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Abstract 

 

Syftet med denna undersökning var främst att beskriva hur stadieövergången mellan grundskolan och 

gymnasiet upplevs av elever med diagnosen ADHD. Studien syftade också till att skildra elevers 

upplevelser av undervisning och stödinsatser i matematik i årskurs nio och på gymnasiet. Dessutom 

var avsikten att ta del av matematiklärares erfarenheter av hur stadieövergången och 

matematikundervisningen fungerar för elever med ADHD. Undersökningen genomfördes med hjälp 

av kvalitativa intervjuer med elever och lärare och deltagande observationer på en gymnasieskola i 

mellersta Norrland. Mitt arbete tog sin utgångspunkt ur en hermeneutisk-fenomenologisk ansats, då 

intentionen var att ta del av informanternas upplevelser och erfarenheter kring problemområdet, samt 

att jag till viss del gjorde tolkningar utifrån min egen förförståelse. Resultatet visar att elevernas 

erfarenheter av specialpedagogiska insatser i matematikundervisningen påverkar elevernas inställning 

till fortsatt stöd på gymnasiet. Deras upplevelse av tidigare stödinsatser skapades till stor del utifrån 

elevernas känsla av inkludering samt lärarens pedagogiska och didaktiska kompentens. De flesta 

elever beskriver stadieövergången som en chans till nystart, men de upplevde en oro inför att läsa 

matematikkursen, Ma1. Studien visar även att vissa stödinsatser förekom i högre utsträckning i 

grundskolan än på gymnasiet, och att undervisningsgrupperna i matematik var större på gymnasiet. 

Lärarna anser att de pedagogiska överlämningshandlingarna från grundskolan ofta var vaga och 

saknade relevant information. Dessutom upplevde gymnasielärarna att de inte får det gehör som de 

önskar från rektorer när det gäller elevernas behov av specialpedagogiska insatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: stadiebyte, matematiksvårigheter, anpassningar (övergång, ADHD, 

matematik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

2 Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 6 

3 Bakgrund i styrdokument och tidigare forskning ................................................. 7 

3.1 Skolans riktlinjer för elever i behov av särskilda stödinsatser ........................................ 7 
3.1.1 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram ............................................................................ 8 

3.2 ADHD ............................................................................................................................. 9 
3.2.1 En ADHD-diagnos och dess betydelse ......................................................................................... 9 
3.2.2 Elever med diagnosen ADHD i skolmiljö ................................................................................... 11 
3.2.3 ADHD och matematiksvårigheter ............................................................................................... 12 

3.3 Inkludering i undervisningen ........................................................................................ 14 

3.4 Övergångsprocessen mellan grundskola och gymnasiet ............................................... 15 

3.5 Specialpedagogiska perspektiv ..................................................................................... 16 
3.5.1 Kategoriska perspektivet ............................................................................................................ 16 
3.5.2 Relationella perspektivet ............................................................................................................ 17 
3.5.3 Dilemmaperspektivet .................................................................................................................. 17 

4 Teoretiska utgångspunkter .................................................................................... 19 

4.1 Hermeneutisk-fenomenologisk ansats .......................................................................... 19 

5 Metod ....................................................................................................................... 20 

5.1 Metodval ....................................................................................................................... 20 

5.2 Urval ............................................................................................................................. 20 
5.2.1 Presentation av studiens informanter ......................................................................................... 21 

5.3 Kvalitativ intervju ......................................................................................................... 21 

5.4 Deltagande observation ................................................................................................. 22 

5.5 Genomförande .............................................................................................................. 23 

5.6 Analysmetod ................................................................................................................. 24 

5.7 Etiska aspekter .............................................................................................................. 25 

5.8 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet ................................................................... 25 

6 Resultatredovisning ................................................................................................ 27 

6.1 Intervju med elever ....................................................................................................... 27 
6.1.1 Elevernas upplevelser av matematikundervisningen på grundskolan ........................................ 27 
6.1.2 Överlämningar och elevernas upplevelser av stadieövergången till gymnasiet ......................... 30 
6.1.3 Elevernas upplevelse av matematikundervisningen på gymnasiet .............................................. 30 
6.1.4 Elevernas syn på hur ADHD påverkar dem i matematikundervisningen ................................... 33 

6.2 Intervju med lärare ........................................................................................................ 33 
6.2.1 Överlämningar och stadieövergången från grundskolan till gymnasiet ..................................... 33 
6.2.2 Undervisning och stöd i matematik på grundskolan och på gymnasiet ...................................... 34 
6.2.3 Elever med ADHD och matematiksvårigheter ............................................................................ 36 

6.3 Deltagande observationer ............................................................................................. 37 



 

6.4 Sammanfattat resultat ................................................................................................... 37 
6.4.1 Vad berättar elever med diagnosen ADHD om undervisning och stödinsatser inom ämnet 

matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet? ................................................................... 38 
6.4.2 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD övergången från årskurs 9 till årskurs 1 på 

gymnasiet, när det gäller matematikundervisningen? ................................................................ 39 
6.4.3 Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att stadieövergången och 

matematikundervisningen på gymnasiet fungerar för elever med diagnosen ADHD? ............... 39 

7 Diskussion ................................................................................................................ 41 

7.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 41 

7.2 Resultatanalys och diskussion ...................................................................................... 42 
7.2.1 Överlämningar från grundskolan till gymnasiet ......................................................................... 42 
7.2.2 Stadieövergången ....................................................................................................................... 43 
7.2.3 Vikten av en god relation samt elevernas uppfattning om lärarens pedagogiska och 

didaktiska kompetens .................................................................................................................. 43 
7.2.4 Stödformens påverkan på elevens inställning till stödinsatser ................................................... 44 
7.2.5 Gruppstorlek och resursanvändning .......................................................................................... 44 
7.2.6 En långdragen beslutsprocess om särskilt stöd .......................................................................... 45 
7.2.7 Elevernas behov av variation och tydlighet i undervisningen .................................................... 46 
7.2.8 Diskussion av resultatet ur ett specialpedagogiskt perspektiv .................................................... 47 

7.3 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning .............................................. 48 

8 Litteraturlista .......................................................................................................... 50 

 

Bilagor: 

1. Missivbrev till vårdnadshavare 

2. Intervjuguide 1 – elev 

3. Intervjuguide 2 – elev 

4. Intervjuguide – lärare 

5. Observationsprotokoll 

 



5 

1 Inledning 
Under mina 5 år som verksam speciallärare i matematik på gymnasiet har jag deltagit i många 

diskussioner angående stödinsatser för elever i behov av stöd i matematik. Det är inte ovanligt 

att diskussioner förts kring elever med någon funktionsnedsättning, där ADHD har varit 

vanligast förekommande. Bland mina kollegor finns det en allmän uppfattning om att det blir 

mer och mer vanligt att elever som börjar årskurs 1 på gymnasieskolan får betyg i årskurs 9 

som inte överensstämmer med elevernas kunskapsnivå. Följden av detta blir att eleverna får 

svårt att nå målen i den första obligatoriska matematikkursen, Ma1, på gymnasiet.  

 

Vid en granskning av resultatet på ämnesprovet i matematik för årskurs nio, läsåret 13/14, 

visar det sig att 12,5 % av de elever som skrev provet fick betyget F (Skolverket, 2014c). 

Läsåret efter, 14/15, visar statistik att av totala antalet elever på gymnasiet som skrev 

kursprovet i Ma1a, Ma1b och Ma1c var det drygt 21 % av eleverna som fick betyget F 

(Skolverket, 2015b). Det visar att F-betygen på nationella provet i matematik ökat med cirka 

8,5 % från årskurs 9 till årskurs 1 på gymnasiet, trots att det till stor del är samma elevgrupp 

som skrev proven.  Jag kan inte låta bli att sätta på mig mina ”kritiska glasögon” och fundera 

på om det beror på att eleverna har för låga förkunskaper i matematik eller om det är 

gymnasieskolan som är sämre på att möta elever som befinner sig i svårigheter? Erbjuds 

eleverna det stöd som de är i behov av på gymnasieskolan? Kan det vara så att lärarbyten och 

ny skola/klass/grupp påverkar elever med diagnosen ADHD i så hög grad att det inverkar 

negativt på studieresultaten? Samtidigt kanske det finnas elever som ser stadieövergången 

som en nystart och att det i sin tur påverkar elevernas studieprestationer positivt?  

 

Lärare beskriver att elever inte har de kunskaper i matematik som betygen från årskurs 9 visar 

och att det i sin tur leder till att dessa elever får svårt att klara den kommande 

matematikkursen, Ma1, på gymnasiet. Utifrån en situation där lärare upplever att 

stadieövergången mellan grundskolan och gymnasiet är problematisk för elever kan det vara 

intressant att belysa hur elever i behov av stöd i matematik upplever övergången. Just 

stadieövergången mellan grundskola och gymnasiet är ett område som är relativt lite belyst. 

Dessutom är jag intresserad av att få ta del av elevernas upplevelser av 

matematikundervisningen och stödinsatser i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet för att finna 

eventuella likheter och skillnader i undervisningen.  Jag har valt att avgränsa mig till elever 

med diagnosen ADHD med anledning av att det är vanligt jag möter dessa elever i mitt arbete 

och att det därför är en målgrupp som är av intresse. Jag kommer även att intervjua 

matematiklärare på gymnasiet för att få ta del av hur de upplever att stadieövergången och 

matematikundervisningen fungerar för elever med ADHD. Min förhoppning är att denna 

studie ska ge mig en ökad förståelse och insikt i hur vi kan arbeta för att bidra till att 

stadieövergången blir så bra som möjligt för eleverna. Dessutom hoppas jag att den ska ge 

både mig som verksam speciallärare i matematik och andra aktörer inom gymnasieskolan 

ökade kunskaper om hur vi kan bli bättre på att utforma specialpedagogiska stödinsatser till 

elever med ADHD. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att få ökad kunskap och förståelse 

för hur elever med diagnosen ADHD upplever undervisning och stödinsatser inom ämnet 

matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet, samt stadieövergången där emellan. 

Undersökningen syftar också till att ge en bild av hur matematiklärare på gymnasiet 

upplever att matematikundervisningen på gymnasiet och stadieövergången fungerar för 

elever med diagnosen ADHD.  

 

För att besvara studiens syfte utgick arbetet från följande forskningsfrågor: 

 Vad berättar elever med diagnosen ADHD om undervisning och stödinsatser inom 

ämnet matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet? 

 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD övergången från årskurs 9 till årskurs 

1 på gymnasiet, när det gäller matematikundervisningen? 

 Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att stadieövergången och 

matematikundervisningen fungerar för elever med diagnosen ADHD? 
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3 Bakgrund i styrdokument och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att kort sammanfatta delar av gymnasieskolans styrdokument 

samt vilka riktlinjer skolan har att förhålla sig till när det gäller elever i behov av stöd. 

Jag kommer även att presentera delar av den forskning som finns kring ADHD, 

matematiksvårigheter och stadieövergången mellan grundskolan och gymnasiet. Vidare 

kommer jag även att presentera de specialpedagogiska perspektiv som kommer till 

uttryck i en skolas bemötande av elever i behov av stöd. 

3.1 Skolans riktlinjer för elever i behov av särskilda stödinsatser 

En av skolans huvuduppgifter är att anpassa undervisningen så att varje elev får möjlighet 

att lära på de sätt som passar bäst för eleven (Skollagen, 2010:800). När det gäller elever 

som befinner sig i svårigheter och elever med funktionsnedsättning har skolan ett särskilt 

ansvar för att uppmärksamma dessa elever. Om de extra anpassningar som är möjliga att 

genomföra inom den ordinarie undervisningen inte räcker till för att en elev ska nå 

kunskapsmålen, är skolan skyldig att ge eleven särskilt stöd.   

 

I skollagen 1 kapitlet 4 § kan man läsa att:  

 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (Skollagen 2010:800)  

 

Även i läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011) kan man läsa att skolans rektor 

ansvarar för att säkerställa en god utbildning för samtliga elever. Om det efter en tid visar 

sig att extra anpassningar inte har lett fram till önskat resultat är rektor skyldig att 

skyndsamt utse någon som ska genomföra en pedagogisk kartläggning, där man utreder 

om en elev är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014a). Skillnaden mellan särskilt stöd 

och stöd i form av extra anpassningar är insatsernas omfattning och/eller varaktighet. När 

insatserna inte är möjliga att genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen är 

det frågan om ett särskilt stöd (Ibid). För att få ett fungerande samarbete och för att 

stödinsatserna ska bli verksamma är det viktigt att eleven är delaktig i hela processen 

(Ahlberg, 2001; Haug, 1998; Skolverket, 2008; Skolverket, 2014b). Det är rektors ansvar 

att följa upp och utvärdera skolans stödinsatser (Skolverket, 2014b). 
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3.1.1 Pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram 

Vid en pedagogisk kartläggning ska fokus inte vara på individspecifika svårigheter, utan 

på hur skolan utformar och anpassar sin verksamhet för att eleven ska kunna nå uppsatta 

mål: 

 

Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett 

över hur organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att 

se över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den 

aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade. 

(Skolverket, 2014a, s. 10) 

 

Enligt Skollagen (2010:800) ska eleven ges inflytande över utbildningen och elevers 

delaktighet vid kartläggningsarbetet och upprättandet av ett åtgärdsprogram har enligt 

Asp-Onsjö (2006) visat sig bidra till högre måluppfyllelse. Därför är det viktigt att 

samarbeta med både elev och vårdnadshavare för att ta till vara på deras upplevelser och 

värdefulla kunskaper. Kartläggningen ska beskriva elevens skolsituation på grupp-, skol- 

och individnivå för att man ska kunna se hur olika faktorer samverkar. På skolnivå ska 

man titta på hur skolan organiserar sin verksamhet och på resursfördelningen. På 

gruppnivå ska man bl.a. titta på gruppsammansättning, lärmiljö, pedagogiska metoder 

och bemötande.  När man kartlägger på individnivå ska man titta på elevens 

kunskapsutveckling och måluppfyllelse över tid. Det är även viktigt att kartlägga elevens 

sociala situation. Trots att den pedagogiska kartläggningen ska innefatta alla tre nivåer, 

visar tyvärr forskning att det fortfarande i huvudsak kartläggs på individnivå (Skolverket, 

2003; Hjörne & Säljö, 2013). 

 

Den pedagogiska kartläggningen ska ligga till grund för när rektor fattar beslut om ett 

åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev. Om så är fallet är rektor skyldig att utse någon 

som ska skriva åtgärdsprogrammet. Avsikten med ett åtgärdsprogram är att det ska ge 

stöd och utvecklingsmöjligheter åt elever som av olika anledningar inte når skolans 

kunskapsmål, samt att säkerhetsställa att eleven får det stöd den behöver. 

Åtgärdsprogrammet ska innehålla en kortfattad redogörelse av elevens behov samt 

beskriva vilka åtgärder som ska vidtas med en tydlig ansvarsfördelning, samt när och hur 

uppföljning och utvärderingar ska ske. Uppföljning och utvärdering ska göras 

kontinuerligt. Åtgärderna som redovisas ska vara konkreta och utvärderingsbara 

(Skolverket, 2014b).  

 

Tidigare forskning visar att elever i behov av stöd ofta får samma eller liknande åtgärder, 

trots att de har olika förutsättningar och upplever olika typer av skolsvårigheter (Haug, 

1998; Ahlberg, 2001; Skolverket, 2001; Skolinspektionen, 2014a). Skolan väljer ofta 

förenklade tillvägagångssätt utan att ta hänsyn till den kontext som omger eleven. Skolors 

arbete brister när det gäller att utreda elevers behov av stöd, att dokumentera, åtgärda och 

följa upp vidtagna åtgärder (Skolinspektionen, 2014b; Skolverket, 2008).  
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3.2 ADHD 

Förkortningen ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Gillberg (2013) 

beskriver ADHD som ett överaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Han tala 

om tre olika typer av ADHD: en som domineras av uppmärksamhetsbrist, en som 

domineras av överaktivitet och bristande impulskontroll och en som domineras av både 

uppmärksamhetsbrist, överaktivitet och bristande impulskontroll. Personer med 

diagnosen ADHD har ofta en kraftig nedsättning av exekutiva funktioner så som att 

hämma sitt eget beteende, att påbörja en handling, lågt arbetsminne, svårigheter med att 

förutse och planera, bristande tidsuppfattning och eftertänksamhet (Ibid). En del i 

uppmärksamhetsproblematiken är att personens belöningssystem är svagt utvecklat vilket 

kan leda till svårigheter till självmotivation och ett motstånd att genomföra uppgifter som 

inte ger omedelbar belöning. Bristande impulskontroll kan leda till att personen får starka 

och svårkontrollerade känsloreaktioner ofta i samband med ostrukturerade situationer. 

Överaktivitetssymtomet visar sig genom att eleven har svårt att reglera sin aktivitetsnivå, 

vilket ofta gör att aktivitetsnivån ligger väldigt högt. En hög aktivitetsnivå tar mycket 

energi vilket i sin tur kan leda till att eleven även kan få en mycket låg aktivitetsnivå, i 

synnerhet när det är något som individen upplever som ointressant och tråkigt (Gillberg, 

2013). Personer med diagnosen ADHD är ingen homogen grupp med samma symptom, 

utan symptomen kan yttra sig på lite olika sätt men med vissa gemensamma drag. Faktorer 

i omgivningen och motivationen kan påverka symtomen i olika situationer. Gillberg 

(2013) och Trillingsgaard, Dalby,  Østergaard, Beck, & Beese (2011) hävdar att man 

genom rätt träning kan få oönskade beteenden att mildras så att individen kan leva med 

sin funktionsnedsättning utan att det blir ett handikapp. Det är vanligt att personer med 

diagnosen ADHD har annan samtidig problematik, så som psykisk ohälsa, missbruk, 

motoriska koordinationssvårigheter och svårigheter med läsförståelse (Kadesjö & 

Gillberg, 2001).  

3.2.1 En ADHD-diagnos och dess betydelse 

Enligt Kadesjö (2008) och Kopp (2010) har cirka 5 % av eleverna i svensk grundskola en 

ADHD diagnos, och ADHD är därmed den vanligaste förkommande neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning. Pojkar får 3-5 gånger så ofta diagnosen jämfört med flickor 

(Gillberg, 2013). Flickor med ADHD uppvisar en annan symtomprofil än pojkar, vilket 

till viss del är kopplat till biologiska könsskillnader. Pojkar har i större utsträckning ett 

störande, hyperaktivt beteende som påverkar omgivningen och pojkar blir därför ofta 

utredd i ett tidigare skede än flickorna (Ibid). Flickornas vanligaste symptom i form av 

bristande uppmärksamhet, avledbarhet och blyghet är svårare för omgivningen att 

upptäcka (SBU, 2005; Sonnby, 2014).  SBU:s (2005) undersökning visar att flickor med 

ADHD överlag är mindre hyperaktiva och har inte beteendeproblem i lika hög 

utsträckning som pojkarna med ADHD. Tidigare undersökningar visar att flickor som har 

ADHD upptäcks i betydligt lägre omfattning jämfört med pojkar med ADHD (SBU, 

2005; Sonnby, 2014). I vuxen ålder kvarstår i de flesta fall de grundläggande 

svårigheterna, de som hänger samman med bristerna i de exekutiva funktionerna, men 
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överaktiviteten och impulsiviteten avtar oftast med ökande ålder (Mossler, Kadesjö & 

Hellgren, 2004). 

 

Det förs en rad diskussioner om diagnosens vara eller icke vara, och många ställer sig 

frågande till om en diagnos är till fördel för eleven. ADHD är en medicinsk diagnos som 

ställs utifrån ett beteende (Ekström, 2012). Kärfve (2000) är skeptisk till att en ADHD-

diagnos är tillförlitlig och menar att de kriterier som används för att ställa en diagnos kan 

passa in på de flesta barn när de passerar vissa stadier i livet. Enligt Nilholm (2007) är en 

diagnos aldrig objektiv, utan det finns alltid en subjektiv bedömning som bakgrund när 

diagnosen ställs. En diagnos kan ge en känsla av befrielse för individen då den ger en 

förklaring till det som, både den själv och omgivningen, upplever som ett avvikande 

beteende.  Skrtic (1995) hävdar att en diagnos inte är till fördel för eleven, utan att det är 

skolan som drar nytta av en diagnostisering. Skolan kan då lägga problemet hos individen 

och att skolan behöver därmed inte anpassas till elevens individuella behov. Hjörne och 

Säljö (2013) menar att diagnostisering och elevers problem i skolan är något som är 

centralt i det kategoriska perspektivet, där diagnoser och dess påverkan på 

specialpedagogiska insatser ofta har lett till särskiljande lösningar i form av undervisning 

i särskilda undervisningsgrupper. Enligt författarna har studier visat att diagnosen ADHD 

används för att isolera elevers svårigheter till att de beror på någon avvikelse hos eleven. 

Genom en diagnos skapas elevens identitet och risken är att diagnosen används för att 

förklara oönskade beteenden i skolan. Med en diagnos menar de att risken är större att 

man inte tittar på hur den pedagogiska miljön runt eleven kan ha en negativ påverkan på 

eleven. En ADHD-diagnos ger inte relevant pedagogisk information för planering av 

specialpedagogiska insatser för en elev och ska därför inte ligga till grund för en 

specialpedagogisk insats (Nilholm, 2007). Haug (1998) anser att om det är diagnosen som 

ligger till grund för specialpedagogiska insatser är det stor risk att skolan friskrivs från 

sitt ansvar att se över och förbättra den pedagogiska miljön runt eleven. Han ställer sig 

kritisk till diagnostisering och ser det ur två perspektiv. Haug (1998) menar att det finns 

brister vad det gäller diagnostisering då de är ofullständiga och inte ger en klar och 

entydlig bild. Det är i slutänden upp till varje enskild läkare att fatta beslut utifrån sin 

egen uppfattning om individen och diagnoser blir därför både osäkra och starkt präglade 

av kulturella värderingar. Dessutom hävdar han att en diagnos kan leda till stigmatisering1 

genom att eleven avskiljs från den ordinarie undervisningen, vilket kan påverka elevens 

självbild, motivation och lärande negativt.  Det finns en risk att en ADHD-diagnos 

används för att visa att eleven inte passar in i den ordinarie undervisningen, vilket riskerar 

att ligga till grund för ett långtgående utanförskap som kan ge långvariga konsekvenser 

för eleven (Haug, 1998; Skolverket, 2009).  

                                                 
1 Stigmatisering kan förklaras som utpekande och avvikande 
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3.2.2 Elever med diagnosen ADHD i skolmiljö 

Enligt Skolinspektionens rapport (2014b) finns det ett mycket begränsat utbud av 

utredningar och utvärderingar som behandlar skolsituationen för specifikt elever med 

diagnosen ADHD. Det är vanligt att skolor brister när det gäller att kartlägga och 

analysera elevernas individuella behov och förutsättningar samt att det finns skolor som 

saknar specialpedagogisk kompetens (Skolinspektionen, 2014a). I en studie som 

genomfördes av Skolverket (2006) framkom det att skolor ofta har svårt att finna 

långsiktiga lösningar för elever med mindre synliga funktionsnedsättningar så som 

ADHD, och att de lösningar som skolor hittar för dessa elever skiljer sig stort mellan olika 

kommuner.  

 

Elever med diagnosen ADHD presterar sämre i skolan jämför med elever utan ADHD-

diagnos (SBU, 2005). Enligt Hwang & Nilsson (2011) är det vanligt att ADHD yttrar sig 

genom att eleven: 

 

 gör slarvfel och är ouppmärksam 

 har svårt att organisera aktiviteter och uppgifter 

 undviker uppgifter som kräver mental uthållighet 

 blir lätt distraherad av yttre stimuli 

 har svårt att sitta still och eleven vill gärna vara uppe och röra sig 

 har svårt med turordning och att vänta på sin tur 

 pratar väldigt mycket 

 

Utöver svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet kan eleven ofta 

få sammankopplade känslomässiga svårigheter så som humörsvängningar och 

vredesutbrott, nedstämdhet, oro, osäkerhet och svag självkänsla. Det kan i sin tur leda till 

bland annat utanförskap och mobbing samt lägre studieresultat (Ibid). Klingberg (2011) 

menar att större elevgrupper och en stressigare arbetsmiljö i skolan bidrar till att fler 

elever får problem i skolan, och då i synnerhet elever som uppvisar symtom på ADHD. 

Nylin & Wesslander (2003) framhåller vikten av att genomföra klassrumsinventeringar 

för att på bästa kunna anpassa studiemiljön för eleverna. I en miljö som utformas på ett 

lämpligt sätt bidrar till att problemen med hyperaktivitet och impulsivitet minskar för 

elever med ADHD. Specialpedagogiska insatser ska innefatta elevens hela 

utbildningsmiljö med en grundlig problematisering. Det innebär ett tidskrävande arbete 

och det måste få ta tid, för att det ska skapas en förståelse för den komplexitet som eleven 

befinner sig i. Skolverkets (2015a) studie visar att det är vanligt förekommande att skolor 

använder tester, som både är normerande2 och tidsbesparande, för att skapa sig en bild av 

elevens kunskapsnivå, dessvärre visar studien att det i betydligt mindre utsträckning görs 

utredningar där miljö, möjlighetsfaktorer och deltagarperspektivet spelar roll.  

 

                                                 
2 Normerade tester utgår från ett ”normalmått”. 
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Vid Hjälpmedelsinstitutets (2014) intervjustudie med elever med ADHD och deras lärare 

framkom det att det är viktigt att läraren tar hänsyn till elevernas olika behov när det gäller 

teknik och anpassningar. Lärare som förmedlar relevant kunskap och visar förståelse vid 

sitt bemötande med eleverna har större framgång i sitt pedagogiska arbete med eleverna 

(Gillberg, 2013; Hjälpmedelsinstitutet, 2014).  Några av de pedagogiska insatser som 

framhålls som väsentliga vid arbetet med elever med diagnosen ADHD är lärares 

förhållningssätt mot eleverna, betoning av regler och instruktioner och ett arbetssätt som 

främjar elevens lärande och kontroll av beteendeproblem (Hjörne & Säljö, 2013). 

Tidigare studier har visat att elevernas negativa beteenden uppmärksammas i betydligt 

högre utsträckning än vad elevens positiva egenskaper uppmärksammas, i synnerhet när 

det gäller pojkar med ADHD (Nylin & Wesslander, 2003). Låg självkänsla har 

rapporterats som mer förekommande hos flickor med ADHD än hos pojkar med ADHD 

(Nadeau, Littman & Quinn, 2002). Gillberg (2013) poängterar vikten av att bygga upp 

och stärka elevens goda sidor likväl som att försöka eliminera elevens negativa beteende 

för att öka elevens självförtroende. Omgivningens inställning, kompetens och bemötande 

mot elever med funktionsnedsättning, är till stor del avgörande för elevens utveckling i 

skolan och felaktiga bemötanden från vuxna kan leda till att elevens negativa beteenden 

förstärks (Nylin & Wesslander, 2003; Gillberg, 2013; Skolverket, 2015a). Det är oerhört 

viktigt att fokusera på det positiva i första hand och ge uppmuntran och beröm för att inte 

urholka elevernas självkänsla och tilltro till vuxna. 

3.2.3 ADHD och matematiksvårigheter 

Att en elev hamnar i matematiksvårigheter kan bero på både yttre och inre 

påverkansfaktorer. När det gäller yttre påverkansfaktorer handlar det om det som 

påverkar eleven utifrån, så som den skolmiljö som eleven befinner sig i. När det gäller 

elever med diagnosen ADHD kan de få svårigheter om de befinner sig i en studiemiljö 

med yttre störningsmoment. Eleverna kan därmed drabbas av stora koncentrations- och 

uppmärksamhetssvårigheter, vilket i sin tur kan påverka elevens arbetsminne, förmåga att 

automatisera, uthållighet, aktivitetsgrad och simultankapacitet (Lunde, 2011). 

Arbetsminnet är det minne som eleven använder under själva inlärningstillfället. Om en 

elev med diagnosen ADHD utsätts för mycket yttre stimuli i samband med 

inlärningstillfället får den svårt att ta till sig den information som ges och inlärningen kan 

därmed bli försämrad när eleven får svårigheter att lägga instruktioner på minnet (Ibid). 

Stress påverkar även människans arbetsminne negativt. Därför är det viktigt att eleven får 

tydlig information, eleven ska känna sig trygg med uppgiften och veta vilka förväntningar 

som läraren har på eleven. När det gäller matematik har studier visat att ett bra 

arbetsminne ökar elevernas kunskaper i matematik (Klingberg, 2011). 

Multiplikationstabellen är ett exempel i matematiken som bygger på vårt arbetsminne.  

Matematiska problemlösningsuppgifter kan bli svåra att lösa för elever med nedsatt 

arbetsminne, när de innehåller mycket information i textform och kräver lösningar i flera 

steg (Wernholm, 2009).  Det blir för mycket information och siffror som eleven ska hålla 

i minne (Lunde, 2011). Elevens kognitiva förmåga kan utvecklas genom att eleven får 
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använda sitt arbetsminne till att minnas och upprepa korta sektioner och arbetsmoment 

(Klingberg, 2011). För att en elev med ADHD ska få goda möjligheter att följa med i 

undervisningen bör läraren ge eleven individuella instruktioner där läraren kan förklara 

och hjälpa eleven att dela upp större uppgifter i mindre delmoment. Uppgifterna bör vara 

anpassade för eleven så att eleven upplever att den behärskar och förstår uppgiften, på så 

sätt blir eleven uppmuntrad att arbeta vidare med uppgiften (Lunde, 2011). Elever med 

ADHD tappar lätt motivationen, därför är det oerhört viktigt med kontinuerlig och 

stärkande feedback för att eleven ska orka arbeta vidare med uppgiften. 

 

I en studie som genomförts av Willcutt och Pennington (2000) framkom det att 15-40 

procent med dyslexi även hade en ADHD-problematik och att 25 procent av alla elever 

med en ADHD-diagnos var i matematiksvårigheter. Även Gillberg (2013), Kadesjö 

(2008) och Hellström (2012) hävdar att det är vanligt att elever med ADHD har läs- och 

skrivsvårigheter. Elever med ADHD kan få svårt att lära sig att knäcka läskoden på grund 

av sina koncentrationssvårigheter, och omvänt kan elever få koncentrationssvårigheter 

när den upplever att texten är för svår eller ointressant (Mossler, Kadesjö & Hellgren, 

2004). Läs- och skrivsvårigheter kan även bottna i elevens kognitiva svårigheter. En elev 

med läsinlärningssvårigheter kan även få problem i matematik, man kan därmed se en 

orsaksriktning mellan matematikinlärning och läsinlärning (Sterner & Lundberg, 2002).  

 

 
 

Figur 1. Inget direkt samband mellan matematiksvårigheter och lässvårigheter, men gemmensamma 

bakomliggande faktorer som gör att båda typerna av svårigheter kan uppträda samtidigt hos en elev (Sterner 

& Lundberg, 2002, s. 3).  

En elev som ofta får uppleva ett misslyckande får med stor sannolikhet en negativ 

självbild av att inte duga, inte förstå och en känsla av att inte vara delaktig. Det i sin tur 

kan leda till att eleven tappar tron på sin egen förmåga att lära, vilket kan leda till både 

matematiksvårigheter och lässvårigheter. Svårigheterna kan interagera och förstärka 

varandra i ett ömsesidigt samspel (Ibid). 
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3.3 Inkludering i undervisningen 

Begreppet inkludering beskrivs på lite olika sätt, men utgångspunkten i begreppet ger 

uttryck för människors lika värde och rätt att delta i samhällets gemenskap (Ahlberg, 

2013). I skolans värld innebär inkludering att skolan ska vara organiserad utifrån det 

faktum att elever är olika och alla elevers rätt att till en likvärdig utbildning som bidrar 

till utveckling och lärande för eleven. Inom specialpedagogik menar Nilholm (2007) att 

begreppet inkludering har centrala värden för delaktighet och gemenskap i skolan samt 

påtalar vikten av att elever i behov av särskilt stöd ska uppleva delaktighet och 

sammanhållning i skolan. Undervisningen ska individanpassas och skolan ska motarbeta 

och reducera risken att en elev hamnar i skolsvårigheter. Varje elev ska känna sig delaktig 

och respekterad för den man är och eleven ska inte behöva anpassa sig efter någon 

normalitetsmall. 

 

Enligt Skolverkets (2015a) rapport finns en variation i hur elever med 

funktionsnedsättning beskriver sina erfarenheter av skoltiden. För vissa är det ett 

plågsamt minne, medan andra elever är mycket nöjda när det gäller bemötande och 

stödinsatser i skolan. Stödinsatser för elever i grundskolan är påtagligt ofta i form av liten 

undervisningsgrupp och nivågruppering. Vissa elever är väldigt nöjda med denna 

stödform då eleverna upplever att de finner ett lugn och möjlighet till koncentration, 

medan andra elever upplever undervisning i liten grupp som ett utanförskap från den 

ordinarie gruppen (Skolverket, 2015a). Ahlberg (2015) hävdar att vi måste vara medvetna 

om att det blir konsekvenser av den kategorisering av elever som fortfarande råder i 

skolan. Kategorisering kan leda till att eleverna känner sig avvikande från normen vilket 

i sin tur leder till exkludering, att eleven får en känsla av utanförskap från klass- eller 

gruppgemenskapen. För att undvika det menar Haug (1998) att alla som arbetar i skolan 

bör ha grundläggande kunskaper i specialpedagogik för att få kännedom om hur de kan 

hjälpa olika elever i olika situationer och miljöer. För att skapa en inkluderande 

undervisningsmiljö är det viktigt att vidga sitt perspektiv och inrikta sig mer på samspel, 

omgivning, ledarskap och grupprocesser (Ahlberg, 2015). Haug (1998) menar att det även 

behövs professionellt stöd och resurser till skolan. 

Nederlag 

Frustration 

Låg självkänsla 

Läs-

svårigheter 

Matematik-

svårigheter 

Figur 2. Sambandet mellan lässvårigheter och matematik förmedlas av låg självbild (Sterner & Lundberg, 

2002, s. 4).  
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3.4 Övergångsprocessen mellan grundskola och gymnasiet 

Tidigare forskning som finns om stadieövergången mellan grundskolan och gymnasiet är 

mycket knapp. Den forskning som finns behandlar oftast stadieövergångar i matematik 

från gymnasieskolan till högskola/universitet (Hernandez-Martinez, Williams, Black, 

Davis, Pampaka & Wake, 2011; Jablonka, Ashjari & Bergsten, 2012; Nilsen, 2014).  

 

Vid stadieövergångar är det många förändringar som sker och det är ett flertal faktorer 

som kan påverka eleven och dess matematikinlärning. Övergången till gymnasiet är 

generellt den mest komplexa (Skolverket, 2014d). När eleven kommer från grundskolan 

till gymnasiet innefattas övergången inte bara av en ny skola utan även av en ny läroplan, 

nya klasskamrater och ny skolpersonal. Det i sin tur kan leda till bland annat förändring 

av pedagogik, lektionsupplägg, lärarstöd. Gymnasieskolan blir i många fall mer storskalig 

och innebär även att det är många olika lärare som eleverna träffar under en skolvecka. 

Dessutom kan även vissa kurser pågå under en kortare period för att därefter ersättas av 

en ny kurs med ännu ett lärarbyte. I en studie som genomfördes av Anderson, Jacobs, 

Schramm & Splittgerber (2000) framkom det att eleverna på gymnasiet upplever att 

kurserna är svårare än i grundskolan och att lärarna är mer strikta.  Stadler (2009) 

beskriver att matematiska resurser, så som föreläsningar och läroböcker, kan få en ändrad 

roll i undervisningen vilket inte alltid är så uppenbart för eleven. Därför är det viktigt att 

läraren, förutom att stödja elevernas matematiska lärande, stöttar eleverna i hur upplägget 

för matematikundervisningen kommer att vara och vilka förväntningar läraren har på 

eleven. Studietempo och förväntningar på vad som är elevernas eget ansvar kan se väldigt 

olika ut för de olika skolstadierna (Ibid). Larsson (2014) har i sin avhandling kommit 

fram till att det finns stora likheter mellan de båda skolstadierna när det gäller lektionernas 

struktur och elevernas frihet att välja uppgifter att arbeta med. Han menar att det kan ha 

bidragit till att stadiebytet inte upplevdes som särskilt dramatiskt för eleverna som ingick 

i den studien. Studien visade även att de största skillnaderna, när det gäller 

matematikundervisningen i grundskolan och på gymnasiet, var att de gemensamma 

genomgångarna på gymnasiet var fler och att studietempot var högre jämfört med i 

grundskolan. Dessutom ansåg eleverna att den övergripande planeringen var mindre 

flexibel på gymnasiet. 

 

Tidigare forskning, som inte är ämnesspecifik, visar att hur eleverna uppfattar lärarens 

stöd vid inlärning påverkar elevens motivation och upplevelse av ämnet (Stadler, 2009). 

Relationen mellan lärare och elev är en stor påverkansfaktor på elevens motivation att 

lära sig matematik, lika väl som elevens tro på sin egen förmåga och känslan av trygghet 

i gruppen (Attard, 2010). I och med att det blir nya gruppsammansättningar på gymnasiet 

kan det leda till att elevens trygghet rubbas vid stadieövergången. Alla förändringar som 

sker vid stadieövergångar kan leda till att elevens studieresultat försämras, men 

förändringarna kan även leda till att eleven får ny inspiration och ökad motivation vilket 

i sin tur kan ge positiv påverkan på elevens inlärning och studieresultat (Attard, 2010). 

En stadieövergång kan utgöra ett hinder eller en möjlighet för eleven. För många elever 
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blir övergången oproblematisk, men det finns elever som är extra sårbara och utsatta, 

vilket i många fall gäller elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2014d). För elever 

som varit i behov av stödinsatser i grundskolan är det extra viktig att överlämningen sköts 

på ett genomarbetat och bra sätt, när de kan vara i behov av fortsatta stödinsatser på 

gymnasiet. 

 

Vid stadieövergångar kan problem uppstå när eleverna inte har de förkunskaper som de 

förväntas ha när det kommer till det högre skolstadiet. Dessa problem kan bero på brister 

i kommunikation mellan skolor och lärare, så som att man tolkar kunskapsmål och 

kunskapskrav på olika sätt eller att det finns ett glapp mellan kurs- och ämnesplanerna 

för de olika skolstadierna (Brandell, Hemmi & Thunberg, 2008). I samband med 

stadieövergångar genomförs överlämningar av dokumentation, en dokumentation som 

kan variera stort mellan olika kommuner och skolor. Det förekommer att informationen 

både är vag, missledande och i värsta fall osann (Asp-Onsjö, 2006; Bicknell & Hunter, 

2012). Det är vanligt att överlämningar enbart ger en beskrivning av elevens svårigheter, 

och att lösningsförslag på hur skolan kan möta elevers behov uteblir (Skolverket, 2014d). 

För att gymnasieskolan skall kunna tillvarata och bygga vidare på de kunskaper och 

färdigheter som eleven har är det viktigt att informationen är både relevant och ger saklig 

information. Resultatet i Andreasson (2007) avhandling visar hur elevdokumentation kan 

få betydelse för vilka lösningar och åtgärder som vidtas för att hantera en elevs 

svårigheter, vilket i sin tur kan vara avgörande för elevens identitetsbyggande.  

3.5 Specialpedagogiska perspektiv  

Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är grunden till utveckling och lärande att i det 

pedagogiska arbetet möta eleven där den befinner sig. Det gäller att stödja eleven så att 

den kan utvecklas maximalt utifrån individuella förutsättningar. Vilka stödåtgärder som 

vidtas för elever i svårigheter varier kraftigt både mellan både skolor och Kommuner. Till 

viss del beror det på ekonomiska förutsättningar, men till stor del även vilken syn, 

inställning och förståelse som råder hos personalen i skolan (Skolinspektionen, 2014a). 

Inom specialpedagogisk verksamhet och forskning brukar man i huvudsak utgå från tre 

olika perspektiv; det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet och 

dilemmaperspektivet.  

3.5.1 Kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet karaktäriseras av att problem och brister tillskrivs eleven, 

och är effekter av låg begåvning eller svåra hemförhållanden (Ahlberg, 2007; Nilholm, 

2007). Inom detta perspektiv talar man om elever med svårigheter. Eleven kategoriseras 

utifrån det normala och på grundval av detta utsätts eleven för särskilda åtgärder. Det är 

vanligt att man använder sig av olika tester, diagnoser och studier för att synliggöra 

grundläggande problem. Inom det kategoriska perspektivet är det eleven som ska anpassa 

sig till undervisningen. Det söks sällan efter generella lösningar utan sortering sker utifrån 

en snäv normalitet och man försöker lösa problemet på så kort tid som möjligt, ofta genom 
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särlösningar för eleven (Hjörne & Säljö, 2013). Haug (1998) menar att det kategoriska 

perspektivet har ett nära samband med den segregerade integreringen, där eleven 

undervisas enskilt eller i en mindre grupp av en speciallärare/specialpedagog. Eleven 

kompenseras för att kunna anpassa sig till skolan och samhället, istället för att skolan 

anpassas för att passa eleven. Nilholm (2007) hävdar att detta perspektiv är det som har, 

och fortfarande är, det mest dominerande synsättet inom skolans specialpedagogiska 

verksamhet. Han menar även att ett av målen för forskning inom det kategoriska 

perspektivet har varit att finna korrekta undervisningsmetoder för elever med diagnos.  

3.5.2 Relationella perspektivet 

De senaste trettio åren har man mer och mer börjat lyfta fram det relationella perspektivet 

(Nilholm, 2007). Inom detta perspektiv lokaliseras svårigheter till faktorer som ligger 

utanför eleven, i elevens lärmiljö. Nilholm (2007) förklarar att man i det relationella 

perspektivet utgår från alla elevers olikheter och att det är skolan och samhället som måste 

anpassa sig till eleven. I detta perspektiv talar man om att eleven befinner sig i svårigheter. 

Istället för att fokusera på elevens egenskaper läggs fokus på sociala processer som kräver 

specialpedagogiska insatser. Haug (1998) menar att det är skolan som system som 

genererar problem som medför att eleven hamnar i svårigheter. Långsiktiga strategier 

läggs upp och de åtgärder som görs innebär att hela skolmiljön ses över och att de 

specialpedagogiska behoven problematiseras. Det specialpedagogiska arbetet stället krav 

på kunskaper i utbildningsmiljöns komplexitet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 

2001). Inom det relationella perspektivet ser man elevers olikheter som en tillgång, 

förespråkar ett inkluderande arbetssätt samt arbetar långsiktigt och förebyggande. 

Dessutom finns ett motstånd till att föra diskussioner om vad som är normalt och onormalt 

och diagnosers användbarhet ifrågasätts (Nilholm, 2007). 

3.5.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet är inte ett lika förankrat perspektiv som de tidigare två nämnda 

perspektiven och är inte heller lika vedertaget inom den specialpedagogiska forskningen. 

Nilholm (2007) menar att dilemmaperspektivet uppkom som kritik mot det kategoriska 

och det relationella perspektivet. Inom skolans verksamhet uppkommer valsituationer 

som medför att man hamnar i dilemman, dilemman som saknar givna svar och lösningar. 

Samtidigt som skolan ska vara likvärdig och ge alla elever samma kunskaper, så ska 

skolan ta hänsyn till varje elevs förutsättning och behov. Elevernas erfarenheter, förmågor 

och egenskaper ser olika ut, men skolan ska ge dem alla en likvärdig utbildning. Det kan 

i sin tur leda till ”spänningar” mellan det gemensamma och det anpassade vilket kan leda 

till ett dilemma (Nilholm, 2007; Persson, 2013). I dagens skola ska vi sträva efter att 

utbildningen ska vara inkluderande och bygga på demokrati, men för att vi ska uppnå 

detta för samtliga elever krävs både resurser och professionellt stöd. Nilholm (2007) 

menar att dilemmaperspektivet utgår från att det inte finns något enkelt svar på hur man 

bäst ska göra för att anpassa för varje enskild elev och att de anpassningar som görs i sin 

tur kan innebära nya problem för eleven, läraren, skolan eller samhället.  
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Dilemmaperspektivet ska inte ses som en medelväg mellan det kategoriska och det 

relationella perspektivet, utan istället som ett helt nytt specialpedagogiskt synsätt. 

Grundtanken är att dilemman är motsättningar som det inte går att finna lösningar på, 

men som ständigt kräver ställningstaganden av aktörerna (Nilholm, 2007; Haug, 1998). 

Pedagogerna i skolan måste kunna reflektera och analysera över sina handlingar utifrån 

de olika handlingsalternativ de har, samt insiktsfullt reflektera över bortvalda 

handlingsalternativ (Ibid). Med utgångspunkt i ett dilemmaperspektiv blir ett kategoriskt 

synsätt, med kategoriseringar och särskiljande lösningar, demokratiskt oförsvarbart. 

Även det relationella perspektivet kritiseras när skolor försöker finna lösningar på 

komplexa frågor när det gäller att hantera elevers individuella olikheter. Nilholm (2007) 

hävdar att det då är oundvikligt att det uppkommer dilemman, om än i nya former.  
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4 Teoretiska utgångspunkter  

Inom vetenskaplig forskning finns det ett flertal teorier och perspektiv att utgå ifrån. Det 

som ligger till grund för min studie är en kombination av en hermeneutisk och en 

fenomenologisk ansats som jag presenterar nedan. 

4.1 Hermeneutisk-fenomenologisk ansats 

Inom fenomenologin är det inte objekt eller saker i sig som studeras utan hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människan (Kvale & Brinkmann, 2014). För att komma åt någons 

levda värld måste man vända sig till den människa, för vilken fenomenet man vill 

undersöka framstår på ett visst sätt (Bengtsson, 2005). Inom livsvärldsforskning strävar 

man efter att få ett grepp om människans erfarenhet av aktuella fenomen, vilket i denna 

studie innebär en vändning mot elever i matematiksvårigheter och med diagnosen ADHD 

samt deras matematiklärare på gymnasiet. För att studera någons livsvärld kan olika 

avgränsningar behöva göras (Ibid). Min avgränsning av informanternas livsvärld blir 

skolan och dess lärmiljö.   

 

Inom hermeneutiken söker man en djup förståelse, man söker innebörd och mening 

genom att göra tolkningar utifrån sin egen förförståelse (Bengtsson, 2005).  

Hermeneutiken kan vara den brygga som behövs mellan forskarens livsvärld och de 

studerade människornas livsvärldar.  Vid mina kvalitativa intervjuer kan det innebära att 

min förståelse för informanternas upplevelser ökar.  Kvale & Brinkmann (2014) anser att 

hermeneutiken i högsta grad är relevant vid kvalitativa intervjuer, eftersom att 

forskningsintervjun är ett samtal om informantens livsvärld där den muntliga diskursen 

förvandlas till texter som ska tolkas. Det blir därmed en subjektiv tolkning, eftersom 

tolkningen kommer till, konstrueras, i mig själv. Då jag själv arbetar inom denna kontext3 

och har erfarenhet sedan åtta år tillbaka kan jag omöjligt lägga min förförståelse åt sidan. 

Jag kan dock vara så öppen som möjligt under arbetets gång och försöka medvetandegöra 

och reflektera över min förförståelse. Detta tolkningsförfarande kan beskrivas som den 

hermeneutiska cirkeln, vilket innebär att meningen hos en del endast kan förstås om den 

sätts i samband med helheten (Bengtsson, 2005). Cirkeln kan sedan utvecklas till en 

spiral, där man i tolkningen börjar i någon del för att därefter försöka sätta denna del i 

samband med helheten (Ibid). 

 

Inom en hermeneutisk-fenomenologisk studie menar Bengtsson (2005) att tolkning av 

insamlat material bör vara följsam mot materialet.  Dessutom är det en ansats att föredra 

vid både insamling och bearbetning om man vill få kunskap om människors förståelse av 

sin livsvärld.  Jag kommer att växla fokus mellan helhet och delar genom studien när jag 

använder mig av både intervju och observation som undersökningsmetod. Mitt 

                                                 
3 Kontext betyder omständigheter, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation 
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intervjumaterial kommer att ligga till grund för vad jag kommer att studera vid mina 

observationer.   

 

5 Metod 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet vid min undersökning. Jag beskriver med 

vilka medel jag sökt svar på mina forskningsfrågor, vilka förutsättningar jag haft, hur min 

urvalsprocess gått till samt hur materialet bearbetats och analyserats. Här redogörs också 

för etiska aspekter som ligger till grund för undersökningen och det förs ett resonemang 

kring studiens tillförlitlighet och giltighet. 

5.1 Metodval 

Som tidigare nämnts grundar sig valet av datainsamlingsmetod på vilket syfte och vilka 

frågeställningar man utgår ifrån. Inom forskningen finns det två olika inriktningar, 

kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder används framförallt inom 

naturvetenskaplig forskning och kännetecknas av mätningar och exakta siffror (Bryman, 

2011). Kvalitativa metoder syftar till djupare kunskap och förståelse för hur individer tolkar 

och uppfattar sin verklighet (Ibid). Syftet med min studie är att få ökad förståelse och 

kunskap om hur elever upplever undervisning och stödinsatser i matematik samt övergången 

från årskurs 9 till årskurs 1 på gymnasiet. Dessutom är jag intresserad av att ta del av 

matematiklärares syn på hur detta fungerar för eleverna och hur de anser att de kan 

anpassa undervisningen för elever med ADHD. Därför har jag valt en kvalitativ 

forskningsmetod där jag använt mig av intervju och observation som 

undersökningsmetod. Genom att kombinera olika metoder, triangulering, får man ett 

bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Bryman (2011) menar att intervju, deltagande observation och en kombination av dessa 

är lämpliga metoder i kvalitativa studier. För att söka svar på mina forskningsfrågor valde 

jag att genomföra en kartläggande undersökning med individuella kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer med både elever och lärare som sedan kompletterades med 

deltagande observationer. Målet var att erhålla ett nyanserat beskrivande material som 

reflekterar intervjupersonens erfarenheter utifrån sin livsvärld och göra kvalitativa 

analyser. Med tanke på tidsaspekten för examensarbetet begränsades informanternas antal 

till fyra elever och två gymnasielärare i matematik.  

5.2 Urval 

Avgränsningen i denna studie gäller elever med diagnosen ADHD och som läser 

matematikkurs 1 på gymnasiet. Eleverna ska även ha varit aktuell för någon form av 

stödinsatser i matematik i årskurs nio. Eftersom min avsikt inte var att kunna generalisera 

de uppfattningar jag fick fram, utan snarare visa på en variation av uppfattningar kring 

övergångsprocessen från grundskolan till gymnasieskolan inom ämnet matematik, ansåg 

jag det lämpligt att i min undersökning göra ett strategiskt urval till intervjuerna. Min 

ambition var att min intervjugrupp skulle bli så heterogen som möjligt, såväl könsmässigt 
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som utifrån programval. Under vårterminen 2014 tog jag kontakt med en kommunal 

gymnasieskola, för att i ett tidigt skede säkerställa att jag fick möjlighet att genomföra 

studien på skolan under höstterminen 2015. Både skolans ledning och matematiklärare 

var positivt inställd till studien. Skolan ligger i mellersta Norrland där det sammantaget 

studerar cirka 750 elever. Gymnasieskolan erbjuder ett utbud av yrkesprogram, gymnasial 

lärlingsutbildning och högskoleförberedande program. 

 

Vid höstterminens start skedde ett första urval utifrån grundskolornas överlämningar till 

gymnasieskolan, överlämningar som jag fick ta del av via skolans specialpedagoger och 

speciallärare. Jag använde mig av en strategisk urvalsteknik, ett så kallat målinriktat urval, 

där förhoppningen var att finna personer som var relevanta till de frågeställningar som 

ställts upp för undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid urvalet av respondenter 

var det två kriterier som skulle uppfyllas, det första kriteriet var att eleverna skulle ha en 

fastställd ADHD-diagnos och det andra kriteriet var att eleverna deltog i någon form av 

stödundervisning i matematik i årskurs nio. Jag valde ut fyra stycken elever i årskurs ett 

som stämde in på uppsatta kriterium. Det gjordes en sortering utifrån kön genom att jag 

valde ut två flickor och två pojkar på fyra olika program. Urvalet av elever är fördelat 

mellan yrkesinriktade och teoretiska program vilket innebar att eleverna läste två olika 

Ma1-kurser. För att få en ökad förståelse och inblick i kontexten4 intervjuade jag 

elevernas lärare i matematik samt genomförde deltagande observationer på elevernas 

matematiklektioner.  

 

5.2.1 Presentation av studiens informanter 

För att bevara de medverkande informanternas anonymitet har de fått fingerade namn. 

Eleverna kallas Katja, Olle, Fia och Paul. De fyra eleverna kom från olika grundskolor i 

den aktuella kommunen och vid undersökningstillfället gick eleverna i årskurs ett på 

gymnasiet. Katja, Olle och Paul gick på ett yrkesprogram där de läste matematikkurs 1a 

och Fia på ett högskoleförberedande program och läste matematikkurs 1b. Lärarna kallas 

Astrid och Lotta. De har båda varit verksamma matematiklärare på gymnasiet under en 

längre tid, Astrid i lite drygt 25 år och Lotta i 15 år. Astrid bedrev vid 

undersökningstillfället matematikundervisning på flera olika yrkesprogram, och Lotta 

undervisade på både yrkes- och studieförberedande program. Lärarna är behöriga att 

undervisa i matematik på gymnasienivå. 

5.3 Kvalitativ intervju 

Att använda sig av den kvalitativa intervjun som metod innebär att man genom 

konversation kommer nära den intervjuades tankar och åsikter (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Till skillnad från den kvantitativa metoden där man samlar 

information som kan översättas till siffror och mätas, är man här ute efter den intervjuades 

                                                 
4 Kontext kan beskrivas som omständighet, sammanhang, omgivning, eller övergripande situation. 
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djupare tankar och reflektioner. Kännetecknande för kvalitativt perspektiv är att man inte 

från börja vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Det man vill studera handlar ofta om 

kvalitet och inte om exakta mätvärden. 

 

Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer där jag utgick från en intervjuguide 

(se bilaga 2, 3 och 4). Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att intervjufrågor kan 

bedömas utifrån en tematisk dimension där frågornas relevans beaktas i förhållande till 

det ämne som undersöks. Utifrån varje frågeställning skapade jag därför ett generellt tema 

och inom varje tema formulerade jag relevanta intervjufrågor med syfte att fånga in 

väsentlig information. Kvale & Brinkmann (2014) anser att det är önskvärt att genomföra 

en pilotstudie innan de riktiga intervjuerna genomförs. Jag genomförde två provintervjuer 

med en elev och en lärare som inte ingick i min undersökning. Det gav mig möjligheten 

att byta ut, ta bort och omformulera frågor som var svårtolkade eller överflödiga. 

Dessutom gav pilotintervjuerna mig idéer på nya frågor som jag kunde ställa till 

informanterna.   

 

Intervjuguiden gav mig som intervjuare trygghet och struktur samtidigt som jag kunde 

vara flexibel och ställa förståelsefördjupande frågor, vilket både Bryman (2011) och 

Kvale & Brinkmann (2014) ser som en styrka med en halvstrukturerad intervju som 

undersökningsmetod. Nackdelen kan vara att forskarens eget deltagande i intervjun kan 

påverkar respondenten och hur denne svarar på frågorna. Mellan intervjuare och 

respondent uppstår alltid någon form av samspel så som att intervjuaren kan påverka 

respondenten med sitt tonfall eller kroppsspråk, vilket kallas intervjueffekten (Ibid). För 

att motverka en intervjueffekt har jag försökt att vara så neutral som möjligt och ställt 

breda och öppna frågor med stort utrymme för egen tolkning av frågan.  

 

Jag har valt att intervjua varje individ enskilt och inte i grupp då Kvale & Brinkmann 

(2014) menar att gruppintervjuer lätt kan resultera i en kaotisk datainsamling och en 

förlust av kontroll över intervjusituationen. Det finns även en risk att enskilda 

informanters svar kan förvrängas på grund av grupptrycket från övriga deltagare. Ett 

annat problem är att respondenterna inte har tystnadsplikt vid en gruppintervju, vilket kan 

leda till att de inte vågar säga vad de tycker i rädsla för att de det som sägs ska läcka ut 

till andra. 

5.4 Deltagande observation 

Deltagande observation innebär att forskaren själv deltar i den studerades vardagsliv 

genom att genomföra observationer i den situation som är av intresse för undersökningen 

(Bryman, 2011). Enligt Fangen (2005) är det viktigt att den deltagande observatören 

interagerar till en nivå som inte påverkar det sociala samspelet i den miljö man befinner 

sig. Observation är en bra kompletterande metod för att hjälpa forskaren att nå en bättre 

helhetsbild och därmed ett tydligare resultat. Vid observationer har forskaren möjlighet 
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att uppfatta sådant som inte uttrycks i ord, vilket kan skapa en bakgrund för den tolkning 

man senare ska göras (Ibid). Syftet med mina observationer var att själv få ta del av det 

som informanterna beskrev vid intervjuerna samt att få en ökad förståelse av den kontext 

som deltagande elever och lärare befann sig i. Dessutom var jag intresserad av att fånga 

upp sådant som inte framkom vid intervjuerna, men som än dock var av intresse för min 

studie. Mina observationer utgick från ett observationsprotokoll (se bilaga 5). 

5.5 Genomförande 

I god tid innan intervjuerna och observationerna genomfördes togs personlig kontakt med 

de utvalda eleverna och lärarna, varvid studien och dess syfte presenterades. Samtliga 

intervjuer genomfördes inom ramen för elevernas skoltid och lärarnas arbetstid. Eleverna 

intervjuades under lektionstid efter överenskommelse om detta med berörda lärare. Min 

bedömning var att det skulle kunna bli svårt att få eleverna att ställa upp på intervju under 

raster och håltimmar. Eleverna intervjuades vid två tillfällen, där det första 

intervjutillfället låg cirka en månad efter terminsstart, med en förhoppning om att 

elevernas upplevelse av matematikundervisningen på grundskolan och 

övergångsprocessen till gymnasieskolan skulle finnas färsk i minnet. Den andra intervjun 

genomfördes cirka en och en halv månad senare, där låg fokus på elevernas upplevelse 

av matematikundervisningen på gymnasieskolan. Lärarna intervjuades efter genomförda 

elevintervjuer. Anledningen till det var att jag ville sätta elevernas upplevelse i förgrunden 

för att därefter konstruera frågor för att få ta del av lärarnas bild av samma fenomen. 

Lärarintervjuerna genomfördes på deras schemalagda planeringstid.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ska intervjuarens försiktighet prägla både samtal och 

frågeställningar så att svaren inte påverkas av denne. Samtliga intervjuer genomfördes i 

ett mindre grupprum där vi kunde sitta ostört. Vi började med en gemensam fikastund för 

att informanterna skulle få tid till återhämtning och för att skapa en förtroendeingivande 

och trivsam atmosfär.  Mina intervjuer inleddes med att jag påminde informanterna om 

syftet med min undersökning. Dessutom informerade jag om det frivilliga deltagandet 

och att respondenten när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Innan 

ljudinspelningen påbörjades fick respondenten ge sitt godkännande att samtalet spelades 

in. Vid intervjuerna strävande jag efter att lugn och öppet intresserad hållning för att 

informanten skulle uppfatta mig som en god lyssnare (Kvale & Brinkmanns, 2014). Jag 

bekräftade det informanten förmedlade genom att ge korta bejakande svar och genom att 

använda mig av ett bekräftande kroppsspråk. Vid samtliga intervjuer använde jag mig av 

inspelningsfunktionen på min mobiltelefon, vilket gav mig möjlighet att helt och fullt 

koncentrera mig på respondenten. I direkt anslutning till intervjuerna överfördes 

ljudfilerna till min personliga dator och ljudfilerna raderades därefter från 

mobiltelefonens minneskort. Både inspelning av intervjuerna och överföring av 

ljudfilerna blev lyckade vid alla intervjuer. Elev- och lärarintervjuerna varade i 25-40 

minuter beroende på hur pass utmålande informanternas berättelser var.  
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Efter att jag transkriberat intervjumaterialet och gjort en första analys av resultatet 

planerade jag, tillsammans med elevernas undervisande matematiklärare, in 

lektionstillfällen där jag fick tillfälle att genomföra mina observationer. Vi planerade in 

fyra lektionstillfällen för varje elev, vilket resulterade i att jag totalt genomförde 16 

deltagande observationer på de fyra elevernas matematiklektioner. Vid 

observationstillfällena valde jag att delta i undervisningen genom att sitta längst bak i 

klassrummet vid lärarledda genomgångar för att därefter börja cirkulera i klassrummet. 

Jag kunde därmed hjälpa de elever som behövde hjälp samtidigt som jag genomförde 

observationen utifrån de fokusområden som jag tog fram i form av ett 

observationsprotokoll (bilaga 5). Syftet med denna form av observation var att få ta del 

av elevens vardagliga miljö på ett så naturligt och avslappnat sätt som möjligt. I direkt 

anslutning till lektionens slut satte jag mig ner och skrev ner vad jag observerat utifrån 

observationens förutbestämda fokusområden.    

5.6 Analysmetod 

I direkt anslutning till intervjuerna påbörjade jag transkriberingen. Kvale & Brinkmann 

(2014) menar att transkriberingen bör följa på förhand uppsatta regler då även den är en 

analytisk akt. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant, förutom delar där jag gjorde 

bedömningen att vi hamnat på sidospår som inte var relevanta för min studie eller där 

informanten gjorde harklingar eller upprepningar av det som redan sagts. Vid 

bearbetningen av intervjusvaren använde jag mig av den analysmetod som Kvale & 

Brinkmann (2014) benämner meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att 

man formulerar om innebörden i det som sagts i några få ord, genom att sammanfattar 

intervjupersonernas svar till kortare meningar.   

 

Intervjuanalysen har genomförts i enhet med Kvale & Brinkmanns (2014) 

rekommendationer. Till att börja med genomlästes utskrifterna i sin helhet tillsammans 

med observationsanteckningarna. Därefter sökte jag centrala teman, meningsenheter, som 

intervjupersonerna uttalade och som var betydelsefulla för undersökningens syfte och 

frågeställningar. I nästa steg sammanfattades det mest väsentliga i korta och enkla 

meningar. Utifrån utvalda teman började jag att behandla varje intervju för sig, för att till 

sist fått ihop ett dokument för varje tema där alla respondenters svar jämfördes 

sinsemellan. Intervjuernas centrala teman var: stadieövergång, överlämning, 

måluppfyllelse, studiemiljö, lärare, grupp, undervisning, stöd och anpassningar, 

specialpedagogiska resurser och ADHD-diagnosens betydelse. För att underlätta arbetet 

med att koppla textmaterialet till rätt tema använde jag mig av överstrykningspennor i 

olika färger, där varje tema fick en egen färg. Slutligen analyserade och sammanställde 

jag resultatet där jag utgick från både intervjumaterialet och mina deltagande 

observationer. 
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5.7 Etiska aspekter 

I min studie har jag tillämpat de rekommendationer som Vetenskapsrådet (2002) anger 

för att uppnå god forskningsetik. Där beskrivs fyra huvudkrav vid forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Jag har i god tid informerat rektor, berörda elever och pedagoger om min studie. De elever 

som jag intervjuat var inte myndiga och därför fick elevernas målsmän ge sitt skriftliga 

godkännande till elevernas deltagande innan undersökningen påbörjades (Bilaga 1). Inför 

varje intervju gav jag utförlig information som beskrev syftet med studien samt framhöll 

deltagarens anonymitet. Informanterna fick även information om att deltagandet var 

frivilligt och att man när som helst kunde avbryta intervjun. Dessutom berättade jag att 

allt datamaterial skulle förvaras på ett säkert sätt så att ingen utomstående skulle få 

tillgång till det samt att informationen endast skulle användas i forskningssyfte i mitt 

examensarbete. Innan intervjuerna påbörjades frågade jag om respondentens samtycke 

till inspelning av intervjuerna.  

5.8 Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

I min studie har inte tillräckligt många elever deltagit för att jag skall kunna göra generella 

uttalanden. Resultatet är beroende av sin kontext vilket gör att undersökningen är en 

beskrivning av hur det såg ut på denna skola, för dessa elever och vid just denna tidpunkt. 

Därför finns det ingen anledning att generalisera över en större population, vilket inte 

heller är min ambition med undersökningen. Däremot kan jag se likheter med tidigare 

undersökningar som gjorts inom området. 

 

Enligt Bryman (2011) handlar reliabilitet om studiens tillförlitlighet. En hög reliabilitet 

innebär att en upprepning av studien skulle ge samma resultat. Eftersom mitt arbete 

grundar sig på data som är hämtat från intervjusvar finns det alltid en risk att gå miste om 

reliabilitet, på grund av bristfällig kvalitetssäkring av data. Svaren skulle kunna bli 

annorlunda vid en annan tidpunkt och med en annan intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 

2014). Mina intervjuer har dock en viss grad av standardisering då jag använt mig av en 

intervjuguide vid samtliga intervjuer, dock olika intervjuguider för elever och lärare. 

Genom att utgå från en intervjuguide ökar chansen till att ett liknande resultat skulle 

kunna uppnås vid ett annat undersökningstillfälle. När jag presenterade studiens syfte 

innan intervjun påbörjades fick respondenterna möjlighet att få samma förförståelse 

(Kvale & Brinkmann (2014). Jag har även försökt att undvika ledande frågor vid 

intervjuerna för att öka studiens reliabilitet. De följdfrågor som ställts är dock färgade av 

den specifika individ som intervjuar och det kan bidra till att reliabiliteten kan 

ifrågasättas. 

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är en undersöknings validitet ett mått på hur väl man 

studerar det man avser att studera. Validiteten under en intervjuprocess handlar om 
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tillförlitligheten i informanternas redogörelser och kvaliteten på själva intervjuerna (Ibid). 

Det handlar inte bara om vilka metoder som används utan även forskaren är avgörande 

för hur kvaliteten av det insamlade materialet blir. Jag har stärkt validiteten i min 

undersökning genom att utföra pilotenkäter. Det gav mig möjlighet att se om mina frågor 

var relevanta och jag kunde korrigera mina frågor inför min undersökning. Validiteten 

ökade även då jag under mina intervjuer hade möjlighet att ställa följdfrågor och få 

förtydliganden. Jag försökte även att minimera risken för att mitt förhållningssätt under 

intervjuerna skulle påverka elevernas svar, genom att anpassa mig efter respondentens 

personlighet och tona ner mig själv. Inför intervjuerna gjorde jag ett antal lektionsbesök 

för att skapa en första kontakt med respondenterna. Min förhoppning var att 

lektionsbesöken skulle bidra till att eleverna skulle känna sig mer trygga med mig och 

därmed på ett ärligt sätt våga delge mig deras innersta tankar vid intervjuerna. Ärliga svar 

ökar studiens validitet. För att analysen ska vara av hög validitet är det viktigt att den 

analys som görs omfattar giltiga tolkningar och logisk hållbarhet (Kvale & Brinkmann 

2014). Detta har jag haft i beaktande under analysarbetet och strävat efter att mina 

tolkningar av det empiriska materialet skulle vara gångbara och logiskt välgrundade. 
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6 Resultatredovisning  

Under denna rubrik presenterar jag resultatet utifrån mina elev- och lärarintervjuer samt 

observationer. I resultatet kommer jag att benämna extra anpassningar och särskilt stöd 

som stöd eller stödinsatser. Jag har valt dessa benämningar därför att det utifrån intervjuer 

kan vara svårt att avgöra om de aktuella stödinsatserna har varit i form av anpassningar, 

extra anpassningar eller särskilt stöd. 

6.1 Intervju med elever 

Vid redovisningen av elevintervjuerna har jag använt mig av tre underrubriker som 

beskriver det huvudsakliga och övergripande innehållet.  

6.1.1 Elevernas upplevelser av matematikundervisningen på grundskolan  

För att ge en tydlig struktur när jag redogör för elevernas individuella upplevelser av 

matematikundervisningen på grundskolan har jag nedan valt att beskriva deras 

upplevelser var för sig.  

Katja 

I årskurs 9 bestod Katjas klass av cirka 20 elever. Hon berättar att det ofta var hög ljudnivå 

på lektionerna i matematik. Från och med årskurs sju fick hon stöd av en speciallärare, 

ett stöd som fortsatte under hela högstadietiden. All undervisning tillsammans med den 

ordinarie gruppen upphörde därmed. Katja tror att hon fick arbeta med ett annat material 

och skriva andra prov än eleverna i den ordinarie undervisningsgruppen. Stödinsatserna 

bestod av enskild undervisning tillsammans med en speciallärare, ibland var det någon 

fler elev med i gruppen. Lektionsupplägget var oftast att specialläraren genomförde 

kortare genomgångar som följdes av enskild räkning. Katja berättar att specialläraren 

gjorde tydliga planeringar som visade vad som var tänkt för varje lektion. Varje moment 

i matematik avslutades med ett skriftligt prov som både genomfördes med och rättades 

av specialläraren. Katja skrev även nationella prov enskilt tillsammans med 

specialläraren. 

 

Katja beskriver att hon upplevde ett utanförskap och att hon kände sig isolerad och 

saknade gemenskap med den ordinarie matematikundervisningen. Hon uppfattade sig 

själv som mindre intelligent än de andra eleverna i klassen:  

 

”Jag var värdelös på matematik i grundskolan!”  

 

Katja anser att specialläraren var kunnig och snäll samt att hon brydde sig om Katja. Hon 

kunde förklara matematik på ett sätt som bidrog till en ökad förståelse hos Katja. Katja 

kan dock inte minnas att specialläraren gav henne någon bra och konstruktiv feedback: 

 

”Det skulle ha varit bra om man fått veta om man gjort något bra, och inte bara 

dåliga saker…”  
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Katja hävdar att specialläraren hjälpte henne på prov genom att ge henne ledtrådar och 

presentera rätta svar för uppgifter och att det var en stark bidragande orsak till att hon 

nådde betyget E på vårterminen i årskurs nio.  

Olle 

På matematiklektionerna i årskurs nio var klassen delad i två grupper, där den ena gruppen 

hade matematik och den andra gruppen hade NO. Det gjorde att gruppen i matematik blev 

en grupp om cirka 13 elever. Olle beskriver att lektionerna oftast introducerades med 

lärarledda genomgångar som efterföljdes av individuell räkning i läroboken. Eleverna 

fick samarbeta om de ville. Olle använde sig av samma arbetsmaterial som de andra 

eleverna. Läraren konstruerade planeringar för varje avsnitt och varje avsnitt avslutades 

med ett skriftligt prov. När proven var rättade återkopplade läraren resultatet till varje 

elev. Vid en lektion i veckan fick Olle möjlighet att träffa en speciallärare, tillsammans 

med två till tre andra elever i klassen. I och med att Olle inte var nöjd med speciallärarens 

pedagogiska skicklighet vägrade han att följa med specialläraren.   

 

Olle upplevde den ordinarie läraren som tydlig och att läraren hade en god pedagogisk 

kompetens. Läraren förklarade på ett sätt som Olle förstod och kopplade ofta matematiken 

till Olles intresseområden, för att på så sätt öka Olles motivation till matematik:  

 

”Om jag inte förstod något om cylindrar så kopplade han det till bilmotorer.”  

 

Specialläraren beskrivs av Olle som en mindre kompetent lärare. Han menar att det både 

gällde hans pedagogiska skicklighet och på lärarens relation med eleverna. Olle upplevde 

att specialläraren förklarade enkelspårigt och att läraren inte tog tillvara på Olles 

intresseområden. Därför valde Olle bort detta specialpedagogiska stöd.  

Fia 

Klassen bestod av cirka 20 elever i årskurs nio och undervisades av samma 

matematiklärare från årskurs sju till nio. Lektionsupplägget var oftast i form av lärarledda 

genomgångar som följdes av individuell räkning. Fia berättar att hon fick anpassat 

arbetsmaterial utifrån hennes kunskapsnivå och tydliga planeringar som visade vad som 

var tänkt för lektionerna. Ofta var planeringarna utformade i punktform. Fia deltog vid 

lärarledda genomgångar för att vid individuell räkning gå till kapprummet och arbeta. 

Detta för att öka sina chanser till koncentration. I årskurs åtta visade det sig att inte Fia 

nådde målen i matematik och Fia blev erbjuden stöd av en speciallärare i matematik. 

Specialläraren alternerade mellan att var med i helklass som en extra resurs och att 

undervisa några elever i liten undervisningsgrupp. Fia deltog till en början i detta stöd, 

men avböjde att delta efter någon månad. Höstterminsbetyget i årskurs nio resulterade i 

ett F. Den ordinarie matematikläraren erbjöd henne flera extra lektioner under 

vårterminen, ett stöd som Fia tog emot och var nöjd med. Där fanns det möjlighet för 
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henne att jobba med delar i matematiken som hon inte hade förstod. För att öka hennes 

förståelse förde de gemensamma matematiska diskussioner.  

 

Fia anser att hon hade en god relation med den ordinarie läraren, en relation som hon 

ansåg blev bättre och bättre ju mer de lärde känna varandra: 

 

”Jag hade samma lärare i hela högstadiet och jag tyckte det var lättare att bli 

godkänd i matte där… man kände läraren bättre och hon visste hur jag var.”  

 

Läraren var bra på att förklara på ett sätt som gjorde att hon förstod och gav kontinuerlig 

feedback genom att beskriva Fias styrkor och förbättringsområden. Däremot upplevde 

Fia att det var svårt att förstå när specialläraren förklarade matematik och hon trivdes inte 

med att lämna den ordinarie undervisningsgruppen och läraren.  Fia kan inte minnas att 

det var aktuellt med någon pedagogisk kartläggning eller något åtgärdsprogram i årskurs 

nio. 

Paul 

Klassen i årskurs nio bestod av 22 elever. Paul upplevde att det ofta var stökigt och en 

hög ljudnivå på lektionerna. Klassen undervisades av samma matematiklärare från 

årskurs sju till nio. I årskurs sju började det visa sig att Paul riskerade att inte nå målen i 

matematik och fick stöd av speciallärare.  Den stödinsatsen var i form av enskild 

undervisning alternativt undervisning i mindre grupp om cirka fem elever. Paul berättar 

att stödinsatserna intensifierades rejält på vårterminen i årskurs nio. Utöver de ordinarie 

lektionspassen lade specialläraren in ett flertal extra lektioner i matematik under 

lunchraster och håltimmar. På dessa lektioner fick Paul genomföra en rad olika prov och 

diagnoser som skulle påvisa hans kunskapsluckor. Utifrån resultatet planerade och 

genomförde specialläraren enskilda genomgångar tillsammans med Paul, där de ofta 

använde sig av förståelsefördjupande material som konkretiserade matematiken. Paul 

beskriver det så här: 

 

”Det var vissa saker jag inte hade full koll på… verkligen! Specialläraren gjorde så 

jag fick in det i huvudet…”  

 

Han upplevde att han inte förstod när den ordinarie läraren förklarade matematik. Paul 

beskriver de specialpedagogiska insatserna som avgörande för att han klarade 

matematiken. Vid speciallärarens enskilda genomgångar vågade Paul vara delaktig och 

föra ett resonemang kring lösningarna. Han beskriver att speciallärarens arbetssätt bidrog 

till en ökad förståelse, ett mer logiskt tänkande och en känsla av delaktighet i 

inlärningsprocessen. Det ökade även Pauls inställning och motivation till 

matematikämnet. Pauls upplevde aldrig att han inte var en del av den ordinarie 

undervisningsgruppen. Paul kan inte komma ihåg att det genomfördes någon kartläggning 

eller upprättades något åtgärdsprogram för honom i matematik i årskurs nio.  
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6.1.2 Överlämningar och elevernas upplevelser av stadieövergången till gymnasiet 

Katja, Olle och Paul berättar att de inte känner till om grundskolan överlämnade någon 

information om dem till gymnasieskolan. Olle tror dock att det gjordes eftersom att han 

menar att det fanns en stor problematik kring honom i grundskolan. 

 

”Jag tror att grundskolan har skickat ett tjockt häfte om mig till gymnasiet, men jag 

vet inte hur mycket lärarna på gymnasiet har fått veta om mig. Om de inte har fått 

någon information kan det lätt bli att lärarna här trampar på en öm tå, det finns 

mycket i mitt bagage…” (Olle). 

 

Alla fyra elever beskriver att de var mycket spända och nervösa inför matematikkursen 

på gymnasiet, då de hade en uppfattning om att Ma1 skulle vara betydligt svårare än 

matematiken i årskurs nio. Alla, utom Fia, såg stadieövergången från grundskolan till 

gymnasiet som positiv och spännande. Stadieövergången blev en nystart och en chans att 

lära känna nya elever och lärare. Fia upplevde stadieövergången som mycket jobbig och 

hon tror att det kan bero på att hon har svårt med förändringar och lärarbyten. Nedan 

citeras Olles och Fias mycket skilda upplevelse av stadieövergången: 

 

”Det blev en nystart, å jag och mamma hade bestämt att jag skulle lämna allt 

gammalt bakom mig och tänka nytt. Lärarna här på gymnasiet gick igenom regler 

och sånt, vilket var bra!” (Olle).  

 

”Det var skitjobbigt! Jag får psykbryt när vi byter lärare, jag blir jätteförvirrad. Jag 

är skeptisk mot alla nya lärare, det går bättre med nya klasskamrater” (Fia). 

6.1.3 Elevernas upplevelse av matematikundervisningen på gymnasiet 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva elevernas upplevelse av matematikundervisningen 

på gymnasiet. Här presenteras även eventuella skillnader och likheter mellan 

matematikundervisningen på grundskolan och gymnasiet.  

Katja 

Katja läser matematik i en grupp som består av 32 elever. Hon berättar att det ofta är en 

hög ljudnivå på lektionerna. Katja upplever att lektionsupplägget i matematik är väldigt 

likt lektionsupplägget i årskurs nio, skillnad är att det läggs mer lektionstid till individuell 

räkning på gymnasiet. När eleverna ska arbeta individuellt väljer Katja att samarbeta med 

sin bänkkompis. Vid två av tre lektionspass per vecka får klassen förstärkning av en 

speciallärare. Vanligtvis väljer pedagogerna att dela klassen i två delar där lärarna 

undervisar en grupp var. Katja ingår i den ordinarie lärarens grupp. 

 

Katja låter näst intill euforisk när hon berättar om matematikundervisningen på 

gymnasiet: 
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”Äntligen får jag vara med stora gruppen och inte hela tiden bli utplockad för att gå 

till specialläraren! Jag lär mig mycket bättre när jag samarbetar med en tjej som jag 

sitter bredvid, än när jag satt själv med specialläraren i nian.”  

 

Katja anser att samarbetet, i form av matematiska diskussioner tillsammans med hennes 

bänkkompis, bidragit till att hennes kunskaper i matematik har ökat. Hon hävdar att de är 

lika delaktiga i lösningsprocessen. Den gruppdelning som görs bidrar till en lugnare 

studiemiljö vilket gör att Katjas koncentrationssvårigheter minskar. Hon upplever dock 

att relationen med undervisande matematiklärare har blivit sämre på gymnasiet och att 

hon sällan ber läraren om hjälp. Katja tror att det beror på att inte känner läraren på 

gymnasiet lika bra. Hon saknar återkoppling från läraren vad det gäller hennes 

kunskapsnivå i förhållande till kursens kunskapskrav. Det finns ingen pedagogisk 

kartläggning eller något åtgärdsprogram upprättat för henne. 

Olle 

Olle läser matematik i en grupp om 16 elever. Han hävdar att många elever i gruppen har 

svårt att hålla fokus och att det leder till en ökad ljudnivå. Olle beskriver att 

lektionsupplägget på gymnasiet är ungefär densamma som i årskurs nio, lärarledda 

genomgångar som följs av enskild räkning. Arbetet följer den planering som läraren 

skapat för avsnittet. Vid individuell räkning stänger Olle ute oönskade ljud genom att 

använda sig av hörlurar med musik. Musiken finns nedladdad på hans personliga dator 

som skolan tillhandahåller under studietiden. Vid två av tre lektionspass ger en 

speciallärare stöd i mindre grupp om fyra elever. Olle har blivit erbjuden att delta, men 

har tackat nej. 

 

Olle anser att det går bra för honom i matematik och har därför tackat nej till det 

specialpedagogiska stöd som finns. Han hävdar att han sällan behöver hjälp, men när ett 

hjälpbehov uppstår vänder han sig oftast till någon kamrat. Han hävdar att han har svårt 

att förstå när läraren förklarar och han önskar att läraren skulle ta tillvara på hans 

intresseområden vid planering och genomgång av nya moment. Olle beskriver även att 

han saknar de matematiska diskussioner som han och hans klasskamrater förde med 

matematikläraren i grundskolan:  

 

”När vi diskuterade på matematiklektionerna i nian kunde vi komma fram till olika 

åsikter och utifrån det komma fram till något bra. Jag lärde mig mycket då!”  

 

Olle känner sig ofta irriterad på gymnasieläraren, som han uppfattar som strikt och 

lättirriterad. I jämförelse med läraren i grundskolan är Olles intuition att läraren på 

gymnasiet inte är lika omtänksam, engagerad och mån om att han ska klara matematiken. 

Fia 

Fia berättar att hennes matematikgrupp består av 25 elever. Hon hävdar att många elever 

ägnar sig åt annat än matematik på lektionerna och att det medför en hög ljudnivå. 
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Lektionsupplägget består till stor del av en lärarledd genomgång som följs av individuell 

räkning, utifrån en planering som sträcker sig över den period som är avsatt för momentet. 

Vid individuell räkning väljer Fia att sitta ute i korridoren och räkna. Vid ett av tre 

lektionspass per vecka är en speciallärare med i den ordinarie undervisningsgruppen som 

en stödresurs för hela gruppen. 

 

Fia berättar att hon väljer att avvika från klassrummet så fort det övergår till individuell 

räkning, detta för att öka sin chans att hålla koncentrationen:  

 

”Jag vill bara komma ut ur klassrummet! Innerst inne kanske jag inte får så mycket 

gjort när jag sitter ute i korridoren och jobbar, men det känns bättre… Man blir 

skitirriterad på dom som surrar, så man vill bara slå på dom!”   

 

Fia upplever att läraren på gymnasiet lägger för litet fokus på henne. Fia tror att läraren 

på gymnasiet inte är lika mån om att hon ska klara matematiken som läraren i grundskolan 

var och hon upplever läraren som oengagerad. Hennes egen teori är att dessa känslor 

uppkommer på grund av att hon inte har samma goda relation med gymnasieläraren, som 

med läraren i grundskolan. Enligt Fia har det specialpedagogiska stödet på gymnasiet inte 

gynnat henne, hon menar att hon har svårt att förstå när specialläraren förklarar 

matematik. Hon tror att det kan bero på att specialläraren är relativt nyexaminerad och att 

läraren dessutom saknar speciallärarexamen. Fia tror att alla lärare behöver en 

träningsperiod på flera år för att bli en skicklig pedagog, som lyckas väcka elevernas 

intresse och öka elevernas förståelse i matematik.   Fia önskar att få hjälp av en 

speciallärare i en mindre undervisningsgrupp, i synnerhet för att hon ser sig själv som 

mindre intelligent än andra elever i gruppen: 

 

”Jag känner mig så jävla korkad när jag sitter med hela klassen och jobbar mycket 

bättre när någon lärare har koll på mig.”  

 

Fia anser även att hon är i behov av mer detaljerade planeringar som skapar en tydligare 

struktur för varje lektion. Dessutom skulle hon önska att hon fick mer återkoppling av 

läraren. När hon upplever undervisningen som otydlig tappar hon motivationen och det 

leder till att hon blir passiv i sitt arbete. Dessutom upplever hon matematikundervisningen 

på gymnasiet som mer ointressant än i årskurs nio. 

Paul 

I Pauls undervisningsgrupp ingår det 28 elever. Paul beskriver en studiemiljö som är 

högljudd och rörig där elever fördriver tiden med att använda sin Ipad eller mobiltelefon 

till annat än skolarbete. Matematiklektionerna har ett traditionellt upplägg med lärarledda 

genomgångar som vanligtvis följs av individuell räkning i matematikboken. När eleverna 

ska räkna individuellt får de välja mellan att sitta kvar i klassrummet eller att gå ut i 

korridoren och arbeta. För att lyckas skapa en lugnare studiemiljö för eleverna delas 

gruppen i två delar vid en av tre lektioner per vecka, där Pauls grupp undervisas av den 
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ordinarie läraren och den andra gruppen av en speciallärare. Ibland får de arbeta med 

gruppuppgifter vid dessa tillfällen. 

 

Vid individuellt arbete är det många elever som går ut i korridoren och arbetar. Paul väljer 

då strategiskt att sitta kvar för att få en lugnare studiemiljö. Med hjälp av hörlurar och 

musik anser han att han kan avskärma sig från yttre stimuli på ett effektivt sätt. Paul 

önskar att det skulle finnas möjlighet att dela upp gruppen i två delar vid varje 

lektionspass, eftersom att han anser att det ökar hans koncentrationsförmåga och att det 

påverkar hans inlärning positivt. Pauls känsla är att det går bra för honom i matematik, 

men han är inte säker, då han menar att han saknar återkoppling från läraren: 

 

”Jag trivs bra och det går bättre här än i nian, nu kan man ta det lugnare… Jag 

känner mig tryggare även om jag inte vet om det går bra”  

 

Paul beskriver den undervisande läraren på gymnasiet som sträng. Han hävdar att läraren 

har en kraftig röst och ett argt tonläge, vilket gör honom osäker i sin kontakt med läraren. 

Pauls uppfattning är dessutom att läraren inte är så mån om att han ska klara 

matematikkursen. Han saknar den speciallärare som han hade i grundskolan och han 

beskriver den matematikläraren som ”the number one” för honom.  

6.1.4 Elevernas syn på hur ADHD påverkar dem i matematikundervisningen 

Alla fyra elever tror att deras ADHD har stor inverkan på deras matematikinlärning. De 

beskriver att deras största utmaning är att lyckas koncentrera sig på lektionerna, i 

synnerhet i stora undervisningsgrupper. Katja och Fia beskriver att de på olika sätt ser sig 

själv som mindre intelligenta än elever utan ADHD: 

 

”Den gör att jag inte fattar något. Jag blir sämst på matematik! (Katja). 

”Jag känner mig så jävla korkad när jag sitter med hela klassen… (Fia). 

 

Olle och Paul tror inte att ADHD: n påverkar deras intelligens negativt, de upplever 

istället att lärarnas får en negativ inställning till dem när de får vetskap om att de har en 

ADHD-diagnos. 

6.2 Intervju med lärare 

Nedan återges vad som framkom vid mina intervjuer med två matematiklärare på 

gymnasiet.  

6.2.1 Överlämningar och stadieövergången från grundskolan till gymnasiet 

Astrid och Lotta är överens om att överlämningar är bra för både dem och för berörda 

elever. När de redan vid överlämningen får kännedom om att elev har en ADHD-diagnos 

ökar lärarens förutsättningar att möta elevens behov och läraren kan få en ökad förståelse 

för elevens beteenden och svårigheter. Lärarna berättar dock att överlämningarnas 
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innehåll kan variera kraftigt. Lotta tror att det beror på att de massproduceras i slutet av 

vårterminen och att kvaliteten blir därefter. Det mest vanliga är att innehållet till största 

del beskriver elevens personlighet och beteenden. Ofta framgår det att eleven har 

koncentrationssvårigheter och/eller matematiksvårigheter, men lärarna menar att 

matematiksvårigheter är ett mycket brett begrepp och att det därför skulle vara bra om det 

mer exakt preciserades vad som upplevs som svårt.  Det är sällan tydligt beskrivet vilka 

former av anpassningar, arbetsmetoder och lektionsupplägg som har varit aktuella och 

framgångsrika för eleven i grundskolan, vilket lärarna anser skulle vara till stort stöd vid 

planering av elevens undervisning. 

 

Trots att det redan vid överlämningar signaleras om att eleven kan vara i stort behov av 

stöd i matematik, upplever Lotta att hon ofta stöter på problem på organisationsnivå.  Hon 

upplever att informationen inte alltid tas på allvar av rektorer och att tidiga stödinsatser 

uteblir. Istället ska den undervisande lärares bilda sig en egen uppfattning om elevens 

svårigheter för att därefter signalera till elevhälsa och rektor att eleven inte tillgodogör 

sig undervisningen på ett bra sätt. Lotta anser att bedömning tar tid, och i stora 

undervisningsgrupper saknas ofta tid till att samtala och arbeta enskilt med eleven. 

Lärarna menar att det kan vara förödande för eleven när dyrbar tid går för till att läraren 

ska bilda sig sin egen uppfattning, trots att grundskolans överlämning redan i ett tidigt 

skede har flaggat för att eleven kan vara i behov av fortsatta stödinsatser redan från 

kursstart.  När det tas beslut om att en pedagogisk kartläggning ska genomföras hävdar 

Astrid och Lotta att återkopplingen från rektorer missköts. Lärarna saknar kontinuerligt 

återkopplar där de får information om hur processen fortskrider. Det händer att det kan ta 

flera månader innan de får någon återkoppling, vilket leder till att Lotta upplever stress 

då hon blir orolig för elevens kunskapsutveckling.  

 

I jämförelse med andra elever, tror lärarna inte att det är vanligare att elever med ADHD 

får betyg i årskurs nio som inte överensstämmer med elevernas egentliga kunskapsnivå. 

Astrid tror istället att lärare ser det som mer legitimt att ge en elev med ADHD betyget F. 

Det tror hon grundar sig i att elever med diagnos oftare hamnar i svårigheter, och att man 

därmed upplever att de blir lättare att försvara betygssättningen.  För elever med ADHD 

blir ofta den största utmaningen vid stadieövergången att gå från enskilt stöd eller stöd i 

mindre grupp till undervisning i ordinarie grupp, enligt lärarna. 

6.2.2 Undervisning och stöd i matematik på grundskolan och på gymnasiet 

Lärarnas gemensamma uppfattning är att det finns en större tillgång till 

specialpedagogiska resurser på grundskolan än på gymnasiet. Den uppfattningen har de 

fått utifrån den information som elev, föräldrar och överlämningar ger angående de 

stödinsatser som varit aktuella på grundskolan. Lotta hävdar även att det inte är ovanligt 

att elever som har nått ett godkänt betyg i matematik i grundskolan, hamnar i 

matematiksvårigheter när de läser matematikkurs 1 på gymnasiet. Hon menar att det är 

svårt att avgöra om det är läraren på grundskolan som gett ett betyg som inte stämmer 
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överens med elevens kunskapsnivå eller om det är läraren på gymnasiet som inte får rätt 

förutsättningar att möta eleven i undervisningen:  

 

”Det finns elever som inte själv upplever att de har svårigheter i matematik, men när 

de kommer till gymnasiet får de låga resultat på prov och diagnoser. Det verkar som 

om grundskolan lyckas bättre med att bibehålla elevernas självförtroende. Kanske 

har de inte varit ärliga mot eleven… Här på gymnasiet är det oftast med prov och 

diagnoser som jag försöker ta reda på elevens kunskapsnivå, vilket kanske inte är så 

lyckat för alla elever. Men min tid räcker inte till att kontrollera elevers kunskaper i 

form av enskilda samtal eller samtal i mindre grupp. Eleven kanske har kunskap, men 

den kanske inte kan plocka fram det vid prov” (Lotta). 

 

På den aktuella gymnasieskolan finns tillgång till en speciallärartjänst på 100 % inom 

ämnet matematik. Astrid är nöjd med det stöd som skolan kan erbjuda eleverna, så länge 

resurserna täcker elevernas stödbehov. Både Astrid och Lotta berättar att enskilda stöd 

har minskat i antal jämfört med tidigare, och att de specialpedagogiska resurserna inte 

täcker det stödbehov som finns bland eleverna på skolan. När Astrid och Lotta får tillgång 

till specialpedagogiska resurser i matematikundervisningen används de främst till att dela 

stora undervisningsgrupper. Det finns ringa möjligheter att erbjuda eleverna enskilt stöd, 

när denna stödform skulle sluka en stor del av de specialpedagogiska resurserna. I något 

enstaka fall erbjuds det, men i de flesta fall under en kort och begränsad tid. Lottas 

upplevelse är att det ofta genomförs punktinsatser på skolan, punktinsatser som kräver 

minsta möjliga resurser. Dessutom genomförs sällan en utvärdering av insatserna: 

 

”Ofta kan det göras en gruppdelning, men jag upplever att man inte utvärderar för 

att se om det var det stödet som eleven var i behov av. Upplever eleven att det blev 

bättre? Eller gör man bara en punktinsats för att kunna bocka av att man gjort 

någonting? Om man vid överlämningarna får reda på att 10 av 30 elever i en grupp 

har matematiksvårigheter borde man direkt på schemanivå göra något” (Lotta). 

 

Lotta hävdar att det vanligtvis är eleven kunskapsnivå som är den avgörande faktorn för 

om en elev ska erbjudas specialpedagogiska stödinsatser. Hon menar att det är minst lika 

viktigt att elever med koncentrationssvårigheter ska få stöd de behöver, för att undvika 

att koncentrationssvårigheterna ska leda till att eleven hamnar i matematiksvårigheter. 

Lotta anser att elever med ADHD missgynnas. Hon hävdar att hon har framför sin kritik 

till skolledningen, utan något större gehör. Både Astrid och Lotta har erfarenhet av att 

elever med diagnosen ADHD har tackat nej till specialpedagogiska stödinsatser, trots att 

det funnits ett stödbehov hos eleven. De är överens om att det med största sannolikhet 

beror på elevens tidigare erfarenheter av specialpedagogiska insatser. 

 

Astrid anser att en mindre undervisningsgrupp ökar förutsättningarna för att elever med 

diagnosen ADHD ska klara matematikkursen. På vissa yrkesprogram ligger 
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undervisningsgrupperna på strax under 20 elever, vilket Astrid ser som mycket positivt 

för både elever och lärare.  Hon menar att hon får större möjlighet att hinna ge eleverna 

individuell handledning och att hjälpa eleverna med igångsättning. Hon har även större 

möjlighet att placera ut elever med koncentrationssvårigheter på avskärmade platser i 

klassrummet. Dessutom menar Astrid att mindre undervisningsgrupper bidrar till en 

lugnare lärmiljö och en ökad trygghet för elever med ADHD. I mindre 

undervisningsgrupper upplever hon att elever med ADHD blir mer fokuserade vid 

lärarledda genomgångar och att de i större utsträckning vågar delta vid matematiska 

diskussioner i helklass. Både Astrid och Lotta förespråkar specialpedagogiska 

stödinsatser i form av stöd i mindre grupp för elever med ADHD. 

 

I stora undervisningsgrupper hävdar lärarna att en stor del av lektionstiden går åt till att 

skapa en lugn studiemiljö, där elever ges möjlighet att lyckas behålla fokus på 

arbetesuppgiften. I stora undervisningsgrupper tycker intervjuade lärare att det är svårt att 

skapa sig en bild över elevernas arbetsinsats och de menar att det är lätt att missa om en 

elev inte har kommit igång med sin uppgift. Astrid och Lotta menar att mycket av 

beteendeproblematik uppstår när de inte hinner ge elever med ADHD det stöd som de är 

i behov av och att eleverna i dessa lägen ofta övergår till att använda mobiltelefoner, Ipad 

och datorer i fel syfte.  

6.2.3 Elever med ADHD och matematiksvårigheter 

Astrid och Lotta upplever inte att elever med ADHD är generellt svagare i matematik än 

andra elever, så länge de får rätt förutsättningar för att lyckas.  Deras erfarenhet säger att 

de ofta hamnar i matematiksvårigheter på grund av deras problematik med koncentration 

och överaktivitet. Lotta har sett en tendens till att elever med ADHD som läser på 

studieförberedande program lyckas bättre, än elever med ADHD som läser på 

yrkesprogram. Hon tror att det kan bero på att studiemiljön ofta är lugnare samt att 

eleverna i gruppen generellt har en mer positiv inställning till matematikämnet, vilket 

påverkar motivationen hos elever med ADHD i en positiv riktning. Dessutom hävdar 

Lotta att elever på studieförberedande program är bättre på att söka hjälp hos varandra, 

vilket är en fördel när lärarens tid inte räcker till för att hjälpa alla elever. 

 

För att elever ska kunna avskärma sig från yttre stimuli anser både Astrid och Lotta att 

hörlurar med elevens favoritmusik är ett bra hjälpmedel. Lärarna hävdar även att det är 

vanligt att de får anpassa material till elevens kunskapsnivå och att göra 

överenskommelser med eleven om att den får ta kortare pauser vid behov. Lärarna har 

även sett vikten av att finnas nära till hands vid de tillfällen när eleven får svårt att behålla 

koncentration och motivation. Vid dessa tillfällen gäller det att läraren snabbt kan fånga 

upp eleven, för att hjälpa den att återgå och komma igång med arbetet.  
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6.3 Deltagande observationer 

Vid observationerna kunde jag till stor del se och bekräfta det som framkom vid både 

elev- och lärarintervjuerna. I de större undervisningsgrupperna var ljudnivån hög och 

läraren fick ägna mycket tid till att skapa en lugnare studiemiljö för eleverna. 

Informanterna använde samma läromedel och material som övriga elever i grupperna. 

När Pauls och Katjas undervisningsgrupp delades stannade båda eleverna kvar i gruppen 

som undervisades av den ordinarie läraren. Specialläraren fanns med i undervisningen 

vid en av mina observationer i Fias grupp. Fia och tre andra elever följde då med 

speciallärare till en annan lektionssal för att ägna sig åt individuell räkning i 

matematikboken. I Olles undervisningsgrupp var en speciallärare med vid ett par 

observationstillfällen. Tre elever från gruppen följde med specialläraren till en annan 

lektionssal. Lärarna erbjöd Olle att få följa med specialläraren, men han avböjde. Utöver 

beskrivna stödinsatser för observerade elever kunde jag inte se att det gjordes några andra 

former av anpassningar och stöd i matematikundervisningen. 

 

Elevernas tillvägagångsätt vid hjälpsökande såg olika ut. Olle bad oftast läraren om hjälp, 

och var då aktiv och diskuterade kring olika lösningsmetoder. Vid de lärarledda 

genomgångarna svarade han på frågor och deltog i de matematiska diskussionerna som 

fördes. När Paul och Fia behövde hjälp vände de sig oftast till läraren. De lyssnade på 

lärarens förklaring samtidigt som de skrev i sitt räknehäfte, utan att föra något 

resonemang kring lösningen. Vid de lärarledda genomgångarna satt Paul och Fia tysta. 

Vid observationerna bad Katja aldrig läraren om hjälp. Hon samarbetade med sin 

bänkkompis, där det emellanåt såg ut som om Katja tittade på kamratens nedskrivna 

lösningar för att därefter skriva av dem i sitt räknehäfte. 

 

Olle och Fia använde i hög utsträckning sin dator respektive Ipad i annat syfte än att 

arbeta med matematik. Läraren uppmanade den vid flera tillfällen att lägga undan 

utrustningen, utan någon större reaktion hos eleverna. Jag kunde se att alla fyra elever 

emellanåt började röra vid sin Ipad, dator eller mobiltelefon. Min tolkning var att det 

främst skedde när eleven tappade fokus och motivation, och när inte läraren fanns nära 

tillhand för att stödja eleven när behov uppstod. När lärarledda genomgångar skulle 

övergå till individuellt arbete visade sig vara kritiska punkter för observerade elever.  

6.4 Sammanfattat resultat 

Vid min sammanfattning av resultatet har jag valt att använda studiens forskningsfrågor 

som rubriker, där jag kortfattat redogör för vad som kom fram vid både interjuver och 

observationer. 
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6.4.1 Vad berättar elever med diagnosen ADHD om undervisning och stödinsatser 

inom ämnet matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet? 

I årskurs nio låg elevernas undervisningsgrupper i matematik på 13-22 elever. På 

gymnasiet är grupperna större och varierar mellan 18-29 elever.  Informanterna beskriver 

att lektionsupplägget i årskurs nio och på gymnasiet till stor del har bestått av lärarledda 

genomgångar som följts av individuell räkning i läroboken, men att det läggs mer tid på 

individuellt arbete i läroboken och färre grupparbeten på gymnasiet. I årskurs nio blev 

alla fyra elever erbjuden stöd av en speciallärare eller annan lärarresurs. Det visar sig att 

elevernas upplevelser av detta stöd varierar. Katja beskriver att hon upplevde ett 

utanförskap när hon skiljdes från den ordinarie undervisningsgruppen, men att hon var 

nöjd med speciallärarens engagemang och undervisningsmetoder. Efter en tid valde Fia 

och Olle bort erbjudet specialpedagogiskt stöd på grund av att de var missnöjda med 

speciallärarens pedagogiska kompetens. Eleverna återgick istället till den ordinarie 

undervisningsklassen på grund av att de trivdes bättre med den läraren och dennes 

undervisningsmetoder och pedagogiska kompetens.  Fia valde att sitta ute i kapprummet 

vid individuell räkning, där hon upplevde att hon hade större chans att kunna koncentrera 

sig på det matematiska arbetet. Till skillnad från Fia och Olle beskriver Paul det 

specialpedagogiska stödet som den avgörande faktorn till att han nådde målen i 

matematik i årskurs nio. Han berättar att han kände sig trygg i den mindre 

undervisningsgruppen och att han var mycket nöjd med lärarens didaktiska kompetens.  

 

Alla fyra elever berättar att undervisande matematiklärare i årskurs nio gjorde tydliga 

planeringar för varje moment. Planeringarna skapade en tydlig struktur över det arbete 

som eleverna förväntades göra. De hävdar även att lärarna anpassade både undervisning 

och arbetsuppgifter till eleverna. För både Fia och Paul intensifierades stödet i matematik 

på vårterminen i årskurs nio. Fia deltog i extrainsatta lektioner tillsammans med den 

ordinarie läraren, och Paul fick extra lektioner tillsammans med specialläraren på raster 

och håltimmar. Ingen av eleverna känner till om det genomfördes någon pedagogisk 

kartläggning eller skrevs något åtgärdsprogram för dem i årskurs nio. 

 

På gymnasiet deltar alla fyra elever i den ordinarie undervisningen. Katja är den enda som 

upplever att undervisning och stöd i matematik har blivit bättre på gymnasiet, vilket enligt 

henne beror på att hon inte behöver särskiljas från den ordinarie undervisningsgruppen. 

Katja och Pauls undervisningsgrupp delas vid ett par matematiklektioner i två delar, där 

ena gruppen undervisas av den ordinarie läraren och den andra av en speciallärare. Syftet 

med delningen är att öka elevernas chans till att få arbetsro, då ljudnivån i helgrupp oftast 

är hög. Både elevintervjuer och observationer visar att de elever som ingår i studien inte 

får några andra individuella anpassningar på lektionerna. Elevernas upplevelse är att 

planeringar och lektionsinnehåll inte är lika tydligt presenterat som i grundskolan. Olle är 

erbjuden stöd av en speciallärare i matematik, men har tackat nej på grund av att han 

upplever att det går bra för honom i matematik. Hans egen bedömning är att han kommer 

att klara kursen utan stödinsatser.  
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Samtliga elever beskriver att deras relation med undervisande lärare är mycket viktig och 

avgörande för hur de ska klara matematiken. Eleverna hävdar att de har en sämre relation 

med matematiklärarna på gymnasiet, jämfört med matematiklärarna i grundskolan. Deras 

gemensamma upplevelse är att matematiklärarna på gymnasiet är mindre engagerad och 

verkar mindre mån om eleverna än matematiklärarna i grundskolan. Katja och Fia tror att 

det grundar sig i att eleverna inte hinner lära känna läraren på gymnasiet lika bra som på 

högstadiet, då kursen på gymnasiet endast varar i ett läsår.  Vidare berättar eleverna att 

de saknar tydlig information om hur de kunskapsmässigt ligger till i matematikkursen på 

gymnasiet.  

 

När det gäller elevernas ADHD-diagnos tror alla fyra elever att den påverkar deras 

matematikinlärning negativt. Katja och Fia tror att de är mindre intelligenta än andra 

elever, medan Olle och Paul tror att lärarna har en mer negativ inställning till dem på 

grund av att de har en ADHD-diagnos. 

6.4.2 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD övergången från årskurs 9 till 

årskurs 1 på gymnasiet, när det gäller matematikundervisningen? 

Katja, Olle och Paul har positiva upplevelser av stadieövergången från grundskolan till 

gymnasiet. De ser stadieövergången som en nystart, och som något nytt och spännande. 

Fia tycker att förändringar och lärarbyten är jobbiga, och därför blev hennes upplevelse 

mindre bra. När det gäller överlämningar mellan grundskolan och gymnasiet är alla fyra 

elever osäker på om det överlämnades någon information om dem.  

6.4.3 Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att stadieövergången och 

matematikundervisningen på gymnasiet fungerar för elever med diagnosen 

ADHD? 

Lärarnas gemensamma erfarenheter av grundskolans överlämningar är att de till stor del 

består av personbeskrivningar, och att de i alldeles för låg omfattning beskriver elevens 

specifika svårigheter i matematik. Dessutom anser de att överlämningar sällan beskriver 

elevens styrkor, beskrivningar som de skulle kunna ta tillvara på i undervisningen på 

gymnasiet. Ofta saknas även förslag på undervisningsmetoder som har varit 

framgångsrika för eleven i grundskolan. Lärarna tror inte att det, jämfört med andra 

elever, är mer vanligt att lärarna på grundskolan ger elever med ADHD betyg som inte 

överensstämmer med elevens kunskapsnivå.  

 

När det gäller specialpedagogiska insatser på gymnasieskolan är lärarnas åsikter snarlika. 

Både Astrid och Lotta menar att det tar alldeles för lång tid innan skolan kan erbjuda 

specialpedagogiskt stöd till elever.  De beskriver att beslutsprocessen inom 

organisationen ofta blir långdragen, en tid som i många fall blir dyrbar för eleven. En lång 

handläggningstid kan i värsta fall leda till att eleven inte får det stöd den behöver för att 

hinna slutföra kursen inom kursens tidsram. Lärarna är överens om att den största 
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utmaningen för elever med ADHD är att gå från enskilt stöd eller stöd i mindre 

undervisningsgrupp i årskurs nio, till undervisning i en större undervisningsgrupp på 

gymnasiet. Astrid anser att de specialpedagogiska insatserna som görs fungerar bra, men 

hävdar att gymnasieskolans specialpedagogiska resurser inte räcker till för att täcka det 

stödbehov som finns bland eleverna. Lärarna menar att elever med ADHD inte får rätt 

förutsättningar att lyckas med matematiken, i synnerhet när de måste arbeta i stora 

undervisningsgrupper där de får svårt att hålla koncentrationen. I stora 

undervisningsgrupper går ofta en stor delar av undervisningstiden åt till att skapa en lugn 

studiemiljö och att begränsa elevernas användning av teknisk utrustning som används till 

annat syfte än att lära sig matematik. I mindre undervisningsgrupper, på färre än 20 elever, 

beskriver lärarna att de har större chans att ge elever med ADHD de anpassningar och 

stöd som de är i behov av, så som vägledning och hjälp med igångsättning.  

Observationerna visar att det framförallt är vid övergång från lärarledda genomgångar till 

individuellt arbete som läraren behöver finnas vid elevens sida. 
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7 Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en metoddiskussion där jag reflekterar över urval, 

undersökningsmetoder och genomförande. Därefter diskuteras delar av resultatet som jag 

finner särskilt relevanta utifrån tidigare forskning och utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv. I en avslutande diskussion skriver jag ner lite om de tankar och idéer som 

väckts under arbetets gång samt ger förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar anser jag att valet av en kvalitativ 

forskningsmetod var rätt.  Jag var intresserad av att få ta del av informanternas inre tankar 

och erfarenheter och därför var kvalitativa intervjuer att föredra (Bryman, 2011). En 

kvantitativ metod hade istället bidragit till ett mer översiktligt resultat, och den mer 

djupgående informationen hade uteblivit. Genom att även genomföra deltagande 

observationer använde jag mig av metodtriangulering, vilket stärker studiens reliabilitet 

och inre validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). En kombination av elev- och 

lärarintervjuer gjorde att jag fick ett vidare perspektiv på problemet, vilket gav mig bättre 

förutsättningar när jag skulle analysera och diskutera mitt resultat. Jag anser att de 

observationerna som genomfördes stärkte min förståelse för mycket av det informanterna 

beskrev vid intervjuerna.  

 

Mitt val av ansats föll på en kombination av fenomenologin och hermeneutiken. Jag anser 

att det var en lämplig ansats för min undersökning eftersom att jag var intresserad av 

informanternas upplevelser och erfarenheter kring problemområdet och att jag till viss 

del gjorde tolkningar utifrån min egen förförståelse. Min förförståelse för elever med 

funktionsnedsättning och elever i matematiksvårigheter var med stor sannolikhet till både 

nackdel och fördel vid intervjuerna. Min förförståelse kan ha påverkat hur jag har ställt 

intervjufrågor samt följdfrågor till eleverna. Min känsla var dock att min förförståelse inte 

var till nackdel, utan att det snarare var en fördel när följdfrågorna under intervjuerna 

kunde formulerades på ett sätt som gav mer uttömmande och beskrivande svar. En fara 

med kvalitativa intervjuer är forskarens tolkningsfrihet, men genom att använda mig av 

en halvstrukturerad intervju som utgick från en intervjuguide hade jag möjlighet att ställa 

följdfrågor som förtydligade och bekräftade det som informanterna sade (Bryman, 2011; 

Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

En av nackdelarna med mina undersökningsmetoder kan vara mitt eget deltagande (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Min ambition var att vara så neutral som möjligt vid både intervjuer 

och observationer. Trots min försäkran om informanternas anonymitet kan de upplevt en 

viss oro som medfört en risk att informanterna inte gav ärliga svar. Min uppfattning var 

dock att både elever och lärare såg trygga ut vid både intervjuer och observationer. 

Eleverna såg ut att trivas i intervjusituationen när de fick möjlighet att få berätta om sina 
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upplevelser för någon som lyssnade aktivt och var intresserad av att ta del av det dem 

förmedlade.  

 

När jag hade genomfört mitt urval hade jag en oro för att informanterna, i synnerhet 

eleverna, skulle tacka nej till deltagande. En annan oro var att informanterna skulle ge 

kortfattade svar på frågorna, men till min stora glädje visade det sig att min oro var 

överflödig. Både lärare och elever såg intresserade ut och svarade uttömmande på 

frågorna. För att öka studiens validitet har min målsättning varit att genomföra 

undersökningen på ett transparant sätt och där metoder och analysverktyg tydligt 

beskrivs. 

 

I denna typ av studie är undersökningsunderlaget för litet för att man ska kunna dra några 

generella slutsatser och kunna påstå att undersökningen är representativ för alla elever 

med diagnosen ADHD, vilket inte heller var min avsikt.  Min avsikt var istället att studera 

och eftersöka några enskilda individers perspektiv samt undervisande matematiklärares 

upplevelser kring valt forskningsområde. Det är dock inte omöjligt att resultaten skulle 

kunna vara överförbara på andra liknande fall. Med tanke på den tid som jag hade till mitt 

förfogande anser jag att antalet informanter var lämpligt. Ett mindre urval gav mig 

möjlighet att analysera och fördjupa mig i resultatet. Det hade självklart varit intressant 

att intervju både fler lärare och elever, gärna både manliga och kvinnliga lärare samt 

elever från andra program. Det hade varit till fördel om fler elever från studieförberedande 

program hade deltagit, för att eventuell kunna se om det skulle framträda några skillnader 

mellan elevernas erfarenheter av matematikundervisningen på yrkes- och 

studieförberedande program. Det hade även varit intressant att se om en 

metodkombination av enkäter och intervjuer skulle leda till ett liknande resultat. 

Självklart hade det även varit intressant att följa elever och lärare under ett längre 

tidsperspektiv för att få möjlighet att följa upp hur det går för eleverna och för att se vilka 

anpassningar och stöd som skulle kunna bli aktuellt under kursens gång.   

7.2 Resultatanalys och diskussion 

Med hänsyn till undersökningens syfte och frågeställningar, och mot bakgrund av 

refererad tidigare forskning, avser jag här att reflektera kring studiens resultat.  

7.2.1 Överlämningar från grundskolan till gymnasiet 

Elevernas uppfattningar om överlämningar visade sig vara olika. Någon elev ansåg att de 

är viktiga för att lärarna på gymnasiet skall kunna ta emot eleverna på ett bra sätt, en 

annan elev anser att överlämningar är överflödiga när eleven ville komma som ett 

”oskrivet kort” till gymnasiet.  Vad det gäller överlämningarnas innehåll, anser lärarna 

att överlämningar i många fall är bristfälliga. Överlämningarna beskriver i högre grad 

personligheter, än elevens styrkor och svårigheter i matematik. Dessutom saknas ofta en 

beskrivning av de anpassningar och stöd som varit framgångsrika i grundskolan.  

Lärarnas utsagor stämmer väl överens med mina egna erfarenheter av överlämningar samt 
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den tidigare forskning som genomförts på området (Asp-Onsjö, 2006; Bricknell & 

Hunter, 2012). Nilholm (2007) menar att en diagnos inte ger relevant information för att 

en skola skall kunna planera specialpedagogiska insatser för en elev. Hur elevers 

svårigheter och identiteter skrivs fram, och vilken betydelse de får, visar sig ofta vara 

avgörande för vilka lösningar och åtgärder som vidtas efter stadieövergången 

(Andreasson, 2007). När det råder osäkerhet kring en elevs svårigheter kan det bidra till 

att elevers problemidentiteter uppgraderas och befästs. Överlämningar ska syfta till att 

skapa trygghet för eleven och bidra till goda chanser till fortsatt kunskapsinhämtning. 

Stadieövergångar är en viktig händelse för alla elever och därför anser jag att det är viktigt 

att överlämningarna innehåller relevant information av hög kvalitet. Dessutom är det 

minst lika viktigt hur mottagande skola tar tillvara på överlämnad information.  

7.2.2 Stadieövergången 

Vid elevintervjuerna framkom det att eleverna var spända och förväntansfulla inför 

stadieövergången till gymnasiet. De kände en oro över svårighetsgraden på den första 

matematikkursen på gymnasiet och de hade en uppfattning om att den skulle bli betydligt 

svårare än den matematik de läste i årskurs nio. Liknande resultat kom fram när Anderson 

et. al (2000) gjorde sin studie kring stadieövergångar. Min erfarenhet säger att det kan 

vara till nackdel för elever att uppleva oro, då det kan påverka deras tilltro till sin egen 

förmåga och orsaka onödiga spänningar, som i sin tur kan leda till emotionella låsningar 

hos eleven.  Precis som Attard (2010) och Andersson et. al (2000) skriver kan 

stadieövergångar i bästa fall leda till att elevernas inspiration och motivation ökar vilket 

i sin tur leder till positiva effekter på elevernas inlärning. Om inte övergången fungerar 

på ett bra sätt kan den leda till att elevernas studieresultat försämras. Därför anser jag att 

det är oerhört viktigt att vi ta vara på elevernas egna erfarenheter och önskemål genom 

att genomföra enskilda samtal med eleverna i nära anslutning till läsårets början på 

gymnasiet. Jag är väl medveten om att det är tidskrävande arbete, men jag tror att det är 

ett arbete som lönar sig i längden. Dessutom är det skolans skyldighet att ge eleverna 

inflytande över utbildningen (Skollagen, 2010:800). 

7.2.3 Vikten av en god relation samt elevernas uppfattning om lärarens pedagogiska 

och didaktiska kompetens 

Det som framförallt visar sig under mina elevintervjuer är vikten av en god relation 

mellan lärare och elev, och en lärare med god pedagogisk och didaktisk kompetens. Det 

visar sig öka både elevernas motivation och inställning till ämnet. I Anderssons et. al 

(2000) studie framkom det att eleverna upplevde att lärarna på gymnasiet generellt är mer 

strikta än lärarna i grundskolan. Jag tror, precis som två av eleverna i denna undersökning, 

att deras upplevelser till viss del kan bero på att eleverna ofta undervisas av samma 

matematiklärare under hela högstadietiden och att de då hinner skapa en bättre relation 

som i sin tur ökar elevernas trygghetskänsla. På gymnasiet är samtliga lärare, i alla ämnen, 

ny för de flesta elever och dessutom pågår första matematikkursen under endast ett läsår. 

Tidigare forskning visar också på vikten av att elever med ADHD möts av förstående 
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lärare som tar hänsyn till elevens individuella behov (Gillberg, 2013; 

Hjälpmedelsinstitutet, 2014; Hjörne & Säljö, 2013; Stadler, 2009).   

 

Med en ömsesidig respekt och förståelse tror jag att vi når de bästa resultaten i skolan. 

Tillsammans med eleverna ska vi arbeta för en positiv och inbjudande lärmiljö där vi 

utgår från varje elev förutsättningar och behov. Jag anser att det är viktigt att på en 

organisatorisk nivå se över hur resurserna används i skolan, men också att 

skolhuvudmännen måste ta sitt ansvar att se till att skolan får de resurser som de behöver 

för att utveckla kvaliteten i skolan. Det krävs en organisation som kontinuerligt kan backa 

upp lärarna i att möta en mångfald av elevbehov. Skolhuvudmännen behöver utveckla 

kompetensen ute i skolorna, så att skolan kan möta alla elever och se olikheter som 

resurser istället för problem i verksamheten. Vårt arbete med eleverna ska kontinuerligt 

följas upp och utvärderas för att synliggöra vad som fungerar bra och mindre bra. Genom 

att identifiera brister och svårigheter i undervisningen har vi möjlighet att kunna påverka 

den positivt. Vi lever i en föränderlig värld där vi inte får vara rädd för att omvärdera och 

förnya.  

7.2.4 Stödformens påverkan på elevens inställning till stödinsatser 

En elev beskriver hur den under hela högstadietiden blev exkluderad från den ordinarie 

undervisningsgruppen, en specialpedagogisk stödinsats som ledde till att eleven upplevde 

ett utanförskap. En annan elev menar att enskild undervisning och undervisning i mindre 

grupp tillsammans med en speciallärare var avgörande för att eleven skulle lyckas med 

matematiken i årskurs nio. Jag tror att elevernas skilda uppfattningar till stor del kan bero 

på elevernas upplevelse av delaktighet i den ordinarie undervisningsgruppen, alltså nivå 

av inkludering. Särskiljande lösningar upplevs i många fall som negativt för eleven och 

en sådan form av stöd kan leda till ett långtgående utanförskap som kan ge långvariga 

konsekvenser (Haug, 1998; Skolverket, 2009). En annan orsak kan vara lärarnas olika 

inställning till elever med funktionsnedsättning. Det synsätt som lärare, elevhälsa och 

rektor har kan spegla vilket specialpedagogiskt perspektiv som råder på skolan. 

Specialpedagogiska insatser kan leda till både inkludering och exkludering beroende på 

vilka val personalen i skolan gör och hur insatserna uppfattas av berörda elever. Resultatet 

i denna studie och i Attards (2010) studie visar att elever tackar nej till erbjudna 

stödinsatser på grund av att de är missnöjd med både stödform och lärarens didaktiska 

kompetens och bemötande mot eleven.  

7.2.5 Gruppstorlek och resursanvändning 

Min undersökning visar att eleverna i större omfattning erbjöds enskilt stöd eller stöd i en 

mindre grupp i årskurs nio än på gymnasiet. På gymnasiet visade det sig vara mer vanligt 

med gruppdelning där gruppen delades i två delar. Den ena gruppen undervisades av en 

speciallärare och den andra gruppen av den ordinarie läraren. Utifrån ett 

specialpedagogiskt perspektiv kan det vara ett tecken på att skolan utgår från ett 

relationellt perspektiv och lokaliserar faktorer som ligger i elevens lärmiljö. Samtidigt 
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ställer jag mig frågande till om det är denna form av anpassning som ska bedrivas av en 

speciallärare. Med tanke på att det i flera undervisningsgrupper förstärks med en 

lärarresurs skulle det kanske vara mer lönsamt att minska storleken på 

undervisningsgrupperna redan från början och istället använda den specialpedagogiska 

kompetensen som handledande resurs till elever i behov av särskilda stödinsatser i 

matematik.  

 

Elever och lärare lyfter problemet med hög ljudnivå i stora undervisningsgrupper. Följden 

av yttre stimuli blir att koncentrationsförmågan hos elever med ADHD försämras 

avsevärt. Klingberg (2011) påtalar också hur stora elevgrupper och en stressig arbetsmiljö 

bidrar till att elever med ADHD hamnar i svårigheter och Lunde (2011) menar att 

koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter i sin tur kan påverka elevens 

arbetsminne, uthållighet, simultankapacitet och förmåga att automatisera. Eleverna i 

denna studie beskriver hur de på olika sätt väljer att avskärma sig och söka en lugnare 

studiemiljö. Under grundskoletiden valde en av eleverna att sitta ute i kapprummet och 

räkna, en annan elev sitter ute i korridoren och räknar på matematiklektionerna på 

gymnasiet. På grund av att eleven lätt blir distraherad av yttre stimuli tvingas eleven att 

söka en annan plats för att kunna arbeta, och svårigheten tillskrivs då eleven. Jag anser 

att det är skolans ansvar att skapa en god arbetsmiljö för både elever och lärare. Här 

behöver skolans huvudmän ta sitt ansvar genom att minska undervisningsgrupperna i 

skolan och på så sätt skapa bättre förutsättningar för lärarna att bedriva en undervisning 

som håller en hög kvalitet. 

7.2.6 En långdragen beslutsprocess om särskilt stöd 

Lärarna som ingår i studien beskriver hur beslutsprocessen kring specialpedagogiskt stöd 

drar ut på tiden, trots att det redan vid överlämningen från grundskolan flaggats för att en 

elev kan vara i behov av fortsatta stödinsatser i matematik på gymnasiet. Istället blir det 

den undervisande lärarens uppgift att göra en egen bedömning om eleven har ett 

stödbehov, innan läraren kan gå vidare med en anmälan till skolans elevhälsoteam för 

fortsatt utredning. Det finns tydliga paralleller mellan detta resultat och den 

kunskapsöversikt som genomförts av Skolverket (2008) och i en rapport från 

Skolinspektionens (2014a). Där framkom det att skolor brister när det gäller att utreda en 

elevs eventuella behov av stöd, och att dokumentera, åtgärda och följa upp vidtagna 

åtgärder. Det visar även att skolor brister när det gäller att kartlägga och analysera 

elevernas individuella behov, trots att skollagen (2010:800) säger att skolan är skyldig att 

ge eleverna det stöd som de behöver för att utvecklas så långt som möjligt, och att rektor 

skyndsamt ska utse någon som ska genomföra den pedagogiska kartläggningen som ska 

ligga till grund för ett eventuellt åtgärdsprogram. Intervjuade lärare påtalar även problem 

med att de specialpedagogiska resurserna inte räcker för att täcka det stödbehov i 

matematik som finns bland skolans elever. Det visar att den aktuella skolan inte fullföljer 

sitt uppdrag gentemot eleverna, trots vikten av förebyggande arbete och tidiga insatser i 

skolan (Skollagen, 2010:800; Skolverket, 2014a). 
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I flera fall intensifierades stödet på vårterminen i årskurs nio och lärarna bevittnar om att 

det är en vanlig form av stödinsats i årskurs nio för elever med diagnosen ADHD. 

Skolorna arbetar därmed kortsiktigt, vilket är vanligt förekommande enligt Skolverkets 

(2006) studie. Man har ofta svårt att finna långsiktiga lösningar för elever med en mindre 

synlig funktionsnedsättning (Hjörne & Säljö, 2013). Mitt resultat och tidigare forskning 

visar att skolor bör bli bättre på att utgå från ett relationellt perspektiv, där man 

förespråkar inkludering samt ett förebyggande och långsiktigt arbete med eleverna 

(Nilholm, 2007). 

7.2.7 Elevernas behov av variation och tydlighet i undervisningen 

I stadieövergången mellan grundskolan och gymnasieskolan är en slutsats att lektionernas 

disposition i huvudsak är densamma, vilket även visade sig i Larssons (2014) 

doktorsavhandling. Till viss del kan det vara en fördel för eleverna när de känner till 

lektionens upplägg och strukturen, men samtidigt tror jag att en ökad variation av 

undervisningsmetoder skulle gynna alla elever, i synnerhet elever med ADHD som lätt 

tappar både koncentration och motivation. Kurs- respektive ämnesplanen i matematik ger 

inga specifika direktiv om hur undervisningen ska bedrivas, men i ämnesplanen för 

gymnasiet står att ”Undervisningen ska innehålla varierade arbetsformer och arbetssätt, 

där undersökande aktiviteter utgör en del” (Skolverket, 2011, s. 90). Det viktigaste är att 

eleverna får den hjälp de behöver för att de ska känna sig trygga vid användande av andra 

arbetsformer och arbetssätt samt att de ska känna till vilka förväntningar läraren har på 

eleven (Klingberg, 2011). Utifrån tidigare erfarenheter och genomförda observationer 

anser jag att vi pedagoger kan bli bättre på att tydliggöra undervisningen för elever med 

funktionsnedsättning, i synnerhet genom att komplettera den muntliga informationen med 

skriftlig information. Det behöver inte var ett tidskrävande arbete. En presentation av 

lektionsinnehåll, instruktioner i punktform och gärna med en tidsplan gynnar de flesta 

elever, inte enbart elever med ADHD.  

 

Alla fyra elever berättar att de är osäkra på hur de vid tidpunkten för andra intervjun ligger 

till utifrån kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Vid intervjuer med lärarna fick 

jag indikationer på att alla fyra elever riskerar att nå betyget F. Trots elevernas egen 

osäkerhet kring måluppfyllelse och lärarnas beskrivning av elevernas prestationer, tror 

eleverna att det går ganska bra för dem i matematikkursen på gymnasiet. Det pekar på att 

lärarna kan bli bättre på att ge eleverna information och feedback om elevernas 

kunskapsnivå och prestationer i förhållande till uppsatta mål och kunskapskrav. 

Resultatet visar även att alla fyra elever tror att deras diagnos påverkar 

matematikinlärningen negativt. Flickorna har en uppfattning om att de har en lägre 

intelligensnivå jämfört med andra elever, medan pojkarna beskriver lärarnas negativa 

inställning till dem som ett problem. Det visar att flickorna i min studie lägger problemet 

hos sig själva, medan pojkarna beskriver hur omgivningen reagerar fördomsfullt. Även 

om tidigare forskning visar att en låg självkänsla är vanligare hos flickor med ADHD är 
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det är intressant att det tydligt framkommer i denna undersökning som endast omfattar 

fyra elever (Lundberg & Sterner, 2002; Nadeau et. al, 2002).  Elever som ofta klandras 

för sina skolprestationer upplever misslyckande, vilket i sin tur ofta leder till negativa 

reaktioner hos eleven. Dessa reaktioner kan se olika ut och för pojkar är det vanligt med 

ett utåtagerande beteende som både uppmärksammas i högre utsträckning och som 

upplevs som jobbiga av omgivningen, medan flickor kan bli mer avståndstagande och 

lägga skulden på sig själv (Nylin & Wesslander, 2003). När en elev tappar tron på sin 

egen förmåga kan det leda till att eleven hamnar i andra svårigheter, så som matematik- 

och lässvårigheter (Lundberg & Sterner, 2002). För att motverka elevernas negativa 

känslor anser jag att det är viktigt att läraren arbetar med att ge positiv och stärkande 

feedback samt arbetar för att bygga upp goda relationer med eleverna. En långvarig 

upplevelse av misslyckanden riskerar att leda till en urholkning av elevens självförtroende 

vilket successivt bryter ner elevens motivation (Gillberg, 2013; Skolverket, 2015a). Det i 

sin tur kan leda till emotionella blockeringar som påverkar inlärningen negativt. 

7.2.8 Diskussion av resultatet ur ett specialpedagogiskt perspektiv  

Resultatet i denna studie visar att det finns tydliga skillnader mellan de stödinsatser som 

genomförs på aktuella skolor. På grundskolorna där man främst använder de 

specialpedagogiska resurserna till stöd i form av enskild undervisning eller stöd i mindre 

undervisningsgrupp kan ett kategoriskt perspektiv råda, där problem och brister tillskrivs 

eleven och att eleven utsätts för särskiljande lösningar (Ahlberg, 2007; Hjörne & Säljö, 

2013; Nilholm, 2007). Jag anser att detta perspektiv blev mest framträdande i fallet Katja, 

där hon beskriver hur hon under flera år blev isolerad från den ordinarie 

undervisningsgruppen.  Detta perspektiv blev även framträdande i de fall där elever 

beskriver hur de tvingas söka en lugnare studiemiljö för att kunna koncentrera sig på 

lektionerna, genom att förflytta sig ut till kapprum och korridorer. I Pauls fall kan ett 

relationellt perspektiv vara mer rådande. Specialläraren anpassar både 

undervisningsmetod och arbetsuppgifter och eleven upplever både trygghet och 

delaktighet. Min teori är att det skolaktörernas olika normativa synsätt som bildar grund 

för åtgärdernas utformning. Samtidigt ska vi vara medvetna om att tidigare forskning 

visar att resursfördelningen till skolor ofta görs schablonmässigt, utan att ta hänsyn till 

elevers olika behov och förutsättningar (Haug, 1998; Ahlberg, 2001; Skolverket, 2001; 

Skolinspektionen, 2014a).  Det leder till att skolor hamnar i dilemman när stödinsatserna 

måste relateras till kostnader. Ekonomiska orsaker kan därmed ligga bakom ambitionen om 

en inkluderande undervisning. Min erfarenhet säger att insatser för elever i behov av stöd 

i princip redan är givna innan behov uppkommer, och att de styrs utifrån den 

specialpedagogiska kompetens som finns på skolenheten. Utformningen av 

specialpedagogiskt stöd tenderar även att organiseras utifrån det synsätt som råder bland 

aktörerna på skolan. Ofta planeras stödinsatser i skolan utan elevens aktiva medverkan, 

vilket ökar risken för att stödet inte får avsedd effekt (Hjörne & Säljö, 2013; 

Skolinspektionen 2014b). Elevers delaktighet och möjlighet att påverka, goda relationer 



48 

mellan elev och lärare samt individualiserad undervisning visar sig vara stora 

framgångsfaktorer. 

7.3 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 

Sammanfattningsvis är det insamlade materialet för denna studie begränsat och för svagt 

för att kunna dra generella slutsatser. Till stor del är mitt resultat samstämmigt med 

tidigare forskning som jag tagit del av, men jag anser att området behöver utforskas 

djupare utifrån ett samhälleligt intresse för att säkerställa den höga kvalité som Skolverket 

efterfrågar i skolornas verksamhet. Framförallt menar jag att skolor måste arbeta för att 

skapa en bättre studiemiljö, där elever och lärare får rätt förutsättningar för att lyckas med 

sitt arbete. Det finns även en hel del att arbeta och förbättra när det gäller anpassningar 

och stöd i undervisningen för elever i svårigheter, så som förebyggande arbete och 

stödinsatser i ett tidigt skede. Särskilt stöd i form av enskild undervisning behöver inte 

innebära att en elev exkluderas från den ordinarie undervisningen, och det kan finnas 

elever som är i behov av denna stödform. Det viktigaste är att insatserna upplevs som 

positiva av eleven och att undervisningen och arbetsuppgifter bidrar till att eleven 

upplever ett ökat självförtroende och en ökad tro på sin egen förmåga, samt att eleven 

känner sig som en del i den ordinarie undervisningsgruppen. Lärarna bör motverka att 

elever tillskrivs ansvaret för sina skolsvårigheter. 

 

Min studie har gett mig inblick i elever och lärares uppfattningar av samma fenomen, 

vilket har varit både intressant och lärorikt. I min kommande yrkesprofession som 

speciallärare i matematik kommer jag att i betydligt större omfattning än idag att ta 

tillvara på elevernas egna erfarenheter och önskemål. Detta genom att genomföra enskilda 

samtal med elever. Vid arbetet med denna uppsats har jag insett vilken värdefull 

information som ett kortare samtal kan ge, ett samtal som i sin tur kan bidra till ett lyckat 

samarbete mellan elev och lärare. Med tanke på hur lärarens bemötande och skolans 

stödinsatser påverkar elevens motivation och inlärning, är just dialogen mellan lärare och 

elev inget att förringa. En stödinsats som eleven upplever som mindre bra kan i värsta fall 

leda till utanförskap och sämre inlärning för eleven.  

 

Min undersökning visar att eleverna fick ta del av specialpedagogiska insatser i större 

utsträckning på grundskolan än på gymnasiet. Kan det vara ett tecken på att 

resursfördelningen till gymnasieskolan och grundskolan ser olika ut. Det skulle vara 

intressant att bygga vidare på min studie och jämföra de specialpedagogiska resurserna i 

förhållande till elevantal på olika skolenheter. Dessutom skulle det vara intressant att på 

ett bredare plan fördjupa och förbättra kunskapen om hur elever upplever 

stadieövergången mellan grundskolan och gymnasiet, en studie som skulle kunna omfatta 

en större mängd elever, både med och utan funktionsnedsättning, och som skulle kunna 

visa på likheter och skillnader mellan elevernas upplevelser. 
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Lena Lundström             
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inriktning matematikutveckling 

Tfn: 070-369 90 33 

E-post: lena.lundstrom77@bredband.net 

 

Hej! 

Jag heter Lena Lundström och arbetar som matematiklärare på gymnasieskolan XXX. 

2014 påbörjade jag mina studier på speciallärarprogrammet, med inriktning 

matematikutveckling, vid Umeå universitet. Under höstterminen ska jag skriva ett 

examensarbete med syfte att undersöka elevers upplevelser av undervisning och 

stödåtgärder i matematik samt övergången från årskurs 9 till årskurs 1 på gymnasiet.  

 

För att komma fram till ett resultat kommer jag att genomföra intervjuer med elever, 

och till min glädje har ditt barn tackat ja till att delta i studien. Intervjuer kommer att 

genomföras vid två tillfällen, där varje intervju beräknas att ta ungefär 30 minuter. Om 

eleven samtycker kommer intervjuerna att spelas in. Förutom att intervjua eleven 

kommer jag även att genomföra observationer på några matematiklektioner. 

 

Vid intervjuerna ställer jag inte några känsliga personliga frågor, utan frågorna kommer 

att handla om elevens upplevelse av stadieövergången och stöd i undervisningen. I mitt 

arbete kommer jag att tillämpa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, mer 

information om detta finns på www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Materialet som samlas 

in är sekretessbelagt och eleven kommer att avidentifieras så att den enskilda deltagaren 

inte ska kunna identifieras.  Personuppgifter och intervjumaterial kommer endast att 

vara tillgängligt för mig och min handledare. 

 

Elevens deltagande i undersökningen är mycket värdefullt i arbetet med mitt 

examensarbete och inför mitt kommande arbete som speciallärare i matematik. 

Kontakta mig gärna om det är något som känns oklart eller om ni har några frågor. 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Lena Lundström 

070-369 90 33 

ll0948@park.se 

 

 

Tillåter ni att ert barn deltar vid intervjuerna?                Ja                       Nej 

 

Datum_________________ 

 

Elevens namn __________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift ____________________________________________________ 
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Intervjuguide 1 – elev                

 Hälsa eleven välkommen och ge en presentation av mig och min studie.  

Syfte 

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att få ökad kunskap och förståelse 

för hur elever med diagnosen ADHD upplever undervisning och stödinsatser inom ämnet 

matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet, samt stadieövergången där emellan. 

Undersökningen syftar också till att ge en bild av hur matematiklärare på gymnasiet upplever 

att matematikundervisningen på gymnasiet och stadieövergången fungerar för elever med 

diagnosen ADHD.  

 

Forskningsfrågor: 

 Vad berättar elever med diagnosen ADHD om undervisning och stödinsatser inom 

ämnet matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet? 

 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD övergången från årskurs 9 till årskurs 

1 på gymnasiet, när det gäller matematikundervisningen? 

 Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att stadieövergången och 

matematikundervisningen fungerar för elever med diagnosen ADHD? 

 

Innan intervjun startar: 

 Ok att intervjun spelas in?  

 Materialet är konfidentiellt. 

 Intervjun kan när som helst avbrytas.  

 Möjlighet till paus. 

 Frågor? 

 

Elevens upplevelse av matematikämnet över tid 

 Vad tänker du på när jag säger ordet matematik? 

 Beskriv hur du har upplevt matematiken jämfört med andra ämnen. 

 Har dina upplevelser av matematikämnet förändrats under din skoltid? 

Om så, beskriv hur? 

 Vilka är de viktigaste faktorerna för framgång i matematik? 

 

Elevens upplevelser av matematikundervisningen på grundskolan 

 Beskriv dina upplevelser av matematikundervisningen i grundskolan?  

- Lärmiljö 

- Grupp och gruppstorlek                

- Lärare (bemötande, relation) 

- Lektionsupplägg och pedagogik 
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- Läromedel och undervisningsmaterial      

- Läxor 

Stöd och anpassning i undervisningen i grundskolan 

 Vilka stödinsatser fick du i årskurs 7 och 8? 

 Beskriv de stödinsatser du fick i årskurs 9. 

- Vilken form av anpassningar/stöd? Hur? Av vem? 

- Intensitet? Förändring jämfört med stöd i åk 7 och 8? 

Ökat/minskat stöd under ngn period? 

- Hur upplevde du stödet? 

- Skrevs något ÅP och vilka var i så fall delaktiga vid 

utformningen av det? Om ÅP skrevs, upplevde du att ÅP var 

givande? 

 

Feedback från läraren 

 Beskriv hur din lärare i årskurs 9 gav dig feedback på hur du låg till i 

matematikkursen utifrån uppsatta mål. 

- Kontinuitet 

- Återkoppling vid prov och inlämningsuppgifter 

- Styrkor och förbättringsområden 

 Hur upplevde du att lärarens feedback påverkade din motivation till matematik? 

 

Stadieövergången till gymnasiet och elevens förväntningar på 

matematikundervisningen 

 Var det någon personal/rektor på skolan som pratade med dig och/eller 

dina föräldrar angående överlämningen till gymnasiet? 

 Vilka tankar och förväntningar hade du på matematikundervisningen på 

gymnasiet? 

 Hur har du upplevt övergången till gymnasieskolan? 

 Beskriv dina upplevelser av uppstarten i matematikämnet? 

- Grupp, lärare, studiemiljö 

- Gruppstärkande aktiviteter  

- Lektionsupplägg, läxor, diagnoser 

 Om du får önska, hur vill du att matematikundervisningen ska vara i 

fortsättningen? 

 

Avslutande fråga 

 Är det något som du vill tillägga när det gäller dina upplevelser av 

matematikundervisningen i grundskolan och stadieövergången till 

gymnasieskolan?  

 

Tack för din medverkan!  
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Intervjuguide 2 - elev 

Övergången till gymnasieskolan och elevens upplevelser av 

matematikundervisningen 

Sist vi sågs berättade du att du hade följande förväntningar på matematikundervisningen 

i årskurs 1 på gymnasiet: … 

 Berätta hur du tycker att matematikundervisningen har fortlöpt i förhållande till 

dina förväntningar som du hade i början av höstterminen. 

 Beskriv dina upplevelser av matematikundervisningen i årskurs 1 på gymnasiet?  

- Lärmiljö (klimat, lokaler, tekniska hjälpmedel/IT) 

- Grupp och gruppstorlek 

- Lärare (bemötande, relation) 

- Lektionsupplägg och pedagogik 

- Läromedel och undervisningsmaterial 

- Läxor 

 Vad har varit det bästa/lättaste med övergången från grundskolan till gymnasiet? 

 Vad har varit det sämsta/svåraste med övergången från grundskolan till 

gymnasiet? 

  

Stöd och anpassningar i matematikundervisningen på gymnasieskolan 

 Har du i dagsläget någon form av stöd och anpassningar i 

matematikundervisningen? (mindre grupper, stöd i ordinarie 

undervisningsgrupp, speciallärare, specialpedagoger, anpassat läromedel, extra 

matematikstöd) 

- Om du har det, beskriv hur stödet är utformat och dina upplevelser av 

stödet. 

- Om du inte har det, är det något du anser att du är i behov av? 

 Finns något aktuellt ÅP skrivet för dig? Om så, har du och/eller dina 

vårdnadshavare varit delaktiga vid utformningen? 

 

Skillnader mellan grundskolan och gymnasieskolan  

 Upplever du några skillnader när det gäller matematikundervisningen i årskurs 9 

och i årskurs 1 på gymnasiet, och i så fall vilka? 

 Ser du några skillnader i din relation med din matematiklärare på gymnasiet och 

din matematiklärare i årskurs 9? 

 Är det något som har blivit bättre på gymnasiet än på grundskolan när det gäller 

matematikundervisningen? Något som blivit sämre? 

 

 



 

 

 

Sid 2 (2) 

 

 Om du jämför med de stödinsatser i matematik som du fick i årskurs 9, hur ser 

du på de anpassningar och stöd som du får i kursen Ma1 på gymnasiet? 

 

Feedback från läraren 

 Har din lärare informerat dig om hur du hittills ligger till i kursen (Ma1) i 

förhållande till uppsatta mål? 

 Beskriv hur din lärare ger dig feedback på hur du ligger till i matematik utifrån 

uppsatta mål i kursen. 

- Kontinuitet? 

- Hur sker återkoppling vid prov och inlämningsuppgifter? 

- Beskriver läraren styrkor och förbättringsområden? 

 Hur upplever du att lärarens feedback påverkade din motivation till matematik? 

 

Elevens syn på förbättringsområden inom matematikundervisningen och 

stadieövergången. 

 Om du får önska, är det något du skulle vilja förändra i din nuvarande 

matematikundervisning på kursen Ma1?  

 Har du några tips och råd på förändringar som kan göras för att skolan ska bli 

bättre på att möta elever när de börjar årskurs 1 på gymnasieskolan? 

 

Avslutande frågor 

 Är det något som du vill tillägga när det gäller dina upplevelser av 

matematikundervisningen och stadieövergången till gymnasieskolan? 

 Kan jag återkomma till dig om jag behöver ställa kompletterande frågor? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide - lärare                

 Hälsa läraren välkommen och ge en presentation av mig och min studie.  

Syfte 

Det övergripande syftet med den här undersökningen är att få ökad kunskap och förståelse 

för hur elever med diagnosen ADHD upplever undervisning och stödinsatser inom ämnet 

matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet, samt stadieövergången där emellan. 

Undersökningen syftar också till att ge en bild av hur matematiklärare på gymnasiet upplever 

att matematikundervisningen på gymnasiet och stadieövergången fungerar för elever med 

diagnosen ADHD.  

 

Forskningsfrågor: 

 Vad berättar elever med diagnosen ADHD om undervisning och stödinsatser inom 

ämnet matematik i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet? 

 Hur beskriver elever med diagnosen ADHD övergången från årskurs 9 till årskurs 

1 på gymnasiet, när det gäller matematikundervisningen? 

 Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att stadieövergången och 

matematikundervisningen fungerar för elever med diagnosen ADHD? 

 

Innan intervjun startar: 

 Ok att intervjun spelas in?  

 Materialet är konfidentiellt. 

 Intervjun kan när som helst avbrytas.  

 Möjlighet till paus. 

 Begreppet stöd i mina frågor innefattar anpassningar, extra anpassningar och 

särskilt stöd. 

 Frågor? 

 

Överlämningar från grundskolan 

 När det gäller överlämningar för elever med ADHD, beskriv dina erfarenheter av 

informationsinnehållet. 

 Anser du att överlämningarna bidrar till att du kan möta elever med ADHD på ett 

bättre sätt? Beskriv i så fall hur. 

 Hur påverkar överlämningar matematikundervisningen på elev-, grupp- och 

organisationsnivå? 

 Vilken information anser du att överlämningarna bör innehålla för att du ska 

kunna göra stadieövergången i matematik så bra som möjligt för elever med 

ADHD?  
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Stadieövergången 

 Beskriv dina erfarenheter av hur stadieövergången fungerar för elever med 

ADHD. 

- Matematikbetyg som motsvarar elevernas kunskapsnivå? 

- Svårigheter som elever med ADHD kan hamna i? 

- Positivt för eleven? 

 Hur anser du att gymnasieskolan ska möta elever med ADHD för att de ska få 

uppleva en perfekt stadieövergång? 

 

Anpassningar och stöd i undervisningen 

 Beskriv dina erfarenheter av varför elever med ADHD hamnar i 

matematiksvårigheter. 

 Uppfattar du att det finns några skillnader/likheter när det gäller stödinsatser i 

matematik i grundskolan och på gymnasiet, och i så fall vilka? 

 Vilka stödinsatser anser du är mest vanligt förekommande för elever med ADHD 

på gymnasiet?  

 Hur ser du på dina förutsättningar att ge de anpassningar och stöd som elever med 

ADHD kan vara i behov av? 

 I dagsläget, hur väl upplever du att de specialpedagogiska resurserna på 

gymnasieskolan täcker elevernas stödbehov? 

 Om du fick möjlighet att påverka resursfördelning och stödinsatser i 

matematikundervisningen för elever med ADHD, vilka förändringar skulle du 

göra och varför? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Observationsprotokoll 

 

Att observera Observation Reflektion 

Studiemiljö  

 

 

  

Genomgång av uppgifter – 

lärarens tydlighet  

 

  

Lektionens struktur och 

innehåll 

 

  

Arbetsmetoder och 

arbetsmaterial 

 

  

Anpassningar/stöd 

 

 

  

Specialpedagogiska 

resurser 

 

 

  

Elevens arbetsinsats 

 

 

  

Elevens hjälpsökande 

 

 

  

Tillfällen när eleven tappar 

koncentration, motivation 

etc. 

  

Lärarens återkoppling till 

eleven 

 

  

Interaktion mellan lärare – 

elev 

 

  

Interaktion elev – elev 

 

 

  

 


