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Syftet med examensarbetet var att få fördjupad förståelse av hur elevers tidigare erfarenheter 

och behov av anpassningar och stöd i matematik i grundskolan möts i årskurs 1 på två 

gymnasieskolor, samt hur informationen kring eleverna överförs mellan skolformerna. 

Studien utgår från en kvalitativ ansats med ett utvecklingsekologiskt och ett sociokulturellt 

perspektiv. Metoden har varit att få information genom intervjuer vilket har skett genom 

enskilda intervjuer med åtta matematiklärare på gymnasiet samt två fokusgruppsintervjuer 

med studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagog och skolsköterska, totalt åtta 

personer. De två fokusgrupperna är fördelade på en grupp från grundskolan och en grupp från 

gymnasieskolan. I den samverkan som sker mellan elevhälsan på grundskolan och 

gymnasieskolan görs överlämning av information kring elever i matematiksvårigheter. 

Informationen är knapphändig och vanligaste åtgärden är att eleven har undervisats i liten 

grupp på grundskolan. Informationen om eleverna förmedlas till undervisande lärare via 

mentor eller på överlämningsträffar, i de fall vårdnadshavare gett sitt tillstånd till 

informationsöverföringen. De flesta lärare kartlägger elevernas förkunskaper och 

matematiklärande när de kommer till gymnasieskolan för att skapa sig en bild av eleverna. 

Detta underlag används vid planering av undervisningen för att förebygga hinder i elevers 

matematiklärande. Hur elevers behov av anpassningar och särskilt stöd möts i undervisningen 

beror på den enskilde läraren och vilka resurser som finns på skolan. Ett dilemma är att det 

saknas speciallärare för att möta denna elevgrupps behov. 

 

 
Nyckelord: kartläggning, matematiklärande, matematiksvårigheter, samverkan, 
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Inledning 
Några veckor in på höstterminen uttryckte en matematiklärare följande ”Ungdomarna har inte 

förstått, att de har börjat på gymnasiet.” Vad innebär det för elever att lämna grundskolan och 

börja i en ny skolform? Hur förbereder och möter en lärare i matematik elever som börjar på 

gymnasieskolan?  

 

Stadieövergången mellan gymnasieskolan och grundskolan innebär att eleverna kan välja 

inriktning mot ett intresseområde men de kan inte välja bort ämnet matematik. På gymnasiet 

läser alla elever minst en kurs i matematik. Det är en kurs eleverna måste nå minst betyget E i, 

för att få yrkesexamen från yrkesförberedande program eller högskoleförberedande examen 

från studieförberedande program.  

 

Stadieövergång är en pedagogisk möjlighet att påverka elevers lärande och utveckling. Det 

innebär också att stadieövergången kan utgöra ett hinder i lärandeprocessen om 

undervisningen inte möter elevens utvecklingsnivå. Tecken och signaler på om en elev kan 

vara i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd ska uppmärksammas tidigt (Skolverket, 

2014a). Analyser av PISA-undersökningar visar på försämring av matematikkunskaper och 

läsförståelse. Det är pojkar och lågpresterande elever som försämrar sina resultat mest 

(Jakobsson, 2013; Skolverket, 2013c). I grundskolans årskurs 9 har 21 % av pojkarna och 16 

% av flickorna åtgärdsprogram (Skolverket, 2013b). Övergången till gymnasieskolan är den 

övergång som beskrivs vara mest komplex. Det är ett gemensamt ansvar för de båda 

skolformerna att en övergång ska fungera väl och att det finns upparbetade rutiner kring 

övergångsarbetet. Tidiga svårigheter ökar svårigheterna senare och det finns ett samband 

mellan lässvårigheter och matematiska svårigheter. I de tidiga åldrarna var det cirka 16 % av 

barnen som hade svårigheter att fungera i skolan. Det är vanligare att pojkar från svaga 

socioekonomiska förhållanden och barn med funktionsnedsättning har svårigheter vid 

stadieövergång (Dockett & Perry, 2004; Peters, 2000). Elever med inlärningssvårigheter 

riskerar i större utsträckning än andra elevgrupper att hoppa av skolan, då de inte är 

förberedda för den akademiska utmaning som gymnasiet innebär (Hakkarainen, Holopainen 

& Savolainen, 2012).  

 

Ungdomar utan en examen från gymnasieskolan har svårt att hitta en plats på 

arbetsmarknaden och är inte behöriga att söka högre utbildning. Andelen ungdomar som 

lämnar gymnasieskolan utan examen efter tre år är ca 31 %, efter fyra år är andelen ca 24 %, 
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(Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2013a; Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). 

Skolans verksamhet styrs utifrån målen i styrdokumenten. Fokus är lärandet och elevernas 

möjlighet att lära (Skollagen 3 kap, 3§). Alla elever ska ges ledning och stimulans inom 

ramen för ordinarie undervisning men en del elever behöver extra anpassningar, andra 

behöver särskilt stöd för att nå målen i kunskapskraven. 

 

Vi har båda erfarenhet av att undervisa elever som upplever matematikämnet som både svårt 

och tråkigt när de kommer till gymnasieskolan, men vars mål är att nå betyget E i kursen. 

Mötet med dessa elever och att vi båda utbildar oss till speciallärare i matematik, gör att vi ser 

det som en möjlighet att ta vara på det möte som en ny skolform kan vara för eleverna. Många 

elever har fått stöd i grundskolan för att bli behöriga att söka till gymnasieskolan och behöver 

fortsatt stöd för att utvecklas i sitt matematiklärande. Stadieövergången från grundskola till 

gymnasieskola intresserar oss ur två perspektiv dels hur samverkar de två skolformerna och 

dels den undervisning som eleverna möter i ämnet matematik på gymnasiet. Om och hur 

gymnasieskolan skapar förutsättningar för elever, som tidigare varit i behov av stöd att lyckas 

med sina studier i matematik på gymnasieskolan, är angeläget att få fördjupad förståelse av 

för blivande speciallärare i matematik. Arbetet med studien är en samverkan mellan de två 

författarna utifrån en strikt tidsplan med ett tätt samarbete kring resultat och diskussion. 

 

Centrala begrepp 
Transition och Transfer 

Stadieövergångar i internationell forskning benämns med termen ”transition” och begreppet 

beskrivs av Garpelin (2003) som en övergång mellan stadier. I viss litteratur används även 

begreppet “transfer” som då beskriver förflyttning från ett stadie till ett annat och från en 

skola till en annan och begreppet “transition” beskriver då förflyttningen mellan ett skolår till 

ett annat inom samma skola. Båda typerna av förflyttningar påverkar elevers resultat och bör 

uppmärksammas (Demetriou, Goalen & Rudduck, 2000; Galton & Morrison, 2000). I vår text 

kommer vi genomgående att använda begreppet stadieövergång 

 

Elev i behov av extra anpassningar och särskilt stöd 

I Skollagen står att alla elever ska ges ledning och stimulans för att utveckla sitt lärande och 

nå kunskapsmålen i matematik. Tecken på att eleven inte utvecklas mot kunskapsmålen ska 

uppmärksammas skyndsamt. Det är skolans uppdrag att genom pedagogisk kartläggning möta 

dessa elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket 2014a; 2014c). 
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Disposition 
Efter inledningen kommer bakgrunden som inleds med en kort genomgång av 

styrdokumenten. Därefter följer forskningsfältet som innehåller forskningsområden så som 

stadieövergångar, matematikinlärning och matematiksvårigheter samt en teoretisk 

referensram. Efter denna genomgång följer syfte och frågeställningar. Arbetet fortsätter med 

metodavsnitt där genomförandet beskrivs. I resultatkapitlet redovisas vad som framkommit i 

studien. Arbetet avslutas med diskussionen som består av en metoddiskussion och en resultat-

diskussion med koppling till forskningsfältet och den teoretiska referensramen. Sist kommer 

slutsatser och förslag till vidare forskning utifrån de begränsningar som denna studie har. 

 

Avgränsningar 
Den begränsade tiden för studien leder till att vi har valt att behandla stadieövergången ur ett 

organisatoriskt och ett matematiklärandeperspektiv. Stadieövergången är ett årligt inslag i 

skolans verksamhet. På en skola påverkar den alla yrkesgrupper och samtliga anställda har 

arbetsuppgifter som är relaterade till skolstarten. Vi har valt att betrakta stadieövergången ur 

ett matematiklärandeperspektiv men hade om tiden tillåtet också kunnat belysa den ur ett 

motivationsperspektiv som är nära sammankopplat med framgång i matematikämnet.  

 

Bakgrund 
Vårt fokus i uppsatsen är hur gymnasieskolan arbetar för att möta elevers behov av 

anpassningar och stöd i matematik när de börjar på gymnasieskolan. Utifrån styrdokument 

och forskningsgenomgång beskrivs stadieövergången och strategier för att hantera 

övergången. 

Skolans uppdrag - Styrdokument 
Skollagen reglerar skolans verksamhet. I kapitel 1 skrivs att hänsyn ska tas till barns och 

elevers olika behov och att de ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som 

möjligt. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och utbildningen ska vara likvärdig oavsett 

var den ges i landet. I kapitel 3 beskrivs barns och elevers utveckling mot målen. Alla elever 

ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att kunna utvecklas i sitt lärande i 

enlighet med utbildningens mål inom ramen för ordinarie undervisning. Om eleven befaras att 

inte nå målen ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar och om inte det 

räcker särskilt stöd (Skollagen, 5a §, 8 §, 2014). I kapitel 15 (Skollagen, 2014) som reglerar 

“Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan” beskrivs utbildningens syfte. I 2 § står att 

“Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 
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personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.” Detta förtydligas i Läroplan 

kapitel 2 “Övergripande mål och riktlinjer” (s. 9), att det är skolans ansvar att varje elev ska 

ges möjlighet att uppnå kraven för en yrkesexamen alternativt, en högskoleförberedande 

examen (Skolverket, 2011). I 2 § står även att ”Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak 

bygga på de kunskaper eleverna fått i grundskolan eller i motsvarande utbildning”. Har en 

elev ett godkänt betyg från grundskolan ska gymnasieskolan bygga på de kunskaper eleven 

har. I läroplanen betonas att läraren ska “utgå från den enskilda elevens behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande”( Skolverket, 2011, s.10). I syftestexten till ämnet 

matematik står att “Undervisningen ska stärka elevernas tilltro till sin förmåga att använda 

matematik i olika sammanhang” (Skolverket, 2011, s.90).  Ska en övergång fungera väl för en 

elev bedöms följande tre faktorer som betydelsefulla, förtroendefullt samarbete mellan skola 

och vårdnadshavare, samverkan och synkronisering mellan berörda enheter och professionell 

dokumentation. Samverkan består av tre komponenter för bli framgångsrik. Styrning innebär 

förutsättningar i organisation, struktur beskriver vilka ungdomar samverkan sker kring och 

samsyn att det finns en gemensam problemförståelse (Skolverket, 2014b). 

 

Forskningsfältet 
Övergångar och stadieövergångar är i litteraturen belyst i forskning med empiriska studier 

som har utgångspunkt i olika åldersgrupper, olika länders skolsystem och 

problemformuleringar. Intresseområdet innefattar även matematiklärande och 

matematiksvårigheter. Olika aspekter lyfts fram utifrån aktuell forskning och litteratur. 

Stadieövergångar – organisation och dokumentation 

De flesta utbildningssystem innebär att elever byter stadier och skolor ett antal gånger under 

sin utbildningstid. I det svenska skolsystemet byter elever stadier, skolor och 

utbildningssystem under sin skoltid i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. I samband 

med vissa övergångar byter de även lärare och klasskamrater. Utbildningen är reglerad i 

styrdokument och undervisningen formas utifrån lärarens tolkning av styrdokumenten och syn 

på elevers lärande. Stadieövergången påverkar elevers förutsättningar till likvärdig utbildning 

och den påverkar kontinuiteten i elevens liv (Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber, 

2000; Galton, 2000; Sjöberg, 2006).  Övergång kan utgöra både ett hinder och en möjlighet 

för en elevs utveckling (Anderson m. fl.,2000; Galton, 2000; Sjöberg, 2006).  

 

En övergång kan kopplas samman med förändring i organisation och ungdomars utveckling. 

Elevers problem att hantera stadieövergång har i tidigare forskning främst relaterats till deras 
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mentala mognad, men på senare år har även påverkan av det fysiska skolbytet beforskats och 

analyserats (Anderson m.fl., 2000). Ett stadiebyte kan innebära att eleven kommer till en 

större skola, möter heterogena elevgrupper och får färre relationer till lärarna. De går från det 

familjära till något storskaligt. Eleverna upplever att kurserna är svårare, lärarna mer strikta 

och att det kan vara svårare att få vänner (Anderson m.fl., 2000). De är oroliga för att komma 

i tid, bli mobbade av äldre elever och för att de sänker sina betyg (Anderson m.fl., 2000).  

 

I samband med övergången görs överlämning av dokumentation. Utformningen av denna 

dokumentation varierar och den information som lämnas om elev vid en stadieövergång är 

ibland missledande och vag (Bicknell & Hunter, 2012). Det finns en tanke om att eleven ska 

få en “nystart” på den nya skolan (Bicknell & Hunter, 2012). Andreasson (2007) har i sin 

analys av elevplaner lyft fram att problembeskrivningar görs både utifrån kunskapsmässiga 

och beteendemässiga svårigheter. I styrdokumenten finns inte stöd för att dokumentera 

beteendemässiga brister, trots det beskrivs pojkar i termer av förmågor och färdigheter och 

flickor utifrån personliga förmågor (Andreasson, 2007). Texten i elevdokumentationen blir en 

förmedlare av en identitet som följer eleven genom skoltiden. Kunskapsmässiga brister bör 

lyftas fram, framför egenskaper, i relation till målen (Andreasson, m.fl., 2009; Asp - Onsjö, 

2006).  

 

Anderson m.fl. (2000) lyfter fram tre kriterier för framgångsrik övergång, vilket innebär 

omfattande ansträngningar på olika nivåer i organisationen för att underlätta övergången, att 

föräldrar involveras och att mottagande skola skapar gemenskap och samhörighet bland 

eleverna. För att uppfylla det första kriteriet listar de fem komponenter som den mottagande 

skolan bör uppfylla, nämligen att det finns en planeringsgrupp på skolan för att organisera 

övergången, att det finns mål, en skriven “övergångs”-plan, engagemang bland de involverade 

i personalgruppen och att övergångsprocessen utvärderas. En skola som arbetar systemiskt 

hanterar komplexa situationer och letar orsakssamband i strävan att förbättra organisationen 

för ökad kvalitet i verksamheten och i förlängningen ökad måluppfyllelse (Öqvist, 2008, 

2013).  

Stadieövergångar – kritiska passager, från förskola till högskola 

Skolstarten påverkar barnens sociala förhållningssätt och skolbeteende både i förskoleklass 

och i senare skolår (Dockett & Perry, 2004). Av barnen i studien hade 16 % svårigheter att 

fungera i skolan (Dockett & Perry, 2004). Diskontinuitet mellan skolformer kan påverka 
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barnens möjlighet att hantera stadieövergången men kan också innebära en möjlighet att 

utvecklas och skapa en ny identitet. För eleverna kan stadieövergången vara ett bevis på att de 

blivit äldre, får möta andra krav men också att de ges mer frihet och får ta större ansvar 

(Garpelin, 1997; Hernandez-Martinez, m.fl., 2011). Grupptillhörigheten har stor betydelse för 

hur ungdomarna hanterar stadieövergången. Det finns starka samband mellan vänskap och 

akademisk framgång (Bicknell & Hunter, 2012; Demetriou, m.fl., 2000). Skolan har 

tillsammans med hemmet del i att skapa goda förutsättningar för fortsatta studier och de 

kamratrelationer som eleven skapar (Bicknell & Hunter, 2012; Demetriou, m.fl., 2000).  

Intellektuell mognad sker i olika takt hos ungdomar (Lundberg & Sterner, 2009). Ungdomar 

från socioekonomiskt mindre gynnsamma uppväxtmiljöer och med annan kulturell bakgrund 

kan misslyckas för att undervisningen är odifferentierad och inte förhåller sig till elevers olika 

perspektiv (Garpelin, 1997). En av skillnaderna mellan matematikundervisningen i 

grundskolan och gymnasiet är tempot i undervisningen. Elever upplever att planeringen är 

mindre flexibel och att det är något nytt stoff som presenteras och visas vid varje genomgång 

och att genomgångarna är längre än de var på grundskolan. Detta berör främst elever på 

studieförberedande program. Eleverna var oförberedda på omfattningen av det centrala 

innehållet i kursen och att matematiken teoretiseras i större utsträckning än vad den gjordes i 

grundskolan (Larson, 2014).  

 

Undervisningen är mer bedömningsinriktad högre upp i stadierna, trots det upplevde eleverna 

i studien att de inte kände till kunskapskraven (Larson, 2014). Detta påverkar elever från lägre 

socioekonomiska grupper i större utsträckning än andra grupper (Bicknell & Hunter, 2012; 

Larson, 2014). Dockett & Perry (2004) skriver att det är vanligare att pojkar från svaga 

socioekonomiska förhållanden och barn med funktionshinder har svårigheter vid 

stadieövergång. Hakkarainen, Holopainen och Savolainen (2012) menar att elever med 

inlärningssvårigheter riskerar i större utsträckning än andra elevgrupper att hoppa av skolan 

då de inte är förberedda för den akademiska utmaning som gymnasiet innebär. Tidiga 

svårigheter ökar svårigheterna senare och det finns en korrelation mellan lässvårigheter och 

matematiska svårigheter (Hakkarainen, m.fl., 2012). Oavsett om svårigheterna är 

självrapporterade eller kartlagda påverkar de val av utbildning särskilt hos pojkar. Om de 

förbereds på vad övergången innebär och får stöd att hantera förändringen i studierna kan det 

vara det som gör att eleven upplever en lyckad övergång (Anderson m.fl., 2000). Utan stöd 

kan stadieövergången bli “beginning of the end rather than a new beginning” (Anderson 

m.fl.,2000, s.1). Stadler (2009) lyfter i sin avhandling fram betydelsen av matematiska 
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resurser för lärandet och menar att elever är mer beroende av lärares hjälp och förmåga att 

förklara i ämnet matematik än de är av lärare i andra ämnen på gymnasiet. I samband med 

övergången från gymnasieskolan till högskolan förändras lärandeobjektet och relationen till 

de matematiska resurserna. Brandell, Hemmi och Thunberg (2008) menar att det finns ett 

glapp mellan gymnasiets kursplan och högskolans förkunskapskrav. De kunskaper elever har 

fått i gymnasieskolan motsvarar inte de kunskaper som högskolan förväntar sig. 

Stadieövergången innebär en övergång från elementärt till avancerat matematiskt tänkande 

och innebär också för studenten en förändring av lärandesammanhang (Brandell, m.fl., 2008; 

Stadler, 2009).  Elever formar utifrån erfarenheter från lärandet på gymnasiet sitt lärande på 

högskolan.  

 

Det finns likheter mellan stadieövergångar och det finns problem som följer eleven genom 

skolgången. Övergången från förskola till skola är det första kritiska passagen. 

Stadieövergången från grundskola till gymnasieskola och övergången till högskola från 

gymnasieskola är två övergångar som innebär byte av skolform och där det förväntas av 

ungdomen att den kan och tar ett större ansvar för studierna jämfört med föregående stadie.  

Matematiklärande och strategier för matematiklärande 

I samband med stadieövergången från grundskolan till gymnasieskolan sker ett byte av 

skolform. Matematikundervisningen förändras och elevers matematiklärande påverkas 

(Larson, 2014). Det är angeläget att lyfta fram vad forskningen påvisar som har betydelse för 

matematikinlärningen. Forskning visar att läraren är den viktigaste framgångsfaktorn i 

matematiklärandet. Pedagogens kunskaper och val av undervisningssätt kan ha betydelse för 

hur eleverna lyckas vid matematikinlärningen, även läraren kan vara en bidragande orsak till 

hinder i matematiklärandet (Hansson, 2011; Kling Sackerud, 2009; Löwing, 2004; 

Samuelsson & Lawrot, 2009; Stadler, 2009).  Nilholm (2003) pekar på dilemma i arbetet med 

elever i särskilda behov, så som brist kontra olikhet, individ kontra kategori och kompensation 

kontra deltagande. Val av diskurs påverkar utformningen av lärmiljön och förutsättningarna 

för att så få elever som möjligt ska komma i svårigheter. Skolledare och specialpedagogisk 

personals synsätt är av stor betydelse (Sfard, 1998). Även dessa grupper kan se problematiken 

som något knutet till eleven eller att det ligger på en systemisk nivå, utom räckhåll för att 

kunna påverkas (Göransson, 2011; Nilholm, Almqvist, Göransson, & Lindqvist, 2013).  
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Hansson (2011) talar om undervisningsansvarets olika dimensioner, där läraren organiserar 

sociala aktiviteter utifrån elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter och ger eleverna 

ansvar för att skapa kunskap enskilt eller i grupp. Eleverna har stor roll i sitt lärande men det 

är viktigt att framhålla att det alltid är läraren som leder elevernas utveckling av struktur i 

matematikämnet, har ansvar för matematikinnehållet och att lyfta fram det matematiska 

innehållet i undervisningen (Hansson, 2011). Klassrummet är en komplex miljö där mycket 

händer samtidigt. Läraren ansvarar inte bara för ämnesinnehållet och lektionernas upplägg, 

utan ska också anpassa undervisningen till elever med olika bakgrunder och med olika behov 

(Löwing, 2004). I uppföljning av elevers kunskaper läggs fokus ofta på hur eleven tillgodogör 

sig kunskaper inte hur lärarens undervisning främjar kunskapsutveckling hos de elever man 

har, eller vilken typ av kunskaper och förmågor den ger möjlighet att utveckla. Skolan bör för 

att få sina elever att nå framgång arbeta med kunskapsbegrepp som färdighet, förståelse och 

förtrogenhet inte bara faktakunskaper (Kling Sackerud, 2009). 

 

När det gäller normer och rutiner i arbetet med matematikämnet så skiljer det sig åt i 

klassrummen på de olika stadierna. På lågstadiet används gruppen i lärprocessen i 

matematikämnet och på högstadiet, är kunskapsproduktionen i matematik ofta en individuell 

angelägenhet, där läroboken är styrande (Kling Sackerud, 2009). Det sker sällan någon 

anpassning med hänsyn tagen till elevernas förförståelse och abstraktionsförmåga (Kling 

Sackerud, 2009; Hansson, 2011). Att individualisering har blivit eget arbete i boken är något 

som står i motsats till Vygotskijs (1978)  teorier om lärande, där tänkande och språk har starka 

samband och där det för att nå utveckling inom dessa områden krävs en kommunikation i 

sociala sammanhang. Enbart tyst räkning i boken ger inte möjligheter till inlärning och är inte 

en anpassning för den elev som har problem med matematikinlärning (Hansson, 2011; Kling 

Sackerud, 2009; Löwing, 2004). 

 

Kling Sackerud (2009) skriver om hur grundskolan strävar efter en röd tråd i sin undervisning 

men att lärare på de olika stadierna ofta saknar kunskap om vad som står i de kursmål som 

finns före och efter det stadie de själva undervisar på. Denna brist kan göra det svårare för 

eleverna att lyckas med sina studier på nästa stadie. 

 

En stor andel av lärare (67 % på gymnasiet) anser att kursplanen påverkar deras undervisning, 

men en mindre andel kan uttrycka hur det påverkar undervisningen (Bergqvist, m.fl.,2010). 

Vanligaste arbetsformen är ”arbete med matematikuppgifter enskilt eller i små grupper”. 
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Denna arbetsform utgör för grundskolan 59 % och gymnasieskolan 62 % av 

undervisningstiden. Det är något vanligare med lärarledda genomgångar på gymnasieskolan 

än på grundskolan (Bergqvist, m.fl., 2009; 2010). I rapporten (Bergqvist, m.fl., 2010) står  

 

”Undersökningen indikerar att vissa lärare anser att mer lågpresterande elever 

inte tillräckligt väl kan tillgodogöra sig andra kompetensaktiviteter än 

procedurhantering, och att de anpassar undervisningen efter detta.” (s. 60). 

 

Elevers möjligheter till matematiklärande begränsas dels av programval på gymnasiet och 

dels av lärares uppfattning om elevers förmåga att lära matematik. Matematik är en 

“gatekeeper” för framtida studier och inträde på arbetsmarknaden (Darragh, 2013). 

Matematiksvårigheter 

Ahlberg (2013) lyfter fram studier som visar att elever på gymnasieskolan kan nå framgång 

trots att de i ryggsäcken bär med sig både en skolgång fylld av komplikationer och en trasslig 

livssituation. Framgångsfaktorer som Ahlberg (2013) beskriver är att undervisningen möter 

elevernas förmåga och stärker individen. Här samspelar tre processer: delaktighet, 

kommunikation och lärande, fungerar samspelet är förutsättningarna för måluppfyllelse god.  

Det gör det angeläget att lyfta fram hur forskningen beskriver olika svårigheter och vilka 

anpassningar och stöd som anses förebygga och minska dessa matematiska svårigheter.  

 

Orsakerna till matematiksvårigheter kan vara många, det kan vara dyskalkyli, dysgrafi, 

språkliga svårigheter, brist på motivation, att läraren brister i sin undervisning, man saknar 

nödvändiga förkunskaper eller matematikrädsla/ matematikängslan (Butterworth & Yeo, 

2010; Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). Elevens individuella 

svårigheter kan bero på mognad, medfödda svårigheter och bristande stimulans i hemmet 

(Dowker, 2005; Geary, 2004; Lundberg & Sterner, 2009). Matematiksvårigheter är ett 

komplext område och didaktiska faktorer lyfts fram i forskningen som mer betydelsefulla än 

vad som tidigare framskrivits (Engström, 2003; Nilholm, 2007). Matematikängslan kan vara 

ett resultat av mötet med skolmatematiken och kan beskrivas som en brist på välbefinnande 

när man arbetar med matematik (Ashcraft, 2002; Sheffield & Hunt, 2006). Matematikrädsla 

kan vara en rädsla kopplad till en matematisk situation specifikt eller att tanken på matematik 

i stort som skapar stress och oro. En orsak till matematikrädsla eller matematikängslan kan 

vara de arbetssätt som används i matematikundervisningen. I många klassrum är det vanligt 
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med en kort genomgång av läraren och att eleverna sedan ska komma ihåg och öva på 

innehållet, lite utrymme ges till en matematisk diskussion vilket kan leda till att matematiken 

kan uppfattas som en mängd av odiskuterbara utantillregler, som lätt avskräcker (Samuelsson 

& Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). Ängslan inför matematikämnet kan växa 

allteftersom ämnet blir mer abstrakt och de akademiska kraven ökar i samband med byte av 

skolform (Hakkarainen, m.fl., 2012; Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 

2008).  

 

I vår läroplan står att, elever ska få möjlighet att växa och utvecklas utifrån sina 

förutsättningar (Skollagen 3 kap, 3§). Anderson, Lubig och Smith (2012) tar upp hur viktigt 

det är att läraren förstår, att de mönster som finns för hur inlärning och utveckling fungerar, 

varierar mellan olika individer. De menar dock att lärarna ofta kan se dessa skillnader, men de 

har svårt att i verkligheten anpassa undervisningen för att möta upp skillnaderna. 

 

Samuelsson, m.fl. (2009) lyfter aspekter att ta hänsyn till vid olika grupperingar.  En homogen 

grupp kan vara positiv för elever med låsningar i matematikämnet, men elevens tilltro till sig 

själv kan påverkas negativt när man placeras i en grupp där man vet att alla har problem med 

matematik. Den inkludering som diskuteras är oftast en inkludering utan smågrupper och 

enskild undervisning. Här är det viktigt att väga fördelar mot nackdelar och hitta flexibla 

lösningar. Det gäller att vara professionell i sin bedömning runt varje enskild elevs situation 

(Butterworth, m.fl., 2010; Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). I 

gruppen oavsett om den är stor eller liten, är det viktigt att skapa en miljö och ett klimat där 

eleverna känner sig trygga, och där eleverna ska veta att alla frågor kan ställas utan att någon 

skrattar (Butterworth & Yeo, 2010). Alla elever måste få känna att det de bidrar med är 

värdefullt. En inkännande professionell pedagog som gör val utifrån varje elevs behov gör 

skillnad (Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008). I gruppen ska det 

också vara tillåtet att arbeta med matematik på många olika sätt, med allt från konkret 

material till ett abstrakt arbetssätt (Butterworth & Yeo, 2010). Det är många som behöver 

behålla det konkreta materialet under lång tid för att klara övergångarna till ett mer abstrakt 

arbetssätt och det ska accepteras som en naturlig del i gruppens undervisning (Butterworth & 

Yeo, 2010; Wadlington & Wadlington, 2008). 
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Sammanfattning forskningsfältet   

Sammantaget ger litteraturen en bild av vad en stadieövergång kan innebära. Ett barn passerar 

under sin utveckling till tonåring många skolsalar, möter pedagogisk personal med olika 

kompetens. I samband med varje övergång överges det invanda och bekanta. I 

litteraturöversikten framkommer att bekymmer med att hantera en stadieövergång kan följa 

med under hela skoltiden och påverka tonåringens möjligheter att slutföra en 

gymnasieutbildning. Vart sjätte barn har svårigheter i samband med skolstarten och var fjärde 

ungdom lämnar gymnasieskolan utan examen. Barn och ungdomar från socioekonomiskt 

svaga hem och med funktionsnedsättning är särskilt utsatta. Matematiklärandet förändras och 

krav ställs på högre akademisk förmåga när eleven kommer till gymnasiet och 

matematikängslan kan öka då ämnet blir mer abstrakt till sin karaktär. Läraren har en central 

roll för elevens matematiklärande genom att utveckla sitt ledarskap, organisation av 

undervisningen och bemötande. Dokumentation kring elever som tidigare varit i behov av 

anpassningar och särskilt stöd skiftar vad gäller innehåll och kvalitet. 

 

Utifrån forskningsfältet finns behov av att utveckla kunskap kring hur elevers 

matematiklärande möts, i samband med stadieövergången från grundskolan till 

gymnasieskolan.  

 

Teoretisk referensram 
Det finns olika perspektiv för att förstå vad som sker i samband med en stadieövergång och 

elevers matematiklärande när de kommer till gymnasieskolan. Ahlberg (2013) ser 

perspektivet som beteckning för en forskares utblick, en utgångspunkt som intas när någon 

genomför sin forskning och ”som påverkar vad forskaren ser och inte ser” (s.41).  

 

Utvecklingsekologiskt perspektiv 

Vi har valt att anknyta till Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv på lärande, som 

får bli det paraply som ger en helhet och hjälper oss förstå vad i en individs miljö som 

påverkar elevers lärande och utveckling. Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

perspektiv ses utveckling hos unga som en progressiv anpassning. En anpassning som bygger 

på ömsesidighet mellan de unga som förändras och den skiftande miljö som finns runt 

individen. Perspektivet utgår från helheten runt de unga och där utvecklingsprocessen 

påverkas av alla relationer som finns runt individen (Bronfenbrenner, 1979, 1999). Det 

utvecklingsekologiska perspektivet kan beskrivas utifrån fyra olika nivåer enligt följande. 
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Mikrosystemet är den miljö som finns närmast individen, det utformas av den unga och det 

formar densamma. I mikrosystemet ingår till exempel den unga, familjen och skolan. Nästa 

nivå är mesosystemet. Det kan sägas vara den ungas sociala nätverk och den samverkan som 

sker mellan de olika mikrosystemen. Enligt Bronfenbrenner ingår varje individ också i ett 

mesosystem. Ett mesosystem är när flera olika microsystem möts och samverkar och kan då 

t.ex. runt en elev vara kompisar, familj och skola, eller som i vår studie mötet och övergången 

mellan två olika skolformer. En förflyttning mellan olika microsystem kan skapa en osäkerhet 

bland unga och då är kunskap mellan de olika microsystemen viktigt för att skapa bra 

kommunikations- och samspelsmöjligheter vid övergången. Den tredje nivån kallas 

exosystem, den här nivån påverkar ungdomarnas utveckling utan att de är direkta deltagare 

(Bronfenbrenner, 1979, 1999). Ett exempel i skolan är t.ex. skolledningens beslut om hur 

resurser fördelas, det påverkar de unga i högsta grad och inte minst i den kritiska 

stadieövergången trots att de inte är direkta deltagare. Slutligen har vi makrosystemet som 

består av t.ex. politiska, ekonomiska och ideologiska system som påverkar t.ex. skolan och på 

så sätt får betydelse för de unga som befinner sig där (Bronfenbrenner, 1979, 1999).  

 

Vi vill i vår studie analysera övergången på individ-, grupp- och organisationsnivå. Att 

använda det utvecklingsekologiska perspektivet i vår studie gör det möjligt att studera 

samspelet mellan olika nivåer och observera hur de olika nivåerna kan ha betydelse för 

elevers lärande.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Synen på lärande är mångfasetterat. Oavsett vilket perspektiv man väljer att se på lärande 

utifrån, så påverkas lärandet vid en stadieövergång, miljön förändras och ytterligare 

anpassningar i den sociala miljön i form av grupp och ledare görs (Ahlberg, 2013). Med ett 

sociokulturellt perspektiv betonas utveckling och lärande genom samspel med andra 

människor i den sociala miljö vi befinner oss i (Ahlberg, 2013). Perspektivet utgår från 

Vygotskijs (1978) teori om utveckling. Han menade att de inre tankeprocesserna alltid föregås 

av yttre aktiviteter tillsammans med andra. Tänkande och språk har starka samband och för att 

nå utveckling inom dessa områden krävs kommunikation i sociala sammanhang. Ett centralt 

begrepp när det gäller Vygotskijs teoribildning är Zone of proximal development (ZPD). ZPD 

översätts vanligen med den närmaste utvecklingszonen eller möjlighetszonen enligt Ahlberg 

(2013) och beskrivs av densamma som avståndet mellan det du kan på egen hand och det du 

kan i samarbete och med vägledning av någon som kan lite mer än du. 
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Strandberg (2006) beskriver utifrån Vygotskijs synsätt att barnets kompetens utvecklas ”i 

relation till de utmaningar som finns i den värld det lever i” (s.150). Det måste till ett möte för 

att kunskaper ska kunna utvecklas och som exempel tar han upp att om ett barn bara får leva i 

en talspråklig kultur så går barnet miste om det abstrakta tänkandet den får möta i en 

skriftspråklig kultur. Säljö (2000) framhåller att vad människan säger och gör, är situerat i 

olika kontexter och inte ett uttryck av deras inre tankar eller begreppsförståelser.  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet kan vi belysa elevers matematiklärande och språkets 

roll i mötet med nya kamrater och matematiklärare, i samband med stadieövergången till 

gymnasieskolan.  

 

Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt från bakgrunden är syftet att få fördjupad förståelse av hur elevers tidigare 

erfarenheter och behov av anpassningar och stöd i matematik i grundskolan möts i årskurs 1 

på gymnasieskolan, samt hur informationen kring eleverna överförs mellan skolformerna. 

 

Syftet ska uppnås med hjälp av frågeställningarna: 

 Hur samverkar en grundskola och en gymnasieskola kring elever i samband med 

stadieövergången? 

 Hur arbetar matematiklärarna i åk 1 på gymnasieskolan för att förebygga hinder i 

elevers matematiklärande? 

 Hur möts elever i behov av anpassningar och särskilt stöd i matematik i samband med 

stadieövergången till åk 1 på gymnasieskolan? 

 

Frågeställningarna är formade utifrån de teoretiska utgångspunkterna och studien gäller två 

gymnasieskolor.  

Metod    
Kvalitativ ansats 
I kvalitativ forskning är fokus på den subjektiva värld som individen ingår i. Utgångspunkt är 

hur individen tolkar och formar sin verklighet. Forskaren utgår från empirin, samlar data på 

olika sätt, analyserar och tolkar utifrån vald metodansats. När ett problem eller en fråga som 

man söker fördjupad kunskap i undersöks, lämpar sig den kvalitativa forskningsansatsen väl 

(Cresswell, 2013). Dataanalys i kvalitativ forskning definieras i Fejes och Thornberg (2009) 
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som ”den process under vilken forskaren systematiskt undersöker och arrangerar sitt 

datamaterial för att komma fram till ett resultat.” (s. 32). I en kvalitativ studie finns en 

tolkande nivå där data hanteras utifrån den teoretiska referensramen. Kvale och Brinkmann 

(2011) poängterar vikten av att noga tänka igenom vilken analysmetod som är aktuell innan 

intervjun genomförs, analysmetoden påverkar både intervjuförloppet och bearbetning av 

intervjumaterialet. 

 

Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda kvalitativa individuella intervjuer och fokusgruppssamtal som 

datainsamlingsmetod. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2011) är kvalitativ forskningsintervju ett sätt att tolka världen 

utifrån informanternas erfarenheter och synsätt. Intervju är enligt dessa ett samtal med ett 

specifikt syfte. Det är dock ett samtal som inte är jämställt, eftersom intervjuaren är den som 

kontrollerar situationen. Vi som forskare är vårt viktigaste arbetsverktyg och därför spelar 

våra livserfarenheter stor roll, både när det gäller vad som frågas efter, hur frågan ställs och 

när det gäller tolkningar av det som sägs i intervjun. När vi ser på oss själva som vårt 

viktigaste arbetsverktyg är det också lätt att förstå att Kvale och Brinkmann (2011) skriver om 

fördelen med att genomföra provintervjuer. 

 

Vi har arbetat med en halvstrukturerad intervju, där utgångspunkten är tematiserade frågor 

som lämnar utrymme att plocka upp information i informanternas svar och låta denna 

information leda oss vidare i intervjun. Det är viktigt med denna öppenhet eftersom 

informanterna kan ge svar som leder åt olika håll. Vi är intresserade av att få en bred 

helhetsbild genom våra intervjuer. För att i denna öppna intervju vara säkra på att vi får svar 

på väsentliga områden i studien, skriver Kvale och Brinkmann (2011) att det är viktigt med en 

intervjuguide, en typ av manus. Vid en halvstrukturerad intervju är det lämpligt att skriva ner 

de ämnen som forskaren är intresserade av och förslag på frågor som kan ge täckning för 

dessa. 

 

Fokusgrupp är en form av gruppintervju där samtalet i gruppen är viktig. Forskaren har på 

förhand bestämda frågeområden, som gruppen ska samtala runt för att visa på människors 

åsikter och erfarenheter inom området. Gruppen sätts samman utifrån att deltagarna har något 

gemensamt utifrån det fokus forskaren anger, urvalet relateras till intresseområdet. Forskaren 
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agerar samtalsledare för gruppen och ser till att hålla kvar gruppen vid det ämne som står i 

fokus. Grupprocessen innebär att deltagarna ges möjlighet att bygga vidare på varandras 

idéer. Denna metod lyfter fram deltagarnas erfarenheter och skapar utrymme för idéer som 

kan ligga till grund för planering och förbättring inom problemområdet. De data som 

framkommer i fokusgruppen visar gruppens gemensamma tankar kring forskarens 

intresseområde (Einarsson och Hammar Chirac, 2011; Esiaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wägnerud. 2005; Trost, 2010). 

 

Urval av informanter  

Syftet nås genom att intervjua personal som deltar i överlämning på en grundskola och 

personal som deltar i mottagandet på en gymnasieskola samt matematiklärare på två 

gymnasieskolor. Informanterna har olika yrkesbakgrund och bidrar med sin kunskap och 

erfarenhet om stadieövergång, för att i studiens resultat kunna belysa stadieövergången och 

elevers matematiklärande i samband med stadieövergången. Vi har därför i denna studie valt 

att genomföra två olika intervjuformer för att lyfta fram flera yrkesgruppers delaktighet i 

övergångsarbetet. Med stöd av utvecklingsekologiskt perspektiv vill vi belysa hur 

förhållanden på olika nivåer interagerar i samband med stadieövergången.  

 

Våra informanter är totalt 16 stycken, varav åtta är matematiklärare på två gymnasieskolor 

från två kommuner. Det är två mindre kommuner, med stora gymnasieskolor där totalt ca 

1000 elever beräknas börja i åk 1 hösten 2015. Matematiklärarna intervjuas individuellt. Det 

är lärarrepresentanter som undervisar i åk 1 från de flesta nationella programmen på 

gymnasiet vilket innefattar både studieförberedande och yrkesförberedande program. I två 

fokusgrupper dels från en grundskola och dels på en gymnasieskola, är det totalt åtta personer 

som deltagit. De två fokusgrupperna kommer från var sin kommun. De är verksamma som 

studie- och yrkesvägledare, speciallärare, specialpedagog och skolsköterska. Dessa 

yrkesgrupper deltar i och organiserar konferenser och möten där information kring elever 

delges för att underlätta stadieövergången.  

 

För att få en helhetsbild av överlämning är det viktigt att få ta del av både överlämnarens och 

mottagarens perspektiv på överlämningen. Därför har vi valt att ha en fokusgrupp på 

grundskolan och en på gymnasieskolan för att samtala om stadieövergången. 

Fokusgruppen på grundskolan kan ge oss information hur överlämnandet går till. Personalen i 

fokusgruppen från gymnasieskolan kan ge oss information kring överlämningen och hur 
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gymnasieskolan möter elever i särskilda behov. Dessa båda grupper bidrar med allmän 

information kring en överlämning som är en viktig del i de förutsättningar som kan medverka 

till att påverka matematikundervisningen.  

 

Genomförande  
Informanter kontaktades i två mindre kommuner. I båda kommunerna finns en gymnasieskola 

med ett stort upptagningsområde. Samtliga tillfrågade informanter tackade ja till deltagande 

och de informerades om syftet med studien (Bilaga 1 och 2). Alla intervjuer genomfördes på 

respektive arbetsplats efter informanternas önskemål. Intervjuerna i fokusgrupperna varade i 

cirka 60 minuter och de individuella intervjuerna i cirka 45 minuter. Intervjuerna följde de 

utarbetade intervjuguiderna (Bilaga 3 och 4). Förändrat datum för intervjun och sjukdom 

påverkade antalet deltagare i fokusgrupperna, från planerat 4 stycken i varje grupp till 5 

stycken i fokusgruppen på grundskolan och 3 stycken i fokusgruppen på gymnasieskolan. De 

föregående provintervjuerna påverkade utformningen av intervjuguiderna. Vid 

provintervjuerna förstod vi att det är en kontroversiell fråga som berör och försökte därför 

vara lyhörda för vad de olika informanterna ville fördjupa diskussionen kring. Det som 

framkom vid en av provintervjuerna var att överlämningarna gav för lite information i 

förhållande till arbetsinsatsen och därför inte är av värde och borde heller inte genomföras.  

Vi genomförde intervjuerna själva i respektive kommun och förde under intervjufasen 

diskussion med varandra för att säkerställa att våra frågor var relevanta för studien. 

 

Analys 
Underlaget till analysen fick vi genom att de enskilda intervjuerna transkriberades i sin helhet 

och fokusgruppsintervjuerna transkriberades delvis. Datan bearbetades noggrant och 

upprepade gånger. Forskarens mål är att skapa mening i det insamlade materialet och skilja ut 

det meningsfulla för att kunna identifiera betydelsefulla mönster. Modellen för analys i Fejes 

och Thornberg (2009)  börjar med koncentrering av det väsentliga i materialet. Det som 

urskilts ur materialet sammanställs i grupper och kodas. Bearbetningen utgår från de tre 

frågeställningarna och respektive intervjugrupp belyser de för gruppen relevanta frågorna med 

sitt perspektiv. 
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Utifrån de två första stegen i analysen skapas en sammanhängande berättelse av materialet 

som beskrivs från valda teman i resultatet. Berättelsen tolkas genom att begrepp och relationer 

mellan begreppen lyfts fram och knyts till den teoretiska referensramen i resultatdiskussionen. 

Tolkningsdelen är nyckeln i processen för att komma till en djupare förståelse av materialet 

genomfördes. Resultaten i kvalitativa studier är hur något gestaltas så att nya samband görs 

synliga. I sammanfattningen som avslutar resultat- och diskussionsdelen lyfts sambanden 

fram och förslag till fortsatt forskning ges. Innebördsrikedom innebär att data är rikt beskrivet 

så att fler nyanser framträder och ger tolkningen ett större värde (Fejes & Thornberg, 2009; 

Larsson, 2005).  

 

Etiska aspekter 
I vårt arbete tar vi hänsyn till de fyra forskningsetiska principer, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, gällande individskyddet som 

beskrivs i Vetenskapsrådet (2011). Informationskravet kommer vi att uppnå genom att vi i 

den förfrågan vi ställer när vi söker informanter, kommer att beskriva vårt arbete. 

Samtyckeskravet uppnås genom att informanterna väljer att delta i vår studie och informeras 

om att de när som helst kan välja att avbryta deltagande vår studie. Konfidentialitetskravet 

uppnås genom att vi kommer att använda oss av fiktiva namn på våra informanter. I våra 

fokusgrupper finns flera olika yrkesgrupper representerade men det kommer inte att anges 

vilken yrkesgrupp som säger något utan bara tecknas med ett fiktivt namn. Vi har valt att inte 

på något sätt beskriva eller lämna information runt våra informanters ålder, kön eller 

bakgrund, eftersom det lilla antalet kan göra att det leder till igenkänning. Vi har också valt att 

inte beskriva på vilken av de två skolorna som matematiklärarna i vår undersökning arbetar 

på. Vi lämnar heller inga uppgifter om de två kommunerna eller de olika skolorna, utan de är 

helt anonymiserade. Nyttjandekravet uppfylls genom att informanterna får informationen att 

materialet enbart används i aktuell undersökning. Efter att undersökningen är slutförd 

kommer materialet förstöras.  
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Trovärdighet och tillförlitlighet  
I Kvale och Brinkmann (2011) kan vi läsa att när det gäller intervjuforskning är en vanlig 

invändning att generalisering inte är möjlig, och visst det kan vara svårt att med ett litet antal 

informanter dra generella slutsatser utifrån de kunskaper som framkommit i studien. Därför 

ska vi vara försiktiga med generaliseringar, men som Kvale m.fl. skriver kanske vi kan 

använda de kunskaper vi producerat genom att överföra dessa till andra situationer där de är 

relevanta. Uppmaningen och frågan blir då ”Hur kan man generalisera?” (Kvale & 

Brinkmann, 2011). De kunskaper vi har fått i vår studie kan komma att användas för att göra 

generaliseringar i större sammanhang om stadieövergångar. Reliabilitet är 

forskningsresultatets tillförlitlighet och konsistens. En stark tonvikt på reliabilitet kan hämma 

en intervjuare, som om den får följa sin egen stil kan vara mer kreativ och öka 

variationsrikedomen i materialet. Validering bör genomsyra hela forskningsprocessen genom 

att kontrollera, ifrågasätta materialet och tolkningar av resultatet för att säkerställa att det som 

mäts är det som avses att mätas (Kvale & Brinkmann, 2011). 

 

Resultat 
Resultatredovisningen kommer redovisas i tre avsnitt utifrån varje frågeställning. Resultaten 

redovisas i teman som presenteras under respektive frågeställning. Presentationen startar i 

samverkan mellan de två skolformerna i vår studie för att sedan övergå till gymnasieskolans 

undervisning och möte med enskilda elever.  

Lärarna kallas L1-L8 och deltagarna i fokusgrupperna F1-F8.   

 

Samverkan mellan en grundskola och en gymnasieskola i samband med 
stadieövergång 
Resultatet under denna rubrik redovisas i fyra teman. De två första “Inför stadieövergången” 

och “Dokumentation och information” beskriver hur skolorna organiserar och överför 

information mellan de båda skolformerna. Det tredje temat visar vilka “Dilemman” som kan 

uppstå i samband med stadieövergången. I det fjärde och det sista temat får vi ta del av vilken 

“Återkoppling” som förekommer efter att övergången skett. Dessa teman visar hur skolorna 

samverkar inför stadieövergången för att den ska fungera för de elever som har behov av stöd 

och anpassningar. Dilemman uppkommer vid denna samverkan, där informationen 

överlämnas både muntligt och skriftligt, och ibland finns behov av återkoppling till 

grundskolan. 
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Inför stadieövergången 

Hur överlämningar mellan grundskola och gymnasiet genomförs är olika, den kan ske 

skriftligt eller muntligt. Det finns också flera olika överlämningar mellan olika yrkesgrupper i 

skolan. En första scanning runt elever med fysiska funktionsnedsättningar görs tidigt genom 

olika möten. 

  

”och är det elever med särskilda behov t.ex. syn, så träffas vi tidigare eller hörs 

åtminstone på telefon, alltså när det gäller fysiska handikapp”.(F2)  

 

Om skola eller vårdnadshavare upplever att det finns skäl har man enskilda överlämningar. 

Skälen kan vara sociala, medicinska eller pedagogiska.  

 

När informationen lämnas till undervisande lärare ges informationen inom programmet på 

överlämningskonferenser eller genom överlämning av dokument från arbetslagsledaren. När 

information är muntlig får mottagaren själv välja att anteckna vad som är viktigt. En risk när 

information lämnas muntligt från person till person är att det finns många tillfällen till egna 

tolkningar av informationen innan den slutligen når den undervisande läraren.  

  

“ja det blir ju som viskleken liksom, ja det förvrängs lite och man lägger in egna 

tolkningar”. (L8)  

  

Vilka personer som deltar vid överlämningarna ser olika ut och hur de olika överlämningarna 

organiseras är ofta kopplat till de personer som deltar. Studie och yrkesvägledaren på 

grundskolan har det övergripande ansvaret för överlämningen från grundskolan till gymnasiet 

och beskrivs som spindeln i nätet.  

 

All information om enskilda elever som överlämnas måste godkännas av vårdnadshavaren. 

Det löser skolorna på olika sätt, genom skriftliga medgivanden eller att vårdnadshavarna 

muntligt nekar att information får överlämnas. Vilket kan innebära att  

  

”föräldrarna vill att ungdomen ska komma som oskrivna kort”. (L2)   

  

Uttrycket oskrivna kort återkommer ofta i vår studie, gymnasieskolan upplever att 

grundskolan och vårdnadshavare inte vill ge information som behövs, grundskolan upplever 

att gymnasieskolan inte vill ha information som ges.  
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”Ja, ibland har man upplevt att gymnasiet inte är intresserade av den information 

vi har att ge, men det är varje elevs förbannade rättighet att man känner till vilka 

anpassningar som är gjorda så man inte börjar från noll”. (F4)  

 

Orsaken som anges är att ungdomarna ska få en nystart. 

 

Skolhälsovården har starkare sekretess och överlämning görs först när gymnasieskolan begär 

journalen genom bemyndigande. 

   

”sen får skolsköterskan på gymnasiet begära namnunderskrifter från 

vårdnadshavare för att kunna lämna vidare sådan information som kanske 

behöver ut till lärare”.(F6)  

 

När mentor fått tillgång till dokumentationen från elevhälsan förmedlas den vidare till 

undervisande lärare.  

Dokumentation och information 

Den skriftliga dokumentation som finns, varierar mellan skolorna. Det framkommer också att 

det är svårt att skapa dokument som ger den information gymnasieskolan är intresserad av att 

få och mycket tid läggs på detta. I elevhälsoteamen har skolsköterskor och 

specialpedagoger/speciallärare egna möten för överlämningar av speciella elevärenden inom 

respektive område.  

 

En del av lärarna upplever att information försvinner och förändras efter vägen och det är en 

av riskerna med alltför mycket muntlig information. De elever som haft åtgärdsprogram eller 

att det gjorts utredningar i grundskolan är oftast väldokumenterade. Information som ges runt 

kunskaper kommer främst fram i åtgärdsprogrammen och om det finns specialpedagogiska 

utredningar. När det gäller vilken information som lämnas så säger lärarna att de ofta saknar 

information om hur grundskolan arbetat med eleven för att nå bra resultat i matematik, man 

får bara veta att de haft matematiksvårigheter. Det stöd som beskrivs är ofta att de undervisats 

i mindre grupp. Vilka anpassningar som krävts för att eleven ska nå målen saknas ofta. 

  

”men vi är nog noggrannare med att skicka med de anpassningar vi gjort med de 

som inte nått betyg”. (F5)  
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”Kanske vi borde förändra det i och med gy11, förut har det alltid sagts att första 

mattekursen varit repetition på grundskolematten. Vad jag förstår är det inte så 

nu, och då är ju information om kunskaperna kanske viktigare. När tiden inte 

finns menar jag.” (F7)  

 

Skolhälsan har skriftliga journaler och dataförda journaler som överlämnas. Det sker numer i 

augusti, september när eleven är på plats på gymnasieskolan.  

Dilemman 

Dilemman som framträder i samband med stadieövergången mellan grundskolan och 

gymnasieskolan är flera. 

 

Ett dilemma som kan uppstå i samband med överlämningar är att inte alla är överens om 

vilken information som behövs för att stadieövergången ska fungera väl. Problemet kan 

innebära att det lämnas för lite eller för mycket information. 

 

  

”I vissa skolor är det lätt att det blir för mycket information också, då är det lätt 

att någon viktig bit försvinner i mängden information”. (F8)   

  

Det är viktigt att man är överens från början vilken information som är väsentlig för 

mottagande skola och skalar bort allt annat.  

 

Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommer sent och det förorsakar problem för ett 

bra mottagande, dokument kan hamna på fel skola eller i fel arbetslag. 

 

 

“Den har hamnat hos fel arbetslag och hos fel lärare och till slut får man den i 

sin hand när man kanske har undervisat i en månad.”. (L1)   

 

När informationen kommer för sent har den inte lika stort värde. Mottagande lärare har redan 

fått söka informationen på annat sätt.   

   

Gymnasieskolor har olika upptagningsområden och ibland är de geografiskt stora. Ett stort 

upptagningsområde innebär ofta att det finns flera gymnasieskolor som ungdomar kan söka 

till. Det händer att grundskolan inte skickar dokumentation förrän gymnasieskolan begär in 

den, för att inte hamna i en rättsosäker situation med dokument som är på fel skola. Detta kan 
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ta tid, att leta reda på den information som saknas, eller att veta vilka elever det behövs en 

överlämning kring. Rutiner saknas och i de fallen kan det vara så att det vilar ett ansvar på 

vårdnadshavaren att informationen kommer fram till gymnasieskolan.  

 

Program och mentorer vet inte vilka ansvarselever de kommer att få och får inte möjlighet att 

skapa bra förutsättningar för mottagandet av de elever som har störst behov av det vid 

skolstart. Det borde vara eleven i centrum, men så är det inte alltid.   

“Och vilka elever är det vi pratar om - det är de som behöver mest stöd.”(F2)  

 

Det här kan bli ett problem för de elever där det första mötet kan vara det som avgör om det 

blir pedagogiska bekymmer eller inte i framtiden. Information om elever som gymnasieskolan 

tidigt uppmärksammar problem runt saknas, varför ingen överlämning gjorts vet man inte. 

Återkopplingen till grundskolan görs inte systematiskt och då kan vårdnadshavaren bli den 

som får samordna informationen.  

 

En kritik som ibland riktats mot grundskolan från gymnasieskolan är att de måste lära 

eleverna att ta mer ansvar inför gymnasieövergången. Grundskolornas arbetssätt försvårar för 

eleverna när de kommer till gymnasieskolan.  

 

Återkoppling  

Återkopplingen görs när någon tycker att det finns behov av mer information och om det finns 

kanaler för att få information. Har man tur finns en kontaktperson angiven i dokumentationen 

annars är samtal mellan matematiklärarna på grundskolan och gymnasieskolan den snabbaste 

och mest effektiva vägen för informationsutbyte om elevernas matematiklärande. Denna 

återkoppling fungerar där lärarna känner varandra över stadiegränserna. Ibland är det 

vårdnadshavare som får se till att återkoppling sker.  

  

”Det har hänt att föräldrar kommer till mig för att få hjälp att få gehör på 

gymnasiet för att de ska pröva anpassningar som deras barn haft på grundskolan 

och som funkat bra där, de har inte känt sig lyssnade på”. (F4)  

  

Vårdnadshavarna är de som får agera budbärare av information mellan skolformerna, 

samtidigt som deras ord inte alltid tas på allvar.  
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Hur matematiklärarna arbetar i åk 1 på gymnasiet för att förebygga hinder i elevers 
matematiklärande 
Resultatet redovisas i fyra teman. De två första teman är “Kartläggning av förkunskaper” och 

“ Elevers uppfattning om matematikämnet”. Matematiklärarna kartlägger på olika sätt elevers 

förutsättningar för matematiklärande i samband med skolstarten på gymnasiet. Informationen 

i kartläggningen påverkar delvis utformningen av undervisningen. De två sista temana är 

“Klimat i klass” och “Ansvar”. Temana bidrar till att visa på hur matematiklärarna arbetar för 

att förebygga hinder i elevers matematiklärande genom att belysa både individens och 

gruppens behov. I samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan påvisas dilemman och 

behov finns att skapa egen information om elevers matematiklärande. 

Kartläggning av förkunskaper 

I studien framkom olika rutiner hur matematiklärarna möter eleverna i samband med 

skolstarten. De flesta elever kartläggs i ett kunskapstest på grundläggande kunskapsnivå för 

åk 9. I vissa fall väljer lärarna att endast kartlägga elever på studieförberedande program. 

Syftet med det inledande testet är att ge viss vägledning om spridningen i klassen och som 

indikator om någon elev har ett lågt resultat. Många elever ser gymnasieskolan som en nystart 

men glömmer att matematiken bygger på gamla kunskaper.  

“Många av de elever som fått ett E i grundskolan men inte har de kunskaperna 

som krävs här, känner sig lurade.” (L6) 

 

“Höga betyg motsvarar inte alltid den kunskap som eleven har med sig, det kan 

bli en chock både för föräldrar och elever att de sjunker i betyg.” (L4) 

Flera av matematiklärarna påpekar att elever kommer till gymnasieskolan med betyg som inte 

motsvarar de kunskaper de behöver och heller inte det betyg de har fått i åk 9. Eleverna har 

fått betyg utan motprestation vilket blir ett hinder i gymnasiestudierna. 

Elevers uppfattning om matematikämnet  

För att få ytterligare information kompletteras kunskapstestet av flera lärare med frågor, som 

ställs skriftligt, kring motivation, inställning och mål med kursen. Frågorna är likartat 

utformade men skiftar något beroende på program.  

 

“Pojkarna skriver inte så mycket. De skriver allt är tråkigt eller det har fungerat.”(L3) 
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De lärare som har rutin att ställa dessa frågor i samband med skolstarten tycker att det är 

värdefullt och även de knapphändiga svaren ger information som påverkar undervisningens 

utformning.  Underlaget diskuterar några av lärarna individuellt med eleverna antingen i 

anslutning till skolstarten eller efter första provet. För många av eleverna finns ingen 

överlämningsinformation att tillgå och målet med samtalet är fånga upp de elever som 

behöver stöd för att nå sina mål. En av lärarna väljer att prata individuellt med de elever som 

har lågt poängtal på det inledande testet och som i frågeformuläret skrivit att de tycker 

matematik är tråkigt. Syftet med samtalet är att komma fram till 

                                         

“hur vi ska jobba för att åtminstone nå ett E under året.” (L5) 

 

Hindren för dessa elever kan vara både matematikängslan och bristande förkunskaper. 

 

Klimat i klasser 

Ett bra klimat i klassen lyfts fram som en förutsättning för att nå framgång i 

matematiklärandet. Lärare som undervisar på yrkesprogram beskriver hur de uppmuntrar och 

försöker stärka elevers självkänsla som ett led i framgångsrikt matematiklärande. På ett av de 

studieförberedande programmen pekar man på att eleverna är vana att arbeta mycket 

självständigt och behöver därför tränas i att samarbeta.  

 

“Vi jobbar mycket med den sociala biten i grupperna från början på 

programmet.” (L3) 

 

En lärare uttrycker att det finns ett antal elever som tycker att matematik är roligt och att det 

är viktigt att ta tillvara deras glädje och låta det påverka arbetsklimatet i klassen, men att det 

är svårt att möta alla elever i stora klasser.  

 

Ansvar 

Låg förkunskapsnivå, högt tempo, brist på studievana och motivation oroar lärarna på framför 

allt studieförberedande program. Trots att eleverna förväntas ta ett större ansvar i samband 

med gymnasiestarten visar det sig att eleverna lägger ned lite eller ingen tid på ämnet 

matematik utanför lektionerna och i vissa fall har de inte med det material som behövs till 

lektionerna. Brist på förmåga att ta ansvar för sitt lärande trots att eleverna börjat på 

gymnasiet förvånar och bekymrar lärarna. 
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Hur elever i behov av anpassningar och särskilt stöd i matematik möts i samband med 

stadieövergången till åk 1 på gymnasieskolan 

Resultatet redovisas i fyra teman.  Det första temat “Anpassningar i undervisningen”, 

beskriver hur lärarna arbetar för att möta elever i behov av anpassningar. De tre temana “Stöd 

och förebyggande arbete”, “Resurser på skolan” och “Ansvar” ger en bild av hur 

gymnasieskolan arbetar eller planerar att arbeta för att möta elever i behov av anpassningar 

och särskilt stöd. Samverkan som sker kring elever i behov av stöd görs på flera nivåer i 

verksamheten. Utgångspunkten för den samverkan är den kartläggning och det förebyggande 

arbetet som gjorts av matematiklärarna i samband med skolstarten.  

Anpassningar i undervisning 

De enskilda lärarna har olika sätt att möta de elever som är i behov av anpassningar och stöd. 

De utarbetar eget material, använder material från tidigare årskurser och organiserar 

undervisningen utifrån elevers behov av struktur. En lärare beskriver att om det i en klass 

finns flera elever i särskilda behov att undervisningen blir 

 

“strukturerad och fyrkantig.” (L7) 

 

Några lärare har provat att splittra klasserna och dela in eleverna i mindre grupper. I samband 

med höstens skolstart planerar en lärare att dela in klassen i mindre grupper om 15 elever och 

schemaläggas mot ämnet svenska för att kunna vara mer flexibla i undervisningen och erbjuda 

eleverna mer tid i det ämne de behöver stöttning. 

Stöd och förebyggande arbete 

Behovet av att möta elever i behov av anpassningar och särskilt stöd med hög pedagogisk 

kompetens lyfts särskilt fram av elevhälsan. De pekar på att mentors uppdrag är att stötta 

elever i behov av särskilt stöd men då det i överlämningsdokumenten inte står mer än att 

eleven har matematiksvårigheter kan det vara svårt att veta hur elevens hinder kan 

förebyggas. Om en mentor har många elever i behov av särskilt stöd kan det vara ett hinder 

för att möta den enskilde elevens behov. 

 

Pedagogiskt behöver många elever mycket strukturstöd. En av lärarna beskriver hur de 

planerar att göra kartläggningen inför kommande skolstart. De avser att genomföra 

kunskapstest i matematik och ett läsförståelsetest innan de träffar vårdnadshavare i samband 

med det första utvecklingssamtalet som hålls i början av terminen. Genom att samordna 

informationen från testen hoppas de att få en tydligare bild av elevernas behov och kunna ge 
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stöd i form av studiepass och extra stöd av specialpedagog/speciallärare. Elever med störst 

svårigheter bör få stöd av den med mest kompetens inom området.  

 

En av lärarna påpekar skillnaden i organisationens agerande att möta elever i särskilda behov. 

När det kommer en elev med fysiska handikapp finns en beredskap i organisationen hur man 

ska agera. Möte med eleven och vårdnadshavare kommer ofta till stånd redan under 

vårterminen och eleven besöker gymnasieskolan flera gången. Övergången till gymnasiet är 

väl förberedd och eleven är väl dokumenterad. 

 

“Varför gör vi inte det med elever som har svårt i skolan?” (L3) 

Det är svårt att hitta bra arbetssätt för svaga elever och många elever behöver mycket 

uppmuntran för att våga tro på sin förmåga. Flera av lärarna provar olika metoder så som att 

jobba med praktisk matematik, diskutera matematik, hitta alternativa examinationsformer för 

att möta elever med provstress och genomgångar på grundnivå som möter de svaga eleverna. 

Gruppernas storlek ses som ett hinder för att möta elever i behov. 

 

“Tyvärr finns det små förutsättningar att hinna med och göra alla de 

anpassningar som kanske många skulle behöva eftersom grupperna är så 

stora.”(L7) 

 

Några lärare som undervisar på studieförberedande program är oroade över att programvalet 

kan vara negativt för eleverna. Detta leder till ett misslyckande för eleven och lärarna ställer 

sig frågan om skolan ska erbjuda särskilt stöd i de här fallen eller om det är studievägledning 

som är den hjälpen eleverna behöver. 

Resurser på skolan 

Skolorna lägger resurser på att stötta elever utanför skoltid i räknestugor, dit alla elever är 

välkomna. Lärarna lyfter fram att det är viktigt att uppmuntra eleverna att använda den extra 

resursen som finns i räknestugan men att det finns elever som inte kan förmå sig att gå till 

räknestugan och de är svårare att hjälpa. Viss stöttning av speciallärare erbjuds både i 

samband med lektioner och vid andra tillfällen men den resursen är begränsad. Däremot finns 

resurspersoner som stöttar eleverna under lektionerna. Det är inte utbildade lärare men har 

goda ämneskunskaper. Några av lärarna menar dock att det som behövs i klassrummet är att 

fler elever får hjälp av speciallärare i matematik. 
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Ansvar  

Mentorn är ofta en mycket viktig person för eleven och särskilt viktig för de elever med 

särskilda behov. Alla elever möter inte sina mentorer i undervisningen och det försvårar 

relationsbyggandet om de bara träffas en gång i veckan på mentorstiden. Om en pedagog 

är mentor för många elever med särskilda behov kan det bli svårt att leva upp till det täta 

mentorskap som eleverna behöver för att klara sina studier.  

 

“Är det någon gång i livet man är vilse, så är det i tonåren.” (F1) 

 

Resultatsammanfattning 
Överlämningar mellan grundskola och gymnasiet genomförs på olika sätt, den kan vara 

skriftlig eller muntlig. En del av lärarna upplever att information försvinner och förändras 

efter vägen, en risk vid muntlig överlämning av information. När det gäller vilken information 

som lämnas saknar lärarna information om hur grundskolan arbetat med eleven för att nå 

resultat i matematik. Lärarna får bara veta att eleven haft matematiksvårigheter. Det är viktigt 

att vara överens om vilken information som behövs för att underlätta stadieövergången och så 

är det inte alltid i dag.  

De två skolorna i studien har olika rutiner hur de möter eleverna i samband med skolstarten. 

På en av skolorna kartläggs alla elever i ett kunskapstest medan det på den andra skolan är ett 

individuellt beslut varje enskild lärare fattar. Informationen i kartläggningen påverkar delvis 

utformning av undervisningen. Några lärare beskriver hur de aktivt arbetar med klimatet i 

gruppen för att skapa förutsättningar för lärande. Låg förkunskapsnivå, högt tempo, brist på 

studievana och motivation oroar lärarna på framför allt studieförberedande program. Brist på 

förmåga att ta ansvar för sitt lärande trots att eleverna börjat på gymnasiet förvånar och 

bekymrar lärarna. 

 

Enskilda lärare har olika sätt att möta de elever som är i behov av anpassningar och stöd. På 

båda skolorna erbjuds elever att gå till en räknestuga och det finns resurspersoner som extra 

hjälp på lektioner. Behovet av att möta elever i behov av anpassningar och särskilt stöd med 

hög pedagogisk kompetens lyfts särskilt fram i fokusgruppen. De pekar också på det stora 

ansvar en mentor har för att stötta elever i behov av särskilt stöd då informationen i 

överlämningsdokumenten är knapphändig. Gruppstorleken ses av lärarna som ett hinder för 

att möta elever i svårigheter.  
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Diskussion 
I den här delen diskuteras metodval och resultat för de tre frågeställningarna utifrån teoretisk 

referensram och forskningsfältet. Avslutningsvis ges en sammanfattning av de slutsatser som 

framkommit och förslag på fortsatt forskning.  

 

Metoddiskussion 
Med utgångspunkt från bakgrunden är syftet att få fördjupad förståelse av hur elevers tidigare 

erfarenheter och behov av anpassningar och stöd i matematik i grundskolan möts i årskurs 1 

på gymnasieskolan, samt hur informationen kring eleverna överförs mellan skolformerna. Vi 

valde att arbeta med en kvalitativ ansats i vår studie. För att belysa frågeställningarna har val 

av informanter gjorts så att författarna genom samtal med två fokusgrupper en från 

grundskolan och en från gymnasieskolan har fått beskrivet hur samverkan organiseras och 

vilken dokumentation som lämnas. Vid planering och genomförande av intervjuerna i 

fokusgrupperna var det svårt att hitta gemensamma tider. I en av grupperna ledde det till att 

gruppen efter ändring av tid utökades med en person som var väl insatt i problematiken. I den 

andra gruppen blev en person sjuk, men att flytta samtalet och hitta ny tid var inte möjligt 

inom given tidsram. Övriga informanter har varit matematiklärare på gymnasieskolan som 

genom individuella intervjuer bidragit med kunskap kring sitt sätt att möta och arbetet med 

elever när de kommer till matematikundervisningen på gymnasieskolan. Via missivbrev har 

informanterna informerats om studiens syfte och genom hela arbetet har etiska regler följts 

(Vetenskapsrådet, 2011).  Informanterna har gett omfattande och innehållsrik information 

utifrån intervjuguiderna, som utformats efter teman men med frågeställningar anpassade till 

respektive grupp. Intervjuerna var halvstrukturerade och öppna för att ge en bred helhetsbild. 

Utformningen av intervjuguiderna ger tillförlitlighet till studien (Kvale & Brinkmann, 2011). 

Innehållet i dessa och vår öppenhet vid intervjuerna påverkades av att vi vid en av 

provintervjuerna förstod att överlämningar är både komplext och kontroversiellt. Då åsikten 

att överlämningar inte gagnar mötet med eleverna och därför borde tas bort ur organisationen. 

Fördelen med att ha använt sig av två intervjuformer har varit att vi fick en bredare bild av 

arbetet kring stadieövergången. Till viss del uppfattade vi även att det gav deltagarna i 

fokusgrupperna insikt om varandras uppdrag och roll i samband med stadieövergången 

(Einarsson och Hammar Chirac, 2011; Esiaiasson m.fl. 2005; Trost, 2010). Det har varit av 

värde för studien att vi intervjuade en fokusgrupp med hemvist på respektive stadie det vill 

säga både den som lämnar och den som tar emot, för att få en bild av hur de ser på 

stadieövergång och överlämning. Analys försvårades av att frågeställningarna inte besvarades 
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av alla informanter eftersom de har olika uppdrag. Informationen belyser komplexiteten i en 

stadieövergång, särskilt när det gäller elever i behov av anpassningar och särskilt stöd som är 

elevhälsans särskilda uppdrag i de båda skolformerna. 

 

Under intervjuerna kom delar av samtalet att handla om förutsättningar i organisationen och 

dess handlingsberedskap. Det perspektivet skulle en skolledare ha kunnat bidra till att ge, 

vilket skulle kunna ses som en brist i vår studie att vi inte intervjuade någon skolledare. 

 

I analysen har informanterna avidentifierats genom att lärare benämnts L1-L8 och 

fokusgruppsdeltagare F1-F8. Risk för igenkännande finns dock, då urvalet är relativt litet och 

kommer från två mindre kommuner. Urvalets begränsning gör att det inte går att dra några 

generella slutsatser från studien. Analysen har gjorts gemensamt av de båda författarna enligt 

den modell som beskrivs i Fejes och Thornberg (2009) Arbetet med analysen har varit 

intressant då det visade sig att kommunerna och skolorna har olika kulturer vad gäller former 

för samverkan och synkronisering och i hur mötet med elever på gymnasieskolan genomförs. 

En dimension i studien som knyter an till det utvecklingsekologiska perspektivet på 

makronivå (Bronfenbrenner, 1979,1999). Larsson (2005) menar att i kvalitativa studier är 

innebördsrikedomen en avgörande kvalitet. Studien ska ha en röd tråd och frågeställningarna 

ska leda till ett kunskapstillskott. I analysen har teman utkristalliserat sig och dessa knyter an 

till de framgångsfaktorer som lyfts fram som viktiga vid en övergång (Skolverket, 2014b). 

Studiens trovärdighet har följt oss då vi återkommit till studiens syfte och 

problemformuleringar under arbetets gång. Arbetet med studien har präglats av ett tätt 

samarbete mellan författarna. Vår förförståelse för området återspeglar vårt intresse för den 

problematik som en stadieövergång kan innebära för en ungdom. Detta och vår ovana vid att 

utföra empiriska studier kan påverka resultatet (Kvale & Brinkmann, 2011). Resultatet 

belyses genom den teoretiska referensram vi valt. Ett utvecklingsekologiskt perspektiv ger oss 

möjligheten att belysa samspelet mellan olika system och hur det påverkar eleven. Det 

sociokulturella perspektivet visar på kopplingen mellan undervisningen och individens 

matematiklärande på gymnasieskolan. 

 

Resultatdiskussion 
Med utgångspunkt från bakgrunden är syftet att få fördjupad förståelse av hur elevers tidigare 

erfarenheter och behov av anpassningar och stöd i matematik i grundskolan möts i årskurs 1 

på gymnasieskolan, samt hur informationen kring eleverna överförs mellan skolformerna. 
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Författarna har genomfört en kvalitativ studie med två olika former av kvalitativa intervjuer 

dels individuellt med åtta matematiklärare på gymnasiet och dels med två fokusgrupper med 

totalt åtta informanter. Fokusgrupperna har bestått av skolsköterska, specialpedagog, 

speciallärare och studie-och yrkesvägledare. En fokusgrupp arbetar på grundskolan och en 

fokusgrupp på gymnasieskolan. Informanterna har genom sina olika perspektiv belyst 

stadieövergången och hur arbetet genomförs med elever under deras första tid på gymnasiet. I 

resultatdiskussionen beaktas informationen från samtliga informanter.  

I resultatet synliggörs att en stadieövergång är komplex. Problematiken är att ha styrning, 

struktur och samsyn kring hur en överlämning och ett mottagande kan göras för att skapa den 

bästa förutsättningen för de elever som är i behov av stöd. Med stöd av det 

utvecklingsekologiska perspektivet belyses faktorer och förhållanden som samverkar kring 

eleven. Elevens möjligheter till lärande kan förstås i det sociokulturella perspektivet.  En 

stadieövergång är en period där eleven befinner sig i flera system och rör sig mellan system. 

De lämnar det invanda och bekanta för att möta något nytt. 

Samverkan mellan två skolformer i samband med stadieövergång  

Stadieövergången är komplex och många olika yrkesgrupper samverkar kring den. Den här 

studien visar att mycket tid läggs på att organisera och genomföra överlämningar i samband 

med stadieövergången mellan grundskolan och de två gymnasieskolor som ingår i studien. 

Den visar att det saknas en gemensam agenda mellan och inom de båda skolformerna, om 

vilken information som ska överlämnas och hur den slutligen ska hamna hos rätt mottagare. 

Det trots att samverkan och synkronisering mellan berörda enheter är en viktig faktor för att 

en övergång ska vara välfungerande. Denna samverkan innehåller tre framgångsfaktorer: 

styrning som handlar om förutsättningar i organisationen, struktur beskriver vilka elever 

samverkan sker kring och samsyn som innebär att det finns en gemensam problemförståelse 

(Skolverket, 2014b). Här kan vi utifrån Bronnfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv se 

alla nivåers påverkan på en elevs situation, allt i från hur skolverket arbetar (macronivån) för 

att påverka skolledningen (exonivå) som ska skapa samverkan mellan skolformerna (meso) 

för att skapa förutsättningar för eleven i den nya skolan (micro). Om en överlämning fungerar 

bra eller dåligt kan bero på vilka personer som arbetar med denna. Det måste skapas rutiner 

som fungerar oavsett vilka personer som är delaktiga. Detta har stöd av Öqvist (2008, 2013), 

som säger att en skola som arbetar systemiskt, hanterar komplexa situationer och letar 

orsakssamband i strävan att förbättra organisationen för ökad kvalitet i verksamheten vilket i 

förlängningen leder till ökad måluppfyllelse. 
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Elever som förbereds på vad övergången innebär och får stöd att hantera denna förändring i 

studiesituationen, kan uppleva en lyckad övergång. Utan detta stöd kan stadieövergången bli 

“beginning of the end rather than a new beginning” (Anderson m.fl., 2000, s. 1). Att i 

undervisningen möta upp på elevernas nivå och på så sätt stärka dem är en faktor som kan 

leda till en lyckad övergång till gymnasiet trots att de bär med sig både en skolgång fylld av 

komplikationer och en trasslig livssituation (Ahlberg, 2013). Det är då av stor vikt att hitta 

rutiner som gör det möjligt att tillmötesgå behovet av stöd och då på ett säkrare sätt, än något 

som en av informanterna jämför med viskleken. En muntlig överlämning i många steg där det 

finns många tillfällen till egna tolkningar som läggs till det som överlämnats. 

 

Det upplevs som ett stort bekymmer av matematiklärarna, att den information de får ta del av 

ofta inte är den information de behöver, för att kunna möta upp elevens matematiklärande. 

Information om hur man arbetat, vilket stöd eller vilka anpassningar som gjorts ges sällan. 

Information om vilken typ av svårigheter eleven har i matematikämnet saknas också. Det som 

överlämnas är oftast att matematiksvårigheter finns eller att eleven undervisats i liten grupp. 

Kunskapsmässiga brister ska lyftas fram, framför färdigheter och förmågor, i relation till 

målen (Andreasson, m.fl., 2009; Asp - Onsjö, 2006). Detta står i kontrast till de 

överlämningar som oftast görs i studien. 

 

All information som överlämnas mellan de två skolformerna måste godkännas av föräldrar 

och det är viktigt att tänka på vilken information som ges och hur den uttrycks. Sfard (1998) 

skriver om hur val av metaforer leder till olika sätt att tänka och metaforen blir en bärare av 

ett förhållningssätt och synsätt som påverkar handlingarna. Enligt Andreasson (2007) görs 

problembeskrivningar både utifrån kunskapsmässiga och beteendemässiga svårigheter, där 

texten i dokumentationen blir en förmedlare av en identitet som följer eleven genom 

skolgången. Det kan vara en förklaring till att det finns föräldrar som inte vill att vissa 

uppgifter lämnas vidare till gymnasieskolan. De vill att deras ungdomar ska få en ”nystart” på 

den nya skolan, en nystart som även Bicknell & Hunter (2012) lyfter fram. Denna önskan om 

nystart finns det förståelse för hos flera av matematiklärarna, men de anser att information ger 

verktyg för att ge en nystart med förutsättningar att lyckas. Informationen ger en möjlighet att 

“utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” 

(Skolverket, 2011, s.10). 
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Att förebygga hinder i matematiklärandet i åk 1 på gymnasiet 

Lärarnas förståelse att inlärning och utveckling varierar mellan olika individer är grunden i 

mötet med elever. Svårigheten är att kunna anpassa undervisningen utifrån den förförståelsen 

(Anderson, m.fl., 2012). Skollagen (3 kap, 3§, 15 kap 2 §) står att alla elever ska kunna 

utvecklas utifrån de egna förutsättningarna och att de ska mötas där de befinner sig 

kunskapsmässigt. Lärare kartlägger eleverna genom kunskapstester, frågeformulär och samtal 

i samband med skolstarten på gymnasiet. Sammantaget ger detta den undervisande läraren en 

bild av klassen och individerna. Svårigheten är att anpassa undervisningen och vilken 

anpassning som är relevant att göra. Flera lärare efterfrågar tidiga insatser av speciallärare. 

Undervisningssättet har stor betydelse för matematiklärandet (Kling Sackerud, 2009; Löwing, 

2004; Samuelsson & Lawrot, 2009; Stadler, 2009). Detta är lärarna medvetna om men menar 

att det finns hinder. Att anpassa undervisningen kan ses i ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

som att det är ett problem på en annan nivå än den läraren befinner sig i, till exempel 

klasstorlek eller elevens bristande förkunskaper (Bronfenbrenner, 1979, 1999). I en anpassad 

undervisning är klimatet i klassrummet en av de faktorer som kan bidra till individens 

möjlighet att utvecklas. Detta samspel med klasskamrater och lärare är värdefullt att 

uppmärksamma utifrån ett sociokulturellt synsätt (Vygotskij, 1978). Vilket klimat som bör 

råda för god inlärning beror på lärarens uppfattning. 

Larson (2014) beskriver hur oförberedda eleverna på studieförberedande program var på 

tempot i undervisningen och undervisningsupplägget som de upplevde som mindre flexibelt 

och mer teoretiskt än i grundskolan. Tempot på de studieförberedande programmen var något 

som lyftes i studien. Informanterna diskuterar om eleverna i stället för stöd skulle erbjudas 

studievägledning för att inte riskera att misslyckas med sina studier. Kling Sackerud (2009) 

menar att lärare på de olika stadierna inte har kunskap om kursmålen på stadiet innan. I 

studien framkom förslag om att erbjuda preparandkurs för att underlätta stadieövergången för 

elever med bristande förkunskaper. 

Eleverna möter andra krav, får större frihet men förväntas att ta ett större ansvar i samband 

med stadieövergången (Garpelin, 1997; Hernandez-Martinez, m.fl., 2011). Hansson (2011) 

skriver att eleven ges ansvar men att läraren ansvarar för arbetsuppgifter och problem. Det 

upplevdes av lärarna i studien som ett hinder för matematiklärandet att eleverna inte kunde 

möta det ansvar som förväntades av dem för att klara studierna. Elever som inte är förberedda 

för den akademiska utmaning som gymnasiet innebär riskerar att hoppa av gymnasiet. Störst 

risk är det för elever i svårigheter och då framför allt pojkar från socioekonomiskt svaga 
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förhållanden och ungdomar med funktionsnedsättning (Hakkarainen, m.fl., 2012). I studien 

lyftes pojkars oförmåga att beskriva sitt matematiklärande och hur de vill att undervisningen 

utformas för att möta deras behov av anpassningar och stöd.  

Gymnasieskolans möte med elever i behov av stöd i matematik vid stadieövergången 

Gymnasieskolans möte med elever i behov av anpassningar och särskilt stöd görs på olika 

nivåer i organisationen vilket knyter an till det utvecklingsekologiska perspektivet 

(Bronfenbrenner, 1979,1999). Gymnasieskolan har avsatt resurser till räknestugor och 

resurspersoner. Detta är ledningsbeslut vilket kan hänvisas till exo-nivå men påverkar elevens 

matematiklärande då det är resurser som eleven själv väljer att använda sig av, ett beslut på 

mikronivå. Att vara en inkännande professionell pedagog som utifrån varje elevs behov kan 

möta dem med anpassad undervisning är en förutsättning för att möta elevers behov av stöd 

(Butterworth & Yeo, 2010; Samuelsson & Lawrot, 2009; Wadlington & Wadlington, 2008).  

 

För att nå en god undervisning som stärker både individen och dess förmåga men också leder 

till god måluppfyllelse, betonar Ahlberg (2013) delaktighet, kommunikation och lärande. 

Anpassningar görs på olika sätt i undervisningen av lärare men flera informanter menar att det 

är ledningsbeslut som behövs för att minska elevgruppernas storlek och att eleverna får 

tillgång till speciallärare. Samuelsson och Lawrot (2009) pekar på olika aspekter att ta hänsyn 

till vid grupperingar. Några informanter provade att göra egna lösningar vad gäller gruppens 

storlek men för framgångsrika flexibla lösningar krävs samarbete mellan olika nivåer i en 

organisation. Skolledare och specialpedagogisk personals synsätt är av stor betydelse och val 

av diskurs påverkar denna elevgrupp i stor utsträckning (Nilholm, 2003). I studien framkom 

funderingar om elevers rätt till stöd kunde vara beroende av vilket program de valt att gå på 

och om de skulle vara motiverade att lära matematik för att få stöd. Detta står i motsats till det 

Strandberg (2006) beskriver utifrån Vygotskijs synsätt att barnets kompetens utvecklas i ”i 

relation till de utmaningar som finns i den värld det lever i” (s.150).  

 

Elevhälsan uttrycker oro för att lärare inte ska orka ta det ansvar som ett mentorsuppdrag 

innebär. Detta menar de drabbar särskilt elever i behov av anpassningar och stöd eftersom 

dokumentationen i samband med överlämningen kan vara knapphändig eller saknas helt. För 

att möta elever i behov av anpassningar och stöd behöver flera nivåer i en organisation 

samverka och synkroniseras (Skolverket, 2014b). Mötet med elever i behov av stöd och 
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anpassningar är beroroende av hur undervisande lärare agerar och mentors uppdrag är 

utformat. 

 

Slutkommentar 
Denna studie har bidragit till att belysa stadieövergång från grundskola till gymnasieskolan 

och att synliggöra gymnasieskolans arbete med elever som tidigare haft behov av stöd i 

matematik i grundskolan. Vi hoppas att studien bidrar till att ge ungdomar förutsättningar att 

nå framgång i sina studier under en period i deras liv som är omvälvande. “Är det någon gång 

i livet man är vilse, så är det i tonåren.” (F1) 

 

Genom frågeställningarna har informanter bidragit med intressant och för studien viktig 

information. Övergången från grundskola till gymnasieskolan är årligen återkommande och 

påverkar alla yrkesgrupper inom skolan. Informanter lyfter fram ansvar på olika nivåer. 

Micro- elevers ansvar och förutsättningar att hantera stadieövergången, Meso- skolors ansvar 

att samverka kring elever, Exo- skolledningens ansvar att fördela resurser.  

Om stadieövergången ska fungera väl bedöms följande tre faktorer som särskilt viktiga, 

förtroendefullt samarbete mellan skola och vårdnadshavare, samverkan och synkronisering 

mellan berörda enheter och professionell dokumentation (Skolverket, 2014b). I studien 

framkom att samverkan och dokumentationen var skiftande. Flera lärare var bekymrade över 

att information anlände försent och den var begränsad till sitt innehåll. De menade att detta 

påverkade elevers möjligheter att nå framgång i sitt matematiklärande. Strandberg (2006) 

menar att lärarens kunskap om elevers bakgrund och kunskapsnivå har betydelse för att kunna 

vägleda eleverna till utveckling. Lärarna i studien gjorde stora ansträngningar för att kartlägga 

eleverna men såg hinder i hur de skulle kunna ge elever i behov av anpassningar och stöd den 

hjälp de behövde. Stora grupper och bristen på speciallärare sågs som hinder för att kunna 

hjälpa elever i behov av stöd. 

 

Studien är relevant ur ett specialpedagogiskt perspektiv genom att den belyser 

övergångsarbetet som är ett uppdrag elevhälsan, i vilken specialläraren ingår, organiserar. 

Anderson m.fl. (2000) listar komponenter som den mottagande skolan bör uppfylla för en 

framgångsrik övergång, bland annat bör det finnas en planeringsgrupp för att organisera 

övergången, en skriven “övergångs”-plan, och att övergångsprocessen utvärderas. I studien 

framkom att flera av informanterna såg möjligheter att utveckla organisationen inför 
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kommande stadieövergång. Elever i behov av anpassningar och stöd ges större möjligheter att 

utveckla sitt matematiklärande och nå minst betyget E i den första kursen på gymnasieskolan 

om de får stöd av en speciallärare i matematik och insatsen görs redan när de börjar på 

gymnasieskolan. 

Fortsatt forskning  
Denna studie beskriver en stadieövergång ur dels ett begränsat tidsperspektiv och dels med 

relativt få informanters perspektiv, men det är skillnader i hur elever möts när de kommer till 

gymnasieskolan. En studie på samma tema men ur ett elevperspektiv skulle bidra till att 

utveckla förståelsen på ett djupare plan för hur det verkligen är att komma till gymnasieskolan 

som ungdom, särskilt för elever som tidigare haft anpassningar och behöver stöd för att klara 

den akademiska utmaning som gymnasiet innebär. Det hade också varit intressant om vi hade 

kunnat delta i överlämningar och följa både elever och matematiklärare under en längre tid för 

att öka förståelsen kring en stadieövergång. En skolledares perspektiv på stadieövergång hade 

bidragit till att få det utvecklingsekologiska perspektivet även på exo- och makronivå, för att 

belysa organisationen kring en överlämning vad gäller syfte, planering och utvärdering.  

 

Ytterligare intressanta frågeställningar som framkommit i samtal med matematiklärarna är hur 

vi kan arbeta med elever och utveckla deras förutsättningar att ta ansvar och känna motivation 

för sitt matematiklärande. Två för undervisningen betydelsefulla områden. 
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  Bilaga 1 
                                              

Västerås 

12 februari 2015 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter på Speciallärarprogrammet med inriktning matematik vid Mälardalens 

Högskola i Västerås/ Eskilstuna. Den sista terminen på utbildningen innebär att vi 

tillsammans ska skriva ett avslutande examensarbete på magisternivå. 

Vi är intresserade av att få veta hur elever som under sin grundskoletid fått anpassningar eller 

särskilt stöd i matematik möts i gymnasieskolan och vilka förutsättningar som ges för att de 

ska klara första matematikkursen i gymnasiet. 

För att belysa vårt intresseområde från olika yrkesgruppers perspektiv, önskar vi att intervjua 

matematiklärare, personal med specialpedagogisk kompetens, studie- och yrkesvägledare och 

personal ur elevhälsan, i så kallade fokusgrupper med 3-4 deltagare i varje grupp. Samtalet 

beräknas ta ca 1-1,5 timmar och vi hoppas att du kan tänka dig att delta. Vi vet att börja på 

gymnasiet är en stor omställning i många ungdomars liv och därför hoppas vi att du vill bidra 

med ditt perspektiv för att belysa problemområdet. 

Din medverkan är frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Vi kommer att 

spela in samtalen för att kunna använda underlaget i det fortsatta uppsatsskrivandet. Möjlighet 

kommer att finnas för den som önskar att ta del av inspelningsmaterialet innan vi påbörjar 

bearbetning och analys. Materialet kommer endast att användas för vårt examensarbete och 

alla deltagare kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

Vi är tacksamma för ditt deltagande och hör gärna av dig, om du har frågor till oss eller vår 

handledare Tina Hellblom-Thibblin på Mälardalens Högskola. 

 

Vänliga hälsningar 

Ann-Sofie Solman                                                                 DitteWålberg 

ann-sofie.solman@xxx                                ditte.walberg@xxx 

Tel nr xxx                                                      Tel nr xxx 

 

 

Tina Hellblom-Thibblin@mdh.se 

 

 

 

 

 

mailto:Hellblom-Thibblin@mdh.se
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Bilaga 2 
                                               Västerås 

                                                                 12 februari 2015 

    

Missivbrev 
Hej! 

Vi är två studenter på Speciallärarprogrammet med inriktning matematik vid Mälardalens 

Högskola i Västerås/ Eskilstuna. Den sista terminen på utbildningen innebär att vi 

tillsammans ska skriva ett avslutande examensarbete på magisternivå. 

Vi är intresserade av att få veta hur elever som under sin grundskoletid fått anpassningar eller 

särskilt stöd i matematik möts i gymnasieskolan och vilka förutsättningar som ges för att de 

ska klara första matematikkursen i gymnasiet. 

För att belysa vårt intresseområde från olika yrkesgruppers perspektiv, önskar vi att samtala 

med matematiklärare, personal med specialpedagogisk kompetens, studie- och yrkesvägledare 

och personal ur elevhälsan. Samtalet beräknas ta ca 1timmar och vi hoppas att du kan tänka 

dig att delta. Vi vet att börja på gymnasiet är en stor omställning i många ungdomars liv och 

därför hoppas vi att du vill bidra med ditt perspektiv för att belysa problemområdet. 

Din medverkan är frivillig och du kan avbryta ditt deltagande när som helst. Vi kommer att 

spela in samtalen och transkribera dem för att kunna använda underlaget i det fortsatta 

uppsatsskrivandet. Möjlighet kommer att finnas för den som önskar att ta del av 

inspelningsmaterialet innan vi påbörjar bearbetning och analys. Materialet kommer endast att 

användas för vårt examensarbete och alla deltagare kommer att avidentifieras i uppsatsen. 

Vi är tacksamma för ditt deltagande och hör gärna av dig, om du har frågor till oss eller vår 

handledare Tina Hellblom-Thibblin på Mälardalens Högskola. 

 

Vänliga hälsningar 

 

Ann-Sofie Solman                                                                  Ditte Wålberg 

ann-sofie.solman@xxx                                                     ditte.walberg@xxx 

Tel nr xxx                                                      Tel nr xxx 

 

                   

Tina.Hellblom-Thibblin@mdh.se 
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Bilaga 3 
Intervjuguide – Special ped., elevhälsa, syv på grundskola och gymnasiet 

·         Börja med kort presentationsrunda, namn, yrke, utbildning, antal år i yrket. Presentation av 

uppsatsen. 

 

Tema - Stadieövergång samverkan o synkronisering, dokumentation, föräldrakontakt 

·         Vilken information kring elevers behov av anpassningar ges i det som grundskolan lämnar 

till gymnasieskolan och hur genomförs överlämningen? 

·         Vad ingår i ditt uppdrag i samband med stadieövergång. Former för återkoppling? 

 

Tema - Mottagande (ej grundskolan) 

·         Hur påverkar den information som givits i samband med överlämning undervisningen på 

elev-, grupp- och organisationsnivå på gymnasieskolan? 

·         Vilka strategier har gymnasieskolan för möta elevers behov av anpassning och särskilt 

stöd? 

·         Vilken support har gymnasieskolan för att möta elevers behov av anpassningar och 

särskilt stöd? 

·         Vilka frågor/problem kommer elever till dig med i samband med att de startar på 

gymnasiet? 

 

Tema- Hur kan det utvecklas/förändras 

·         Om du/ni fick möjlighet att påverka hur elever i behov av anpassningar och särskilt stöd 

möts i gymnasieskolan, vad skulle du/ni föreslå och varför? 

·         Den perfekta övergången... hur skulle den gå till? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide - Matematiklärare gymnasiet. 

·         Börja med kort presentationsrunda, namn, yrke, utbildning, antal år i yrket. 

Presentation av uppsatsen. 

 

Tema - Stadieövergång samverkan och synkronisering, dokumentation, föräldrakontakt 

·         Vilken information kring elevers behov av anpassningar ges i det som grundskolan lämnar 

till gymnasieskolan och hur genomförs överlämningen? 

·         Vad ingår i ditt uppdrag i samband med stadieövergång. Former för återkoppling? 

 

Tema – Mottagande 

·         Vilken information om elevernas förkunskaper i matematik är viktig att ha för att kunna 

ge eleverna en bra övergång till matematikundervisningen på gymnasiet? 

·         Hur påverkar den information som givits i samband med överlämning undervisningen på 

elev-, grupp- och organisationsnivå på gymnasieskolan? 

·         Vilka strategier har gymnasieskolan för möta elevers behov av anpassning och särskilt 

stöd? 

·         Beskriv hur du skulle vilja att strategierna för framtagande av elevernas kunskaper och 

undervisningsbehov ser ut? 

·         Vilken support erbjuds elever i matematikundervisningen för att de ska nå sina mål. 

·         Hur gör du/ni för att möta dessa elevers behov? 

·         Vilka frågor/problem kommer elever till dig med i samband med att de startar på 

gymnasiet? 

·         Finns det annan information om eleverna som du behöver veta för att kunna bedriva 

undervisning? 

 

Tema- Hur kan det utvecklas/förändras 

·         Om du/ni fick möjlighet att påverka hur elever i behov av anpassningar och särskilt stöd 

möts i gymnasieskolan, vad skulle du/ni föreslå och varför? 

·         Den perfekta övergången... hur skulle den gå till? 


