 

intervjuerna med lärarna. En öppen fråga ställdes till lärarna i början av intervjun. 

Frågan handlade om deras matematikundervisning. Under intervjuerna ställdes 
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följdfrågor till lärarna beroende på vad lärarna svarat på de tidigare frågorna, därför blev 

inte alla följdfrågor likadana.  

4.5 Bearbetning av data   
Intervjuerna lyssnades igenom noggrant och många gånger för att sedan  transkriberas.  

Transkriberingarna lästes  igenom noggrant för att kunna bygga upp ett trovärdigt 

resultat. Transkriberingarna jämfördes med varandra för att kunna se om det fanns 

likheter och/eller skillnader.  Därefter  granskades likheter och skillnader med fokus på 

forskningsfrågorna för att kunna kategorisera datainsamlingen. Utifrån 

forskningsfrågorna och transkriberingarna bildades olika kategoriseringar med fokus på 

forskningsfrågorna. Eftersom forskningsfrågorna är grunden för intervjufrågorna så 

syntes svaren enkelt i transkriberingarna. De kategoriseringar som presenteras i 

resultatet är hur upptäcker lärare elever med fallenhet för matematik? Lärarnas olika 

arbetssätt till elever som har fallenhet för matematik, nivågruppering och stödja och 

utmana elever med fallenhet för matematik. Resultatet har analyserats utifrån olika 

teorier som har presenterats tidigare i avsnitt 3. 

4.6 Tillförlitlighet, Trovärdighet och överförbarhet 
Tillförlitlighet innebär att arbetet och data är noggrant utvalt, forskaren har valt en 

lämplig metod att samla in data på (Denscombe 2009). Urvalet i detta arbete har utgått 

ifrån arbetets forskningsfrågor när lärare har valts.  Alla lärare som har blivit intervjuade 

undervisar i matematik och en av dessa är förstelärare i matematik.  Metoden som har 

valts till detta arbete var kvalitativa metoder, då detta är en passande och lämplig metod 

utifrån arbetets forskningsfrågor.  

Trovärdigheten i kvalitativ data innebär att  forskaren har tolkat det som respondenten 

sagt på rätt sätt. Respondenten måste känna att det som den har sagt har forskaren tagit 

till sig och skrivit i sin forskning på ett trovärdigt sätt, så som personen som blev 

intervjuad har sagt (Denscombe 2009). Därför måste forskaren ställa följdfrågor om 

detta behövs  för att kunna få fram  svaren på sin forskningsfråga så  att det blir tydliga 

svar på grund av att  allt som sägs är tolkningsbart (Denscombe 2009). Forskaren måste 

vara öppen för den som intervjuar (Denscombe 2009).  

Intervjufrågorna i detta arbete svarar på forskningsfrågorna utifrån undersökningen. 

Intervjuerna  har transkriberats tydligt då trovärdigheten i det som lärarna har sagt 

kommit fram. Lärarnas svar kan inte ses som generella och gäller inte alla lärare då det 
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endast var fyra som deltog i intervjuerna. Men svaren som gavs var mycket tydliga och 

innehåller intressant information.  

Överförbarhet innebär att andra forskare kan  genomföra en liknande studie och få 

samma resultat. Det är svårt att säga om en kvalitativ studie kan vara överförbar då tid 

kan förändra saker i samhället. Det kan vara svårt att få tag i personer som har liknande 

kunskaper och kvalitéer tidigare  forskare har haft. När man utgår från kvalitativ data 

och intervjuer blir forskare en del av datainsamlingen, vilket kan göra det svårt att veta 

om de andra får samma resultat eller samma slutsatser (Denscombe 2009). I detta arbete 

är tillförlitligheten relativt låg på grund av att  de svar andra forskare får från lärare kan  

variera beroende på vilka lärare forskare väljer att intervjua.  

4.7 Etiska överväganden  

Det finns fyra principer som är viktiga att tänka på som forskare. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Hermeren 2011).  

Informationskravet innebär att de personer som är inblandade i forskningen vet vad 

forskningen handlar om (Hermeren 2011). Lärarna fick veta på mail vad arbetet skulle 

handla om, att undersökningen ska utgå ifrån elever med fallenhet för matematik.  De 

fick också veta vad intervjun skulle handla om. Lärarna fick den information som de 

behövde innan intervjuerna. Mer tydlighet behövdes om att intervjuerna skulle spelas in, 

då lärarna fick veta detta precis innan deras intervjuer. Men lärarna i detta arbete hade 

ingenting emot att vi frågade de på plats. 

Samtyckeskravet innebär att personerna som är inblandade i forskningen kan avbryta 

när de vill och att de deltar under frivilliga grunder (Hermeren 2011).  Lärarna svarade 

ja av egen vilja att de ville delta i undersökningen.  

 Konfidentialitetskravet innebär att personer som varit inblandade ska vara anonyma 

och att dessa uppgifter ska behandlas på rätt sätt (Hermeren 2011).  I detta arbete har 

lärarna fiktiva namn. Lärarna kallas för Amanda, Karin, Lisa och Lotta.  

Den sista av de fyra principerna är nyttjandekravet vilket innebär att den data som 

forskaren har samlat in endast nyttjas och används i den forskningen (Hermeren 2011). 

Informationen som lärarna ha delat med sig av kommer endast att användas i vår 

undersökning.  
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5 Resultat och analys 
Under detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med de fyra lärarna. Resultatet 

är indelat i olika kategorier som behandlar forskningsfrågorna. Här presenteras också en 

analys efter varje resultatdel kopplat till tidigare forskning.  

5.1 Elevers matematiska förmågor 

Lotta och Amanda menar att eleverna får visa sina matematiska förmågor genom 

skriftliga övningar, genomgångar, prov eller de frågor som läraren ställer men också 

genom diskussioner med läraren eller klasskompisar.  

Både skriftligt men sen även jag tänker ju att man bedömer dem hela tiden även när man går runt och 

hjälper dem (Lotta 2015-11-27). 

När vi gör praktiska moment så kan jag ju ställa en utmanande fråga till om det är såhär istället, hur 

skulle det bli då? Då kan jag ju se om de förstår grunderna och kan tänka vidare (Amanda 2015-11-27). 

Lotta betonar att eleverna visar sin resonemangsförmåga när de  får förklara för henne 

hur de har tänkt när de har löst en uppgift. 

Även när man står och hjälper en elev som inte kan en uppgift visar dem ju resonemangsförmåga, hur 

dem har tänkt även om de har kommit fram till fel svar så visar de ju hur de har tänkt (Lotta 2015-11-27).  

Däremot lyfter Amanda fram att elever med fallenhet för matematik kan ibland ha svårt 

att visa alla matematiska förmågor. Utifrån hennes erfarenhet är det sällan att dessa 

elever är duktiga inom  samtliga matematiska områden.   

Det är sällan dessa elever är duktiga i alla förmågorna oftast så är de duktiga på aritmetik, alltså de fyra 

räknesätten eller problemlösning(Amanda 2015-11-27). 

Vana vid att gå väldigt fort fram men de har kanske missat vid kommunikationsförmåga eller visa 

resonemangsförmåga och sådana saker (Amanda 2015-11-27). 

Karin menar att elever med fallenhet för matematik tänker logiskt och ser matematik 

uppgifterna på ett annat sätt. 

Asså.. Han är snabb konkret i tanken.. Han är…. . det var ett tal som jag hade nu på nationella proven, vi 

har gjort den muntliga delen, då var det en så här att ehh.. dem hade olika sorters hus och då frågade 

man om det nu är så att i det ena huset så.. där bodde, vi säger att det bodde 80 personer så flyttade.. så 

hade man gjort statestik.. cirkeldiagram, statestik på vad man hade för intressen och det var fem olika 

intressen då frågade man ehh…. Vad.. om det nu flyttar ut 20 personer från det här så var det 

procentsatsen, uppdelat i olika procentsatser om det nu är 20 personer som flyttar ut från det här 80 

personers huset. Hur kommer cirkeldiagrammet att förändras? Kommer det bli större? Mindre 
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någonstans? Då säger han bara.. Det kan vi väl inte veta? För det.. Vi vet ju inte vad de hade för 

intressen som flyttade ut.. och då sitter de andra vet ni….Ah just det.. dem har inte haft den tanken som 

han har haft, han bara direkt.. Asså man märker det på deras sätt att fundera de behöver liksom inte 

fundera så värst mycket utan det bara kommer.. Jag menar att det är klart att diagrammet kommer att 

förändras men hur har inte vi någon aning om (Karin 2015-11-25). 

Visar eleverna deras matematiska förmågor menar Amanda att det är viktigt att lärare 

utökar matematiken genom till exempel sidomaterial.  

Men har jag en elev som är duktig på att skriva lösningar och förklara hur den tänker så kan jag ju 

konstatera att ja men du har ju de förmågorna ändå i dig och då kan de ju antingen få jobba vidare eller 

med sidomaterial, att de breddar (Amanda 2015-11-27). 

Analys 

Resultatet visar att informanterna är medvetna om de matematiska förmågorna och att 

eleverna ska kunna få möjligheten att utveckla sina förmågor inom matematiken. 

Amanda och Lotta betonar bland annat kommunikationsförmågan och 

resonemangsförmågan. Lotta anser att eleverna får visa  sin  resonemangsförmåga 

genom att de får förklara och berätta hur de har löst en uppgift,  detta är två av de 

matematiska förmågorna eleverna ska utveckla, vilket Skolverket (2015) beskriver.  

 Lärarna, Skolverket (2015), Kilpatrick et.al (2001) och Niss (2003) är eniga om att det 

finns förmågor eller kompetenser eleverna ska utmanas och utvecklas i inom 

matematiken.  

Resultatet visar att Amanda och Lotta försöker skapa aktiviteter där eleverna får visa 

och utveckla sina matematiska förmågor genom till exempel genomgångar, prov och 

diskussioner, detta betonar Pettersson (2008) då hon menar att genom olika 

matematiska aktiviteter utvecklas förmågorna.  De förmågor elever visar beror helt på 

hur den matematiska aktiviteten är skapad av lärare (Pettersson 2008), vilket lärarna 

lyfter fram när de skapar aktiviteter.  

 

Enligt Amanda kan elever med fallenhet för matematik ha svårt att visa alla 

matematiska förmågorna. Det är sällan dessa elever är duktiga i alla matematiska 

förmågor, vilket Pettersson (2008) lyfter fram då alla elever är olika och visar sina 

förmågor på olika sätt. De matematiska förmågorna som synliggörs mest när det 

kommer till elever med fallenhet för matematik är problemlöningsförmåga, 

resonemangsförmåga och logiskt tänkande, vilket Amanda och Karin lyfter fram och 

även Pettersson (2008) betonar detta.  



  
 

17 

Resultatet visar att Karin menar att elever med fallenhet för matematik ser och tänker 

matematiken på ett annat sätt. De ser matematiken i verkligheten inte bara som 

räkneuppgifter i en lärobok, vilket Kilpatrick et.al (2001) lyfter fram när han nämner 

Productive disposition. Denna kompetens innebär att eleven ser matematiken på ett 

annat sätt.  

5.2 Hur upptäcker lärare elever med fallenhet för matematik?  
 
I intervjuerna framkom det att en av lärarna inte har upplevt att hon haft någon elev med 

fallenhet för matematik. Däremot betonar de andra tre lärarna att de märker och känner 

det på sig vilka elever som har fallenhet för matematik.  

Eh, mmm..ja, jag känner det kanske på  mig (Amanda 2015-11-27). 

Det märker du ganska tidigt, ja alltså (paus)  Ja, hur märker jag det?  Jag, man ser ju om de  en tanke 

bakom hur  dem räknar ut talet och hur de  får fram svaret  så här då  får de bara fram rätt svar spelar 

det ingen roll  hur de har fått fram svaret (Karin 2015-11-25). 

Man märker det ganska fort (Lisa 2015-11-25).  

 Elever som har fallenhet för matematik visar gärna vad de kan, de vill gärna svara på 

frågor och de kan vissa saker inom matematiken innan läraren har hunnit gått igenom 

detta med eleverna.  

I helklass genomgång så är ju handen uppe hela tiden och svarar på allting…..svarar även på de kluriga 

uppgifterna (Amanda 2015-11-27). 

Man märker, de tar ofta den platsen asså.. om du har en genomgång tillexempel så eh.. (paus) vill dem 

gärna säga asså berätta hur de tänker kanske och du ser på deras uträkningar i böckerna tillexempel och 

hur de tar sig an uppgifter, man märker det ganska fort likaväl som du märker den som inte kan så 

märker du den som kan (Lisa 2015-11-25). 

För det första så snappar han upp allting väldigt fort och han är alltid med när vi har asså han kan 

allting nästan egentligen innan vi har gått igenom det (Lisa 2015-11-25).  

 Karin och Amanda beskriver att elever med fallenhet för matematik tänker och tar till 

sig matematikuppgifter på ett annat sätt vilket de kan se på elevernas uträkningar. 

Eleverna kan förklara hur de har löst uppgiften och hur de har tänkt. De menar att de 

frågor som ställs både av lärare till elev men också från elev till lärare har stor 

betydelse.  

Man ser om de har en tanke bakom hur de räknar ut talet och hur de får fram svaret (Karin, 2015-11-25) 
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Jag hör det på vilka frågor man ställer, vilka frågor ställer eleven . Jag prövar mig ju fram också i vilka 

frågor jag ställer (Amanda 2015-11-27). 

Man ser hur de jobbar med talet, du slänger till dem en fråga när du står bredvid den här eleven om det 

nu är den du ska iakta den här dagen eller  du kanske  eh.. har man fallenhet för det  eller dem eleverna 

ställer ni  helt andra frågor till än  vad du gör till de elever som har svårigheter, det kommer du märka  

själv (Karin 2015-11-25). 

Amanda menar att ser hon en elev som  räknar fort i matematikboken, sida upp och sida 

ner och när hon sedan kommer och tittar är allting rätt kan vara ett tecken på att denna 

elev har fallenhet för matematik.   

Ser att en elev sitter och skriver frenetiskt i boken, sida upp och sida ner så går jag och tittar och ser att 

det är rätt, då förstårju jag ju också att de bara matar ju på….å, att det går för lätt. Och då frågar jag är 

det lätt eller svårt? Ah, det är rätt lätt så hör man en uttråkad suck då….ehh, vill du hoppa över det här? 

Ja…. Så man kan nästan känna.. höra en lättnad av att de vill hoppa över då (Amanda 2015-11-27)  

Ibland kan jag bläddra fram, ska du pröva här istället….(paus) och då om jag då förklarar räcker det att 

jag förklarar en gång också, Ahhh, liksom då kan jag åter igen få ett kvitto på att de har lätt för att lära 

sig och lätt att förstå (Amanda 2015-11-27). 

Karin betonar att det är viktigt att se dessa elever.  

Min uppgift är att ta reda på vilka dessa elever är (Karin, 2015-11-25) 

Dock upplever Lisa att det kan vara svårt att upptäcka elever med fallenhet för 

matematik, då dessa elever också kan underprestera inom matematiken på grund av att 

de inte får någon utmaning. 

 

Sen finns det ju de här som är lite….(paus) vad ska man säga speciella elever som , ehh kan eh….(paus) 

åh, vad tråkigt med matte och sitta här, åh….(paus) det kan ju också tyda på att jag kan detta som jag ska 

göra fast man som lärare kanske tror att ja, men va tyst nu och sitt ner liksom sådär, sluta säga sådana 

ord och….så där är det ju lite svårare. Jag har ju en sånhär och har börjat fundera om det är något 

annat eller om det är att han har svårigheter eller att han tycker att det är lätt eller jag har inte riktigt 

kommit fram till det än (Lisa 2015-11-25). 

Analys 

Resultatet visar att  tre av de fyra  informanter upplever att de upptäcker elever med 

fallenhet för matematik tidigt och att det är deras roll som lärare att upptäcka dessa 

elever.  Reultatet visar att det kan vara lärarnas känsla som gör att de upptäcker elever 

med fallenhet för matematik.  Enligt de tre lärarna  upptäcker de också elever med 

fallenhet för matematik genom att eleverna vill visa vad de kan och lära sig nya saker 



  
 

19 

inom matematiken. Eleverna är entusiastiska på lektionerna när det är genomgångar och 

eleverna svarar gärna på frågor. Detta kan man se ett samband i forskning (Winner 

1999) att elever med fallenhet för matematik har lätt för matematiken, de är intresserade 

och lär sig fort. Eleverna är drivna och vill lära sig mer (Winner 1999). 

 

 Lisa menar att elever med fallenhet för matematik kan underprestera eller bli stökiga 

för att de känner att de inte utmanas, då kan dessa elever vara svåra att upptäcka. Vilket 

kan kopplas ihop med vad  Winner (1999), Persson (1997) och Pettersson (2008, 2011) 

lyfter fram.  De menar att elever med fallenhet för matematik kan underprestera för att 

de ska  passa  in och vara som sina klasskompisar. Forskarna menar att eleverna 

upplever inte att de får någon utmaning och därför kan de bli stökiga.  

 

5.3 Lärarnas olika arbetssätt till elever som har fallenhet för 
matematik  
Det finns olika arbetsätt som lärarna använder sig av för att kunna utmana elever med 

fallenhet för matematik, bland annat  berikning, känguru uppgifter eller 

problemlösningar i en annan matematikbok. Amanda lyfter fram att det arbetsätt som du 

väljer som lärare beror på eleven.  

Jag tycker att man ska bredda matten att man kanske ger dem en annan slags matematik än vad 

läroboken ger tillexempel känguru uppgifter eller andra sådana här mönster, talserier  också (Amanda 

2015-11-27). 

Jobba med sidomaterial att de breddar istället, får testa problemlösningsuppgifter eller…(paus) talserier 

eller binäratalsystemet….(paus) ja andra sådana, känguru uppgifter och lite sånt, beror helt på vilken 

elev det är och vad som passar den eleven (Amanda 2015-11-27).  

Beror lite på just nu får den jobba längre fram i matteboken.. (paus) beror lite på hur eleven är (Amanda 

2015-11-27). 

Eleverna får  arbeta med utmaningar i en annan bok. Karin menar att det finns olika 

böcker där det finns bra utmaningar för elever med fallenhet, där de får tänka matematik 

på ett annat sätt och inte räkna uppgifter som de redan kan.  

Det finns ju böcker som heter utmaningar inom matte, jättebra böcker. Där är de så att de bara får jobba 

med  verklighetsförankrade upgifter (Karin 2015-11-25).  

Tillexempel jag har två elever i min klass som jobbar med utmaningar, bara med utmaningar jobbar inte 

med något annat för de är så duktiga så de , då måste dem ju ha  så att de får tänka matematik, dem är ju 
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inte bli hjälpta av att jobba med skala hela tiden dem ska ju kunna  få in det i ett sammanhang istället 

(Karin 2015-11-25). 

Klarar man av skala så behöver man ju inte göra tio uppgifter om det. Eller hur?(Karin 2015-11-25). 

 Men Lisa betonar att det hade varit bra om elever med fallenhet för matematik hade fått 

sitta och diskutera med andra så att eleven inte sitter själv hela tiden och räknar.  

 Även fast man har en svårare bok eller vad man nu har så skulle de kanske behöva sitta såhär och bolla 

och diskutera frågorna kanske tillsammans med andra eller i grupp med en lärare men där är man ju inte 

riktigt (Lisa 2015-11-25). 

Känguru uppgifter är bra och utmanande problemlösningsuppgifter till elever som har 

fallenhet för matematik.  

Kängugru uppgifter är ju från NCM-Nationellt Centrum för Matematik, de har ju känguru tävling varje 

år med såna problemlösningsuppgifter och det finns ju ett helt..(paus)..eh en hel asså de är ju sparade 

ändå från 2000 så finns de i olika nivåer så man kan gå in där och kopiera upp gamla känguru tävlingar 

finns ändå från lågstadiet till gymnasiet så där är ju bara att hämta så det är ju jättebra (Amanda 2015-

11-27). 

Antingen är man duktig på huvudräkning eller dessa kluringar som inte finns så ofta i matteboken utan 

först när de får jobba med känguru uppgifter så kanske är man mycket bättre på det än att jobba i 

matteboken så kanske man tycker att matteboken blir väldigt tråkig för den passar inte dem (Amanda 

2015-11-27).  

 Karin anser att accelerering är negativt för eleven då detta inte gynnar elever med 

fallenhet för matematik.  

Jag tycker inte redigt om det sättet för då tycker jag att.. då slussar bara jag dem vidare (Karin, 2015-11-

25). 

Det har man gjort någon gång av ren bekvämlighet kan jag tycka då (Karin, 2015-11-25). 

Genom att låta elever med fallenhet för matematik jobba med matematikböcker från 

högre årskurser upplever Lisa att dessa elever tyckte att detta var samma tråkiga 

matematik uppgifter som de hade räknat tidigare.  

”Sitter och de ändå gör en massa uppgifter som de egentligen redan kan är ju inte det man vill” (Lisa, 

2015-11-25). 

Bara få en bok som är svårare känns inte riktigt rätt, det hjälper kanske dem i stunden så men de får ändå 

inte det som de egentligen skulle ha (Lisa 2015-11-25).  
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Nej, inte flyttat upp någon, men jag har ju haft böcker från.. (paus) jag har tagit hit en massa böcker från 

högstadiet som hon fck jobba med men hon tyckte det var lätt också (Lisa 2015-11-25). 

Däremot anser Amanda att det kan vara bra för elever som har fallenhet för matematik 

att jobba i en matematikbok från de högre årskurserna.  

Bara för att man går i 4:an eller 5:an är det inget som hindrar att den eleven jobbar i  6:an eller 7:ans 

mattebok (Amanda 2015-11-27). 

Analys 

Tidigare forskning visar att ett av de vanligaste arbetssätten för elever med fallenhet för 

matematik är hastighetsindividualisering, vilket innebär att eleven får jobba längre fram 

i läroboken. De får då jobba i sin egna takt vilket leder till att de är långt fram i 

matematikboken, men utmanas eleverna av detta arbetssätt? (Pettersson 2008, Carlsson, 

Nyström & Wallby 2001).  Detta resultat strider mot tidigare forskning (ibid)  då 

resultatet visar att hastighetsindividualisering inte var det vanligaste eller det bästa 

arbetssättet för elever med fallenhet för matematik, då lärarna anser att det beror på 

eleven och vilket arbetssätt som passar för den. Resultatet visar att  tre av lärarna vill 

utmana elever med fallenhet för matematik och hitta ett arbetssätt som passar eleverna. 

 Tre av lärarna  låter elever med fallenhet för matematik jobba med mer 

problemlösningsuppgifter och annat sidomaterial. Detta kallas berikning och  innebär att 

elever får fördjupningsuppgifter och problemlösningar utöver den vanliga matematiken 

(Pettersson 2008,2011, Pettersson & Wistedt 2013, Winner 1999). Amanda  nämner att 

elever med fallenhet för matematik får jobba med känguruuppgifter, vilket eleven tycker 

är utmanande och roligt, detta betonar Pettersson (2008) då hon anser att känguru 

uppgifter är bra uppgifter i matematik. 

 

Resultatet visar att ingen av lärarna har använt sig av accelerering som ett arbetssätt för 

elever med fallenhet för matematik. Accelerering innebär att elever med fallenhet för 

matematik får hoppa över en eller två årskurser. Detta kan leda till att eleven blir mer 

motiverad (Pettersson 2008, Winner 1999), vilket Karin  inte håller med om då hon 

anser att om man gjort detta är det för att det ska vara bekvämt för läraren.  

5.4  Nivågruppering 
Lisa och Amanda menar att nivågruppering innebär både fördelar och nackdelar.  
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”Ganska hemskt egentligen att dela in elever i grupper, fast samtidigt så är det ändå bra tycker jag. (…) 

på vissa mattelektioner kan vi bara ta en grupp, nu jobbar vi med detta och så gör vi något annat, man 

kanske inte kallar det nivågruppering men man gör ju så (Lisa 2015-11-25). 

Lisa menar att  födelar  med nivågruppering kan vara att eleverna får vara i grupper på 

den nivå de befinner sig på och jobbar därifrån. Däremot kan nackdelen vara att 

eleverna känner av vilken grupp de hamnar i och presterar därefter.  

Om man hade lagt matten parallellt i 4:an tillexempel att man då kan jag ta den, den och den , plocka 

från klasserna och så jobbar vi med det som de har svårt för och de kanske behöver utmaningar så 

jobbar vi med det. Det tror jag hade varit bra (Lisa 2015-11-25). 

Svårt hur man ska strukturera det på ett bra sätt (Lisa 2015-11-25).  

Amanda och Lisa lyfter fram att eleverna lär sig med varandra. Det är bra att eleverna är 

blandade för då kan eleverna hjälpa och lyfta varandra. Däremot anser Amanda och Lisa 

att det hade varit bra om eleverna kunde vara uppdelade . 

De lär ju sig av varandra också (Lisa 2015-11-25). 

Bra att göra grejer tillsammans också men ibland tror jag ändå att man ska göra på nått annat sätt (Lisa 

2015-11-25).  

Jag kan tycka att man vid nåt tillfälle i veckan skulle kunna samla de duktiga eleverna med en lärare och 

låta de få pröva på att få jobba i sin egen takt för de håller ju en högre takt än vad de andra eleverna gör 

och att detta kan kännas befriande att man kan få använda matematikspråket och, både muntligt och 

skriftligt på ett korrekt sätt utan att behöva vänta in kamraterna och känna att man utvecklas och kommer 

fram i min takt (Amanda 2015-11-27). 

Men jag tycker inte att man ska ha permanenta grupper , man ska försöka hålla helklass, alltså blandade 

grupper men emellanåt så tar man kanske då en grupp som har lite svårare för sig så får de jobba med 

sitt och de som har lättare för sig får jobba med sitt (Amanda 2015-11-27). 

Analys 

Resultatet visar att nivågruppering kan vara både positivt och negativt för alla elever, 

detta är en svår fråga och ett dilemma som lärare ställs inför. Resultatet visar att  

Amanda menar att det kan vara bra med nivågrupperingar ibland, då hon lyfter fram att  

elever som har fallenhet för matematik kan utvecklas för att det går i deras takt. 

Resultatet visar att Amanda nämner att utifrån nivågruppering kan eleverna och lärare 

tänka och diskutera matematik på ett annat sätt utifrån den kunskapsnivå eleverna 

befinner sig på vilket man kan se ett samband med Boaler (2001), Dahl (2011) och 

Winner (1999) då de betonar att elever med fallenhet för matematik får  uppgifter efter 
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deras kunskapsnivå och matematiska förmåga. 

 

Elever med fallenhet för matematik kan börja tävla mot varandra istället för att hjälpa 

varandra. Deras självförtroende för matematik kan också bli sämre då eleverna känner 

att de hela tiden måste ligga på toppnivå för de anses som de ”bättre” och ”duktigare” 

eleverna (Carlson, Nyström & Wallby 2011), detta visade inte resultatet då Amanda och 

Lisa inte nämnde detta.  

 

 Amanda menar att det hade varit bra om eleverna hade delats in i grupper någon gång i 

veckan för detta hade stärkt alla elever. Amanda och Lisa betonar att det som är bäst är 

blandade grupper, vilket forskning visar (Boaler 2011, Pettersson & Wistedt 2013).  

 

5.5  Stödja och utmana elever med fallenhet för matematik 
Lisa upplever att det är svårt att nå och utmana elever med fallenhet för matematik. Lisa 

och Amanda upplever att det kan vara svårt att utmana dessa elever så att de inte känner 

att matematik blir tråkigt.  

Behövs göras mer, kan vara så att de som har lätt för matte kan tycka att det blir tråkigt, de sitter bara av 

tid (Amanda 2015-11-27).  

Det är där man har sin Akilleshäl kan jag känna att dem som är duktiga, de känner jag väl ofta att..att 

man glömmer bort dem, tyvärr är det så (Lisa, 2015-11-25). 

Jag lyckas väl lite men inte alltid tycker jag (Lisa 2015-11-25). 

De som är duktiga är svårare, där klarar jag mig inte alltid tycker jag (Lisa 2015-11-25).  

Lisa vet inte alltid vad hon ska göra med elever med fallenhet för matematik och det är 

ofta dessa elever lärare tappar på grund av att lärare inte vet hur de ska utmana dessa 

elever. Oftast glömmer lärare bort dessa elever för de sitter och gör det som de ska göra. 

De sköter sig ofta liksom själva, lätt att tappa dessa elever då (Lisa 2015-11-25). 

Amanda menar att lärare ska ta tillvara på elevernas kunskap och motivera eleverna.  

Hoppas att de får behålla sin glädje i att räkna.. (paus) för det är ju inte så lätt för en lärare som är själv 

i klassrummet att förse de här med material för de tänker så fort, för har man gett de en 

problemlösningsuppgift kanske de har löst den innan du ens hunnit dela ut pappret till alla (Amanda 

2015-11-27).  
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Amanda upplever inte att det är svårt att utmana dessa elever snarare tvärtom hon tycker 

att det är kul, lätt och roligt att utmana elever med fallenhet för matematik.  

Först när man får känguru uppgifter så är man mycket bättre på de än att jobba i matteboken. Man 

tycker att matteboken är väldigt tråkig för det passar inte dem att jobba i den, utan de ska vara de här 

andra kluringarna, det är roligt och då kan de liksom glömma sig i tid och rum och bara köra på 

(Amanda 2015-11-27). 

Nu kommer Amanda, nu får vi extra svår matte (Amanda 2015-11-27). 

Det är lärares uppgift att veta vad alla elever klarar av inom matematiken, därefter ge 

eleverna det material som de är i behov av att arbeta med.  Karin vill betona att detta är 

både för elever i svårigheter inom matematik och de elever som har fallenhet för 

matematik.  

Ska ge dem material som de är i behov av, ge dem utmaningar.. att de får uppgifter de tycker är kul så att 

de får utvecklas i matten, då tycker inte dem att det blir tråkigt..,,och så ska man vara lyhörd som lärare 

(Karin  2015-11-25). 

Man har ju alltid några spjutsspetsar som sticker ut.. Eller hur? Det har man alltid i varje klass och då är 

det eran uppgift eller min uppgift som lärare att paus ta reda på vilka det är och ska ge dem material 

efter vad de är i behov utav likaväl  dem elever som har svårigheter så ska ju dem ha sitt behov och det 

bästa sättet att konstatera detta på  det är att ni iakttar, alltid  två elever minst i din klass dom du har i 

matematik (Karin 2015-11-25). 

När han får lite utmaninger blir han ju.. (paus) då känner .. (Paus) det känns som att han tycker det är 

roligare då annars blir det ju lite det här att sitta och göra för görandets skull (Lisa 2015-11-25). 

Alla elever måste få utmaningar i matematiken. Karin lyfter fram att  det är bra och 

nyttigt för läraren att iaktta elever under lektionen, för då  uppmärksammar läraren det 

som eleverna inte kan och kan.  

Har ni bara koll på era elever vad de klarar av kommer ni fixa det galant. Det gäller att ha koll på dem 

(Karin 2015-11-25).  

Om Pelle har sprungit omkring och lekt det mesta ja, då kanske han behöver ha lite mer utmaning eller 

jobba med något annat så han tycker det här med matte  är intressant också (Karin 2015-11-25). 

Elever med fallenhet för matematik får ofta klara sig själva under lektionstid och det är 

ofta dessa elever som lärare tappar.  

Oftast är det så på lektionstid, ni kan ju inte stå och hjälpa de här  eleverna på samma sätt för det 

kommer ni märka att  dem här eleverna som jobbar med  utmaningar eller jobbar med någonting annat  
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eh.. tar eller utmaningar över huvudtaget  dem  får ju klarar sig väldigt mycket själva (Karin 2015-11-

25). 

Lägger inte den planeringstiden på dem, utan då tänker man hur ska vi göra för att hjälpa de här som 

inte klarar sig….vi måste liksom få upp dem, fast det är lika viktigt i den andra änden att vi måste göra 

något för att höja dem också……..och där är vi inte tycker jag (Lisa 2015-11-25). 

Tre av lärarna som har blivit intervjuade har haft olika uppfattningar om elever med 

fallenhet för matematik, några har upplevt det svårt andra en rolig utmaning. Resultatet 

visar att tre av de lärarna som blivit intervjuade har haft eller har i sin klass en eller flera 

elever som har fallenhet för matematik.  

Under alla mina år finns det alltid de eleverna (Karin 2015-11-27) 

Amanda menar att det inte finns elever med fallenhet för matematik i varje klass. 

Nej, det tror jag inte så allmänt är det inte utan det dyker upp en här och en där men ett par stycken på 

en årskurs skulle jag vilja säga kanske ( Amanda 2015-11-27). 

 

Analys 

Alla elever ska få utmaningar och känna att de utvecklas. Elever med fallenhet för 

matematik måste känna att de uppmuntras, utvecklas och att deras kunskap är värdefull 

för läraren (Persson 1997), vilket  tre av lärarna lyfter. De nämner att det är deras ansvar 

att utmana alla elever. Lisa betonar att det kan vara svårt att hitta uppgifter där elever 

med fallenhet för matematik får utvecklas. Karin och Amanda menar att det är roligt att 

kunna utmana elever med fallenhet för matematik, att man som Persson (1997) betonar 

tar tillvara på elevernas kunskap. 

 Det finns lärare som anser att elever med fallenhet för matematik klarar sig själva, de 

behöver inte stöd eller hjälp från lärarna (Pettersson & Wistedt 2013, Winner 1999, 

Pettersson 2008), detta visar inte resultatet då de tre lärarna betonar att lärare ska kunna 

utmana elever med fallenhet för matematik och kunna hitta uppgifter som motiverar och 

stimulerar dessa elever.  Amanda och Karin nämner att det finns olika problemlösningar 

i en lärobok som är mer utmanande. Lisa betonar att det kan vara nyttigt om eleverna får 

diskutera matematik och prata matematik med varandra.  Elever med fallenhet för 

matematik ska tycka att matematik är roligt (Pettersson & Wistedt 2013). Lärarana 

menar att lärare måste se dessa elever och hjälpa de fram i deras utveckling. 
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6 Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en metoddiskussion därefter resultatdiskussion och 

avslutningsvis ett förslag på fortsatt forskning inom området elever med fallenhet för 

matematik. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Det övergripande syftet med undersöningen var att undersöka och lyfta fram ur ett 

lärarperspektiv hur lärare upptäcker och utmanar elever med fallenhet för matematik.  

Metodvalet var därför självklart och lämpligt när det blev kvalitativa metoder vilket 

innebar intervjuer istället för enkäter. Då  forskningsfrågorna syftar på hur lärare 

upptäcker och utmanar elever med fallenhet för matematik utgår svaren ifrån lärares 

känslor, erfarenheter och tankar kring elever med fallenhet för matematik. Det hade 

blivit svårt att använda sig av kvantitativa metoder som enkäter då det är svårt att mäta 

och få reda på lärares känslor, tankar och erfarenheter då.  

 

Intervjufrågorna gavs inte ut till lärarna innnan intervjutillfällena på grund av att vi inte 

tänkte på det, vilket är viktigt att lyfta då vi anser att lärarna skulle ha fått ut frågorna 

innan då de kanske velat fundera och tänka igenom svaren. Intervjufrågorna kan vara 

svåra att svara på direkt, vilket vi märkte när vissa frågor ställdes. Vi menar att det kan 

vara svårt att veta hur mycket information lärarna ska ges.  

 

Undersökningen har utgått från semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv. De semistrukturerade intervjuerna var ett noggrannt och genomtänkt 

metodval. Genom intervjuerna gavs mycket data och information till forskningsfrågorna 

om elever med fallenhet för matematik. De fyra lärarna som blev intervjuade var 

positiva och berättade gärna om deras matematikundervisning och om de upplevt någon 

eller några elever med fallenhet för matematik.  

 

Trovärdigheten  kan bli begränsad då det endast var fyra lärare som blev intervjuade. 

Undersökningen hade blivit mer trovärdig om fler lärare hade blivit intervjuade då mer  

data  och möjligtvis fler olika erfarenheter och tankar kring elever med fallenhet för 

matematik hade lyfts fram. För att göra undersökningen mer trovärdig och tillförlitlig 

hade observationer av dessa fyra lärare kunnat genomföras under matematiklektioner 

för att kunna se om det lärarna berättar om i intervjuerna stämmer. Vi betonar att det 
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kan vara viktigt att man använder sig av intervjuer och observationer, då det kan stärka 

arbetet. Genom observationer får forskaren se med egna ögon hur läraren stödjer och 

utmanar elever med fallenhet för matematik. Har läraren tid med elever med fallenhet 

för matematik? Utmanar läraren dessa elever? När lärarna blir intervjuade får man deras 

svar på forskningsfrågorna ur deras perspektiv.      

 

Urvalet var som nämnts tidigare inte slumpmässigt. Amanda var ett subjektivt urval på 

grund av att hon jobbar bland annat i en klass där det finns många  elever som har 

fallenhet för matematik, då ansåg vi att hon var ett pasande val till vår undersökning. De 

andra tre Karin, Lotta och Lisa var ett bekvämlighetsurval, då vi kände dessa tre lärare 

tidigare. Karin har jobbat som lärare i snart 40 år kanske har erfarenhet en betydelse för 

att upptäcka elver med fallenhet för matematik, eller är det så att vissa lärare inte har de 

glasögonen som behövs för att upptäcka dessa elever? Det var intressant att både få svar 

från lärare som har upptäckt elever med fallenhet för matematik då det var 

undersökningens syfte men det var lika intressant att veta att det finns lärare som kanske 

inte upptäcker dessa elever eller lärare som aldrig stöter på dessa elever, vilket Lotta har 

erfarenhet av. 

 

6.2 Resultatdiskussion  
 Utifrån resultatet i denna undersökning finns det tre viktiga huvudresultat som vi vill 

belysa.  Dessa tre är hur lärarna upptäcker elever med fallenhet för matematik,  att 

lärarna vill utmana eleverna på bästa sätt och att lärarna inte använder sig av det 

vanligaste arbetssättet  för elever med fallenhet för matematik. Dessa tre huvudresultat 

lyfts fram för att mycket information gavs från lärarna och då vi ansåg att dessa tre är 

intressanta. Det är viktigt att veta hur lärare upptäcker elever med fallenhet för 

matematik och hur dessa elever utmanas. Men det som var mest uppseende väckande i 

resultatet som vi vill lyfta var att lärarna inte använder sig av det vanligaste arbetssättet, 

hastighetsindividualisering till elever med fallenhet för matematik.  

 I resultatet framgick det att lärarna ser och upptäcker elever med fallenhetför 

matematik, genom elevernas uträkningar, elevernas nyfikenhet och att de är frågvisa. 

Detta är intressant då både lärarna och Silverman (1993) har märkt liknande förmågor 

och egenskaper hos elever  som är begåvade Silverman (1993) nämner dessa  

egenskaper  i sin skala, där hon beskriver att  begåvade elever  är bland annat nyfikna, 

frågvisa, kreativa och vill visa vad de kan. Men utifrån resultatet framgick det också att 
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det är lärarnas känsla som gör att de upptäcker elever med fallenhet för matematik och 

denna känsla förlitar sig lärarna på. Däremot finns det ingen forskning som styrker att 

det kan vara lärarnas känsla som gör att lärare upptäcker elever med fallenhet för 

matematik, vilket gör detta intresseväckande då tre av lärarna betonade att som lärare 

kommer du att märka dessa elever.  

 

En viktigt aspekt i resultatet var att  lärarna nämner att elever med fallenhet för 

matematik kan vara de stökiga eleverna på grund av att eleverna inte får utmaningar 

som de behöver, vilket leder till att eleverna underpresterar. Eleverna blir uttråkade 

under matematiklektionerna istället för att bli motiverade, vilket forskning styrker då 

Pettersson (2008) och Persson (1997) betonar att de stökiga, bråkiga eleverna kan vara 

elever som har fallenhet för matematik. 

Ett annat viktigt huvudresultat är att lärarna ser, utmanar och stödjer elever med 

fallenhet för matematik. Lärarna betonar att det är deras uppgift som lärare att hitta 

elever med fallenhet för matematik och utmana dessa elever. Resultatet visar att lärarna 

utmanar eleverna genom olika uppgifter, några problemlösningsuppgifter från 

utmaningsböcker, känguru uppgifter, olika mönster inom matematiken, får jobba längre 

fram och räkna i matteböcker från högre årskurser. De vill inte att dessa elever glöms 

bort för att eleverna är  duktiga och gör det de  ska  göra, vilket tidigare forkning tyder 

på (Winner 1999, Gal, Ko, Shayshon & Tesler 2014).  Lärarna utmanar elever med 

fallenhet för matematik genom att skapa olika aktiviteter där eleverna får utveckla och 

visa sina matematiska förmågor. Genom att lärarna skapar dessa aktiviteter utmanas och 

utvecklas eleverna, vilket leder till att matematiken inte blir tråkig, vilket forskning 

visar (Pettersson 2008, Dahl 2011). Däremot visar forskning att elever med fallenhet för 

matematik oftast får klara sig själva under lektionen (Gal, Ko, Shayshon & Tesler 

2014). Men detta visar inte resultatet av denna undersökning då lärarna hjälper och 

utmanar eleverna. Detta kan bero på urvalet av lärare då  tre av de fyra lärarna 

upptäcker och vill utmana elever med fallenhet för matematik.  En av lärarna jobbar 

bland annat med en grupp elever som har fallenhet för matematik vilket gör att hon har 

erfarenhet av att upptäcka och utmana dessa elever. Två av de andra lärarna har jobbat 

länge inom skolan och har haft och upptäckt elever med fallenhet för matematik, vilket 

gör att de kan ha erfarenheter av detta. Deras erfarenheter leder  kanske till  att de 

upptäcker, ser och utmanar dessa elever. Den sista av de fyra lärarna har inte upplevet 

eller märkt att hon har haft någon elev som har fallenhet för matematik., vilket kanske  
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beror på erfarenhet, eller om lärare inte har de glasögonen  som behövs för att upptäcka 

dessa elever.  

Ett annat intressant resultat i denna undersökning var att  hastighetsindividualisering 

inte var det vanligaste arbetssättet för elever med fallenhet för matematik. Resultatet 

visar att en av lärarna ibland låter elever med fallenhet för matematik jobba längre fram 

i matematikboken men hon utgår ifrån elevens behov och vad som passar den. Lärarna 

ansåg att  genom hastighetsindividualisering får eleverna arbeta med de uppgifter som 

de redan kan men eleverna behöver få utmaningar. Den forskning vi har tagit del av  

visar däremot att hastighetsindividualisering är det vanligaste arbetssättet för lärare att 

använda för elever med fallenhet för matematik. Lärarna låter eleverna få arbeta i deras 

takt i matematikboken (Pettersson 2008, Carlsson, Nyström & Wallby 2001), vilket är 

uppseendeväckande då    detta huvudresultat visar att  hastighetsindividualisering inte 

var det vanligaste arbetssättet enligt lärarna.   I tidigare huvudresultat vill lärarna 

utmana och stödja elever med fallenhet för matematik, det kan då vara ett samband till 

att lärarna inte använder sig till största del av hastighetsindividualisering som ett 

arbetssätt till dessa elever. Lärarna lyfter fram att de vill att alla elever ska få 

utmaningar och känna motivation till matematiken.  

 

Sammanfattningsvis vill vi lyfta att det är positivt och bra att alla lärare som 

intervjuades försöker upptäcka elever med fallenhet för matematik tidigt och kan därför 

resonera kring hur de ska kunna stödja och utmana dessa elever så att de inte tappar 

gnistan och motivationen till matematiken. Vi vill även betona att  resultatet visade att 

lärana säger sig använda olika och varierade arbetssätt till elever med fallenhet för 

matematik. 

Vi anser att det viktigaste är inte vad lärare gör eller vilka arbetssätt lärare använder sig 

av. Det viktigaste är att lärare ser och upptäcker elever med fallenhet för matematik. 

 

  

6.3 Fortsatt forskning 
Det hade varit intressant och lärorikt att fortsätta fördjupa sig om elever med fallenhet 

för matematik utifrån ett elevperspektiv. Det hade varit intressant att intervjua de elever 

som lärarna i denna undersökning säger har fallenhet för matematik.  Det som hade varit 

intressanta att få reda på är 
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 Känner eleverna att de utmanas av lärarna?  

 Hur upplever eleverna själva deras fallenhet för matematik?  

 Hur reagerar eleverna på matematikundervisningen, får de utmaningar?  

 Känner eleverna att de får utvecklas inom matematiken?  

 Har de någon gång blivit uttråkade och inte känt motivationen till matematiken?  

Detta hade varit viktigt och tänkvärt då man kunnat jämföra skillnader och likheter 

mellan hur lärare ser på elever med fallenhet för matematik och hur elever med 

fallenhet för matematik upplever matematikundervisningen och deras lärande.  Då hade 

det passat utmärkt att intervjua eleverna, men också observera både lärare och eleven 

under en matematiklektion.   
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

 Hur ser din matematikundervisning ut?  

 Hur planerar du en matematikundervisning för att låta eleverna få utvecklas 

inom de matematiska förmågorna?  

 Hur arbetar du/planerar en undervisning för att kunna nå alla elever? 

  På vilket sätt visar eleverna sina matematiska förmågor under 

matematiklektionerna? 

  Vad anser du kännetecknar en elev som har fallenhet för matematik?  

 Upplever du att du har någon elev eller har du haft någon elev som har fallenhet 

för matematik?  

 Har du gått vidare med denna elev? Gjort någon kartläggning med denna elev?  

 Vilka/vilket arbetsätt använder du dig av till elever med fallenhet för matematik
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