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Sammanfattning    
Abstract 
Denna rapport beskriver en stud ie som utförts i den svenska gymnasieskolan, där elever har intervjuats kring 
sina erfarenheter och uppfattningar kring det särskilda stöd  de har erbjud its i mat ematik på grund skolan 
respektive gymnasiet. Stud iens syfte var att undersöka hur eleverna uppfattade mottagandet på gymnasiet 
samt vilka erfarenheter de har av och hur de tycker att det särskilda stödet har fungerat på grundskolan 
respektive gymnasiet. Resu ltatet är tänkt ska ge en bild  av vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan 
grundskolan och gymnasiet, gällande det särskilda stödet i matematik, samt vilka faktorer som har varit viktiga 
för att eleverna ska nå ett önskat resu ltat i ämnet. Stud ien har utgått från följande frågeställningar: Hur 
uppfattar elever i behov av särskilt stöd  att överlämnandet och mottagandet fungerade när de startade 
gymnasiet? Vilka likheter och skillnader mellan det särskilda stödet på grundskolan och gymnasiet kan 
identifieras utifrån elevernas uppfattningar? Vilka faktorer anser eleverna är viktiga för att de ska uppnå 
önskat resultat i ämnet matematik på gymnasiet? För att svara på dessa frågor har 7 elever intervjuats, och de 
transkriberade intervjuerna har sedan analyserats utifrån en tematisk analys. De resultat som kom fram från 
analysen har placerats i olika teman och underteman , och dessa har sedan i sin tu r analyserats igen, utifrån de 
tre frågeställningarna, vilket gav det slutliga resultatet. Resultatet av stud ien visar att eleverna överlag har en 
dålig vetskap om huruvida det har lämnats någon information om dem till gymnasiet när de slutade 
grundskolan, och för alla elever har det d röjt innan det särskilda stödet har startat på gymnasiet, i flera fall 
nästa hela det första läsåret. Jämförelsen mellan det särskilda stödet på grundskolan och gymnasiet visar att det 
är ovanligt med  inkluderat särskilt stöd  på båda stad ierna, om än lite mindre ovanligt på grundskolan. 
Segregerat stöd  är framförallt vanligt att eleven får på grundskolan, mycket vanligare än på gymnasiet. Det 
vanligaste segregerade stöd et är att eleven får undervisning i mindre grupp, utanför klassen. Att få stöd  
utanför lektionstid  är mycket vanligt på båda stad ierna, men hur det stödet organiser as varierar. När det gäller 
den pedagogiska utformningen av stödet så har eleverna på grundskolan en erfarenhet av fler 
ind ividanpassningar jämfört med  gymnasiet. De faktorer som eleverna anser är viktiga för att nå ett önskat 
resultat visade sig vara att det är bäst att få enskilt stöd  på eller utanför lektionstid , att få ett inkluderat stöd  
inom klassundervisningen, att få rätt typ av stöd  i tid , en bra och pedagogisk undervisning, samt elevens egen 
insats. 
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1 INLEDNING 

Övergången från grundskolan till gymnasiet är svår för vissa 16-åringar, och min egen yrkes-

erfarenhet visar att det de senaste åren har skett en ökning av antalet elever som får svårig-

heter med sina studier i gymnasiet, framförallt i ämnet matematik. En möjlig orsak till detta 

kan vara införandet av den nya gymnasieskolan 2011, där de nya kursplanerna i matematik 

har utökats med fler moment som tidigare låg i senare kurser, jämfört med före 2011 (Skol-

verket, 2011). En extra stor förändring kan det bli för de elever som under grundskolan har 

varit i behov av särskilt stöd och där fått sin undervisning i små grupper eller fått enskild 

undervisning i matematik. Dessa elever kan inte alltid förvänta sig att få samma typ av särskilt 

stöd när de startar sina gymnasiestudier, då skollagen inte stödjer detta (SFS 2010:800, 3 kap, 

11§).  Speciallärare, specialpedagoger och även undervisande matematiklärare behöver därför 

information och kunskap om hur vi kan hjälpa och stödja elever som varit i behov av stöd på 

grundskolan för att nå en högre motivation och måluppfyllelse i matematikämnet på gymna-

siet. 

 

Denna studie undersöker hur gymnasieelever i behov av särskilt stöd i matematik uppfattar att 

övergången från grundskolan till gymnasiet har fungerat. Vidare undersöker den även hur det 

särskilda stödet är utformat i grundskolan respektive på gymnasiet, samt vilka faktorer som 

påverkar resultatet i matematik för elever i behov av särskilt stöd. Larson (2014) betonar i 

bakgrunden till sin studie, som behandlar stadiebytet mellan grundskolan och gymnasiet inom 

ämnet matematik att det finns få tidigare forskningsstudier och att ännu en studie skulle vara 

ett stort bidrag till ett område som är någorlunda sällsynt utforskat. Detta argument motiverar 

även min studie, där jag dessutom begränsar forskningsområdet än mer, genom att fokusera 

på elever i behov av särskilt stöd i matematik. 

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min studie är ge en bild av hur elever, som har varit i behov av särskilt stöd i ma-

tematik på grundskolan, uppfattar mottagandet på gymnasiet samt hur de ser på den stödun-

dervisning de erbjuds i gymnasieskolan jämfört med den de fått i grundskolan. Mitt resultat 

hoppas jag ska kunna bidraga till att ge mer kunskap till speciallärare och specialpedagoger i 

sitt arbete att stödja elever i behov av särskilt stöd i matematik.  



4 

 

Mina frågeställningar är:  

 

1. Hur uppfattar elever i behov av särskilt stöd i matematik, att överlämnandet och mot-

tagandet fungerade när de startade gymnasiet?  

 

2. Vilka likheter och skillnader kan identifieras utifrån elevernas uppfattningar, mellan 

det särskilda stödet i matematik på grundskolan och gymnasiet?  

 

3. Vilka faktorer anser eleverna är centrala för att de ska uppnå ett för eleverna önskat 

resultat i ämnet matematik på gymnasiet? 

 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta avsitt tar jag upp de teoretiska perspektiv jag utgår från och de centrala begrepp som 

kan identifieras utifrån mitt forskningsområde . Dessa teoretiska utgångspunkter är de som jag 

har haft som grund när jag har genomfört och analyserat min studie. 

 

3.1 Teoretiska perspektiv 

Vid genomförandet av min studie har jag utgått från realismen, vilket innebär att jag antar att 

världen är sådan som mina intervjupersoner beskrev den. Jag har gått in i studien med en soci-

alkonstruktivistisk syn på lärande, det vill säga att de fenomen i naturen som vi anser som 

självklara, egentligen har skapats via social interaktion mellan människor, och det är utifrån 

detta som vi förstår och lär. Att jag väljer begreppet konstruktivism snarare än konstruktion-

ism beror på att jag i min studie är fokuserad på hur varje individ fått sin kunskap via sina er-

farenheter snarare än vad de har för olika föreställningar om hur det ska och borde vara. 

(Allwood & Erikson, 2010) 

 

3.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver och granskar tre olika perspektiv på specialpedagogik nämligen det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Jag har 

dessa perspektiv som en utgångspunkt för studien därför att de olika former av särskilt stöd 
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som brukar ges till elever kan kopplas till ett eller flera av dessa perspektiv och det blir ett sätt 

att kategorisera olika former av stöd. Det kompensatoriska perspektivet innebär enligt Nil-

holm (2007) att eleven bär problemet, det vill säga att det är eleven som är skyldig till de svå-

righeter denne får med skolarbetet, samt att det är skolans uppgift att kompensera för de bris-

ter som eleven har. Det åtgärdas då genom att åtgärderna läggs på individnivå, exempelvis ge-

nom att eleven får lämna gruppen och få undervisning på annan plats med speciallärare. Det 

kritiska perspektivet menar Nilholm (2007) delvis har vuxit fram utifrån en kritik av det kom-

pensatoriska perspektivet, och det innebär att problemet då istället läggs utanför eleven, det 

vill säga att det är miljön runt omkring eleven som är skyldig till att denne får svårigheter med 

skolarbetet. De åtgärder som då sätts in är mer kopplat till grupp- och organisationsnivå, ex-

empelvis genom att specialläraren finns med som ett stöd i klassrummet och ger eleven det 

stöd som behövs för att denne fortfarande ska kunna följa undervisningen med sin klass. Di-

lemmaperspektivet har vuxit fram till stor del utifrån kritik av det kritiska perspektivet och det 

innebär att det inte alltid är helt okomplicerat, att det varierar från elev till elev, beroende på 

bakgrund och typ av svårigheter, vilka åtgärder som ska sättas in. Perspektivet står också för 

att det finns ett dilemma i att varje elev ska bemötas utifrån dennes förutsättningar samtidigt 

som alla elever ska vara likvärdiga och nå samma mål på samma tid. Dilemmaperspektivet 

ger en ännu större komplexitet i vilka åtgärder som ska sättas in för varje elev, och innebär att 

åtgärderna ibland får läggas mer på individnivå och ibland mer på grupp- och organisations-

nivå (a.a).  

 

Enligt skollagen 3 kap, 7§ och 3 kap, 11§ (SFS 2010:800) så får alla skolformer, utom just 

gymnasieskolan, skapa mindre undervisningsgrupper eller ge individuellt stöd utanför ordina-

rie undervisningsgrupp. I grundskolan är det därför vanligare att elever i behov av särskilt 

stöd får stöd av segregerande karaktär, vilket kan betyda möjlighet till stöd i mindre grupp. 

Denna form av stöd ligger mer på individnivå än grupp- eller organisationsnivå och drar där-

med mest åt det kompensatoriska perspektivet där eleven får gå ifrån klassen och tillhöra en 

annan liten grupp (Persson, 1998). De åtgärder som ska sättas in för elever i gymnasieskolan 

bör däremot oftast vara av inkluderande karaktär, utifrån skollagen, om inte särskilda skäl 

finns. Med detta menas att eleven exempelvis får anpassningar inom sin undervisningsgrupp i 

klassrummet, av klasslärare eller speciallärare, och de åtgärder som bör sättas in för elever i 

behov av särskilt stöd är i första hand då kopplade till det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2007). Även dilemmaperspektivet är ofta synligt inom gymnasieskolan då de stödåtgärder 

som sätts in för en elev måste vara anpassade efter att eleven ska nå ett godkänt betyg i kurser 
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som oftast sträcker sig över ett år eller kortare. Detta till skillnad mot grundskolan, där de får 

terminsbetyg, med möjlighet att förbättra sig nästa termin. För många elever i behov av sär-

skilt stöd är det svårt att hinna nå ett godkänt betyg inom den begränsade tid som kurssyste-

met på gymnasiet innebär. Dilemmat blir då om man ska låta eleven få en förlängd kurs för att 

få mer tid med vetskapen om att eleven kommer ligga efter med en kurs samtidigt som nya 

kurser startar. (Ahlberg, 2007; Nilholm, 2007) 

 

3.3 Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskriver jag begreppen som är centrala för min studie, för att ge en ökad för-

ståelse för studiens syfte och mål. 

 

Särskilt stöd är ett vedertaget begrepp som används inom både grundskolan och gymnasiet. 

Det är någon form av hjälp som elever ska erbjudas om det uppdagas att de riskerar att inte nå 

de mål som skolverket har satt upp i olika ämnen. I skollagen står:  

 

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgif-

ter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst 

ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl 

att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens be-

hov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är 

uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han 

eller hon ges sådant stöd.” (SFS 2010:800, 3 kap, 8§) 

 

Med särskilt stöd menas alltså de extra åtgärder som kan sättas in för en elev utanför ramen 

för den ordinarie undervisningen för att eleven ska lyckas nå de kunskapskrav som krävs för 

ett godkänt betyg. Olika extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen ska 

ha testats före en utredning om särskilt stöd genomförs. Det är sedan rektor som beslutar om 

det särskilda stödet. 
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Begreppet överlämna kan innebära att ”låta (ngn) ta hand om ansvar e.d.” (Nationalencyklo-

pedin, 2015). I skolan brukar ordet ”överlämna” användas i samband med att elever byter sta-

die och/eller skola och det finns viktig information om eleven som behöver delges elevens 

nya lärare, som ska fortsätta att undervisa och ha ansvar för eleven. Informationen kan till ex-

empel vara ett beslut om särskilt stöd och vilka typer av stödåtgärder som eleven har fått i 

olika ämnen. 

 

Två andra centrala begrepp för min studie är inkludering och segregering av elever i behov av 

särskilt stöd. I skollagen finns följande beskrivning av särskilt stöd i form av inkludering: 

 

”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör 

om inte annat följer av denna lag eller annan författning.” (SFS 2010:800, 3 kap, 7§) 

 

 Detta innebär i praktiken att en elev i behov av särskilt stöd så långt det är möjligt ska få sitt 

särskilda stöd inom sin ordinarie undervisningsgrupp dvs. inkluderas, istället för att lyftas ut 

och få enskilt stöd eller i mindre grupp, dvs. segregeras. I skollagen står även att om särskilda 

skäl finns så kan särskilt stöd ges i form av segregering: 

 

”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärsko-

lan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till.” (SFS 

2010:800, 3 kap, 11§).   

 

Detta innebär att elever i behov av särskilt stöd kan få möjlighet till stöd i en mindre grupp el-

ler enskilt om särskilda skäl finns. Dock gäller detta inte på gymnasieskolan. På grundskolan 

får verksamheten alltså använda sig av både inkluderande och segregerande stöd, till skillnad 

från gymnasieskolan där allt stöd bör vara mer av inkluderande art. 

 

Begreppen inkludering och segregering kopplas här ovan i första hand till den rumsliga vari-

anten, det vill säga att inkludering innebär att eleven får stöd i samma klassrum som sina 

klasskamrater och segregering att eleven blir förflyttad från klassen och får undervisning i ett 

annat rum. Begreppen är dock mer komplexa än så och Persson & Persson (2012) poängterar 

att begreppet inkludering är ”inte i första hand en fråga om fysisk placering,…” (sid 19). De 
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beskriver vidare en studie där en skola arbetade efter inkluderingsmotto. I intervjuer fram-

kommer att personalen på skolan under sitt arbete utifrån detta motto har insett att det inte 

endast handlar om rumslig inkludering utan att det är varje enskild elev som kan säga om 

denne känner sig inkluderad eller inte. Det handlar alltså om en känsla hos eleven snarare än 

placering av denne (a.a). 

 

I min aktuella studie har jag trots allt valt att se på begreppen inkludering och segregering uti-

från en rumslig betydelse. Detta då mina frågeställningar, vilka fokuserar på elevernas upp-

fattningar om hur det särskilda stödet har varit utformat, vilket innebär att jag bara har kunnat 

analysera mitt material utifrån denna synvinkel. Jag har inte alls koncentrerat mig på elever-

nas upplevelser av hur det har fungerat, vilket hade varit nödvändigt för att kunna analysera 

materialet utifrån elevernas känslor kring om de har varit inkluderade eller inte.  

 

3.4 Särskilt stöd i skolan - historik 

Specialpedagogiken och synen på särskilt stöd i den svenska skolan har förändrats från mitten 

på 1800-talet fram till idag. Ahlberg (2007) beskriver utvecklingen i sin artikel ”Specialpeda-

gogik av igår, idag och imorgon”. 1842 infördes den allmänna folkskolan i Sverige och då 

fick de elever som inte klarade av att följa med i den ordinarie undervisningen inget särskilt 

stöd, varken i klassrummet eller i särskilda undervisningsgrupper. Istället sänktes kraven för 

dessa elever, de ansågs med andra ord inte ha möjlighet att nå mål som låg på samma nivå 

som sina klasskamrater. De elever som hade mer uttalade funktionshinder, såsom blindhet, 

dövhet eller utvecklingsstörning, hölls helt utanför skola och undervisning. I början av 1900-

talet började det anses att de svagare eleverna störde undervisningen för de normalt begåvade 

och därför skapades särskilda undervisningsklasser för dessa elever. De segregerades med 

andra ord från den ordinarie undervisningen. Detta utvecklades under 1920- till 1960-talet då 

särskilda intelligenstester infördes för att särskilja de mindre begåvade. De som diagnosticera-

des som mindre begåvade placerades i olika specialklasser, exempelvis hjälpklasser, skolmog-

nadsklasser eller observationsklasser. (a.a) 

 

I läroplanen som infördes 1969 skedde förändringar i synen på elever i behov av särskilt stöd, 

då man ville försöka integrera dessa elever mer i den ordinarie undervisningen. Elevernas 

olika inlärningssvårigheter kopplades inte längre bara till eleven själv, utan även skolverk-

samheten och den sociala miljö som eleven befann sig i ansågs vara en medverkande faktor. I 
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samband med läroplanen som infördes 1980 blev uttrycket ”En skola för alla” något som 

skulle genomsyra den svenska skolan. Det innebar att skolan skulle verka för alla elevers 

olika behov, med sina olika förutsättningar, och att alla skulle tillfredsställas så att samtliga 

har möjlighet att nå målen inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det vill säga istället 

för att som tidigare segregera de elever som inte klarade de mål som sattes upp, så skulle nu 

alla elever inkluderas i samma undervisning, och det var skolans uppgift att lägga upp under-

visningen så att alla elever kunde följa den, med sina olika behov och förutsättningar. Denna 

syn genomsyrar även dagens skola, dock speglar den inte alltid verkligheten än idag. (a.a) 

 

Enligt Persson (1998) är det fortfarande många gånger så att, framförallt grundskolorna, seg-

regerar elever från ordinarie undervisning genom att lyfta ut elever från klassen och skapa så 

kallade ”små grupper”, som till viss del kan liknas vid de specialklasser som skapades på 

1940- till 1960-talet. Så med andra ord kan det ses som att inga stora förändringar egentligen 

har skett, vi har bara ändrat sättet som vi pratar om dessa elever och om skolans sätt att under-

visa på. En anledning till att det är på det sättet skulle kunna vara kopplat till Nilholms (2007) 

dilemmaperspektiv, det vill säga att skolan förväntas att undervisa alla elever utifrån deras 

olika förutsättningar i samma undervisningsgrupp, samtidigt som alla elever förväntas nå pre-

cis samma mål inom samma tidsram. Detta kan ge oklarheter kring hur skolan ska förhålla sig 

till specialpedagogik och särskilt stöd. (Ahlberg, 2007). 

 

Magne (2004) beskriver hur det särskilda stödet, specifikt i ämnet matematik, har förändrats 

och utvecklats genom åren. I början på 60-talet utvecklades något som kallades ”matematik-

klinik”, vilket vände sig till elever med svaga resultat i matematik. Tanken med klinikerna var 

att försöka nå dessa lågpresterande elever genom att förändra undervisningen. Istället för 

mängd- och procedurträning skulle eleverna tränas i att tänka mer själva via problem kopplat 

till vardagslivet och laborativa övningar. Tanken var att eleverna skulle resonera sig fram till 

svar tillsammans. Dessa kliniker fick statsbidrag fram till 1980, då staten plötsligt drog till-

baka detta, och lade över ansvaret på kommunerna istället (a.a). 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenterar jag den forskning som är kopplad till särskilt stöd i skolan, i synner-

het forskning kopplat till stadieövergångar samt särskilt stöd i grundskolan respektive gymna-

sieskolan. 

 

4.1 Övergången mellan grundskolan och gymnasiet för elever i behov av 

särskilt stöd 

Det finns både svenska och internationella studier som behandlar övergången från grundsko-

lan till gymnasiet. I de fall jag refererar till utländska studier har jag jämfört den svenska 

grundskolan och gymnasiet, med motsvarande stadier i det landet. Exempelvis jämför jag det 

amerikanska ”high school” med svenska grundskolan och amerikanska ”college” med 

svenska gymnasiet. Detta då ”high school” är det sista obligatoriska stadiet i USA, precis som 

grundskolan är i Sverige, och nästa valbara stadium är ”college” i USA, precis som gymnasiet 

är i Sverige.  

 

Larson (2014) skriver i sin studie att elevresultaten i matematikens första gymnasiekurs har 

sjunkit i jämförelse med de resultat eleverna har fått i grundskolan, då i första hand på yrkes-

programmen. Larson (2014) menar att den stora skillnaden mellan de två skolstadierna är 

tempot i matematikundervisningen, samt hur planering och genomförande av lektionerna är 

inramat. I gymnasiet är tempot högre och planering och genomförande av lektionerna är mer 

tydligt och strukturerat, medan de i grundskolan lämnas mer fria. En annan skillnad han ser är 

att matematiken på gymnasiet är mer inriktad mot övriga ämnen som läses på programmet 

samt att de något oftare lägger in praktiska moment i kursen. 

 

I flera amerikanska studier undersöks hur övergången mellan det sista obligatoriska stadiet, 

high school, och det första frivilliga, college, har fungerat för elever i behov av särskilt stöd. 

Elkins och Sparkman (2008) undersöker det ur college-pedagogernas synvinkel, med bak-

grunden att många elever i behov av särskilt stöd hoppar av sina studier på college. Pedago-

gerna menar att kommunikationen måste bli bättre mellan pedagogerna på high school och 

college och att speciallärare och specialpedagoger i high school måste förbereda eleverna 

bättre för studierna i college.  Pedagogerna menar vidare att de svagheter som eleverna har 
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när de startar sina collegestudier är att de inte är självgående och att de saknar en effektiv stu-

dieteknik (a.a). Att elevens egen insats är viktig för att lyckas på college visar Chemers, Hu 

och Garcia (2001) i sin studie, där de visar att elevens tro på sig själv, sin egen upplevda 

självförmåga och egna förväntningar har stor betydelse för hur de klarar sina collegestudier. 

Cowman (2006) har studerat övergången mellan high school och college ur ett elevperspektiv. 

Eleverna i studien tycker att det som bland annat var svårt med övergången var att byta miljö 

och lära känna nya människor, men att det underlättades av det stöd de fick från vänner och 

skolans stödverksamhet. Eleverna tog också upp vilka begränsningar inlärningssvårigheterna 

ger eleverna i deras studier, samt det svåra i att omgivningen inte alltid förstår vad svårighet-

erna innebär och vilken typ av stöd de behöver (a.a). 

 

Tangen (1998) har i en stor norsk studie, undersökt hur elever i behov av särskilt stöd samt 

deras föräldrar har upplevt övergången från den norska obligatoriska ungdomsskolan till den 

frivilliga vidareskolan. Flertalet av de intervjuade föräldrarna och eleverna tycker att kontak-

ten med vidareskolan, före skolstart, var bristfällig. De upplevde dessutom att den information 

som skulle ha skickats från ungdomsskolan till vidareskolan inte verkade ha nått fram till ele-

vens lärare. Detta medförde att eleven inte fick det stöd och den hjälp den behövde förrän det 

hade gått en tid in på terminen, vilket upplevdes som mycket frustrerande. Detta ledde till att 

eleverna förgäves försökte följa med i den ordinarie undervisningen i klassen, utan någon 

större framgång. Eleverna fick till slut själva meddela sina lärare om sina särskilda behov för 

att åtgärder skulle sättas in. 

 

4.2 Särskilt stöd i grundskolan och på gymnasiet 

Persson (1998) menar att det särskilda stöd som ges på grundskolorna idag oftast organiseras i 

mindre undervisningsgrupper där eleverna segregeras från sin ordinarie undervisningsgrupp. 

Detta trots att skollagen säger att det särskilda stödet ska ges i elevens undervisningsgrupp om 

inte särskilda skäl finns. Ramberg (2015) har undersökt hur det särskilda stödet är utformat på 

gymnasieskolan och till skillnad från det Persson (1998) skriver om grundskolan så visar 

Rambergs studie att de på gymnasiet istället ger stödet helt utanför lektionstid i stor utsträck-

ning. 

 

Hur det särskilda stödet är utformat ser olika ut på olika skolor och i olika kommuner då orga-

nisation och tillgängliga resurser ser olika ut. Det särskilda stödet kan dessutom utformas på 
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olika sätt på samma skola men på olika gymnasieprogram, vilket Johansson (2010) visar i sin 

studie där hon undersöker det särskilda stödets form på olika gymnasieprogram på en kom-

munal gymnasieskola. Studien visar att det särskilda stödet ges på olika sätt beroende på om 

det är ett yrkesförberedande program eller ett yrkesprogram. På yrkesprogrammen gavs den 

största delen av stödet utanför programmets och klassens ram medan det på de högskoleförbe-

redande programmen till största delen gavs inom programmets och klassens ram. En annan 

studie av Möllås (2009), vilken bland annat undersöker hur kommunikation och samspel mel-

lan skolans pedagoger, speciallärare och skolledare, spelar in på utvecklingen av elever i be-

hov av stöd på gymnasieskolan, visar resultatet att de överlämnings- och klasskonferenser 

som personalen genomför har en mindre inverkan på elevernas utveckling och resultat. En 

större betydelse för elevens resultat är det att få rätt stödinsatser insatta i tid samt att samver-

kan mellan olika instanser på skolan fungerar tillfredställande. 

 

4.3 En kort sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns inom mitt forskningsämne är inte så bred, framförallt inte 

inom den svenska skolan. Den forskning som jag har presenterat ovan visar på att stadieöver-

gången från obligatorisk till frivillig skolform ofta är problematisk, framförallt för elever i be-

hov av särskilt stöd. Vad problematiken består i kan variera från individ till individ, men det 

finns ändå många gemensamma faktorer, som exempelvis när det gäller större individuellt an-

svar och högre studietempo i den högre skolformen. Forskningen visar också på att det både 

är elevens egen insats och upplevda självförmåga samt pedagoger och övriga anställda på 

både det lägre och högre stadiet som spelar en stor roll för hur övergången fungerar för ele-

ven. 

 

Den forskning som jag presenterat gällande hur det särskilda stödet utformas på grundskolan 

respektive gymnasiet visar att det oftare sätts in stödåtgärder under klassens eller undervis-

ningsgruppens lektionstider på gymnasiet, medan det på grundskolan oftare tenderar att 

skapas mindre undervisningsgrupper i samband med ordinarie lektionstider (Ramberg, 2015; 

Persson, 1998). Hur stödet genomförs varierar även mellan olika gymnasieprogram. På yrkes-

programmen är stödet oftare utanför ordinarie undervisningsgrupp i jämförelse med högskole-

förberedande program där det oftare ges inom gruppen (Johansson, 2010). Forskningen visar 

vidare på att det viktigaste är att eleven får rätt form av stöd i tid, samt att kommunikationen 
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mellan pedagoger och övrig personal på skolan fungerar för att elevens möjligheter att nå ett 

positivt resultat ska optimeras. (Möllås, 2009) 

 

5 METOD OCH ANALYS 

I detta kapitel beskriver och motiverar jag mitt val av metod för min studie. Jag fortsätter se-

daner sedan med en beskrivning av min valda metodansats, samt en beskrivning av hur jag 

har analyserat mina insamlade data. Kapitlet avslutas med en diskussion av studiens validitet, 

reliabilitet samt etiska aspekter. 

 

5.1 Kvalitativ intervjustudie 

Jag har i min studie valt en kvalitativ ansats, utifrån att jag är intresserad av elevernas uppfatt-

ningar och erfarenheter. Bryman (2011) skriver att en kvalitativ metod är mer inriktad på de 

ord som kommer fram ur analysen av det insamlade datamaterialet snarare än fokuserad på 

siffror, vilket är fallet vid en kvantitativ metod. Detta stämmer väl överens med min studie, då 

jag utifrån semistrukturerade intervjuer har samlat in material, utifrån vilket jag har analyserat 

just ord, fraser och meningar för att nå fram till ett resultat. Metoden är i första hand teoriba-

serad, vilket innebär att jag till stor har utgått från mina egna erfarenheter och min egen för-

förståelse, och mina intervjufrågor har utformats därefter (Dahlgren och Johansson, 2009). De 

teorier jag utgår ifrån är mina teoretiska utgångspunkter samt den tidigare forskning som jag 

presenterade i kapitel 3 och 4. 

 

De data jag har analyserat i min studie har jag samlat in via semistrukturerade intervjuer med 

elever som går i årskurs 1 till 2 på gymnasiet, vilka är i behov av särskilt stöd i matematik. Att 

jag har valt att använda mig av intervjuer grundar jag på att jag studerar elevernas uppfatt-

ningar, vilket innebär att det är elevernas uppfattningar och erfarenheter som jag vill belysa i 

min undersökning. Observationer hade inte kunnat ge mig den informationen. Ett alternativ 

hade varit att använda sig av enkäter, vilket jag också övervägde, men valde bort detta då sva-

ren i enkäter ofta blir kortfattade och inte ger någon möjlighet till fördjupande följdfrågor. En 

tanke var också att använda enkäter som komplement till intervjuerna men även det valdes 

bort då jag ansåg att det inte skulle tillföra någon mer information. (Bryman, 2011) 
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Att intervjuerna är semistrukturerade innebär att frågorna är relativt öppna och respondenten 

tillåts att prata fritt kring frågeställningen och jag som intervjuare inflikar följdfrågor under 

samtalets gång (a.a). Dalen (2013) beskriver ordet intervju som ”en ”utväxling av synpunkter” 

mellan två personer som samtalar om ett visst tema” (sid 9) och att en kvalitativ intervju pas-

sar mycket bra när det till exempel handlar om att få kunskap om informantens egna erfaren-

heter.  

 

Intervjuguiden (Bilaga 1) har jag utarbetat med grundinställningen att frågorna ska vara tyd-

ligt kopplade till mina frågeställningar och centrala begrepp. Hur dessa kopplingar ser ut kan 

ses i Figur 1. Vidare skulle frågorna vara formulerade på så sätt att en elev som är 17-18 år 

inte ska ha någon svårighet att förstå vad som efterfrågas samt att de inte ska hindras från att 

svara på grund av känslig information (Dalen, 2013). I intervjuguiden har jag med både hu-

vudfrågor och följdfrågor, dock kan fler följdfrågor ha lagts till under intervjuns gång bero-

ende på hur samtalet har utvecklat sig, utifrån en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). 

När jag genomförde intervjuerna lät jag eleverna i så stor utsträckning som möjligt beskriva 

och berätta utan att avbryta dem. Jag har också försökt att undvika frågor avsedda att endast 

svara ja eller nej på samt ledande frågor i så stor utsträckning som möjligt, även när jag har 

flikat in med följdfrågor (Dalen, 2013). Intervjuernas längd var mellan 15 och 25 minuter 

långa beroende på hur talför eleven var. Några elever hade lätt för att minnas hur det särskilda 

stöd de fått var utformat, och även lätt för att uttrycka sig och beskriva. Andra hade svårare att 

komma ihåg och beskriva, så därav olika längder på intervjuerna. 

 

 

              Figur 1. Kopplingar mellan intervjufrågor, frågeställningar och centrala begrepp. 

Intervjufråga Forskningsfråga Centrala begrepp

1 Bakgrund

2 Bakgrund

3 Bakgrund

4 Bakgrund

5 Bakgrund

6 Bakgrund

7 Bakgrund

8 1 Överlämning

9 2 Särskilt stöd, inkludering, segregering

10 2 Särskilt stöd, inkludering, segregering

11 2 Särskilt stöd, segregering

12 2  Särskilt stöd, segregering

13 2 Särskilt stöd, inkludering

14 2 Särskilt stöd, inkludering, segregering

15 3 Särskilt stöd, inkludering, segregering
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Innan jag påbörjade mina intervjuer som ligger till grund för min studie, utförde jag en pilot-

intervju med en elev för att testa mina intervjufrågor, mig som intervjuare samt hur inspel-

ningen fungerade. Pilotintervjun resulterade i att jag förändrade några intervjufrågor då jag 

upptäckte en del svagheter. Jag lade till en bakgrundsfråga då jag kände att det var viktigt att 

veta i vilka årskurser eleven hade fått särskilt stöd eftersom jag då kunde koppla till det i mina 

efterföljande frågor. Jag delade också upp den fråga som behandlade hur stödet var utformat 

för eleven på grundskolan respektive gymnasieskolan samt jämförde de båda, i fem olika frå-

gor istället. Eleven får i fråga 9 respektive 10 beskriva vilken form av stöd de har fått i grund-

skolan respektive gymnasieskolan. I fråga 11 får eleven göra en jämförelse mellan grundsko-

lan och gymnasieskolan när det gäller att få stöd i mindre grupp och i fråga 12 och 13 får ele-

ven göra motsvarande jämförelse men när det gäller stöd i klassrummet respektive enskilt 

stöd. Jag gjorde ändringarna för att få en bättre struktur samt göra det tydligare för eleven vad 

jag efterfrågar. På grund av detta är det också många frågor som är kopplade till min andra 

frågeställning, medan det är färre för min första och tredje frågeställning (Figur 1). Fråga 14 

lade jag också till efter pilotintervjun då jag ville känna mig så säker på att jag hade fått så 

mycket information som var möjligt från eleven. Från eleven jag genomförde pilotintervjun 

med, fick jag positiv feedback, då denne ansåg att jag var tydlig och strukturerad när jag 

ställde mina frågor samt att det var bra att jag gjorde en uppdelning i mina frågor mellan 

grundskolan och gymnasiet. 

 

5.2 Urval 

I mitt urval har jag vänt mig till gymnasieskolor som ligger utanför mitt eget verksamhetsom-

råde, för att minimera risken att jag ska känna eleverna som intervjuas. Urvalet kan ändå be-

skrivas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), eftersom jag har valt att inte gå utanför 

den kommun jag arbetar i, på grund av begränsningar i tid och resurser. Förutom att jag i mitt 

urval skulle hitta elever som hade särskilt stöd i matematik på gymnasiet samt även hade haft 

detsamma på grundskolan, så ville jag ha med elever från olika gymnasieskolor, olika gymna-

sieprogram samt som gått på olika grundskolor. Detta för att få en bra spridning och bredd i 

mitt urval, samt att eleverna skulle ha lite olika erfarenheter. För att hitta elever som skulle 

passa in på mitt urval kontaktade jag specialpedagoger på två olika skolor. Det enda jag med-

delade specialpedagogerna var mina grundläggande krav enligt ovan, och jag fick då från 

dem, namn på elever som stämde in på detta. I övrigt ville jag ha ett så slumpmässigt urval 

som det var möjligt och jag ville inte veta någonting om elevernas prestationer i matematik 
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eller hur de stödåtgärder de har fått har fungerat. På den ena skolan kontaktade jag de tre ele-

ver som jag fick namn och kontaktuppgifter till och alla tre valde att ställa upp. På den andra 

skolan, där listan på elever var längre, tillfrågade jag, med hjälp av specialpedagogen, de ele-

ver på listan som vi träffade på i korridoren och i klassrum på skolan. Specialpedagogen pre-

senterade mig för eleverna och sedan presenterade jag min studie och frågade om eleven 

kunde tänka sig att ställa upp. Detta tillvägagångsätt gav mig fem elever som valde att ställa 

upp på intervju, och av dessa fem var det sedan fyra stycken som intervjun genomfördes med. 

Den femte eleven uteblev från inbokad intervjutid två gånger, och då vi inte kunde hitta någon 

mer lämplig ny tid inom kort så valde jag att inte genomföra den. 7 intervjuer genomfördes; 

inte för många utifrån den tid jag hade till att transkribera intervjuerna, men inte heller för få 

för att riskera ett för litet underlag (Dalen, 2013). Eleverna jag intervjuade gick på två olika 

gymnasieskolor. De gick på fyra olika gymnasieprogram, både yrkesprogram och högskole-

förberedande program. Sex av eleverna gick i årskurs 2 på gymnasiet och en elev i årskurs 1. I 

nästa delkapitel presenterar jag eleverna närmare. 

 

5.3 Presentation av deltagande elever 

Här följer en presentation av eleverna i tabellform (Figur 2) med grundläggande fakta om ele-

vernas ålder, årskurs, program samt vilket betyg de har fått i matematik på grundskolan re-

spektive i första matematikkursen på gymnasiet. 

 

Namn Ålder Årskurs Program 
Slutbetyg 

Grundskolan 
Betyg Gymnasiet 

Jonas 17 2 Yrkesprogram E 
F, jobbar vidare i åk 

2 

Erik 17 2 Yrkesprogram E E 

Karin 17 2 
Högskoleförbered-

ande 
E 

F, jobbar vidare i åk 

2 

Frida 16 1 
Högskoleförbered-

ande 
D Går mot E 

Peter 17 2 Yrkesprogram E 
F, jobbar vidare i åk 

2 



17 

 

Sandra 18 2 
Högskoleförbered-

ande 
E 

F, jobbar vidare i åk 

2 

John 17 2 Yrkesprogram E 
F, jobbar vidare i åk 

2 

Figur 2. Fakta om deltagande elever 

 

5.4 Etiska överväganden 

I min studie har jag följt de forskningsetiska principerna enligt Vetenskapsrådet (2010), vilket 

innebär att varje intervjuad elev har fått ge sitt samtycke till intervju, samt blivit informerade 

om att de när som helst kan välja att avbryta intervjun och avsluta sitt deltagande i studien. De 

har fått information om studien och dess syfte i ett informationsbrev (Bilaga 2), på vilken de 

har fått lämna kontaktuppgifter och skrivit under. I de fall eleven har varit under 18 år, har 

även elevens vårdnadshavare skrivit under brevet. De frågor som ställts till intervjupersonerna 

anses inte vara av någon känslig karaktär, då de inte tar upp något som är personligt kopplat 

till eleven utan endast handlar om det stöd och den undervisningen denne har fått. Intervjuer 

har varit helt anonyma och eleverna har under analysarbetet fått ett fingerat namn och ele-

verna presenteras med detta namn i resultatdelen av denna rapport. Efter studiens avslut kom-

mer allt intervjumaterial, inspelningar och transkriberingar, att raderas, och även detta har ele-

ven informerats om i informationsbrevet. För att följa nyttjandekravet så har det även tydligt 

framgått för de deltagande i studien att de data som samlats in endast kommer användas i 

forskningssyfte. Varje intervju har spelats in, vilket varje intervjuperson har gett sitt samtycke 

till (Dalen, 2013). 

 

5.5 Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att fråga sig om studien verkligen undersöker det som var tänkt att den 

skulle undersöka, och reliabilitet innebär att studiens olika tillfällen för insamling har gett re-

sultat som överensstämmer, det vill säga att jag som forskare har varit konsekvent i min in-

samling av data (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Validiteten i min studie påverkas av att 

jag i mina intervjuer har fått den typ av information som jag hade avsikt att få. Det som då är 

viktigt är att de frågor jag har formulerat i min intervjuguide fungerar bra, är tydliga och ger 

de svar från eleverna som det var tänkt. För att säkerställa en god validitet var jag noga med 
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att formulera frågor som direkt kunde kopplas till mitt syfte och mina frågeställningar. Jag ge-

nomförde också en pilotintervju är jag testade mina frågor, och därefter reviderade jag dem 

efter den feedback jag fick. Reliabiliteten i min studie påverkas av hur jag har utfört mina in-

tervjuer och att jag har varit konsekvent från intervju till intervju i hur jag ställde frågorna. 

För att nå en hög reliabilitet, såg jag till att utföra mina intervjuer i nära tid till varandra, för 

att jag lättare skulle minnas hur jag formulerade mig i olika frågor. Jag påbörjade också tran-

skriberingen av mina intervjuer innan alla intervjuer var genomförda, vilket medförde att jag 

kunde ha tidigare intervjuer i ännu färskare minne när jag utförde de sista. 

 

5.6 Tematisk analys 

Studien är till stor del baserad på teorier utifrån mina centrala begrepp, teoretiska utgångs-

punkter samt den tidigare forskningen. Det är i första hand en deduktiv studie, det vill säga att 

studien grundar sig i en teori eller hypotes som jag vill bevisa. Dock pendlar den även mot ett 

induktivt tillvägagångsätt, det vill säga att studien ska utmynna i formulerandet av teori. Fejes 

och Thornberg (2009) benämner detta som en abduktiv ansats, och menar att det kan liknas 

vid ett detektivarbete där man utifrån diskussioner och överväganden når fram till olika slut-

satser genom att pendla mellan induktion och deduktion.  

 

För mitt analysarbete valde jag en tematisk analys, vilket är en vanlig metod just för kvalita-

tiva intervjustudier. Dock finns det för denna analysmodell enligt Bryman (2011) inte någon 

tydlig bakgrund eller tydliga tekniker för hur analysen går till. Den går i grunden ut på att ef-

ter genomläsningar av materialet och markeringar av viktiga ord, meningar och stycken, pla-

cera in dessa under olika teman. Under varje tema kan fler underteman finnas för att dela in 

materialet ytterligare (a.a). Braun & Clarke (2006) beskriver allmänt hur en tematisk analys i 

sex steg kan genomföras. Dessa steg ser ut som följer. 

 

1.  Lär känna datamaterialet genom att läsa igenom det på djupet flera gånger. Vid inter-

vjumaterial är transkribering en mycket bra start för att lära känna sina data. 

2.  Kodning av data, genom att markera ord och fraser som är viktiga utifrån det som stu-

deras. Detta kan göras på flera olika sätt, manuellt eller digitalt. Att markera med olika 

färgpennor eller post-itlappar för att dela in de olika koderna är lämpligt sätt för att 

strukturera upp analysen. 
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3.  Sortera in koderna under olika potentiella rubriker. Laborera med koderna med hjälp av 

exempelvis tabeller, mind-maps eller genom att skriva en rubrik och förklaring till 

varje kod, och flytta runt dem under de olika temana för att hitta rätt plats. Skapa un-

derteman till varje huvudtema om det behövs. 

4.  Gå igenom alla teman och underteman och analysera dessa för att se om det är något 

eller några teman som kan plockas bort, om det finns flera teman som kan slås ihop till 

ett eller om det finns något tema som kan delas upp i två eller flera olika teman. 

5.  Definiera och analysera varje tema och undertema för att hitta varje temas kärna. Ge 

alla teman och underteman passande namn. 

6.  Presentera resultaten i en rapport. 

 

Det är dessa steg jag har haft som utgångspunkt när jag har analyserat mitt intervjumaterial. 

Mer ingående hur jag har gått tillväga presenterar jag i kommande avsnitt. 

 

5.7 Transkribering av intervjuerna 

Parallellt med att jag genomförde mina intervjuer påbörjade jag transkriberingen av de redan 

genomförda intervjuerna. I transkriberingsarbetet var jag noga med att få med många detaljer 

som sades, även mellanljud och upprepningar. Jag valde dock att inte skriva ner alla de be-

kräftande småord som jag gav respondenten när denne pratade, till exempel ”Mmm”, ”Ok” 

och liknande, då texten då hade blivit alldeles för splittrad, vilket hade försvårat det kom-

mande analysarbetet. Min transkriberade text bestod slutligen av 71 dataskrivna sidor, vilket 

innebär ca 10 sidor per intervju. 

 

5.8 Kodning och analys av data 

När jag har analyserat mina data har jag haft utgångspunkt i de teoretiska utgångspunkter och 

centrala begrepp som beskrivits tidigare, vilka identifieras i min studie. Detta innebär att mina 

koder och de teman jag kommit fram till är kopplade till de specialpedagogiska perspektiven 

samt begreppen inkludering, segregering, särskilt stöd och överlämning. 

 

När transkriberingen var genomförd startade jag med att grundligt läsa igenom mitt intervju-

material för att lära känna det ordentligt, enligt första steget i Braun & Clarkes (2006) modell. 

Efter ett antal genomläsningar startade jag med kodningen, genom att gå igenom intervju för 
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intervju och markera ord, fraser, meningar och även stycken (Figur 3). Min utgångspunkt i 

kodningen var att det jag markerade skulle ha en viktig koppling till mina centrala begrepp, 

teoretiska utgångspunkter och inte minst mina frågeställningar. När alla intervjuer var genom-

gångna, jämförde jag alla mina passager, och sorterade in dem under olika underrubriker. 

Dessa underrubriker var kopplade till mina frågeställningar, och jag gjorde på detta sätt för att 

kunna få en bra struktur i mitt material. För att hålla isär vilka passager som hade sagts av 

vilka elever, så färgkodade jag dem. Detta för att lätt kunna återgå till rätt elev i mitt inter-

vjumaterial vid behov (Figur 4).  

  Figur 3. Analysfas steg 2, identifiering och markering av passager 

 

Nästa steg var att gå igenom varje underrubrik, en i taget, jämföra alla koder, markera och 

namnge dem. Detta för att kunna se vad varje kod representerade kopplat till mina centrala 

begrepp och teoretiska utgångspunkter, samt vilka skillnader och likheter jag kunde hitta i 

dem (Figur 4).  
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Figur 4. Analysfas steg 3, sortering och färgkodning av markerade passager 

 

Sedan placerade jag in mina ord, meningar och stycken under olika rubriker för att gruppera 

dem. Rubrikerna kallade jag: Övergången, Stöd grundskolan, Stöd gymnasiet, Bra och vad 

kan bli bättre grundskolan, Bra och vad kan bli bättre gymnasiet och Övrigt (Figur 5). 

 

Utifrån dessa rubriker arbetade jag sedan fram fyra huvudteman och inom varje tema skapade 

jag två eller flera underteman, vilka jag namngav, och placerade in mina koder under. Mina 

teman och underteman hade nu skapats (Figur 6). I nästa steg gick jag igenom de olika ko-

derna inom varje tema för att jämföra dem, med fokus på att hitta en tydlig kärna inom varje 

tema och undertema. Målet under det här steget var att försöka hitta en kärna av likheter inom 

varje tema, som ska finnas med som utgångspunkt vid presentationen av mitt resultat. Vid 

namngivning av mina teman och underteman var mitt mål att ge dem ett namn som så bra 

som möjligt beskrev varje tema och dess innehåll. 
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Figur 5. Analysfas steg 3, markering och namngivning av olika passager 

 

Figur 6. Analysfas steg 4, gruppering av passager i olika teman 

 

Slutligen gick jag återigen igenom alla koder, kopplade till de olika temana, nu för att säker-

ställa att varje kod är placerad under rätt tema. Jag kontrollerade även att alla teman kändes 
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relevanta, samt om några teman kunde slås ihop till ett alternativt att ett tema kunde delas upp 

i flera. I nästa delavsnitt presenterar jag mitt slutliga utfallsrum, med mina underteman grup-

perade under mina fyra olika huvudteman. 

 

När jag hade mitt utfallsrum klart gick jag tillbaka till mina frågeställningar och placerade in 

de olika temana under dem. Utifrån detta gjorde jag sedan en till analys där jag kopplade ihop 

mina funna teman och underteman med mina frågeställningar för att utifrån detta få svar på 

dessa. Utfallet av detta presenteras i kapitel 6. 

 

5.9 Teman 

Nedan presenteras de olika teman och underteman jag arbetade fram under den tematiska ana-

lysen, med andra ord mitt utfallsrum. 

 

Tema 1: Övergången till gymnasiet för elever i behov av särskilt stöd i matematik 

Undertema 1: Elevens vetskap om överlämning från grundskolan 

Undertema 2: Gymnasiestarten – När stödet startade och hur det gick till 

 

Tema 2: Form av särskilt stöd i grundskolan 

Undertema 1: Inkluderat stöd 

Undertema 2: Segregerat stöd 

Undertema 3: Stöd utanför lektionstid 

Undertema 4: Pedagogisk utformning 

 

Tema 3: Form av särskilt stöd på gymnasiet 

Undertema 1: Inkluderat stöd 

Undertema: Segregerat stöd 

Undertema 3: Stöd utanför lektionstid 

Undertema 4: Pedagogisk utformning 

 

Tema 4: Särskilt stöd som fungerar 

Undertema 1: Enskilt stöd på eller utanför lektionstid 

Undertema 2: Stöd i klassen – inkluderat stöd 

Undertema 3: Få rätt stöd i tid 

Undertema 4: Pedagogikens betydelse 

Undertema 5: Elevens egen insats 



24 

 

6 RESULTAT 

Resultatet av min studie presenteras i detta avsnitt utifrån mina tre frågeställningar. Till varje 

frågeställning har jag kopplat ett eller flera av de teman jag presenterade i föregående kapitel, 

vilka består av mina framarbetade teman.  

 

Jag har valt att presentera mitt resultat utan att lägga in egna tolkningar utifrån centrala be-

grepp och teorier, utan diskuterar detta i min resultatdiskussion i kapitel 8. 

 

6.1 Hur uppfattar elever, i behov av särskilt stöd i matematik, att överläm-

nandet och mottagandet fungerade när de startade gymnasiet?  

Denna fråga är kopplad till temat ”Övergången till gymnasiet för elever i behov av särskilt 

stöd i matematik”, och utifrån mitt intervjumaterial har jag analyserat fram två olika underte-

man som kan besvara min frågeställning. Dessa underteman är ”Elevens vetskap om överläm-

ning från grundskolan” samt ”Gymnasiestarten – när stödet startade och hur det gick till”. 

 

6.1.1 Elevens vetskap om överlämning från grundskolan 

Överlag är elevernas kunskap, om huruvida det har lämnats någon information från grundsko-

lan eller inte, mycket vag. Endast en av eleverna uttrycker att denne säkert vet, och två andra 

säger att de tror att information har lämnats över från grundskolan. En annan av eleverna sä-

ger så här: 

 

Jag hade ingen aning i början då men sen lite längre in så började jag ju inse att dom har 

ju ändå fått information. (Peter) 

 

Han hade inte själv fått någon information om att en överlämning hade skett, utan insåg det 

själv efter en tid på gymnasiet. Övriga elever har ingen vetskap om att någon information har 

lämnats över till gymnasiet. Till exempel säger Sandra så här: 

 

Jag tror inte att det lämnades några papper för jag och min mamma höll på ganska länge 

med det där. Ehm så nej jag tror inte det, att det lämnades några. (Sandra) 
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Bland de elever som visste eller trodde att information lämnades fanns det dock en viss osä-

kerhet kring vad den informationen bestod utav. Karin säger: 

  

 Det var öh om mig och mina svårigheter tror jag. Vad jag behöver hjälp i. (Karin) 

 

Och John uttrycker sig så här: 

 

Att jag hade väldigt stora svårigheter med matte och att eh jag behöver mycket hjälp tror 

jag det var. (John) 

 

Även om deltagarna i undersökning vet eller tror att information har lämnats över till gymna-

siet så har det ändå en vag kunskap om vilken information. 

 

6.1.2 Gymnasiestarten – När stödet startade och hur det gick till 

För alla elever som har deltagit i studien har det dröjt en bit in på gymnasiet innan det sär-

skilda stöd de har behövt har påbörjats. Anledningen till detta varierar dock. Några av ele-

verna har själva valt att vänta med att få stöd då de vill prova utan först för att se hur det går. 

 

Det dröjde ett tag. Från början så tänkte jag skulle testa liksom utan stöd för att se hur det 

blir liksom. Men det gick ju inte så bra så till slut så fick jag ju söka till stöd då. (Sandra) 

 

Jag är alltid en sån som vill prova på innan jag tar stödet så jag provade på innan sen så 

kände jag att det blev för vad heter det intensivt så jag fick ju det här stödet. (Peter) 

 

Andra ansåg att de helt enkelt inte hade blivit erbjudna något stöd förrän en bit in på första 

gymnasieåret. 

 

Det tog ett tag. Det var nog att jag låg efter så mycket, så fick jag mattestöd. Det var men-

torn som gav det som förslag så tackade jag ja. Början av vårterminen, slutet av höstter-

minen. (Erik) 

 

Jag fick inget stöd i matte i ettan förräns efter ett halvår. F på alla matteprov. Jag mötte på 

jag vet inte vem det var…det är nån som var i ettan i mattestudion som hade pratat med 

<matematikläraren>, så fråga han om jag ville ha hjälp. (John) 
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6.1.3 Sammanfattning av överlämning till gymnasiet 

Sammanfattningsvis har eleverna en vag uppfattning av hur överlämningen till gymnasiet har 

fungerat. Deras vetskap om huruvida information har skickats från grundskolan till deras 

gymnasieskola är överlag dålig, och om de ändå vet eller tror att det har kommit information 

så är de ändå ganska osäkra på vilket innehåll informationen hade. Vid gymnasiestarten så var 

det ingen av eleverna som fick något särskilt stöd från start, utan det dröjde ett tag, i vissa fall 

nästan hela det första året innan något stöd sattes in. Anledningen till detta varierar. Till ex-

empel så valde några av eleverna att inte ta emot något stöd direkt vid gymnasiestarten.  

 

6.2 Vilka likheter och skillnader finns mellan det särskilda stödet i grund-

skolan och på gymnasiet, som kan identifieras uitfrån elevernas uppfatt-

ningar? 

Till denna frågeställning kopplar jag två av mina teman nämligen, ”Form av särskilt stöd i 

grundskolan” och ”Form av särskilt stöd i gymnasiet”. Jag kommer här att sammanfoga dessa 

två teman genom att jämföra de fyra undertemana: ”Inkluderat stöd”, ”Segregerat stöd”, ”Stöd 

utanför lektionstid” samt ”Pedagogisk utformning”. 

 

6.2.1 Inkluderat stöd 

Med inkluderat stöd menas i denna studie de anpassningar som skapas inom ramen för den 

ordinarie klassundervisningen. Exempelvis kan det handla om att den undervisande läraren 

alternativt en speciallärare stödjer eleven genom att anpassa undervisningen utifrån dennes 

behov så att det blir lättare för eleven att följa med i undervisningen med klassen. Ett annat 

alternativ till inkluderat stöd är att det finns mer än en lärare i klassrummet, det vill säga så 

kallad samundervisning, vilket ger möjlighet till mer stöd för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Resultatet av min studie pekar på att det är ovanligt med inkluderat stöd både på grundskolan 

och gymnasiet. Tre av sju intervjuade elever har någon erfarenhet av inkluderat stöd i grund-

skolan. Två utav dem uttrycker det så här: 

 

Vi hade ju en vanlig lärare huvudlärare, så hade vi en extralärare på lektionerna. Var ju 

med mig nästan hela tiden. (Jonas) 
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Väl nån mattelektion som man hade i klassen fast då var hon med i klassrummet också då 

och hjälpte alla andra och inklusive mig då. Oftast satt hon ju bredvid mig men när hon 

såg om nån behövde hjälp så gick hon ju dit och hjälpte den. (Peter) 

 

Peter säger vidare om sin undervisande lärare i matematik: 

 

Hon var ju medveten om att jag hade lite svårare. Fick vara med i en sån här grupp som 

var lite bättre då så att jag skulle få bra förklaringar utav dom. (Peter) 

 

På gymnasiet är det endast en av de sju eleverna som har någon erfarenhet av inkluderat stöd, 

och hon är en av de som inte har fått något inkluderat stöd på grundskolan.  Hon beskriver 

stödet så här: 

 

Men jag känner att jag får mycket mera stöd i klassrummet som har…lett till att jag lik-

som inte behöver gå på matteljén för att vi har en extralärare som är med ibland och då så 

delar dom in klassen i två grupper med liksom e- och c- och a-nivå. Och det är väldigt bra 

tycker jag. Man får välja vilken man vill gå till. (Frida) 

 

Det jag kan dra som slutsats utifrån detta är att det enligt mina informanter är ganska ovanligt 

med inkluderat stöd, men det är ändå lite oftare förekommande på grundskolan än på gymna-

siet. 

 

6.2.2 Segregerat stöd 

Med segregerat stöd menas i denna studie det särskilda stöd som eleven har fått utanför sin 

ordinarie undervisningsgrupp på ordinarie lektionstid. Undervisningen har då även letts av en 

annan lärare än gruppens, exempelvis en speciallärare. Specialläraren kan också ha tagit över 

elevens undervisning helt och hållet, även vad gäller betygsättning. Detta stöd kan då ha getts 

antingen i en liten grupp, där eleverna kommer från samma eller olika klasser, eller som helt 

enskilt stöd. 

 

Av de intervjuade eleverna har alla någon erfarenhet av segregerat stöd från grundskolan. Oft-

ast handlar det om att de då har fått gå ifrån matematiklektionerna för att jobba i mindre grupp 



28 

 

tillsammans med en speciallärare, men även helt enskilt stöd har förekommit. Två av eleverna 

säger så här om stödet på grundskolan: 

 

Jag fick hjälp genom att jag blev placerad i en mindre grupp med andra som också hade 

lite problem med matte, samma klass var det. Alla lektioner i veckan när klassen hade 

matte. (Sandra) 

 

Jag fick stöd i allt i matte. Jag hade flera lektioner i veckan, så mer än vanligt, och oftast 

längre pass. Det var en speciallärare, jag satt själv med henne. Jag var alltid själv. När 

dom andra hade matte så gick jag dit, på alla mattelektioner. (John) 

 

På gymnasiet är förekomsten av segregerat stöd mer sällsynt, tre av sju intervjuade elever har 

erfarenhet av det, och de fallen är det enbart stöd i mindre grupp, inte något enskilt stöd. Erik 

beskriver det så här: 

 

Fick gå till mattestudion. Max fem pers sammanlagt, också sitter en och arbetar så är det 

två lärare där. Liten grupp, kom från olika klasser. Jag gick till studion istället för det 

lektion så så jag gick till mattestudion istället, varje mattelektion. Det var han som satt i 

mattestudion som satte betyg. (Erik) 

 

Min slutsats utifrån detta är att segregerat stöd är långt mycket vanligare på grundskolan jäm-

fört med på gymnasiet, enligt mina informanter. På grundskolan menar de att det är vanligast 

att det segregerade stödet ges i en liten grupp, men även enskilt stöd förekommer. På gymna-

siet säger de att det däremot är endast i form av en liten grupp, enskilt stöd är mycket ovan-

ligt, i de fall där eleven har fått segregerat stöd. 

 

6.2.3 Stöd utanför lektionstid 

Det stöd av olika slag som eleven har fått utanför ordinarie lektionstid har jag helt enkelt valt 

att kalla just stöd utanför lektionstid. Det kan då handla om ett planerat stöd, där det finns en 

bokad, återkommande tid varje vecka för eleven, eller en mer öppen stödtid, till vilken alla 

elever har möjlighet att gå för att få hjälp, utan att boka tid innan. Stödet kan fås helt enskilt 

eller i både större och mindre grupper. Det kan också handla om det stöd som en elev har fått 

från en specialpedagog med till exempel studiestöd på olika sätt. 
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I mina intervjuer har det framkommit att stöd utanför lektionstid är mycket vanligt både på 

grundskolan och på gymnasiet, då sex av sju elever har erfarenhet av det i båda skolformerna. 

Dock ser det stöd de har fått ut på lite olika sätt. På både grundskolan och gymnasiet är det 

ganska vanligt att eleven har fått enskilt stöd utanför lektionstid, Peter och Karin säger så här 

till exempel om grundskolan: 

 

Sen hade vi egna så här mattelektioner då som inte dom andra hade. Så fort jag hade nåt 

problem gick jag ju till henne och pratade. (Peter) 

 

Jag fick hjälp av min mentor också. Hon var ju hon var våran mattelärare, så det var ju 

bra. Det var utanför <lektionstid>. (Karin) 

 

Jonas och Peter uttrycker det så här om gymnasiet: 

 

Extra lektioner ja det har jag fått. Det har varit enskilt stöd, hade ju egna lektioner med 

henne <undervisande lärare> då på morgonen på slutet där. (Jonas) 

 

Fixat så här egen tid också så att jag helt själv satt med henne och gjorde matte. Det var 

min vanliga mattelärare. (Peter) 

 

På gymnasiet är det dock mer vanligt att eleven har fått enskilt stöd av en specialpedagog, när 

det gäller att lägga upp sina studier eller att planera tillsammans med eleven. Att få stöd utan-

för lektionstid i mindre eller större grupper är inte särskilt vanligt, men det förekommer, och 

då framförallt på gymnasiet. Så här beskriver Sandra stödet på gymnasiet: 

 

Fick ju gå till <namn> då som jag har som speciallärare. Ungefär två gånger i veckan. 

Utan ja, så här efter skoltid. En gång var enskilt och en gång var i lite större grupp. Elever 

från olika klasser. (Sandra) 

 

Så kallat öppet stöd, dit vilken elev som helst kan gå och få stöd utan att boka tid innan, före-

kommer både på grundskolan och på gymnasiet. Dock visar mitt intervjumaterial på att det är 

något vanligare på gymnasiet. 

 

Det jag har fått erbjudandet så här att de, vi har ju resurstid varje onsdag hade vi och de så 

här extratid och då då skulle man ju och då gick jag ju till matte och sånt då och jobbade 
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ikapp och sånt och tränade inför prov och sånt. Då var det ju matteläraren då. (Peter, om 

gymnasiet) 

 

Min slutsats när det gäller stöd utanför lektionstid är att det är något som alla elever mer eller 

mindre har erfarenhet utav både på grundskolan och gymnasiet, och likheterna mellan stadi-

erna är ganska stora. Dock skiljer det en del mellan eleverna, hur detta stöd har varit utformat. 

En del har fått mer enskilt stöd, en del mer i grupp och en del bara öppet stöd. 

 

6.2.4 Pedagogiska anpassningar  

Innehållet i detta undertema är kopplat till pedagogiken, det vill säga hur eleverna uppfattar 

att pedagogiken i elevernas stöd har varit utformat. Det kan till exempel handla om vilka an-

passningar de har fått i klassrummet eller vad specialläraren eller specialpedagogen har hjälpt 

dem med. 

 

I detta undertema berättar eleverna om hur de har får sitt stöd samt hur lärarens eller speciallä-

raren lade upp pedagogiken. I en jämförelse mellan grundskolan och gymnasiet kan jag se att 

något som skiljer dem åt är hur stora grupper det är. Jonas säger så här: 

 

Vår vanliga klass var delad upp i två. Vi var mycket mindre, 10-15  personer i en vanlig 

matte alla var det i varje mattegrupp. I gymnasiet så var vi liksom väldigt, kanske va 30, 

25. Väldigt mycket folk. (Jonas) 

 

Även Peter tar upp detta och säger om grundskolan: ”Då så vi var ju lite färre och så fort man 

behövde hjälp så fick man ju hjälp.” (Peter) 

 

När det handlar om den pedagogik som elevernas lärare eller speciallärare har använt sig utav 

i stödundervisningen så belyser de intervjuade eleverna också skillnader mellan grundskolan 

och gymnasiet. Det handlar då om de anpassningar som eleven har fått för att kunna följa med 

i undervisningen men även om lärarens förmåga att kunna förklara så att eleven förstår. Vil-

ken erfarenhet eleverna har från grundskolan respektive gymnasieskolan skiljer sig åt, en del 

har fått mer av olika anpassningar på grundskolan och en del har fått mer på gymnasiet. Så 

här säger Peter angående de anpassningar han fick av sin speciallärare på grundskolan respek-

tive gymnasiet: 
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Hon hade ju skrivit ut så här lite gångertabellsaktigt och sånt som man kunde ha det bred-

vid sig.  Fick ha med det på prov också om det var så hära inte fick ha miniräknare. Hon 

hade skrivit ut så här massa häften så här med samma så här fast ungefär bara godkända 

tal. Hon hade skrivit ut det pappret till mig som jag kunde ha med till klassrummet. (Pe-

ter, om grundskolan) 

 

Vi fick bara jobba i boken. Sedan prov på kapitlena som vi hade jobbat, och då kanske jag 

inte hade jobbat hunnit jobba i kapp alla dom där kapitlena så jag hade ju fick ju provet 

som jag inte ens hunnit träna på. Och det var ju mycket genomgångar. (Peter, om gymna-

siet) 

 

Sandra har däremot en lite annan erfarenhet, så här säger hon: 

 

Jag arbetade i boken precis som dom övriga i klassen. Jag fick välja på var ju antingen 

sitta i klassrummet, eller och sitta liksom enskilt. Jag fick liksom planera allting själv. 

(Sandra, om grundskolan) 

 

När jag väl fick hjälp så fungerade det mycket bättre även om jag inte klarade liksom, jag 

klarade ju inte nationella proven i matte. Ja inte för jag klarade inte av att göra hela kur-

sen på samma gång. Får ett ganska bra upplägg nu liksom, så nu gör nu pluggar jag bara 

en del delar i kursen. Får hjälp med upplägg med planering och speciella uppgifter och 

saker som är anpassade för mig. (Sandra, om gymnasiet) 

 

Även när det gäller anpassningar i provsituationen uttrycker eleverna lite olika erfarenheter. 

Tre av eleverna uttrycker att de har fått anpassningar vid prov på grundskolan medan inte nå-

gon utav eleverna har fått sådan anpassning på gymnasiet. De anpassningar de har fått har va-

rit att få göra provet hos speciallärare med längre tid, och i vissa fall på annan tid än klassen. 

En elev har dessutom fått anpassade prov på grundskolan, det vill säga att proven var revide-

rade för att anpassas efter elevens svårigheter, till exempel att bara uppgifterna på godkänd-

nivå var utplockade. Peter och John säger så här angående grundskolan: 

 

Jag blir ganska trött av se jättemycket tal, jag bara ser tal överallt, så hade hon vad heter 

det fått provet då, och sen hade hon omformulerat det till så här bara godkända frågor 

som vi hade ungefär tränat på för hon visste ju exakt vad vi har tränat på och så. (Peter) 
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Jag hade samma <prov> tror jag. Fast jag fick oftast fler gånger på mig att göra dom, eller 

så här att träna riktigt på dom. (John) 

 

Min slutsats när det gäller elevernas uppfattning om den pedagogiska utformningen av det 

särskilda stödet är att det varierar ganska mycket från elev till elev hur det har sett ut. En tyd-

lig skillnad mellan grundskolan och gymnasiet är dock att eleverna uppfattar att de har fått 

fler individanpassningar på grundskolan jämfört med vad de har fått på gymnasiet. 

 

6.2.5 Sammanfattning av jämförelse mellan särskilt stöd på grundskolan och 

gymnasiet 

I en jämförelse mellan grundskolan och gymnasiet gällande det särskilda stödet i matematik, 

pekar denna studie på att det finns vissa skillnader. När det handlar om ett inkluderat särskilt 

stöd på lektionstid så är det lite mer vanligt i grundskolan än i gymnasiet, men det förekom-

mer sällan oavsett stadie. Det segregerade särskilda stödet under lektionstid är dock märkbart 

vanligare på grundskolan jämfört med gymnasiet. Den vanligaste formen av stöd som ele-

verna har erfarenhet utav är stöd som ges utanför lektionstid, i form av enskilt stöd, stöd i 

mindre grupp eller öppet stöd. Det är ungefär lika vanligt på grundskolan som på gymnasiet. 

Till sist, när det gäller den pedagogiska utformningen av stödet så har eleverna lite olika erfa-

renheter av vilka anpassningar de har fått. Dock kan jag dra slutsatsen det verkar erbjudas fler 

individanpassade åtgärder på grundskolan än på gymnasiet. 

 

6.3 Vilka faktorer anser eleverna är centrala för att de ska uppnå önskat 

resultat i ämnet matematik på gymnasiet? 

Till denna frågeställning kopplar jag temat ”Särskilt stöd som fungerar”, och jag har här utar-

betat fem olika underteman. Dessa är ”Enskilt stöd på eller utanför lektionstid”, ”Stöd i klas-

sen – inkluderat stöd”, ”Få rätt stöd i tid”, ”Pedagogikens betydelse” samt ”Elevens egen in-

sats”. 
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6.3.1 Enskilt stöd på eller utanför lektionstid 

Flera utav eleverna uttrycker att det bästa stödet de har fått är när de har fått sitta helt en-

samma med sin lärare eller en speciallärare. De anser att det har inneburit att de kan koncen-

trera sig bättre och att inlärningen fungerar bäst då. John, Peter och Jonas uttrycker det så här: 

 

Mycket bättre i grundskolan för då satt jag alltid själv, då kunde jag koncentrera mig 

bättre. (John) 

 

… jag fick verkligen min tid och jag fick sitta hos henne och göra proven också varje 

prov så här. Då fick jag ju sitta hur länge jag ville och utan tid stress och sånt. Så det var 

väldigt bra. Det var inga nackdelar med det. (Peter) 

 

Hade ju egna lektioner med henne då på morgonen på slutet där, och det var ju bra. Att 

jag fick hjälp där med min lärare. (Jonas, om gymnasiet) 

 

Min slutsats blir att eleverna tycker att ett särskilt stöd som ges enskilt är mycket effektivt, 

oavsett om det ges på eller utanför lektionstid. De kan då koncentrera sig och fokusera bättre, 

vilket i sin tur ger en bättre inlärning. 

 

6.3.2 Stöd i klassen – inkluderat stöd 

Flera av eleverna uttrycker att det särskilda stöd de har fått på lektionstid, men i den ordinarie 

undervisningsgruppen har fungerat mycket bra, och de efterlyser mer av det. De kan i klassen 

till exempel få stöd av en extra lärare eller speciallärare som finns med, eller genom att den 

ordinarie undervisande läraren anpassar sin undervisning så att eleven kan följa med på ett bra 

sätt. Frida uttrycker det så här: 

 

Jag tycker det är bra när man delar in i grupper för om man är en sån blir stressad av att 

andra ligger så långt före, då kan det va skönt om man delar in klassen i två olika så att 

man känner sig liksom att man hänger med ordentligt. Det är bra nu på gymnasiet när vi 

är lite större grupper och så delar vi upp oss och så. (Frida) 

 

Peter fick stöd i klassrummet på grundskolan, genom att bli placerad i grupper där kompi-

sarna var starkare: 
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Jag fick ju vara med dom som var lite bättre då så jag skulle få bra förklaringar av dom 

hur man löste. Det tyckte jag var skitbra. (Peter) 

 

Och han önskar att han fått mer anpassningar i klassrummet på gymnasiet: 

 

Jag hade ju önskat att jag hade den här gångertabellen med mig, det var ju lite negativt. 

Nackdelen var ju att jag inte fick ha det här tabellbladet då inför prov. (Peter) 

 

Min slutsats här blir att ett inkluderat särskilt stöd uppfattas som något positivt av eleverna de 

gånger de har fått det, och de vill gärna få mer av det än vad som erbjuds. Det är speciellt po-

sitivt när de blir indelade i mindre grupper, då de då kan få mer hjälp och även hjälpa 

varandra inom gruppen på ett effektivare sätt. 

 

6.3.3 Få rätt stöd i tid 

Att få stöd inom en rimlig tid för att nå målen är mycket viktigt anser alla intervjuade elever, 

och nästan alla anser att det stöd de har fått har startat för sent. Det är också viktigt att de stöd 

de har erbjudits är rätt och tillräckligt. På grundskolan uttrycker alla elever utom en att de har 

fått rätt stöd i tid. På gymnasiet däremot så anser alla utom två att det stöd de fick startade för 

sent. Så här säger Jonas, Karin och John om gymnasiet: 

 

Lite försent tyckte jag. Fungerade väl bra men ja, det blev liksom lite sent. Om jag hade 

fått hjälp direkt från början. Då hade jag nog klarat det. (Jonas) 

 

Jag skulle nog fått mitt stöd egentligen direkt där eller jag skulle tagit stödet direkt. Så jag 

kunde kanske ha fått gå tidigare så hade jag fått ett E i alla fall. (Karin) 

 

Om jag hade fått stöd direkt i ettan, hade jag nog klarat det. Tror jag hade klarat det om 

jag hade fått direkt stöd. (John) 

 

Två av eleverna menar också att om informationen från grundskolan hade kommit fram till 

gymnasiet om vilket stödbehov de hade, så hade det troligen fungerat bättre. Sandra säger: 
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Om jag fick hjälp lite tidigare då, om informationen kanske hade kommit fram och min 

lärare hade liksom hjälpt mig lite på vägen. (Sandra) 

 

Mina slutsatser här blir att det enligt eleverna är viktigt att få igång elevens särskilda stöd så 

snart som möjligt för att eleven ska kunna nå bästa möjliga resultat. För att detta ska vara 

möjligt är det första steget att kommunikationen mellan grundskolan och gymnasiet måste 

fungera. 

 

6.3.4 Pedagogens betydelse 

Flera av eleverna tar upp betydelsen av att få en bra undervisning, att den lärare de har kan 

förklara matematiken på ett sätt som de förstår. De trycker också på att det är viktigt för ett 

bra resultat, att lärarna visar att de bryr sig om eleverna i behov av särskilt stöd och tror på 

dem. Karin och Jonas uttrycker det så här om grundskolan: 

 

Jag har så här problem att räcka upp handen, fråga efter hjälp. Jag tyckte att dom skulle 

kommit till mig oftare. Visste ju om att jag inte brukade räcka upp handen. Också brukar 

jag oftast bara sitta still. Så dom borde så här ha kommit fram och frågat mer. (Karin) 

 

Det var väl om lärarna kunde ha varit på mig lite mer liksom. Bryr sig om en mer lik-

som…. Tror jag skulle ha haft lite mer att … lärarna skulle ha varit på mig lite mer. (Jo-

nas) 

 

Karin och Sandra säger så här om gymnasiet: 

 

Det jag har nu är väldigt bra, jag börjar faktiskt förstå och lär mig. Lär ut på ett väldigt 

bra sätt. (Karin) 

 

Han är väldigt bra lärare, väldigt bra på att förklara. Vilket mina andra lärare kanske inte 

var så himlans bra på. Han har ju hjälpt mig bygga upp självförtroende också så jag kän-

ner att jag kan sluta skolan här med ett betyg i alla fall, så det är väl tryggheten liksom. 

(Sandra) 
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De slutsatser jag drar utifrån resultatet i detta undertema är att eleverna anser det är av stor 

vikt hur lärarens pedagogik är utformad. De menar att om läraren inte tror på eller stöttar ele-

ven samt inte förmedlar matematiken på ett sådant sätt så det blir förståeligt, så kan det i 

värsta fall leda till att eleven inte når målen i matematik. 

 

6.3.5 Elevens egen insats 

Några av de intervjuade eleverna ser tillbaka på sig själva och menar att även de måste vara 

motiverade och vilja nå målen i matematik för att de ska vara möjligt. Peter och Erik säger: 

 

Det var nånting då som gjorde att ja att jag inte orkade jobba över huvud taget. Det blev 

inget bättre där. Så då gick jag ju till klassrummet, och där gjorde jag ändå lite tal och var 

med på deras genomgångar. Jag tog inte så väl hand om den där tiden då som jag blev er-

bjuden. Gymnasiet är ju mer eget ansvar. (Peter) 

 

Jag har inte direkt varit den mest skötsamma eleven kanske. Jag har liksom halkat efter 

ganska mycket. (Erik) 

 

Slutsatsen jag drar här är att det förstås också är viktigt att eleven har den vilja och motivation 

som krävs för jobba mot att nå målen i matematiken. Om inte den viljan finns så kan bra åt-

gärder sättas in utan att det leder till något bättre resultat. 

 

6.3.6 Sammanfattning av stödåtgärder som fungerar 

Min studie visar att det är ett antal faktorer som är mycket viktiga i arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd i matematik för att de ska kunna nå målen i matematik. De stödåtgärder som 

de deltagande eleverna i studien anser vara de bästa, är när de får enskilt stöd på eller utanför 

lektionstid samt ett inkluderande stöd i ordinarie undervisningsgrupp. De intervjuade eleverna 

menar också att det är mycket viktigt att ett fungerande stöd sätts in så snart som möjligt på 

gymnasiet, vilket då också kräver att överlämningen från grundskolan har fungerat på ett bra 

sätt. Den pedagogik som den undervisande läraren eller specialläraren använder är av stor vikt 

för att eleven ska nå målen, och så även att läraren tror på och stöttar eleven. Till sist är en 

grundläggande förutsättning för framgång för eleven att denne har viljan och motivationen för 

att arbeta med matematiken. 
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuterar jag mitt resultat och min metod, med återkoppling till mina teore-

tiska utgångspunkter, centrala begrepp och tidigare forskning. Jag ger även förslag på hur mitt 

resultat kan implementeras i skolverksamheten och diskuterar förslag på hur man kan forska 

vidare inom området. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I min studie har jag utgått från tre olika frågeställningar, och när jag diskuterar mitt resultat 

utgår jag från varje frågeställning för sig. 

 

7.1.1 Överlämning till gymnasiet 

Min första frågeställning handlar om hur överlämningen till gymnasiet har fungerat, enligt 

mina respondenters uppfattningar. I mitt resultat har jag kommit fram till att de flesta av ele-

verna inte vet om någon information har skickats till gymnasiet. I de fall de ändå vet eller tror 

att information har lämnats över, har de mycket vaga uppfattningar om vad informationen har 

innehållit. Enligt eleverna har det dessutom dröjt en bra bit in på första gymnasieåret innan de 

har fått rätt typ av stöd. Detta skulle kunna tyda på att kommunikationen mellan grundskolan 

och gymnasiet inte alltid fungerar bra, att informationen inte når fram till gymnasiet om ele-

vens svårigheter och vilket stöd denne är i behov av. En annan tolkning är att informationen 

har nått fram, men eleven har inte fått veta detta, att det alltså är kommunikationen mellan 

skolan och eleven som inte har fungerat. Oavsett vilket så finns det en brist på kommunikat-

ion mellan elev och skolan om vilken information som kommer att förmedlas till nästa skol-

stadie, och det är ett viktigt förbättringsområde. Om eleven har kunskap om att gymnasiet har 

fått informationen samt vilken information, så skulle det underlätta för eleven, att på gymna-

siet få det stöd denne har behov av så snart som möjligt. Tangen (1998) styrker detta utifrån 

sin studie i den norska skolan, där elever och föräldrar uttrycker att de har haft bristfällig kon-

takt med norska vidaregående skolan. Elever och föräldrar upplever också att informationen 

om elevens svårigheter inte har nått fram till dennes lärare, vilket har försvårat för eleven att 

få rätt stöd i tid. Forskning från USA visar på att även pedagoger anser att kommunikationen 

mellan stadierna, i det fallet high school och college, måste förbättras för att elever i behov av 

stöd ska få en så rättvis utbildning som möjligt (Elkins och Sparkman, 2008). 
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Ansvaret för att förbättra kommunikationen till eleverna ligger i första hand på grundskolan 

då det är därifrån eleverna kommer. Gymnasiet har också ett ansvar när eleven startar sina 

studier där, att meddela eleven vilken information som har inkommit. Men för att detta ska 

fungera är det viktigt att överlämnandet mellan skolorna fungerar på ett bra sätt. Ett sätt att 

öka möjligheterna att informationen når fram är att skolorna har ett fysiskt överlämningsmöte 

inför varje skolstart, där speciallärare och specialpedagoger utbyter information om elever i 

behov av särskilt stöd. 

 

7.1.2 Jämförelse av det särskilda stödet mellan grundskolan och gymnasiet 

I min andra frågeställning jämför jag hur det särskilda stödet är utformat i grundskolan och 

gymnasiet, och i mitt resultat finns flera olika skillnader och likheter. De olika former av stöd 

som eleverna tog upp under intervjuerna var inkluderat stöd, segregerat stöd samt stöd utanför 

lektionstid. Inkluderat stöd var enligt eleverna relativt ovanligt i båda skolformerna men före-

kom ändå lite oftare i grundskolan. Segregerat stöd förekom mest tydligt på grundskolan och 

stöd utanför klassrummet var vanligt både på grundskolan och på gymnasiet. Dessa överens-

stämmer med de teorier och den forskning jag har presenterat i bakgrunden.  

 

Person (1998) skriver om att det är vanligt att elever i behov av särskilt stöd på grundskolan 

blir bortplockade från den ordinarie undervisningen, och placerade i mindre grupper, det vill 

säga att de segregeras från sin ordinarie undervisningsgrupp. Detta är enligt Nilholms (2007) 

kompensatoriska perspektiv, där undervisningen individanpassas. Skollagen säger att det på 

grundskolan är tillåtet att segregera elever i behov av stöd från ordinarie undervisning, men 

det är inte tillåtet på gymnasiet (SFS 2010:800, 3 kap, 11§). Mina resultat pekar också på att 

elever i grundskolan oftare får segregerat stöd än elever på gymnasiet. Inkluderat stöd är dock 

ovanligt, enligt min studie, både i grundskolan och på gymnasiet, även om det förekommer i 

grundskolan. Detta är lite anmärkningsvärt då det tydligt i skollagen står att det särskilda stöd 

som eleven erbjuds ska ges inom elevens ordinarie undervisningsgrupp, om inte särskilda skäl 

finns (SFS 2010:800, 3 kap, 7§). Långt mer vanligt är det med stöd utanför ordinarie lektions-

tid, vilket även bekräftas av Rambergs (2015) studie om hur det särskilda stödet är organiserat 

på gymnasiet. Ramberg skriver att den vanligaste formen av stöd på gymnasiet är stöd utanför 

elevens lektionstid, utifrån enkätsvar från speciallärare och specialpedagoger. 399 av 477 re-

spondenter har svarat att stödet ges utanför lektionstid i stor eller mycket stor utsträckning 
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(a.a). Vad det beror på att det ser ut så här kan diskuteras, men det kan handla om att ett stöd 

som är inkluderat eller segregerat inom elevens lektionstid, är mer resurskrävande och därmed 

dyrare, än att förlägga det utanför lektionstid. 

 

Att få särskilda anpassningar i undervisningen antingen i eller utanför klassrummet visade sig 

förekomma oftare på grundskolan än på gymnasiet, utifrån svaren från mina respondenter. En 

möjlig orsak till detta skulle kunna vara att både inkluderat och segregerat stöd är vanligare i 

grundskolan än på gymnasiet. På gymnasiet är det enligt eleverna vanligast att få stöd utanför 

lektionstid, vilket som även tidigare sagts, kan handla om att tillräckliga resurser inte finns 

tillgängliga för att ge eleverna stöd på lektionstid. 

 

7.1.3 Centrala faktorer för att nå önskat resultat 

Resultatet av min studie visar på att det finns många olika faktorer som eleverna anser är vik-

tiga för att nå ett önskat resultat i matematik på gymnasiet. När det gäller hur de får stödet, 

bör det vara enskilt eller genom att få det inkluderat i klassrummet, för att det ska fungera 

bäst. Eleverna menar också att det är mycket viktigt hur läraren lägger upp sin undervisning 

samt att läraren förklarar så att de förstår. Det är också mycket viktigt att få rätt och tillräck-

ligt med stöd i tid. Till sist beskriver eleverna också att deras egen insats även den är viktig 

för hur resultatet blir.  

 

Denna frågeställning gav många olika svar bland de intervjuade eleverna, troligen för att de 

har så olika erfarenheter. Svaren skilde sig åt även för de elever som hade gått på samma 

grundskola och nu går på samma gymnasieskola, vilket tyder på att erfarenheterna även varie-

rar trots att de gått i skolan i samma miljö. Kettman Klingner, Vaughn, et al (1998) har även 

de uppmärksammat detta i sin studie, att eleverna har olika åsikter om det är lämpligast att få 

stödet inkluderat i klassrummet eller segregerat utanför klassrummet. Så i slutändan handlar 

det om att varje elev är unik och har därmed unika behov, och elevens stödbehov behöver ut-

redas därefter (a.a). Detta är kopplat till Nilholms (2007) dilemmaperspektiv, som exempelvis 

kan tolkas som så att eleverna är olika individer och de behöver därmed olika stödinsatser. 

 

Något som i stort sett alla elever i min studie håller med om är att de tycker de borde fått stöd 

tidigare på gymnasiet. Utifrån elevernas betyg på grundskolan respektive gymnasiet i Tabell 
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2, ser man att alla elever har ett godkänt betyg i matematik från grundskolan, men det är end-

ast en som har godkänt i första matematikkursen på gymnasiet. Orsakerna till detta kan vara 

många men en faktor kan vara att de inte har fått det stöd de behövde på gymnasiet, och en 

annan faktor kan vara att stödet sattes in försent. Eleverna och föräldrarna i Tangens (1998) 

studie beskriver att stöd kom igång för sent, och därmed hade eleverna väldigt svårt att följa 

tempot i undervisningen. 

 

Något annat som flera av eleverna tyckte var viktigt var att få ett ökat och kvalitativt bra stöd i 

klassrummet. Att få inkluderat stöd i klassrummet var utifrån mitt resultat inte så vanligt, 

framförallt inte på gymnasiet. Detta är anmärkningsvärt, då skollagen säger att det särskilda 

stödet ska ges inom den ordinarie undervisningsgruppen om inga särskilda skäl föreligger 

(SFS 2010:800, 3 kap, 7§). Så eleverna efterfrågar det som står i lagen att de ska få, eftersom 

de tycker att de får för lite stöd i klassrummet. Frågan är då återigen varför skolorna väljer att, 

i mina intervjupersoners fall, inte följa det som står i lagen, och ge eleverna det särskilda stö-

det inom elevens undervisningsgrupp. Istället får eleven sitt stöd i de flesta fall utanför lekt-

ionstid. Att svara på detta är svårt då orsakerna kan vara många, men som jag nämnt tidigare 

skulle resursbrist kunna vara en orsak. En annan orsak skulle kunna vara att de på skolorna 

eventuellt har erfarenheter av att verkningsgraden är högre vid stöd utanför lektionstid. 

 

En annan viktig faktor var pedagogens betydelse för elevernas utveckling och resultat. Flera 

av eleverna uttryckte att de nådde bättre resultat när de fick en lärare som förklarade så att de 

förstod. Skolverket (2009) tar upp just detta i sin rapport, där de menar att det finns mycket 

forskning som pekar på den stora betydelse som lärarens didaktik har. Det viktigaste är att lä-

raren har förmågan att undervisa varierat och att kunna förklara och visa på flera sätt, snarare 

än att läraren har bra ämneskunskaper. De menar även att det är av stor betydelse att läraren är 

tydlig, aktiv med en förmåga att engagera och tro på eleven. (a.a) 

 

Några av eleverna pratade om att deras egen insats är mycket viktig för att nå ett önskat resul-

tat. Om de inte är motiverade och tror själva på att de ska klara av det, så blir det svårt att nå 

ett godkänt betyg. Detta styrks även av Chemers, Hu och Garcia (2001) där de i sin studie vi-

sar att elevens tro på sig själv, sin upplevda förmåga och egna förväntningar har stor betydelse 

för elevens studieresultat. 
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7.2 Metoddiskussion 

Metoden för min studie är en kvalitativ intervjustudie med tematisk analys. Jag valde den uti-

från att jag skulle studera elevers uppfattningar och erfarenheter kring olika teman kopplat till 

det särskilda stöd de fått i matematik. Inledningsvis valde jag att använda grundad teori som 

metodansats, då även det är en ansats där erfarenheter och uppfattningar kan studeras utifrån 

olika sociala sammanhang (Dalen, 2013; Thornberg och Forslund Fryklund, 2012). Jag valde 

denna metod först då jag hade som föreställning att jag skulle hitta likheter i den information 

jag samlade in från eleverna, vilket sedan skulle utmynna i en teori kring hur överlämningen 

och det särskilda stödet ser ut. Jag insåg dock efter hand som intervjuerna genomfördes, att så 

inte skulle bli fallet, utan den information som jag fick skiljde sig snarare till ganska stor del 

från elev till elev. Det var även svårt att helt bortse från den forskning och de teorier som re-

dan finns i ämnet, i mitt arbete, vilket är tanken i grundad teori då det är en teorigenererande 

ansats (Thornberg och Forslund Fryklund, 2012). Jag gick då över på en fenomenografisk an-

sats istället, vilken fokuserar på variationer i det insamlade materialet, och den är utgår från 

teorier och tidigare forskning (Dahlgren och Johansson, 2012). Denna valdes dock även den 

bort, då flera av mina teoretiska utgångspunkter inte passar ihop med fenomenografin, samt 

då mina frågeställningar inte är formulerade utifrån en sådan ansats. Ett omval av metod gjor-

des igen och valet föll istället på en kvalitativ intervjustudie med en tematisk metod, då jag 

tydligt kunde identifiera olika teman att utgå ifrån, samt att ett antal underteman kunde arbe-

tas fram i analysen av intervjumaterialet. En tematisk metod arbetar man även tydligt utifrån 

teorier och tidigare forskning (Bryman, 2011) 

 

Jag valde att göra en intervjustudie, då det är svårt att ta del av respondenternas erfarenheter 

och uppfattningar med någon annan insamlingsmetod. Enkät hade varit möjligt att använda 

också, men den metoden lämpar sig bättre när de svar man vill ha är mer ytliga och kortfat-

tade. Vid intervju är det möjligt att ställa följdfrågor för att få ett fördjupat svar, vilket inte är 

möjligt på enkäter (Bryman, 2011) Den intervjuguide jag arbetade fram var till största delen 

bra utifrån att mina intervjuer skulle vara semistrukturerade. De följdfrågor som jag ställde 

skiljde sig åt från elev till elev vilket gjorde att intervjuerna tog lite olika vägar. Jag fick 

ibland även hoppa över vissa frågor i min intervjuguide, utifrån vad eleven hade svarat tidi-

gare i intervjun, till exempel om eleven inte hade någon erfarenhet alls av stöd i klassrummet. 

Detta påverkar till viss del studiens reliabilitet, och en strukturerad intervju, med samma frå-

gor till alla elever och utan följdfrågor, hade antagligen ökat reliabiliteten, och därmed ett gett 
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ett än mer samlat och tydligt resultat. Nackdelen med det hade däremot varit då att det precis 

som vid en enkät, blir svårt att ställa följdfrågor för att på så vis fördjupa respondentens svar 

ytterligare, och jag hade troligen inte fått ett lika brett resultat. (a.a) 

 

I mitt urval av respondenter använde jag mig till viss del av ett bekvämlighetsurval, då jag 

höll mig inom min egen verksamhetskommun (Bryman, 2011). Om jag även hade vänt mig 

till andra kommuner så hade mitt resultat antagligen kunnat bli än bredare, då undervisningen 

kan skilja sig åt mycket i olika delar av landet. Dock ansåg jag inte att det skulle finnas nog 

tid för att gå utanför min verksamhetskommun, utifrån studiens ringa omfattning tidsmässigt. 

 

Vissa resultat jag har arbetat fram utifrån mina respondenters svar, anser jag till viss del kan 

generaliseras till den population som jag har tittat på. Exempelvis säger mitt resultat att det är 

vanligare med ett segregerande stöd på grundskolan, samt att det är mycket vanligt med stöd 

utanför lektionstid på gymnasiet. Båda dessa resultat stödjs i tidigare forskningsstudier, vilket 

säger mig att det troligen är resultat som kan generaliseras. Däremot går resultaten inte att ge-

neraliseras allmänt sett, då denna studie har utförts på endast en liten grupp elever, vilka går i 

gymnasiet i samma kommun på endast två olika gymnasieskolor och de har även gått i grund-

skolan i samma kommun. Vid ett bredare urval, där jag även hade vänt mig till flera andra 

kommuner, hade resultatet kunnat bli mer generaliserbart. Men för att få ett helt säkert resultat 

bör en totalundersökning göras. 

 

7.3 Resultatimplementering 

Det resultat jag har kommit fram till i min studie är applicerbart på den specialpedagogiska 

verksamheten i skolorna. Resultatet riktar sig först och främst till gymnasieskolorna, då det 

ger dem information om hur skolpersonalen, och då i synnerhet speciallärare och specialpeda-

goger, kan stödja elever i behov av särskilt stöd i matematik, utifrån resultatet av min tredje 

frågeställning. Förhoppningsvis kan det till exempel leda till att det särskilda stödet ges oftare 

i elevens ordinarie undervisningsgrupp istället för i en annan, mindre grupp på lektionstid el-

ler utanför lektionstid, eftersom det är något som flera av eleverna efterfrågar. Förhoppnings-

vis kan det också leda till att skolorna jobbar med att sätta in särskilt stöd så snart som möj-

ligt, så att det inte hinner gå så lång tid in på första gymnasieåret. 
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Även resultatet av min andra frågeställning är användbart på gymnasieskolorna. Lärarna på 

gymnasiet kan få en inblick i hur det särskilda stödet kan se ut på grundskolan, och där ige-

nom få en bättre förståelse för den miljö som eleverna kommer ifrån. Men även grundsko-

lorna har nytta av resultatet här, då de med denna kunskap bättre kan förbereda sina elever för 

gymnasiet.  

 

Resultatet av min första frågeställning är mycket viktig för både gymnasiet och grundskolan. 

Här behöver båda stadierna ta lärdom av att eleverna har dålig vetskap om det har skett någon 

överlämning, och arbeta med att förbättra kommunikationen, både mellan stadierna men fram-

förallt med sina elever i behov av särskilt stöd. På grundskolan behöver de ha samtal med ele-

verna om den information som skickas till gymnasiet, inför att den ska gå ut grundskolan. I 

överlämningen bör specialpedagoger och speciallärare från båda stadierna träffas och gå ige-

nom den information som finns om eleven. När eleven sedan startar gymnasiet är det viktigt 

att specialläraren eller specialpedagogen träffar eleven och går igenom vilken information 

som har kommit, och hur de ska gå vidare under gymnasietiden. 

 

7.4 Förslag på vidare forskning 

Min studie ger elevernas synvinkel på hur det särskilda stödet i matematik har organiserats 

och fungerat i grundskolan respektive på gymnasiet. Det vore intressant att undersöka ur en 

annan synvinkel, exempelvis genom att istället intervjua specialpedagoger och speciallärare 

som arbetar med dessa elever, för att få deras uppfattningar om hur det specialpedagogiska 

stödet är utformat. Det vore även intressant att göra en observationsstudie, där man kan få in-

formation om hur det faktiskt ser ut i praktiken. Dessa tre synvinklar skulle sedan kunna stäl-

las mot varandra för att jämföras och identifiera vad de har gemensamt och vad som skiljer 

dem åt. Ur jämförelsen skulle ett underlag kunna utmynna, som ger exempel på hur vi kan ar-

beta kring och med elever i behov av särskilt stöd, för att de ska få bra möjligheter att nå öns-

kat resultat i matematik på gymnasiet. 

 

I min resultatdiskussion diskuterar jag kring orsaker till att skolorna väljer att i många fall inte 

ge eleverna det särskilda stödet inkluderat inom den ordinarie undervisningsgruppen som la-

gen säger att vi i första hand ska göra. Istället ger de stödet i mindre grupp under lektionstid, 

eller helt utanför lektionstid. Att forska kring varför de ger stödet på det sättet vore intressant, 

att exempelvis intervjua speciallärare i matematik om i vilka former de ger stöd, och vilken 
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effekt det har på eleven. Ett annat intressant ämne kopplat till detta, är begreppet ”särskilda 

skäl”. Om särskilda skäl föreligger får ju enligt skollagen en elev exempelvis segregeras från 

klassen, och få sitt särskilda stöd inom en annan undervisningsgrupp. Men vad är egentligen 

”särskilda skäl”, och hur tolkas det på olika skolor? Det vore intressant att intervjua skolle-

dare på olika skolor för att få mer kunskap i hur de tolkar och implementerar detta begrepp. 

I denna studie har jag bland annat utgått från begreppen inkludering och segregering och då 

fokuserat på den rumsliga betydelsen av dessa. I ett annat forskningsprojekt vore det intres-

sant göra en djupdykning i dessa begrepp och istället fokusera på elevernas upplevelser och 

känslor kring de särskilda stöd de har fått. I vilka lägen har de känt sig inkluderade respektive 

segregerade från den ordinarie klassundervisningen? 

 

Ett annat intressant forskningsämne vore att fördjupa sig mer i detalj i varför så många elever 

i behov av särskilt stöd misslyckas med matematiken på gymnasiet. Ett forskningsprojekt 

skulle kunna vara att undersöka vilka matematiska förmågor som elever i behov av stöd sak-

nar, som gör att de har svårt att följa med i gymnasiematematiken. Resultatet från en sådan 

undersökning tror jag skulle ge oss viktig kunskap om hur vi inom den svenska skolan ska 

kunna höja resultaten i matematik i allmänhet.  
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BILAGA 1: Intervjuguide 

Denna intervjuguide riktar sig till elever i gymnasieskolan, vilka är i behov av särskilt stöd i 

matematik, och som även så har varit under grundskolan. De semistrukturerade djupintervjuer 

som genomförs är underlag för en studie, där gymnasieelevernas övergång från grundskolan 

till gymnasiet studeras, gällande ämnet matematik. 

 

De intervjuer som genomförs är helt anonyma och kommer endast att användas inom syftet 

för den här studien. I de fall eleven som intervjuas är under 18 år har vårdnadshavare kontak-

tats för att få tillstånd att genomföra intervjun. Alla intervjuer spelas in och transkriberas, 

materialet kommer dock, när studien är avslutad, att förstöras så att det inte kommer kunna 

användas i annat syfte. 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

Fråga 1: 

Vilken är din ålder? 

 

Fråga 2: 

Vilket gymnasieprogram och i vilken årskurs studerar du? 

 

Fråga 3: 

Vilken grundskola gick du på? 

 

Fråga 4: 

Vilket betyg fick du i matematik när du avslutade grundskolan? 

 

Fråga 5a (om eleven går i årskurs 2 eller 3): 

Vilket betyg nådde du i första matematikkursen på gymnasiet?  

 

Fråga 5b (om eleven går i årskurs 1): 

Vilka resultat har du hittills nått på de prov du har haft på gymnasiet? 
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Fråga 6: 

Du fick stöd i matematik på grundskolan samt får/har fått det även nu på gymnasiet, stämmer 

det? 

 

Fråga 7: 

Har du fått stöd i matematik i alla årskurser/stadier under hela din skoltid? 

 

- Om svaret är nej, vilka årskurser/stadier har du fått stöd? 

 

Frågor kring övergången från grundskolan: 

Fråga 8: 

Hur uppfattade du att övergången till gymnasieskolan fungerade när det gäller stödet i mate-

matik? 

 

- Fick du reda på om det lämnades någon information om dina svårigheter i matematik 

till gymnasiet från dina lärare i grundskolan? 

 

- Fick du reda på vilken information som lämnades över, och vad var det för informat-

ion i så fall?  

 

- Hur mottogs informationen på gymnasiet, fick du från start särskilt stöd i matematik? 

 

Frågor kring det särskilda stödet i grundskolan respektive gymnasieskolan: 

Fråga 9: 

Kan du beskriva det stöd du fick i matematik på grundskolan? 

 

- Undervisning i mindre grupp? 

 

- Enskilt stöd av speciallärare eller specialpedagog? 

 

- Stöd i form av anpassningar i klassrummet? 

 

- Annat stöd? 
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Fråga 10: 

Kan du beskriva det stöd som du får/fick i matematik på gymnasiet? 

 

- Undervisning i mindre grupp? 

 

- Enskilt stöd av speciallärare eller specialpedagog 

 

- Stöd i form av anpassningar i klassrummet? 

 

- Annat stöd? 

 

Fråga 11: Vilka likheter och skillnader ser du när det gäller att få stöd i mindre grupper om 

du jämför grundskolan med gymnasiet? 

 

- Hur var upplägget gällande små grupper på grundskolan? 

 

- Hur var/är upplägget gällande små grupper på gymnasiet? 

 

Fråga 12: 

Vilka likheter och skillnader har du erfarenhet av, när det gäller enskilt stöd av exempelvis 

speciallärare eller specialpedagog? 

 

- Hur såg det enskilda stödet ut för dig på grundskolan? 

 

- Hur ser/såg det enskilda stödet ut för dig på gymnasiet? 

 

Fråga 13: 

Vilka likheter och skillnader har du erfarenhet av, när det gäller stödet som du får/fått i klass-

rummet i matematik om du jämför grundskolan med gymnasiet? 

 

- Vilka anpassningar gjordes i klassrummet för dig, för att du skulle ha möjlighet att 

följa med i undervisningen på grundskolan? 
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- Vilka anpassningar gjordes i klassrummet för dig, för att du skulle ha möjlighet att 

följa med i undervisningen på gymnasiet? 

 

Fråga 14: 

Har du erfarenhet av någon annan form av stöd än de vi har pratat om? 

 

- På grundskolan? 

 

- På gymnasiet?  

 

Fråga 15: 

Om du tänker på de olika sätt du har fått stöd på i matematik i grundskolan och gymnasiet, 

vad tycker du har fungerat respektive inte fungerat för din utveckling att nå målen i matema-

tik? 

 

- Grundskolan 

o Vilket stöd tycker du har varit bra? 

o Vilket stöd tycker du saknades? 

 

- Gymnasiet 

o Vilket stöd tycker du har varit bra? 

o Vilket stöd tycker du saknas/saknades? 

 

 

 

Tack så mycket för din medverkan i den här undersökningen! 
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BILAGA 2: Information till deltagande elever och målsmän 

Jag heter Karolina Åkerlund och läser just nu sista terminen på speciallärarprogrammet med 

inriktning matematikutveckling. I mitt examensarbete på utbildningen genomför jag en studie 

där jag undersöker hur elever i behov av särskilt stöd i matematik uppfattar att övergången 

från grundskolan till gymnasiet har fungerat. Målet med studien är att utveckla och förbättra 

det särskilda stödet, så att fler elever når målen i matematik på gymnasiet. 

 

Denna intervju syftar till att undersöka dina uppfattningar om hur det särskilda stödet i mate-

matik har fungerat för dig på grundskolan respektive gymnasiet. Jag vill ta del av dina erfa-

renheter kring hur övergången från grundskolan har fungerat och vilka likheter och skillnader 

du uppfattar finns mellan stödet på grundskolan respektive gymnasieskolan. Jag är även in-

tresserad av vilken sorts stöd som du tycker har fungerat respektive inte fungerat för att du ska 

nå målen i matematik. 

 

Intervjun kommer ta ca 30 minuter och den kommer att spelas in. Materialet som samlas in 

kommer endast användas i forskningssyfte till min studie. Den inspelade intervjun, samt tran-

skriberingen av den, kommer att raderas efter det att studien är avslutad. Ditt deltagande är 

självklart helt anonymt, ditt namn kommer bytas ut och skola och stad kommer inte finnas 

med i rapporten. Du har även när som helst möjlighet att avbryta deltagandet om du ångrar 

dig, den information som du har gett mig kommer då helt tas bort från studiens resultat. 

 

 

Jag har fått den information jag behöver och jag väljer att delta i studien genom att ställa upp 

på intervju: 

 

Namn: _____________________________________________ 

 

Telefonnummer: _____________________ E-mail: _________________________________ 

 

Datum och elevunderskrift: _____________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift (vid elev under 18 år): _______________________________________ 

 


