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Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i 
undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet 
med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på 
detta. För att uppfylla syftet har semistrukturerade intervjuer utförts där två lärare samt 
sex elever deltar. Studiens resultat visar att elevernas och lärarnas syn och upplevelser av 
arbetet med att motivera elever med fallenhet för matematik överensstämmer. Resultatet 
visar även att begreppet fallenhet för matematik är svårdefinierat och detta bidrog till att 
olika tolkningar gjordes vilket resulterade i att de intervjuade eleverna i vissa fall i stället 
var högpresterande elever istället för elever med fallenhet för matematik. Slutsatser som 
dras av studien är att kombinationen av flexibiliteten i begreppet fallenhet för matematik 
samt bristen på tid som lärarna har till sitt förfogande leder till att eleverna riskerar att 
inte få den individanpassade undervisningen som de behöver för att utmanas och 
motiveras. 
___________________________________________________________________________ 

 

Nyckelord: lust, motivation, fallenhet för matematik, högpresterande elever 

 



Abstract 
___________________________________________________________________________ 

 

This study investigates how pupils with talent for mathematics are motivated in the 
teaching and the teacher's way of working. The study investigates if the pupil’s experiences 
of motivation in mathematics are in accordance with the teachers view of this. To fulfill 
the purpose, semi structured interviews have been conducted, where two teachers and six 
pupils participated. The result of the study show that the pupils and the teachers view and 
experiences, are consistent. The result also shows that the concept talent for mathematics 
is difficult and this contributed to different interpretations, which resulted in that the 
interviewed students in some cases instead was high-performing pupils instead of having 
a talent for mathematics. The conclusions drawn from the study are that the combination 
of the flexibility of the concept and the lack of time that the teachers have at their disposal, 
leads to a risk for pupils to not getting the individualized teaching they need to be 
challenged and motivated.  
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1 Inledning 
Alla människor behöver utmaning och stöd för att utvecklas och lära sig nya saker och för 
att bibehålla intresset. Enligt Skolverket (2003) är en viktig punkt lusten att lära sig. 
Skolverket menar att om både kropp och själ är engagerade är det lättare för en elev att 
känna lust till att lära. En annan situation är om eleven får en “aha-upplevelse” där eleven 
har förstått ett samband eller när de löst ett matematiskt problem. De skriver vidare att 
elever kopplar lust till lärande i praktiska och estetiska ämnen där teori blandas med 
praktiskt arbete. Pettersson (2011) skriver att det är tabubelagt att vara begåvad inom 
ämnet matematik och att elever kan känna att de inte vill ha beröm om de gör något bra 
under matematiklektionerna på samma sätt som om de skulle göra någonting bra på 
exempelvis idrottslektionen. Detta kan medföra att elever med fallenhet för matematik 
inte vill eller vågar visa sina kunskaper inom matematik.  

Frågan vad en elev med fallenhet för matematik är, är diffus och enligt Pettersson (2011) 
finns det inget enkelt svar på denna fråga utan den kan tolkas på olika sätt. Elever med 
fallenhet för matematik kan av misstag tas för högpresterande elever och därav kommer 
vi redogöra för vad skillnaden är mellan elever med fallenhet för matematik och 
högpresterande elever. Pettersson (2012) definierar elever med fallenhet för matematik 
som att de har varierande personlighet och att dessa elever har olika metoder för att lösa 
uppgifter som de ställs inför. Hon skriver vidare att en egenskap som är gemensam för de 
flesta elever är nyfikenheten. Enligt henne kan nyfikenheten synas i elevernas vilja att 
utforska och förstå nya matematiska begrepp och beräkningsmetoder. 

Skolverket (2003) skriver att det finns forskning som beskriver ett känslotillstånd där 
människor kan hamna i som kallas “flow”. I detta tillstånd presterar eleverna utan att 
behöva tänka på vad som ska göras och hur det ska göras samt om det går bra eller dåligt. 
När detta “flow” saknas kan eleverna behöva extra stöttning och motivation av läraren för 
att hitta viljan att utvecklas. Vi har upplevt att lärarens fokus många gånger ligger hos 
eleverna med svårigheter i matematik och att elever med fallenhet för matematik inte 
prioriteras lika högt. Papke & Östling (2013) skriver att pedagoger ofta känner att de inte 
riktigt hinner med att motivera och stimulera elever med fallenhet för matematik då 
elever med svårigheter prioriteras. Då det mesta av tidigare forskning, exempelvis 
Gustavsson och Karlsson (2010) samt Papke & Östling (2013), fokuserar på lärarens 
perspektiv så valde vi att undersöka hur elever med fallenhet för matematik upplever 
lärarens arbetssätt samt hur lärare arbetar för att motivera dem.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur elever med fallenhet för matematik 
motiveras i undervisningen. Syftet uppfylls genom att svara på följande forskningsfrågor: 

●      Hur motiveras elever med fallenhet för matematik av lärarna? 

●      Hur upplever elever med fallenhet för matematik, lärarnas arbetssätt? 
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2 Bakgrund 
Kommande kapitel kommer behandla och förtydliga begreppen motivation och fallenhet 
för matematik. Vidare kommer en redogörelse för hur tidigare forskning gällande hur 
lärare arbetar med att motivera elever med fallenhet för matematik. 

2.1 Motivation 
I detta kapitel kommer en redogörelse för begreppet motivation, denna redogörelse 
kommer stå till grund för hur den data som framkommer i undersökningen kommer 
analyseras. Stensmo (2008) beskriver att det finns en inre och en yttre motivation. Den 
inre motivationen beskrivs som ett behov som finns inom människan för att nå målen. 
Detta behov ska tillfredsställas samt att människan ska följa sina känslor och de eventuella 
resurser som kan utvecklas. Om en elev har ett intresse för matematik kan hen lösa en 
svår matematikuppgift och behöver varken beröm eller krav då eleven har en inre 
motivation. Den forskning som gjorts om elevers inre motivation visar, enligt Deci & Ryan 
(1991), att om elever lär sig i en miljö där eleverna tillåts handla självständigt kommer den 
inre motivationen öka och även Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler och Svedberg (2014) 
betonar vikten av att en kreativ lärandemiljö kan öka motivationen hos eleverna. De 
skriver vidare att lärarens förväntningar på eleverna är av stor vikt om motivation ska 
kunna uppstå. Falk-Lundqvist m.fl. (2014) menar vidare att elevernas motivation och vilja 
är kopplad till deras självbild. De skriver vidare att motivation även är kopplad till 
undervisningsinnehåll där de ser två alternativ; det första, vilket kan vara hämmande för 
motivationen, är att undervisningsinnehållet är en färdigförpackad process där läraren 
styr undervisningen och den andra, vilket kan främja elevernas motivation, är att eleverna 
får vara med och styra samt skapa undervisningsinnehållet tillsammans med läraren. 
Stensmo (2008) beskriver yttre motivation som att målen finns i den miljö som vi omger 
oss av. Om en elev till exempel får beröm eller ett bra betyg kan dennes lust och vilja öka 
för att lära sig matematik. Stensmo menar att beröm/belöningar blir konsekvenser som 
ökar risken för att ett visst beteende ska skapas. Däremot framhåller författaren att 
straff/kritik bidrar till konsekvenser som istället minskar sannolikheten för att detta 
beteende ska skapas. När det handlar om inlärning, i till exempel matematik, behöver man 
både inre och yttre motivation. (Stensmo, 2008) 

2.2 Fallenhet för matematik 
Elever med fallenhet för matematik är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt och detta 
gör att begreppet kan uppfattas som aningen diffust. Sveriges kommuner och landsting 
(SKL, 2016), som i fortsättningen kommer att benämnas som SKL, menar att det kan skilja 
mycket i hur olika lärare tolkar begreppet. Med det i åtanke kommer här en närmare 
förklaring om hur vi i denna undersökning kommer tolka begreppet. Pettersson (2012) 
skriver att elever med fallenhet för matematik upptäcks i olika stadier i livet, vissa 
upptäcks redan i tidig ålder medan andra upptäcks senare. En förklaring till denna 
skillnad kan, enligt henne, vara att eleverna som upptäckts i tidig ålder har uppmuntrats 
till att utveckla och uttrycka sina matematiska förmågor. Pettersson (2012) menar att 
eleverna visar sina kunskaper på olika sätt, vissa är lugna, behärskade och gör inte mycket 
väsen av sig, samtidigt som vissa är väldigt pådrivande, frågvisa och vetgiriga. De elever 
som påvisar de lugna egenskaperna kan, enligt henne, uppfattas som mogna för sin ålder 
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medans de elever som påvisar de mer aktiva egenskaperna kan uppfattas som stökiga. 
Pettersson (2012) skriver vidare att oavsett vilka personliga egenskaper som eleverna har 
är det väldigt viktigt att eleverna stimuleras och utmanas i undervisningen. Hon menar 
att om elever med fallenhet för matematik inte stimuleras eller utmanas riskerar 
utvecklingen att hämmas. Pettersson (2008) nämner att elever med fallenhet för 
matematik ofta har en god matematisk förmåga. Hon skriver vidare om den ryske 
psykologen Krutetskii och hans benämning av den matematiska förmågan samt hur den 
matematiska förmågan kan delas upp i tre punkter, dessa punkter benämner hon på 
följande sätt; 

  
• “Förmågan att insamla matematisk information, t.ex. förmåga att se den formella strukturen i ett 

matematiskt material, förmåga att göra både analys och syntes samtidigt av ett matematiskt 
material och på så sätt fånga helheten utan att tappa delarna” 

• “Förmågan att bearbeta matematisk information, t.ex. förmåga till logiskt tänkande, systematiskt 
och sekventiellt tänkande, flexibilitet i tänkandet samt en strävan efter att förenkla och förkorta 

resonemanget i en problemlösning. Förmåga att generalisera: förmåga att införliva ett specialfall i 
ett, för eleven, känt generellt sammanhang, förmåga att från ett eller flera specialfall kunna se 

allmängiltiga samband eller relationer.” 
•  “Förmågan att bevara matematisk information, t.ex. förmåga att minnas matematiska relationer, 

problemtyper och huvudsakliga argument i bevis.” (Pettersson 2008, s.22) 

  

Således kan elever ha en mängd matematiska förmågor och elever med fallenhet för 
matematik har ofta kunskap om samt använder sig av punkterna gällande matematisk 
förmåga som Krutetskii skriver om. 

SKL (2016) skriver, enligt vår tolkning, att elever med fallenhet för matematik kan liknas 
med elever med särskild begåvning. SKL beskriver elever med särskild begåvning på 
följande sätt; 

  

“Högpresterande barn och elever följer oftast pedagogen och undervisningen väl, medan det särskilt 
begåvade barnet eller eleven inte helt sällan ifrågasätter undervisningen och pedagogen. Skolans 

uppfattning om vad begåvning innebär överensstämmer inte alltid med den särskilt begåvades beteende. 
Särskilt begåvade barn och elever kan i undervisningssituationer skilja sig från högpresterande. (Se bilaga 

3) De särskilt begåvade kan vara men är inte nödvändigtvis högpresterande.” (SKL 2016, s.6) 

  

Således blir det viktigt att skilja på särskilt begåvade elever och högpresterande elever då 
dessa två kategorier inte alltid hänger ihop. SKL (2016) skriver att högpresterande elever 
arbetar i ett högt tempo vidare skriver de att särskilt begåvade elever inte nödvändigtvis 
arbetar i ett högt tempo. 

För att underlätta för läsaren kommer begreppen fallenhet för matematik och begåvning 
i matematik falla under samma definition. Vi tolkar det som att elever med fallenhet för 
matematik och elever med begåvning i matematik är nyfikna och har lätt för lösa olika 
uppgifter. 
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2.3 Tidigare forskning 
Hur bemöts elever med begåvning i olika ämnen och är det någon skillnad mellan 
ämnena? Ofta är det de mer praktiska ämnena som idrott och hälsa samt slöjd premieras 
mer än teoretiska ämnen som matematik. Ett exempel på detta är det som Eva Pettersson 
(2008) skriver i sin avhandling, “Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i 
en pedagogisk praktik”, där hon skriver om attityden till elever som är begåvade i ämnet 
matematik är ansträngd samt jämför det med idrottsprestationer. Föräldrar till barn som 
är begåvade inom sport, som till exempel fotboll, hyllas men elever med särskild 
begåvning inom matematik talas det inte lika mycket om. Författaren beskriver att detta 
handlar om vårt samhälle samt jantelagen, vilken innebär att man inte får framstå som 
mer kunnig eller klok än någon annan då detta är tabubelagt. 

Hur ser och upplever lärare elever med fallenhet för matematik. Gör lärarna skillnad på 
eleverna utefter deras förmågor och egenskaper eller ser undervisningen ut på samma sätt 
för alla elever? Gustavsson och Karlsson (2010) skriver i deras studie “Hur bemöter lärare 
elever med särskild fallenhet för matematik?” att de lärare som de haft med i deras 
undersökning svarat att de individanpassar sin matematikundervisning med 
extramaterial, som exempelvis extra räknehäften eller räknebok, samt att de får arbeta i 
par med svårare uppgifter, spel mm. Undersökningen visar att trots att lärarnas ambition 
är att anpassa till alla elevers olika behov är tid och resurser ett stort problem då det är 
brist på både tid och resurser i undervisningen. Individanpassning kan upplevas krävande 
av lärare då elever kan vara olika och elevers kunskaper och egenskaper varierar. Då kan 
det vara bra att lärare ger elever uppgifter som är på en lagom nivå för dem. Papke och 
Östling (2013) skriver, att elever inte ska få för svåra uppgifter då de ska vara 
genomförbara men samtidigt ska de inte få för lätta uppgifter då elevernas motivation 
kommer med allra största sannolikhet att försvinna. Vidare skriver de att lärares 
utbildning inom ämnet matematik spelar stor roll då undersökningen visar att de lärare 
som har fler antal högskolepoäng inom matematik i de flesta fall motiverar, utmanar och 
stimulerar elever med fallenhet för matematik. Skolverkets rapport Lusten att lära – med 
fokus på matematik framför att elever med särskild begåvning/fallenhet för matematik 
känner en tristess då läraren ofta går igenom saker de redan kan och lektionerna går i ett 
långsamt tempo och att de i samband med detta saknar utmaningar och därmed blir 
ointresserade samt omotiverade (Skolverket, 2003). 

Hur elever med fallenhet för matematik bör bemötas i klassrummet har på senare tid 
blivit ett alltmer aktuellt ämne för människor inom skolans värld. Lagerlöf (2018) 
analyserar en avhandling gjord av Attila Szabo som handlar om hur elever med fallenhet 
för matematik kan bemötas och motiveras i undervisningen. Lagerlöf skriver att 
avhandlingen visar på att lärare ofta kan blanda ihop elever med fallenhet för matematik 
med högpresterande elever, men han betonar att det nödvändigtvis inte behöver vara så 
och att elever med fallenhet för matematik ibland kan vara underpresterande. Om en elev 
med fallenhet för matematik är underpresterande beror det, enligt Lagerlöf (2018), på att 
eleven inte har blivit bemött på ett, för eleven, korrekt sätt av sin lärare. Lagerlöf skriver 
vidare att det inte finns en lösning som fungerar för samtliga elever med fallenhet för 
matematik utan att det finns lika många lösningar som det finns elever med fallenhet för 
matematik. Två exempel på lösningar som tas upp av Lagerlöf är att ge eleverna svårare 
uppgifter att jobba med samt att eleverna får arbeta i särskilda matematik grupper där 
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samtliga elever i grupperna ligger på snarlik nivå vilket kan bidra till förhöjd motivation 
och inlärning. 

Mattsson (2013) skriver i sin doktorsavhandling, att elever med fallenhet för matematik 
behöver få möjlighet att visa upp sina kunskaper utan att behöva skämmas och hon menar 
att normer inom ett samhälle kan försvåra detta. I Sverige är det jantelagen som ställer till 
problem då det ses som fult att sticka ut från mängden och man bör inte visa upp 
kunskaper som kan ligga på en högre nivå än andra. Mattsson (2013) skriver att det finns 
sex förbättringspunkter inom den svenska skolan för underlätta för lärare utveckling av 
undervisningen vilket i sin tur kan hjälpa eleverna. De sex punkterna är Nationella 
styrdokument, Identifiera särskilt begåvade elever, lärarutbildning, stärka kopplingen 
mellan forskning och undervisning, stödjande myndighet samt sociala och 
känslomässiga behov. Med nationella styrdokument menar Mattsson (2013) att elever 
med fallenhet för matematik skulle behöva få ett erkännande i de nationella 
styrdokumenten. Ett erkännande kan, enligt honom, leda till en personlig utveckling hos 
eleverna. Han skriver vidare att lärare kan hjälpa elever med stimulans och vägledning 
om lärarna lär sig att tolka signalerna för vad som kännetecknar en elev med fallenhet för 
matematik. Mattsson (2013) benämner denna punkt som identifiera särskilt begåvade 
elever. Därefter skriver han om lärarutbildning som en viktig punkt och han menar att 
lärarutbildningen, som den ser ut nu, inte ger lärarstudenter tillräckliga verktyg för att 
identifiera och arbeta med elever med fallenhet för matematik. Efter det skriver Mattsson 
om att det behöver finnas en stark och återkommande koppling mellan teori och praktik, 
stärka kopplingen mellan forskning och undervisning, där han menar att fortbildningar 
kan underlätta för pedagoger. En stödjande myndighet handlar, enligt Mattsson (2013), 
att en myndighet som har i uppdrag att arbeta med hur undervisningen kan se ut för att 
fånga upp elever med fallenhet för matematik. Denna myndighet kan då ansvara för 
fortbildningar i hela landet. Den sista punkten som Mattson skriver om är elevers sociala 
och känslomässiga behov där han skriver att det är viktigt att man som pedagog tillgodoser 
de sociala och känslomässiga behoven hos elever med fallenhet för matematik. 

Madjarova (2014) skriver att ett sätt att få elever med fallenhet för matematik att våga 
visa sina kunskaper utan att skämmas är att anordna olika tävlingar för elever i 
årskurserna F-3 likt det som finns för elever i gymnasieåldern, Matte-SM. Ett tecken på 
att elever med fallenhet för matematik blir ett alltmer aktuellt område inom skolans värld 
är att ett antal högskolor och universitet, exempelvis Linnéuniversitetet och Blekinge 
Tekniska Högskola, har erbjudit distanskurser för att utveckla lärares kompetenser i att 
bemöta elever med fallenhet för matematik. 

3 Teoretiskt ramverk 
Huvuddelarna i studiens forskningsfrågor, Hur motiveras elever med fallenhet för 
matematik av lärarna? och Hur upplever elever med fallenhet för matematik, lärarnas 
arbetssätt? är elever med fallenhet för matematik och motivation. I kommande stycken 
kommer en redogörelse för dessa begrepp. Elever med fallenhet för matematik är, enligt 
Pettersson (2008), elever som har en förmåga att insamla matematisk information och 
sedan omvandla informationen i praktiken. Pettersson (2012) menar vidare att elever med 
fallenhet för matematik behöver stimulans för att inte förlora motivationen om 
uppgifterna de ställs inför inte är utmanande. Elever med fallenhet för matematik kan 
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blandas ihop med högpresterande elever. SKL (2016) skriver att en viktig skillnad mellan 
de två grupperna är att högpresterande elever arbetar snabbt medan elever med fallenhet 
för matematik inte nödvändigtvis arbetar fort utan besitter djupare kunskaper som till 
exempel förmågan att tänka logiskt, systematiskt och sekventiellt samt ha en flexibilitet i 
sitt tänkande. De strävar även efter att resonera, genom att förenkla och förkorta, i en 
problemlösningssituation.  

Det finns två olika typer av motivation, den inre och den yttre motivationen. Enligt 
Stensmo (2008) handlar inre motivation om drivkraften och behovet att nå fram till 
målen. Hon skriver att den yttre motivationen ger sig tillkänna genom omgivningen, till 
exempel när en lärare ger en elev beröm eller uppmärksamhet. Då elever med fallenhet 
för matematik, enligt Pettersson (2008), ofta har en inre motivation kan de vara i behov 
av stöttning från pedagoger för att den yttre motivationen ska hållas uppe. Motivation, 
både inre och yttre, uppnås således genom att kombinera bemötandet och 
förhållningssättet mellan lärare och elev, vilket har uppmärksammats av Falk-Lundqvists 
m.fl. (2014). 

4 Metodologi 
I kommande kapitel följer en genomgång av hur urvalsprocessen gått till samt hur data 
tagits fram och bearbetats. En redogörelse för de forskningsetiska principerna kommer 
att sammanställas. Avslutningsvis presenteras en förklaring av begreppen validitet och 
reliabilitet. 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Enligt Bryman (2018) kan man använda sig av tre metoder när information till en studie 
ska tas fram. Författaren benämner metoderna som enkäter, intervjuer och observationer. 
I denna studie kommer vi att användas oss av intervjuer som metod vilka kommer att vara 
semistrukturerade. Bryman (2018) skriver att semistrukturerade intervjuer är flexibla och 
med det menar han att ordningen i intervjuguiden kan ändras. För oss innebar det att vi 
hade en intervjuguide (se bilaga 3 & 4) som vi utgick från vid intervjutillfällena, vi använda 
oss även av följdfrågor för att få ut ytterligare information alternativt förtydliga frågan för 
respondenterna. Han beskriver intervjuguiden som det tema som intervjun kommer att 
beröra. Bryman skriver vidare att detta intervjuformat skapar en möjlighet hos 
respondenterna att ge fria och utförliga svar. För att ge respondenterna möjlighet att 
förbereda sig kommer vi att kontakta dem i god tid innan intervjutillfället. Informationen 
ges i form av ett missivbrev (se bilaga 1 & 2) samt våra intervjufrågor där respondenterna 
informeras om syftet med intervjun och genom detta förbereda sig inför intervjun. Vi 
avsatte en timme för varje intervju detta för att respondenterna inte skulle känna någon 
stress eller press vid intervjutillfället samtidigt som respondenterna får möjlighet att 
uttrycka sig som hen vill utan att riskera att bli avbruten på grund av tiden. 

4.2 Urval 
När ett urval av respondenter ska göras inför en studie finns det två urvalsprocesser. 
Bryman (2018) benämner dessa processer som bekvämlighetsurvalet, där respondenterna 
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väljs ut främst för tillgänglighet vid exempelvis tidsbrist. Den andra urvalsprocessen 
handlar, enligt Bryman, om att informanterna väljs ut för att de passar in på och uppfyller 
ett antal kriterier. Vid denna studie kommer vi främst använda oss av 
bekvämlighetsurvalet då tiden är knapp för att välja ut respondenter på ett annat sätt. 
urvalet kan även vara målstyrt eller målinriktat, Bryman (2018) menar att informanterna 
då är speciellt utvalda för att de förväntas ha de kunskaper och/eller färdigheter som krävs 
för att de ska kunna ge så utförliga och informativa svar som möjligt. Respondenterna i 
denna studie är utvalda för att de är lärare i årskurs F-3 alternativt att de är elever med 
fallenhet för matematik. För att i mesta möjliga mån säkerställa att eleverna som vi tänkte 
intervjua har fallenhet för matematik bad vi de lärare som skulle delta i undersökningen 
att, efter samtal med oss där vi diskuterade studiens tolkning av elever med fallenhet för 
matematik, ge förslag på elever som de ansåg har fallenhet för matematik.  Således 
använder vi oss av, det som Bryman (2018) kallar, ett målinriktat bekvämlighetsurval då 
samtliga respondenter är stationerade i mellansverige och vi anser att de har kunskaperna 
som krävs för att vi ska kunna innehållsrik och adekvat information. Vi kommer att 
intervjua två lärare och sex elever till undersökningen. 

 

4.3 Dataanalys 

När den insamlade data skulle bearbetas, analyseras och sammanställas utgick vi från studiens 
teoretiska ramverk samt använde studiens forskningsfrågor; Hur motiveras elever med 
fallenhet för matematik av lärarna? och Hur upplever elever med fallenhet för matematik, 
lärarnas arbetssätt? som grund. För att underlätta detta arbete användes ett verktyg som 
Bryman (2018) skriver om. Det handlar om att markera olika delar från intervjuerna som kan 
kopplas till undersökningens teoretiska ramverk. När arbetet med data från intervjuerna skulle 
börja, används ett speciellt arbetsschema. Arbetsschemat såg ut på följande sätt; arbetet började 
med en transkribering av det insamlade materialet och därefter lyssnades inspelningarna 
igenom flera gånger för att säkerställa att ingen information hade missats. När 
transkriberingarna sedan var klara började arbetet med att läsa igenom alla transkriptioner 
samt markera de data som skulle kunna användas till studiens forskningsfrågor. För att inte 
blanda ihop informationen markerades informationen som handlade om fallenhet för 
matematik med blå färg och informationen som handlade om motivation med röd färg. För att 
veta vilken information i intervjuerna som skulle markeras utgick analysen från studiens 
beskrivning av vad en elev med fallenhet för matematik är samt beskrivning av vad motivation 
är. Med dessa beskrivningar i åtanke söktes det efter likheter mellan hur lärare och elever 
benämnde dessa begrepp i intervjuerna. Ett exempelvis är när de intervjuade lärarna pratade 
om begreppet elever med fallenhet för matematik samt hur eleverna pratade om begreppet 
motivation. Det genomfördes även en jämförelse mellan hur lärarna beskrev och tolkade 
begreppen och hur eleverna beskrev och tolkade begreppen. Därefter började arbetet med att 
jämföra de olika transkriptionerna för att hitta adekvat data som sedan skulle kunna användas 
för att besvara studiens forskningsfrågor. Nästa sekvens i arbetet var att redogöra för den data 
som framkommit samt analysera data kopplat till studiens forskningsfrågor. Den analysmetod 
som vi använde oss av kallas innehållsanalys. Bryman (2018) skriver att innehållsanalys är när 
en eller flera transkriptioner och/eller texter läses igenom flera gånger för att kunna sortera den 
data som finns utefter relevans och dess betydelse för användningsområdet.  
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

Innan en undersökning kan göras är det viktigt att författarna för studien förhåller sig till 
ett antal punkter som måste följas för att kunna genomföra datainsamling och att 
framhålla en god forskningssed, menar Hermerén (2011). För vår del uppfylls punkterna 
för god forskningssed genom det missivbrev som vi skickade ut till samtliga lärare och 
elevernas vårdnadshavare för information samt för att få deras underskrift, då de 
medverkande eleverna under 16 år, innan datainsamlingen kunde påbörjas. Hermerén 
(2011) delar in god forskningssed i fyra punkter informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar enligt 
Hermerén om att informera respondenterna gällande undersökningens syfte. Kvale och 
Brinkmann (2014) utvecklar informationskravet genom att beskriva vikten av att 
respondenterna får reda på fördelar respektive risker med att delta i undersökningen. 
Författarna skriver vidare att medverkan är frivillig och att respondenterna när som helst 
kan välja att avbryta sin medverkan. Hermerén (2011) menar att samtyckeskravet innebär 
att respondenterna ska ge sitt medgivande för att medverka i undersökningen innan 
datainsamlingen kan påbörjas, detta uppfylls genom att samtliga respondenter skrivit 
under missivbrevet och således givit sitt godkännande att delta i undersökningen. 
Konfidentialitetskravet innebär, enligt Hermerén, att de som medverkan i 
undersökningen ska vara anonyma och att respondenterna ska godkänna den insamlade 
informationen innan den kan publiceras. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 
konfidentialitetskravet är till för att respondenternas identitet ska vara anonym. De 
skriver även om att forskaren har skyldighet att informera respondenterna om det finns 
risk att informationen kan ledas tillbaka till dem. Respondenterna har rätt att när som 
helst avbryta sin medverkan och då får inte information från hen användas i studien. 
Nyttjandekravet beskrivs av Hermerén (2011) som information till respondenterna 
gällande hur den insamlade data från intervjuerna ska användas. Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att det är viktigt att informera respondenterna vem som kommer att ha 
tillgång till den insamlade data samt i vilket syfte den kommer att användas. Till denna 
studie kommer vi som författare samt vår handledare ha tillgång till den insamlade data. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Bryman (2018) redogör de akademiska begreppen reliabilitet och validitet vilket i vardagsspråk 
heter tillförlitlighet och giltighet. Vid insamling av data krävs noggrannhet för att se om 
informationen är tillförlitlig och detta är vad reliabilitet handlar om. Validitet handlar om att 
använda rätt sak vid rätt tillfälle samt om man mäter det man vill mäta. För att uppnå så hög 
reliabilitet som möjligt i studien har personer med de efterfrågade egenskaperna tillfrågats, för 
att kunna samla så adekvata och innehållsrika data som möjligt, i detta fall lärare och elever 
med fallenhet för matematik. För att uppnå så hög validitet som möjligt i studien använde vi 
oss av den data som framkom från intervjuerna som speglade undersökningens 
forskningsfrågor. Bryman (2018) beskriver att både reliabilitet och validitet är uppdelade i två 
kategorier, varav en extern och en intern, som främst brukar användas vid kvantitativa studier. 
I kvantitativa studier kallas reliabilitet och validitet för tillförlitlighet och äkthet skriver 
författaren. Enligt Bryman (2018) kan tillförlitlighet delas in i fyra kategorier; överförbarhet, 
trovärdighet, pålitlighet och objektivitet. Överförbarhet handlar om den insamlade data i 
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studien går att överföra till ett annat sammanhang. Vi anser att data som framkommer i denna 
undersökning kan överföras till andra sammanhang som till exempel andra länder. 
Trovärdighet handlar om tillförlitlighet hos den insamlade data och pålitlighet innebär att en 
redogörelse av till exempel problemformulering, val av respondenter, dataanalys som är olika 
faser inom forskningsprocessen. Objektivitet handlar om att forskaren, utefter insikten att 
objektivitet i samhällelig forskning inte går att uppnå fullt ut, säkerställer att objektiviteten följs 
i mesta möjliga mån. Bryman (2018) beskriver äkthet som i vilken mån undersökningens 
resultat kan bedömas som rättvis. I denna studie har vi strävat efter att undvika att lägga in våra 
egna värderingar när denna studie skrivits har vi uppnått dessa punkter. En liknande studie i 
en annan kontext skulle vara möjlig att göra och få liknande svar och valet av respondenter gör 
att studiens kriterier trovärdighet uppfylls. 

 

Bryman (2018) menar att en undersökning är kvalitativ om vissa kriterier uppfylls. Dessa 
kriterier är; Sensitivitet när det gäller kontexten, engagemang och strikthet, tydlighet och 
sammanhang samt effekt och betydelse. Sensitivitet handlar om vilka etiska frågeställningar 
samt vilken social miljö som kontexten innehåller. Engagemang och strikthet handlar om att 
vara noggrann samt om att visa intresse till det valda forskningstemat. Tydlighet och 
sammanhang handlar om att det krävs att det finns en tydlig formulering samt ett reflekterande 
förhållningssätt i forskningsmetoderna samt i argumenten. Det sista kriteriet är effekt och 
betydelse som handlar just om vilken betydelse och/eller effekt som studien kan ha för de 
personer som studien berör. Denna studie har en given kontext med ett tydligt förhållningssätt 
och tydliga argument och det finns en redogörelse för vilken effekt denna studie kan ha för den 
yrkesgrupp vi berör. 

5 Resultat & resultatanalys 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för och analysera den data vi fick fram från de 
intervjuer som gjordes. 

  

5.1 Matematikundervisningen ur lärarnas perspektiv 

Här nedan följer en redogörelse för hur de lärare som framöver kommer att kallas lärare 
1 och lärare 2, som deltagit i denna studie svarat på frågorna gällande vad de anser 
karaktäriserar en elev med fallenhet för matematik och hur de uppmärksammar dem, hur 
de arbetar för att motivera och utmana dessa elever samt vilken som är den största 
utmaningen med elever med fallenhet för matematik. 

  

5.1.1 Vad en elev med fallenhet för matematik är och hur dessa 
uppmärksammas  

Begreppet fallenhet för matematik kan vara svårdefinierat, detta syns genom att båda 
lärarna hade olika syn på vad som kännetecknar en elev med fallenhet för matematik. 
Lärare 1 ser en elev med fallenhet för matematik som en person som gillar att bolla med 
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siffror i olika sammanhang, dock främst med höga tal. Hen ansåg också att dessa elever 
snabbt lär sig nya saker, exempelvis multiplikation. Lärare 2 menar att en sak som 
karaktäriserar elever med fallenhet för matematik är att eleverna svarar på uppgifter utan 
att redogöra för hur de har löst uppgiften. Båda lärarna ansåg att ett karaktärsdrag för 
elever med fallenhet för matematik är att de snabbt blir klara med uppgiften som de får. 
Lärare 2 påpekade dock att en elev nödvändigtvis inte behöver ha fallenhet för matematik 
om hen arbetar fort vilket följande citat visar; 

 

”Sen har vi dom som bara sitter och skriver i böckerna och räknar på jättesnabbt men frågan är vad de kan 
egentligen. Man behöver inte ha lätt för sig men kan ändå se… se problemet eller en lösning.” Lärare 2 

  

Lärare 1 menade att en elev med fallenhet för matematik, utöver att de arbetar snabbt, är 
drivna.  

 

“Så känner jag. Eeh också tycker jag också att det är sådana som kan snabbt blir klara och är drivna. Så 
känner jag.” Lärare 1  

 

Detta är egenskaper som, enligt det teoretiska ramverket, inte nödvändigtvis innehas av 
elever med fallenhet för matematik utan det kan handla om en högpresterande elev. 
Lärarna angav att de arbetar med olika strategier i hur de uppmärksammade elever med 
fallenhet för matematik men målet och syftet var densamma för båda lärarna, nämligen 
att utmana eleverna vilket i sin tur kan leda till att eleverna motiveras till att arbeta med 
matematik och utvecklas.  

 

“Jag brukar berömma och återigen försöker anpassa uppgifter för att annars dom tappar ju, man ser ju 
också att man kan ju se den där otåligheten om man kanske är själv och måste ha en genomgång som dom, 

man vet att det här är lite för lätt för dom. Men, ja, jag vill att de ska kunna vara med på det också. 
Försöker berömma, anpassa.” Lärare 1 

 

Lärarnas syfte visar att de är medvetna om att eleverna med fallenhet för matematik 
behöver utmanas i undervisningen för att de ska känna sig motiverade till att arbeta vilket 
kan motverka känslan av tristess som kan infinna sig om motivation saknas. 

  

5.1.2 Hur elever med fallenhet för matematik motiveras och utmanas 

Hur elever utmanas och motiveras i undervisningen kan se olika ut beroende på läraren, 
eleven och kontexten. Gemensamt för båda lärarna i denna undersökning är att de 
använde sig av anpassade uppgifter i hopp om att motivera och utmana eleverna med 
fallenhet för matematik. Lärarna angav båda två att det var viktigt för dem att ha en dialog 
med eleverna så att läraren kunde få en uppfattning om hur eleven såg på uppgiften för 
att, om det skulle behövas, kunna nivåanpassa uppgiften för att eleven ska utmanas och 
på så sätt kan elevens motivation hållas uppe.  
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“Det är ofta någon som sitter och tycker att det är för lätt då brukar jag prata under samtalen som vi har och 
prata om att de behöver utmaningar, så inte skolan blir tråkig. Har man lätt för sig i skolan så kan det lätt 
bli att den blir tråkig också. Jag försöker ha en öppen dialog om jag märker att någon gör klart väldigt fort 
så behöver jag motivera att den eleven behöver utmanas med någonting annat.” Lärare 2 

 

Lärare 1 angav även att hen ansåg att individanpassning kunde göras på gruppnivå också, 
vilket följande citat redogör för; 

  

”Jag försöker när det ges tillfälle. Eeeh sen även gruppsammansättningen ibland kan man tänka till då lite 
spontant att men då kan ni tre diskutera ihop er om det här, för att dom ska liksom känna att de kan 

diskutera med någon som är likasinnade.” Lärare 1 

  

Citatet visar att läraren anser att eleverna kan motiveras och utvecklas om de får diskutera 
med andra elever som ligger på ungefär samma kunskapsnivå. Läraren kan då motivera 
och utmana eleverna med fallenhet för matematik samtidigt som eleverna kan motivera 
och utmana varandra. Citatet visar också att det kan vara bra att kunna spontant dela in 
eleverna i grupper utefter hur de verkar kunna lösa uppgiften som de ställs inför. Om en 
lärare spontant kan dela in eleverna i nivåanpassade grupper kan det tyda på att hen har 
en flexibel inställning till hur elever kan motiveras och utmanas samt att hen då kan ha 
elevernas dagsform i beräkning. Detta då tidigare forskning, som redogjorts för tidigare i 
undersökningen, visar på att elevernas mentala status, det vill säga den inre motivationen, 
för stunden spelar roll för hur pass mottagliga de är för utmaning och yttre motivering 
från omgivningen.  

 

5.1.3 Största utmaningen med elever med fallenhet för matematik 

En lärares arbetsdag innehåller ofta faktorer och utmaningar som påverkar 
undervisningen och arbetet med eleverna. Båda lärarna i undersökningen uppgav en 
ramfaktor, tid, som en utmaning när de skulle arbeta med elever med fallenhet för 
matematik. Lärare 1 angav att detta främst synliggjordes då hen upplevde det som att 
uppföljning på uppgifter som eleverna fick inte hanns med i den utsträckning som hen 
hade velat. En anledning till detta är att hen ansåg att fokus skulle ligga på de elever som 
har svårigheter med matematik eller att de inte riktigt förstått uppgiften.  

 

“Ja men dom med behov alltså, dels stora massan som behöver hjälp, vanlig hjälp med instruktioner eller 
olika.. ja olika hjälp sådär.. det tar ju tid, men även dom som har stort behov och det behöver inte vara just 

matematiska problem, det kan ju också vara sociala problem så det tog jättemycket tid.” Lärare 1 

 

Lärare 2 angav att hen upplevde att en utmaning var att ge eleverna med fallenhet för 
matematik uppgifter på en för eleverna lagom nivå, detta för att hen upplevde att eleverna 
lätt kunde bli uttråkade och ofokuserade om de inte hade någon uppgift framför sig.   
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“Men det är det som är så viktigt att man har koll på de här som har fallenhet för matematik så de inte, 
som min elev jag tänker på, hen måste ha någonting att göra för så fort hen inte har det så blir det tråkig 

och då gör hen något annat. Så hen behöver ju matas på med utmaningar för att hålla motivationen uppe.” 
Lärare 2 

 

Lärarnas svar visar på att de har en plan för hur de skulle kunna arbeta med elever med 
fallenhet för matematik, men att de av orsaker de inte kan påverka, såsom tiden, och 
därmed inte har möjlighet att ge eleverna individanpassade uppgifter samt den 
uppföljning som de anser att eleverna med fallenhet för matematik behöver. Detta kan, 
enligt lärarna, medföra att eleverna “glöms bort” och att uppgifterna kan kännas som 
rutinmässiga, vilket i sin tur kan leda till att utmaningen uteblir och således motivationen 
stagnerar.   

 

5.2 Matematikundervisningen ur elevers perspektiv 

Här nedan följer en redogörelse för hur eleverna svarat på frågorna gällande hur de 
uppfattade lärarnas arbetssätt i undervisningen, vad de får arbeta med i undervisningen, 
vad de tycker om matematikundervisningen samt deras tolkning av begreppet motivation 
och när de känner sig motiverade i matematikundervisningen. 

  

5.2.1 Elevers upplevelse av lärarnas arbetssätt 

Eleverna som deltog på intervjun, som framöver kommer att benämnas som elev 1-6, 
antydde att de inte bemöttes eller motiverades av läraren på något speciellt sätt. Dock 
framhöll ett antal av eleverna att läraren, om än i olika omfattning, hjälpte till om behov 
fanns. Följande citat visar på att eleverna får hjälp av lärarna om behov finns. 

  

”Den förklarar, den förklarar på ett bra sätt. Den berättar hur man ska tänka lite mer så, men berättar inte 
vad som är svaret. Den förklarar och den… Den hjälper mig på ett bra sätt känns det som och att det blir 

roligare då.” Elev 1 

  

”När jag inte förstår tillräckligt så förklarar hon så att jag förstår vad det betyder.” Elev 6 

  

Alla elever ansåg dock inte att de fick hjälp av läraren om behov fanns utan de ibland 
kunde känna sig osäkra på om de fick den hjälp de ville ha av läraren. 

  

”Hmm.. Näe, det brukar jag inte.. Ibland kanske.” Elev 2 

  

Det framkom även att några av eleverna inte riktigt tänker på om läraren hjälper dem på 
något speciellt sätt eller i något speciellt sammanhang. 
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”Ehm.. Om jag behöver hjälp så hjälper den mig.” Elev 3 

  

Citaten ovan visar på att eleverna anser att lärarna hjälper och utmanar dem men att de 
inte vet i vilka sammanhang och vilken kontext detta sker i. Det visar även på att eleverna, 
med hjälp av utmaning och motivering från läraren, kan känna en ökad lust till att lära sig 
nya saker, vilket stämmer överens med studiens teoretiska ramverk. Den ökade lusten till 
att lära tydliggör vikten av motivation och utmaning för elever med fallenhet för 
matematik. Citaten visar även på att eleverna till viss del upplever det som att lärarna 
uppmärksammar dem såsom lärarna menade att de gjorde. 

  

5.2.2 Vad eleverna får arbeta med på matematiklektionerna 

Samtliga elever uppgav att de främst arbetade i matematikboken under 
matematiklektionerna. Eleverna uppgav även att de fick arbeta med andra saker under 
lektionerna, vad det var för saker de fick göra och när det skedde under lektionerna 
varierade mellan eleverna. Elev 1, 2 och 3 nämnde att de hade en bonusbok som de fick 
arbeta med när de gjort klart de sidorna de skulle arbeta med i matematikboken. Elev 4 
nämnde att hen får arbeta praktiskt och med hjälp av bilder under lektionerna. 

  

”Vi gör matte och minus med gånger och vi får måla saker som ettans eller tvåans eller treans, fyrans eller 
femmans tabell.” Elev 4 

  

En av eleverna angav att hen fick spela matematikspel om hen var klar med uppgifterna i 
boken och en annan av eleverna angav att hen fick ta fram en bänkbok alternativt en ritbok 
när uppgifterna i matematikboken var klara. Ytterligare en respondent angav att hen 
ibland fick göra vad hen ville efter att uppgifterna i matematikboken var genomförda. 

Elevernas svar visar på att de, likt det som lärarna sa, fick extrauppgifter för att utmana 
och stimuleras men att det oftast inte sker någon uppföljning av dessa uppgifter. Det 
framgick också att några av uppgifterna kunde vara improviserade av läraren och att 
eleven fick en uppgift bara för att hen skulle ha någonting att göra, detta står i kontrast till 
studiens teoretiska ramverk gällande utmaning och stimulans av elever med fallenhet för 
matematik. Då eleverna fick uppgifter som kunde vara utan syfte/och eller uppföljning 
finns risken att eleverna kan börja se dessa extrauppgifter som rutinuppgifter vilket kan 
leda till att de inte får den utmaning och stimulans de behöver för att känna motivation 
till ämnet matematik. 

  

5.2.3 Elevernas upplevelse av matematikundervisningen 

Majoriteten av respondenterna ansåg att matematikundervisningen var rolig och att de 
såg fram emot att ha matematiklektioner. En av respondenterna kunde inte riktigt svara 
på hur hen upplevde matematikundervisningen då hen var osäker. Respondenterna angav 
att de tyckte det var kul att arbeta med matematik då man kunde se samband mellan olika 
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arbets- och räknesätt, som till exempel addition och multiplikation. Svaret från elev 4 
nedan visar på detta. 

  

”Att man lär sig mer saker om man behöver ta reda på vad det är.. vad är 5+5, då kan man liksom.. 2 
gånger 5 då kan man säga att det blir 10. Sen kan man ta reda på vad är 5+5, det blir 10. Det tycker jag är 

kul.” Elev 4 

De flesta respondenter angav att de gärna ville ha svårare uppgifter under lektionerna. En 
anledning till detta framkom från elev 2 som sa följande; 

  

”För att det är lite mer utmaning.” Elev 2 

  

Hen ville således att matematikundervisningen skulle vara utmanande vilket i sin tur kan 
leda till att det blir roligare. En respondent upplevde att hen tyckte det var extra roligt när 
hen fick arbeta med enkla tal. 

  

”När jag får enkla tal, då hinner man ifatt.. då tar man all sin tid och får jobba mer och mer, mindre tal.. 
liksom enklare.” Elev 3 

  

Elevernas svar visar på att de upplever att undervisningen i stundom kan vara för lätt och 
att motivationen således riskerar att minska. Eleverna önskar, likt det forskning säger att 
elever med fallenhet för matematik behöver, att undervisningen skulle kunna bli mer 
individanpassad och med mer utmanande och stimulerande uppgifter. Mer utmaning och 
individanpassning kan enligt undersökningens teoretiska ramverk innebära att 
motivationen hos eleverna ökar. 

 

5.2.4 Vad motivation är för eleverna samt hur den tar sitt uttryck inom 
matematikundervisningen 

När frågan om vad motivation är för eleverna visade det sig att fyra av sex elever inte visste 
vad uttrycket motivation betyder och efter förtydligande från oss som intervjuade 
framkom det att samtliga elever kände motivation när de arbetar med matematik. När 
eleverna sedan skulle precisera när de känner motivation i matematikundervisningen 
framkom det att hälften av eleverna kände motivation när de fick arbeta med svåra tal som 
tog längre tid samtidigt som andra hälften inte riktigt kunde precisera när de upplever 
motivation i matematikundervisningen. En av eleverna kände en konstant motivation till 
att arbeta med matematik. 

  

”Jag bara känner för att jobba med matte hela dagen. Min största önskan är att vi ska jobba med 
mattelektioner hela tiden, varje dag” Elev 6 
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Det framkom att en av eleverna ansåg att psykiska statusen påverkade hur motivationen 
gentemot matematik var. 

  

”När jag känner att jag vill jobba med matematik.. När jag inte är trött men jag ändå inte är jättepigg för 
att om man inte är jättepigg så blir det lite svårare…” Elev 1 

  

Således ansåg hen att det var viktigt att vara pigg när matematik skulle räknas för att 
motivationen skulle infinna sig och att det skulle gå lättare att räkna ut de problem som 
hen ställs inför. 

Begreppet motivation, som det tolkas i denna undersökning, var svår att tolka för de 
elever som deltog i undersökningen men det framkom att eleverna kände att motivation 
fanns vid matematikundervisningen, om än vid olika tillfällen och på olika sätt. Hälften 
av eleverna kände ökad motivation när de fick arbeta med svåra tal, detta kan ledas till 
föregående rubrik där det framkom att eleverna ville ha utmaning i undervisningen för att 
känna sig motiverade till att arbeta med matematik. Övriga elevers svar visar på att 
motivationen kan öka även vid lättare tal då eleverna kan arbeta snabbt. Detta ger känslan, 
kopplat till det teoretiska ramverket, att några av eleverna mer kan liknas vid 
högpresterande elever än elever med fallenhet för matematik. 

6 Slutsatser 
Studiens empiri visar tydligt att det finns oklarheter kring definitionen av elever med 
fallenhet för matematik då de eleverna, i denna studie, förväxlas med högpresterande 
elever. De framkom även att elever med fallenhet för matematik inte får tillräckligt med 
uppmärksamhet då de intervjuade lärarna beskriver att bristen på tid leder till att alla 
elever inte får de anpassningar och utmaningar som de behöver vilket kan påverka 
elevernas motivation. Båda de intervjuade lärarna arbetar snarlikt med att 
uppmärksamma, stimulera och motivera eleverna trots olika tolkningar av vad elever med 
fallenhet för matematik är. En faktor som framstår som avgörande för möjligheten för 
lärarna att stötta, motivera och uppmärksamma främst elever med fallenhet för 
matematik är tiden då lärarens tid och fokus främst hamnade på de elever med 
svårigheter i matematik eller högpresterande elever. Detta kan medföra att uppgifterna 
som eleverna får inte är individanpassade samt ej följs upp vilket kan leda till att 
uppgifterna kan upplevas som rutinuppgifter och kan göra att elevernas motivation 
försämras.  

  

Utifrån våra intervjuer med eleverna kan vi dra slutsatsen att elevernas upplevelse av 
lärarnas bemötande stämde överens med lärarnas syn. Några elever upplever att de får 
stimulans och utmaning i undervisningen medan andra elever saknar just detta. Vissa 
elever uppskattar enkla tal och att arbeta snabbt i böckerna, vilket är utmärkande för 
högpresterande elever, medan en annan elev mer uppskattar utmanande uppgifter som 
tar längre tid, vilket är förenligt med elever med fallenhet för matematik. Trots att de 
flesta eleverna inte kunde uttrycka vad just begreppet motivation är och när de kände sig 
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motiverade, visar deras svar och inställning till ämnet matematik att de får någon form av 
stimulans och motivation när de arbetar i matematik. 

7 Diskussion 
Nedan följer en diskussion av metodologin och undersökningens resultat kopplat till 
tidigare forskning.  

7.1 Metoddiskussion 
Vi upplevde att användandet av semistrukturerade intervjuer gav adekvat och användbara 
data till undersökningen. Likt det Bryman (2018) skriver, upplevde vi att 
semistrukturerade intervjuer ger möjlighet till att ställa följdfrågor vilket i sin tur kan 
förtydliga och leda till att respondenterna får möjlighet att uttrycka sig och svara mer 
utförligt på frågorna. Detta visade sig vara ett användbart val av metod då några av de vi 
intervjuade var barn och vi upptäckte under intervjuerna att vissa formuleringar och 
begrepp behövdes förtydligas, till exempel begreppet motivation och när de känner sig 
motiverade.  
 

Vi spelade in under intervjutillfällena vilket bidrog till att vi kunde vara närvarande under 
intervjutillfällena och ställa följdfrågor samtidigt som vi inte riskerade att förlora 
information som respondenterna gav vilket Hermerén (2011) ser som en fördel i 
intervjuer. Detta medförde att vi, i lugn och ro kunde lyssna, tolka och analysera 
insamlade data och vid behov lyssna igen. Vi upplevde, i kontrast till det Bryman (2018) 
skriver, att respondenterna var trygga med att intervjuerna spelades in då vi hade 
informerat dem i god tid innan intervjutillfällena via det missivbrev som vi skickade ut till 
samtliga respondenter. Utskicket av missivbrev skedde i god tid innan intervjutillfällena 
för att det skulle underlätta både för oss som skulle intervjua och för respondenterna, 
vilket både Bryman (2018) och Hermerén (2011) framhåller. Likt det Kvale och 
Brinkmann (2014) framhåller upplevde vi att respondenterna kände en trygghet då de, via 
missivbrevet, informerades om de forskningsetiska principerna som vi utgick från i denna 
undersökning. Vi avsatte längre tid än vad vi trodde att intervjuerna skulle ta. Detta för 
att respondenterna skulle få god tid på sig att fundera och ge svar på frågorna.  

 
Innan intervjutillfällena med lärarna beskrev vi och samtalade om vår tolkning av 
begreppet elever med fallenhet för matematik för lärarna då det var av stor vikt att vi hade 
en liknande syn på begreppet i god tid innan intervjuerna utfördes. Vi upplevde att det gav 
respondenterna möjlighet till att ge utförliga och adekvata svar vilket även Bryman (2018) 
skriver. Då vi hade begränsat med tid gjordes val av elever som skulle medverka i 
undersökningen i samråd med de intervjuade lärarna. Om vi hade haft mer tid hade 
undersökningen gjorts i en större skala där vi exempelvis hade kunnat skicka ut en 
förfrågan till alla lärare i en kommun för att efterfråga elever med fallenhet för matematik. 
Detta hade kunnat öka möjligheten att de utvalda eleverna verkligen kan anses ha en 
fallenhet för matematik och inte är högpresterande elever i matematik. Vi upplevde att 
några av eleverna som intervjuades egentligen skulle klassas som högpresterande elever i 
stället för elever med fallenhet för matematik, enligt vår tolkning av begreppen. 
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7.2 Resultatdiskussion 
Lärarna som intervjuades hade olika syn på vad som kännetecknar elever med fallenhet 
för matematik vilket SKL (2016) skrivit om då organisationen menar att begreppet kan 
tolkas på olika sätt. Med denna vetskap kunde vi förbereda oss på att de intervjuade 
lärarnas syn på begreppet, elever med fallenhet för matematik, kunde skilja sig från 
varandra vilket syns i våra resultat. Vi tror att dessa olika tolkningar påverkade resultatet 
för undersökningen då lärarnas syn på begreppet i samband med val av elevrespondenter 
som, enligt lärarna, har en fallenhet för matematik, egentligen skulle kunna klassas som 
högpresterande elever. Lagerlöf (2018) menar att elever med fallenhet för matematik kan 
blandas ihop med högpresterande elever vilket vi ser på respondenternas svar i vår studie. 
Vi ser att en av Mattsson (2013) förbättringspunkter för den svenska skolan, Identifiera 
särskilt begåvade elever, kan appliceras här. Om ett tydligt stöd för definitionen finns, 
kan lärares syn på begreppet bli mer likvärdig vilket i sin tur kan leda till att elever med 
fallenhet för matematik upptäcks tidigare och kan då få det stöd, anpassning, motivation 
och utmaning som hen behöver.  

Skolverket (2003) skriver att elever med särskild begåvning/fallenhet för matematik kan 
uppleva att det blir tråkigt samt förlorar motivationen om läraren genomför långsamma 
genomgångar med upprepningar då de behöver stimulans och utmaningar. Detta märktes 
under denna undersökning då några av elevrespondenterna ansåg att det var roligare och 
mer utmanande att arbeta med matematik om uppgifterna var svårare så att de fick tänka 
och kämpa med uppgiften. Det långsamma tempot och bristen på stimulans och 
motivation kan enligt Lagerlöf (2018) leda till att eleverna blir underpresterande istället. 
Lärarna i studien ansåg att de uppmärksammade elever med fallenhet för matematik 
genom att låta dessa svara på svåra frågor vid genomgångar samt anpassa material så att 
de får en utmaning och motiveras. Några av elevernas svar vid intervjuerna visar att de 
hade en liknande syn som lärarna gällande att de fick stöttning, anpassat material och 
utmaning vilket i sin tur, enligt eleverna, ledde till att de kände motivation. Dock framkom 
det, främst av lärarna och till viss del av eleverna, att det skulle vara bra med mer 
individanpassning samt att återkoppling på extrauppgifter gjordes i större utsträckning. 
En anledning till att detta inte genomförs, i så hög grad som både lärare och elever vill, är 
att de intervjuade lärarna känner att de inte har nog med tid till att individanpassa för 
både elever med fallenhet för matematik och de elever med svårigheter i matematik och 
då prioriteras främst elever som har svårt för matematik. Här kommer, enligt oss, en av 
Mattssons (2013) förbättringspunkter in och det handlar om stödjande myndighet. Med 
hjälp av att en myndighet genomför fortbildningar, med fokus på elever med fallenhet för 
matematik, för samtliga pedagoger inom skolverksamheten. Vi tror att detta kan bidra till 
att pedagoger kan underlätta för varandra och på detta sätt motverka ramfaktorn tid, som 
lärarna angett som en anledning till att individanpassning och återkoppling kan bli 
bristfällig, när det gäller att arbeta med att stimulera, motivera och individanpassa 
undervisningen för elever med fallenhet för matematik. En aspekt som vi var noga med 
att informera lärarrespondenterna om var att en elev med fallenhet för matematik, precis 
som Lagerlöf (2018) skriver, i själva verket kan vara underpresterande. Trots detta visade 
det sig att en punkt som var gemensamt för de båda lärarna var att de ansåg att en 
egenskap som definierade elever med fallenhet för matematik var att de arbetade snabbt, 
vilket inte är en egenskap som beskriver en elev med fallenhet för matematik, utan att den 
egenskapen beskriver högpresterande elever vilket SKL (2016) framhåller. En av lärarna 
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hade en syn, som till viss del liknar Petterssons (2008) definiering av vad som är elever 
med fallenhet för matematik som vi utgått från i denna undersökning, då hen såg elever 
med fallenhet för matematik som elever som gillade att arbeta med matematik och 
utmanas med höga tal. Den andra läraren upplevde att elever med fallenhet för 
matematik var elever som kan lösa uppgifter men utan att redogöra för deras uträkningar. 
Lärarnas tolkning av begreppet fallenhet för matematik speglade sig i vissa av elevernas 
svar. 

 
Resultatet påverkades och överensstämde inte med syftet för undersökningen då lärarna 
tolkade begreppet, fallenhet för matematik, på ett annat sätt än det som vi på förhand 
beskrev. Således blir resultatet, enligt vår tolkning, en blandning av hur lärare arbetar med 
högpresterande elever samt elever med fallenhet för matematik. Om läraren inte kan 
särskilja elever med fallenhet för matematik och högpresterande elever från varandra 
kan detta få konsekvenser i undervisningen genom att de inte individanpassar 
undervisningen för varje enskild elev utan gör anpassningar på gruppnivå. Vår 
undersökning bidrar till att lärare kan uppmärksamma och urskilja begreppen, elever 
med fallenhet för matematik och högpresterande elever, då det framkommer i denna 
undersökning att dessa kan vara svåra att skilja på. 

8 Sammanfattning och förslag på fortsatt forskning 

I denna studie undersöker vi hur lärare arbetar med och motiverar elever med fallenhet 
för matematik samt hur elever upplever lärarnas arbete. Studien genomsyras av 
svårigheten att tolka begreppet, fallenhet för matematik, vilket har bidragit till ett varierat 
resultat då lärarrespondenterna delvis gav svar som i stället beskrev högpresterande 
elever. De intervjuade eleverna ansåg att det var svårt att beskriva när de kände sig 
motiverade och vilken typ av stöttning och utmaning de fick av sin lärare i 
matematikundervisningen. Fortsatt forskning inom detta område behövs och kan göras. 
Ett förslag på detta är att skicka ut förfrågan till ett flertal skolor, då chansen att hitta just 
elever med fallenhet för matematik, ökar.  
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Bilaga 1 
Förfrågan att medverka i undersökning gällande elever med fallenhet för matematik 

Detta är en studie där vi ska undersöka hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen 

av lärare och vi skulle uppskatta om du har möjlighet att delta i undersökningen. 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som går åttonde terminen på Grundlärarprogrammet F-

3. Syftet med studien är att undersöka hur lärare motiverar elever med fallenhet för matematik och 

sedermera hur dessa elever upplever stödet från läraren. Vi valde denna inriktning då undersökningar ofta 

rapporterar att elever med svårigheter ofta prioriteras före elever med särskild fallenhet för matematik när 

resurser för särskilda behov fördelas och vill därför undersöka hur lärare arbetar för att motverka detta. Vi 

kommer att använda oss av intervjuer där tanken är att både lärare och elever ska ges möjlighet att uttrycka 

tankar och känslor kring detta område. 

Innan intervjutillfällena kommer du att få ta del av intervjufrågorna för att du ska ges möjlighet att förbereda 

dig. Under intervjutillfället kommer vi spela in samtalet för att kunna få med all information som 

framkommer. All framkommen information kommer enbart att användas till denna studie och det är bara 

vi som genomför intervjun samt vår handledare som kommer att ha tillgång till informationen. 

Respondenten deltar frivilligt i undersökningen och om du av någon anledning inte längre vill medverka i 

undersökningen har du rätt att när som helst avbryta din medverkan utan motivering och då är vi skyldiga 

att ej använda det hittills insamlade materialet. Även om du som målsman har skrivit under har ditt barn 

rätt att avbryta sin medverkan och detta kommer inte att få några konsekvenser samt att eleven inte behöver 

ha någon förklaring till varför hen vill avbryta. Information och data kommer att sparas och bearbetas under 

studiens gång och när studien är genomförd kommer all data att raderas. Vi är noga med att identiteter på 

samtliga respondenter är anonyma. 

När studien är klar kommer den att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVA. Två lärare och sex elever kommer att tillfrågas för att medverka i en 

intervju. Vi valde respondenter utifrån kriterierna att de ska arbeta som lärare i skolan idag eller vara en 

elev med fallenhet i matematik. 

Har ni vidare frågor kan ni kontakta oss på följande sätt: 

 

Kerstin Dahlberg                                                       Dan Kenttä Sköllermark 

Mail: kdg15001@student.mdh.se                               Mail: dsk15001@student.mdh.se 

Telefon: 072-7336555                                                 Telefon: 073-8049844 

 

Handledare:                                                  Västerås, 2018-11-09 

Jan Olsson      Underskrift målsman: 

Mail: jan.olsson@mdh.se     __________________________ 

mailto:jan.olsson@mdh.se
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Bilaga 2 
Förfrågan att medverka i en undersökning gällande elever med fallenhet för matematik 

Detta är en studie där vi ska undersöka hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen 

av lärare och vi skulle uppskatta om du har möjlighet att delta i undersökningen. 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som går åttonde terminen på Grundlärarprogrammet F-

3. Syftet med studien är att undersöka hur lärare motiverar elever med fallenhet för matematik och 

sedermera hur dessa elever upplever stödet från läraren. Vi valde denna inriktning då undersökningar ofta 

rapporterar att elever med svårigheter ofta prioriteras före elever med särskild fallenhet för matematik när 

resurser för särskilda behov fördelas och vill därför undersöka hur lärare arbetar för att motverka detta. Vi 

kommer att använda oss av intervjuer där tanken är att både lärare och elever ska ges möjlighet att uttrycka 

tankar och känslor kring detta område. 

Innan intervjutillfällena kommer du att få ta del av intervjufrågorna för att du ska ges möjlighet att förbereda 

dig. Under intervjutillfället kommer vi spela in samtalet för att kunna få med all information som 

framkommer. All framkommen information kommer enbart att användas till denna studie och det är bara 

vi som genomför intervjun samt vår handledare som kommer att ha tillgång till informationen. Du som 

respondent deltar frivilligt i undersökningen och om du av någon anledning inte längre vill medverka i 

undersökningen har du rätt att när som helst avbryta din medverkan utan motivering och då är vi skyldiga 

att ej använda det hittills insamlade materialet. Om du väljer att avbryta din medverkan kommer detta inte 

att få några konsekvenser för dig och du behöver inte ha någon förklaring till varför du vill avbryta. 

Information och data kommer att sparas och bearbetas under studiens gång och när studien är genomförd 

kommer all data att raderas. Vi är noga med att identiteter på samtliga respondenter är anonyma. 

När studien är klar kommer den att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 

slutversion läggs ut på databasen DiVA. Två lärare och sex elever kommer att tillfrågas för att medverka i en 

intervju. Vi valde respondenter utifrån kriterierna att de ska arbeta som lärare i skolan idag eller vara en 

elev med fallenhet i matematik. 

Har ni vidare frågor kan ni kontakta oss på följande sätt: 

 

 

Kerstin Dahlberg                                                       Dan Kenttä Sköllermark 

Mail: kdg15001@student.mdh.se                               Mail: dsk15001@student.mdh.se 

Telefon: 072-7336555                                                 Telefon: 073-8049844 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till lärare  
 
Vad är en elev med fallenhet för matematik för dig? 

 

 

 

Hur uppmärksammar du elever med fallenhet för matematik? 

 

 

 

Hur utmanar du eleverna med fallenhet för matematik? 

 

 

 

Hur motiverar du eleverna med fallenhet för matematik? 

 

 

 

Vad får elever med fallenhet för matematik arbeta med på lektionerna? 

 

 

 

Vad anser du är den största utmaningen med elever med fallenhet för matematik? 

 

 

 

Hur tror du att elever med fallenhet för matematik uppfattar ditt arbete med dem? 
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Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till elev 
 

Hur upplever du ämnet matematik?   

 

 

 

Vad får du arbeta med på matematiklektionerna? 
 
 
 

 
Hur hjälper din lärare dig i matematiken? 

 

 

 

När tycker du att det är roligt att arbeta med matematik? 

 

 

 

Vad är motivation för dig?  

 

 

 

När känner du att du är motiverad till att arbeta med matematik? 
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Bilaga 5 

 

Arbetsfördelning 
Vi har gemensamt arbetat fram inledning, syfte och frågeställningar. Under avsnittet 
bakgrund delade vi upp arbetet: Kerstin skrev om motivation och Dan skrev om fallenhet 
för matematik och tidigare forskning arbetades fram gemensamt. Det teoretiska 
ramverket samt hela metodologiavsnittet (datainsamlingsmetod, urval, forskningsetiska 
ställningstaganden, reliabilitet och validitet och dataanalys) är skrivet av båda.  
I resultatdelen har Dan sammanställt och vi har tillsammans analyserat datan.  
Slutsatser och diskussionsavsnittet samt sammanfattning och förslag på fortsatt forskning 
har vi båda arbetat fram.  
Båda har korrekturläst samtliga avsnitt i studien. 


