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Sammanfattning	  
	  
 
Syftet med denna studie var att belysa övergången från årskurs nio i grundskolan till det 
kommunala gymnasiet utifrån specialpedagogiska perspektiv genom att beskriva och 
analysera hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever övergången.	  Forskningsansatsen	  
för	  detta	  arbete	  var	  kvalitativ.	  Datainsamlingsmetoden	  skedde	   i	   form	  av	  halvstrukturerade	  
retrospektiva	   intervjuer	  med	   sju	   elever,	   flickor	  och	  pojkar,	   i	   gymnasiets	   årkurs	   ett	   och	   två	  
från	  såväl	  studieförberedande	  som	  yrkesförberedande	  program.	  Materialet	  från	  intervjuerna	  
analyserades	   sedan	   utifrån	   tre	   specialpedagogiska	   perspektiv	   på	   lärande;	   det	  
kompensatoriska	  perspektivet,	  det	  kritiska	  perspektivet	  och	  dilemmaperspektivet.	  Resultatet	  
diskuterades	   i	   relation	   till	   tidigare	   forskning	   om	   övergångar.	   Studiens	   resultat	   visade	   att	  
eleverna	  vid	  övergången	  känner	  oro	  och	  stress	  och	  att	  hur	  de	  bemöts	  av	   såväl	   lärare	   som	  
klasskompisar	  hade	  betydelse.	  I	  denna	  studie	  var	  det	  tydligt	  att	  det	  är	  det	  kompensatoriska	  
perspektivet	   som	   är	   det	   rådande.	   Det	   innebär	   att	   eleverna	   ser	   sig	   själva	   som	   bärare	   av	  
problemet	  och	  att	  de	  kompenseras	  för	  sina	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  i	  skolan.	  	  
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1. Inledning 
Tanken om att utforska just övergången från årskurs nio till gymnasiet väcktes för drygt ett år 

sedan då jag bytte tjänst från en grundskola till gymnasiets studieförberedande program. Då 

insåg jag att det inte alltid är så enkelt för eleverna att byta skolform och jag vill undersöka 

detta närmre. Tankar väcktes också om eleverna är förberedda för gymnasiala studier. Fokus 

för just detta arbete är de elever som har läs- och skrivsvårigheter och hur de upplever sin 

övergång från nian på grundskolan till gymnasiet. Det har skrivits en hel del om övergångar, 

men mest fokus har då varit på övergången mellan förskolan och årskurs ett i grundskolan. 

Däremot har det inte skrivits lika mycket om övergången från årskurs nio i grundskolan till 

gymnasiet (Johansson, 2016).  

 

Det är viktigt att mer forskning bedrivs på detta område, eftersom de flesta elever i dagens 

samhälle som slutar nian går direkt till gymnasial utbildning. Gymnasieskolan ska idag möta 

alla typer av elever, vilket ställer höga krav på skolan. För att kunna möta alla elever inom 

klassens ram på bästa sätt, är det nödvändigt att skolan har förståelse och fördjupad kunskap 

om hur detta kan göras (Nilholm & Göransson, 2013). Tidigare var det inte helt ovanligt att 

påbörja en anställning direkt efter avslutad grundskola. Idag krävs minst gymnasial utbildning 

för att klara av samhällets ökade krav (Olofsson, Lundahl, Lexelius, Rolfsman & Östh, 2012). 

Utan gymnasial examen är risken stor att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Det är cirka 

en fjärdedel av eleverna som påbörjar gymnasiestudier som inte går ut med fullständiga 

gymnasiebetyg (SOU 2013:13; Skolverket, 2014). Före detta gymnasie- och 

kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (2015) menar att utbildning i sig är viktig. Varje 

medborgare ska kunna delta fullt ut på ett jämlikt sätt i samhällslivet. Vårt samhälle kräver 

således god läs- och skrivförmåga, både i arbetslivet, men även privat med tanke på alla 

sociala medier. Kan medborgarna inte vara delaktiga där är det ett hot mot demokratin.  

 

Inom EU betonas vikten av att medborgarna har en god läs- och skrivförmåga. ELINET, ett 

nätverk som stödjs av EU-kommissionen, verkar för litteracitet i Europa och de har tagit fram 

en Europisk Deklaration om allas rätt till läs- och skrivförmåga (Valtin, Bird, Brooks, Brozo, 

Clement & Ehmig, 2016). I denna Deklaration finns elva punkter som visar på att med rätt 

stöd kan ungas läs- och skrivförmåga utvecklas på ett bra sätt och även vuxna kan utveckla 

sin. Hög kvalitet på läs- och skrivundervisningen ska vara en central del i alla 

utbildningsinstitutioner, liksom att alla lärare är väl förberedda att undervisa i läsning och 

skrivning så att eleverna får den undervisning de behöver. Jag vill därför rikta min 
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uppmärksamhet mot de elever på högstadiet som har läs- och skrivsvårigheter och hur de 

upplever sin övergång till gymnasiet.   
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2. Bakgrund 
2. 1. Teoretisk referensram 
Jag vill med denna studie synliggöra några elevers uppfattningar och tankar om övergången 

från årskurs nio till gymnasiet utifrån att de har läs- och skrivsvårigheter. För att kunna 

analysera det använder jag mig av en teoretisk referensram. I detta stycke kommer jag att 

presentera de begrepp som omfattas av denna referensram och som jag sedan kommer att 

använda i min analys. Jag kommer att använda mig av tre specialpedagogiska perspektiv. Jag 

har valt att använda Nilholms (2007) begrepp; det kompensatoriska perspektivet, kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Elevintervjuerna kommer att analyseras utifrån de 

ovan nämnda specialpedagogiska perspektiven på lärande.   

 

I det kompensatoriska perspektivet handlar det om att inom specialpedagogiken kompensera 

individer för deras problem, då det är den enskilda individen som anses vara bärare av 

problemet. De specialpedagogiska åtgärder som sätts in riktas speciellt till elever i 

problematiska lärandesituationer, exempelvis elever med läs- och skrivsvårigheter. För att 

hitta orsaker till problemen utreds eleven och orsakerna till problemen söks i psykologin och 

neurobiologin. De åtgärder som föreslås handlar om att eleven ska kompenseras för att kunna 

anpassas till gruppen och att det är de problem eleven har som ska tränas. Det centrala i det 

kompensatoriska perspektivet är normalitetsbegreppet och att skilja ut det som är onormalt 

från det som är normalt. Det handlar om att identifiera distinkta grupper med olika 

lärandeproblem genom diagnostisering. 

 

Ahlberg (2013) beskriver det kritiska perspektivet som att grunden till specialpedagogikens 

existens ifrågasätts. I det kritiska perspektivet finns ett missnöje till begreppet normalitet 

(Nilholm, 2007). Kritik riktas mot diagnostisering. Skolan ska kunna möta varje elevs behov 

utifrån dennes förutsättningar utan diagnos. Skolans verksamhet ska anpassas till de elever 

som går där. Här riktas kritik mot användbarheten i diagnoserna, eftersom det inte går att säga 

att specialpedagogiska verksamheter som har skapats efter diagnostisering varit mer effektiva 

än mer inkluderande alternativ. Kritik riktas också emot att elever kategoriseras efter att de 

fått en diagnos och att de får individanpassad undervisning och att den enskilde eleven känner 

sig utpekad. I det kritiska perspektivet är ett centralt synsätt att den enskilde individen har rätt 

till delaktighet och att hela skolmiljön ska anpassas efter mångfalden av elevers olikheter. 

Inkludering är ett centralt begrepp.  



	  

7	  

Dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) är det tredje specialpedagogiska perspektivet. 

Dilemman är motsättningar som inte går att lösa och dessa kommer alltid att finnas i 

utbildningssystemet. Det kan vara att lärare på samma skola har olika sätt att se på lärande, 

men de följer samma läroplan. Ett annat dilemma är att alla elever ska ges likvärdiga 

kunskaper och färdigheter samtidigt som skolan ska anpassa till elevernas olikheter. I skolan 

ska eleverna bemötas som individer och kategoriseringar undvikas, men det sker ändå 

kategoriseringar dagligen. I vissa fall är det bra med kategoriseringar av elever, annars finns 

en risk att elever som behöver mer stöd kanske inte upptäcks. I dilemmaperspektivet ska 

eleverna inte ses som att de har brister utan snarare olikheter. Vårt utbildningssystem däremot 

värderar elevernas förmågor och beteenden som mer eller mindre positiva. Det finns en viss 

norm vad som bedöms som önskvärt eller icke önskvärt. Enligt dilemmaperspektivet ska varje 

enskild elevs problem lösas utifrån den specifika situationen och den miljö det uppstått i.  

 

2.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att belysa övergången från årskurs nio i grundskolan till det 

kommunala gymnasiet utifrån specialpedagogiska perspektiv genom att beskriva och 

analysera hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever övergången. Vad är kritiskt för 

just dessa elever? Vad är det gymnasiet behöver veta för att möta dessa elever på bästa sätt?  

Jag har valt att formulera dessa två frågeställningar som utgångspunkt för mitt arbete: 

• Hur upplever elever med läs- och skrivsvårigheter i gymnasiets årskurs ett och två sin 

övergång från grundskolan?  

• Hur förhåller sig elevernas upplevelser av övergångar utifrån specialpedagogiska 

perspektiv på lärande? 

 

Johansson (2016) vittnar just om begränsad forskning som utgår från elevernas egna 

upplevelser vad beträffar läs- och skrivsvårigheter. Hon skriver också att forskningen 

mestadels har inriktats på avkodning och stavning, men att lite forskning har gjorts på 

förståelseprocessen när det handlar om läsning. Därför vill jag lägga fokus på de elever som 

har just läsförståelseproblem och/eller svårigheter att göra sig förstådda när de skriver.   
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2.3. Gymnasieskolan 
Gymnasieskolan har genomgått stora förändringar fram till idag. 1960-talet präglades av en 

kamp om huruvida skolan skulle vara differentierad eller sammanhållen, varpå de som 

förespråkade den sammanhållna skolan vann striden. 1968 enades de tre frivilliga 

skolformerna gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan i en integrerad gymnasieskola. Själva 

genomförandet skedde år 1971 (Lundgren, 2012). Under denna tid expanderade 

utbildningsväsendet i Sverige och gymnasiets program blev treåriga. I slutet av 1970-talet 

påbörjades decentraliseringen av svensk skola för att genom skolminister Göran Persson 1990 

decentraliseras ytterligare genom att ansvaret flyttades från staten till landets kommuner. I och 

med att i stort sett alla ungdomar idag går till gymnasiet från nian är det ännu viktigare än 

tidigare att övergången blir så bra som möjligt.  

 

Gymnasieskolan fick 2011 en ny läroplan, Gy11 (Skolverket, 2011). Gymnasieskolan har 

idag 18 nationella program, varav 12 yrkesförberedande program och sex studieförberedande 

program. 98 % av eleverna som slutar nian går direkt till en gymnasieutbildning (Skolverket, 

2016). De elever som inte är behöriga för gymnasiet får gå på individuella programmet och 

läsa det ämne eller de ämnen som de behöver betyg i för att få gymnasiebehörighet. 

Gymnasiet är inte en obligatorisk skolform, eftersom skolplikten upphör när eleven slutar 

nian.  

 

2.4. Styrdokument och Skolverkets stödmaterial 
Övergången mellan grundskola och gymnasium regleras i grundskolans och gymnasiets 

läroplaner. I grundskolans läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2016) i kapitlet om övergripande mål 

och riktlinjer finns ett stycke som just handlar om övergångar och samverkan.  
Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt 
perspektiv. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta 
kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa 
sammanhang, kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande. Skolan 
ska även samverka med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det ska 
även finnas samarbetsformer som syftar till att förbereda eleverna och deras vårdnads- 
havare inför övergångar. (s. 16)   

Enligt de riktlinjer som sedan följer ska alla som arbetar i grundskolan verka för att eleverna i 

sina studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Att 

skapa kontakter med mottagande gymnasieskolor ligger på grundskolelärarna. Studie- och 

yrkesvägledaren ska informera och vägleda eleven samt stötta den övriga personalen i studie- 

och yrkesorienterande frågor. I grundskolans läroplan finns det också tydligt uttryckt att 
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”läraren ska vid övergångar särskilt uppmärksamma elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd” (s. 16). 

I gymnasieskolans läroplan finns inget stycke som heter överlämningar i kapitlet om 

övergripande mål och riktlinjer. Det kommer i stycket som heter utbildningsval – arbete och 

samhällsliv. Där står det att ”gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska 

skolformerna, arbetslivet, universiteten och högskolorna samt med samhället i övrigt” (s. 13). 

Här finns inga riktlinjer om hur gymnasiet kan arbeta med övergångar. I skollagen finns heller 

inget reglerat som rör övergångar mellan skolor och mellan olika skolformer.  

 

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

(Skolverket, 2014). I detta stödmaterial slås det fast att det finns tre framgångsfaktorer vid 

övergångar när det gäller de elever som behöver extra anpassningar eller är i behov av särskilt 

stöd. Den första handlar om ett förtroendefullt samarbete mellan förskola/skola och 

vårdnadshavare, den andra om samverkan mellan avlämnande och mottagande verksamhet 

och den tredje faktorn om professionell dokumentation där informationen är tydlig, aktuell 

och relevant. För den avlämnande skolan är det särskilt viktigt att ta ställning till vilken typ av 

dokumentation som ska lämnas över till gymnasiet för de elever som är i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Det som ska lämnas över ska vara sådan dokumentation som 

delger vilken typ av anpassning eller stöd eleven behöver och vilka arbetsformer som fungerar 

bra.  

 

2.5. Läsning 
Nästan all inlärning i skolan bygger på att man kan läsa och skriva (Høien och Lundberg, 

2013). Simple View of Reading är en vanlig formel i läsforskning (Hoover & Gough, 1990). 

Formeln är läsning = avkodning x förståelse, där båda leden är lika viktiga för att läsningen 

ska fungera. I PISA-studiens ramverk (European Commission, 2011) används begreppet 

reading literacy. Läsning får här en vidare definition och i begreppet inryms förmågan att 

genom läsning kunna hitta, sortera, tolka och värdera information i texter från olika genrer 

och ämnen.  

 

Eleverna läser i alla ämnen och god läsförståelse är att önska, men läsförståelse är ett 

komplext ämne och svår att mäta (Kamhi, 2014). Var går gränsen när någon sägs förstå en 

text? Det räcker inte enbart med att avkoda och förstå text. Det krävs någonting mer, att 
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läsaren är aktiv och kan göra någonting med den lästa texten. Enligt Kamhi (2014) finns tre 

faktorer som är avgörande för att läsförståelsen ska lyckas. För det första är det läsarens egen 

förmåga. För att förstå en text måste läsaren kunna avkoda ord korrekt och med flyt samt 

förstå talat språk. I detta ingår även hur mycket förförståelse läsaren har om det som texten 

behandlar, men även grad av uppmärksamhet, intresse och motivation samt förmågan att göra 

inferenser. Inferenser innebär att läsaren kan förstå det som inte sägs ut direkt i texten utan 

kan läsa mellan och bortom raderna. Elever har särskilt svårt att göra just inferenser 

(Reichenberg, 2008; Høien & Lundberg, 2013). Den andra faktorn är hur texten är utformad 

och den tredje hur uppgiften är utformad (Kahmi, 2014). Läsförståelse är inte en konstant 

förmåga utan den kan variera hos samma läsare beroende på vilket ämne en text behandlar. 

Elevernas begreppsförståelse och kunskap om världen påverkar också hur väl de kan förstå en 

text (Høien & Lundberg, 2013). De elever som kommit upp i gymnasieåldern drar, enligt 

Kamhi (2014), nytta av att få explicit undervisning i läsning och skrivning i de olika 

skolämnena där det används ämnestypiska texter. Undervisningen i läsförståelse tränar sällan 

eleverna till att bli aktiva läsare. Många elever förblir passiva, särskilt de som är svaga läsare. 

Genom att bli medveten om sin läsning och välja olika lässtrategier för sin läsning beroende 

på text kan elever öva upp sig och även reflektera över sin läsning på ett metakognitivt plan. 

Svaga läsare har ofta ett litet ordförråd och det kan kopplas till socioekonomiska förhållanden 

(Wolff, 2005). Ordförrådet kan mycket väl tränas explicit i undervisningen, gärna så tidigt 

som möjligt och i alla ämnen.  

 

2.6. Skrivning 
Läsning kan kopplas direkt till skrivförmågan. För att utveckla elever i deras skrivande 

rekommenderas de att skriva sammanfattningar av de texter de läser och att skriva personliga 

reflektioner om texterna (Westby, 2014). Elever rekommenderas även att skriva mer eftersom 

mängden egenproducerade texter har positiv påverkan på läsförståelsen. För att utveckla 

skrivandet i alla ämnen förespråkar Liberg (2008) genrepedagogiken tillsammans med ett 

språkutvecklande arbetssätt i skolan. I alla ämnen ingår olika typer av texter såsom 

berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och argumenterande. Grunden för 

skrivandet omfattas av fyra komponenter enligt Westby (2014). Det är produktion av text, 

tänkande och språkkunskap, förmåga att använda skrivandets retorik och attityden till sig själv 

som skribent. Själva skrivprocessen omfattas av fyra faser; planera, skriva utkast, bearbeta 

och redigera. Elever behöver explicit undervisning i hela skrivprocessen. Det är viktigt att 
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eleverna har kognitiva strategier och motivation och förmåga att använda dessa strategier för 

att kunna bli självständiga skribenter.  

 

2.7. Läs- och skrivsvårigheter 
Det finns flera faktorer som har betydelse för om elever får läs- och skrivsvårigheter. Jag 

väljer att använda Christer Jacobssons modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi (2006). Han pekar på att det kan finnas brister i pedagogiken som 

bidrar negativt till att en elev utvecklar läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som god 

pedagogik kan förebygga att en elev senare får läs- och skrivsvårigheter. Språkliga faktorer 

kan också leda till läs- och skrivsvårigheter såsom exempelvis försenad språkutveckling eller 

elever med invandrarbakgrund som lär sig läsa rent tekniskt, men som får svårigheter med 

läsförståelsen. Begåvningsfaktorer såsom utvecklingsstörning kan också påverka läs- och 

skrivförmågan. Dessa elever lär sig att knäcka koden, om än senare, men den nedsatta 

intellektuella förmågan påverkar läsförståelsen negativt. Sociala faktorer som påverkar är 

elevernas socioekonomiska bakgrund där den språkliga miljön ibland är torftig, vilket kan 

leda till att eleven får svårt att anpassa sig till skolspråket. De emotionella faktorerna såsom 

att ha en positiv självbild är viktigt för utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Medicinska 

faktorer påverkar också såsom nedsatt hörsel och syn samt andra medicinska orsaker.  

 

Att lära sig att läsa rent tekniskt tycks inte ha något nära samband med den intellektuella 

förmågan (Høien & Lundberg, 2013). Det finns personer med betydande 

begåvningshandikapp som har knäckt koden, men där förståelsen är nedsatt. Enligt Høien och 

Lundberg (2013) kan dyslexi enkelt definieras ”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen 

av skriftspråket, förorsakat av en svaghet i det fonologiska systemet” (s. 21). Det visar sig 

primärt genom stora svårigheter med ordavkodning och rättstavning. Dyslexi är ärftligt. 

Eftersom avkodningen tar så mycket energi av läsaren finns det lite mentala resurser kvar till 

förståelsen av texten. Dessutom kan det vara så att elever med dyslexi tidigt undviker läsning 

helt och hållet. Dessa elever har därtill dåligt arbetsminne, vilket gör att de får svårt att 

minnas det som lästs. Det påverkar även skrivandet som också kräver mycket 

arbetsminneskapacitet. Begreppsförståelse är viktig för läsförståelsen och om det finns mer än 

20 % av orden som är okända, blir det svårt att förstå. På grund av att elever med dyslexi har 

nedsatt fonologisk förmåga får de svårt att lära sig nya ord. Forskning visar att den nedsatta 

fonologiska förmågan som påverkar läsning och rättstavning är bestående även upp i vuxen 

ålder (Connelly, Campbell, MacLean & Barnes, 2006).  
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Olofsson, Ahl & Taube (2012) har gjort en studie på universitetsnivå om just studenter med 

dyslexi. Jag har valt att ta med den, eftersom studien ger en tydlig bild över hur studenternas 

studiesituation på universitetet ser ut. Gymnasieelevernas nästa övergång är till universitetet 

om de inte går direkt ut i arbetslivet. Det är viktigt att gymnasieskolans pedagoger förstår 

vilken ansträngning som väntar universitetsstudenter med läs- och skrivsvårigheter, så att 

gymnasieeleverna kan förberedas på bästa sätt. I denna studie har studenterna testats och 

intervjuats och universitetslärare har också intervjuats. Det som framkommit är att vuxna med 

dyslexi tycks kunna kompensera för sin läsning genom att förlita sig på textens helhet och 

top-down information. Studenter med dyslexi på universitetsnivå får lägga ner mycket tid och 

kraft på sina studier. Studenterna summerar lästa texter, stryker under och gör noteringar. De 

uttrycker att de kompenseras för sina svårigheter på universitet genom att de får tillgång till 

datafiler med material, Powerpoint-presentationer, inspelningar, inlästa böcker och 

föreläsningar, anteckningar skrivna av andra studenter utan dyslexi och anpassade 

examinationer genom exempelvis längre tid, uppdelade examenstillfällen och användandet av 

dator. De uttrycker att det oftast är en vän som hjälper till och kontrollerar det som skrivits. 

Universitetslärarna poängterar vikten av att supporten till studenterna ska göra dem 

självständiga, så att de kan klara sina studier mestadels på egen hand. Forskning visar att 

studenter med dyslexi har mycket större svårigheter med skrivandet än läsandet, eftersom 

läsningen kan kompenseras (Connelly et al., 2006). Det är speciellt tydligt när studenterna 

skriver för hand. Det tar tid att forma bokstäver och skrivflytet störs när eleven har 

stavningssvårigheter. Att ha dyslexi påverkar självkänslan. Pirttimaa, Takala & Ladonlahti 

(2015) visar i sin intervjustudie att studenter tar sig an sina studier genom att ägna mer tid åt 

studierna, sänker sin lägsta nivå och hittar individuella lösningar när det kommer till läsning 

och skrivning. 

 

2.8. Skollagen 
I Skollagen (2010) står uttryckligen i tredje kapitlet, tredje paragrafen, om barnens och 

elevernas lärande och personliga utveckling. Det ställer höga krav på skolan att uppfylla detta 

och att det gäller alla barn, såväl högpresterande som lågpresterande. 
3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd 
av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska 
ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 
ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag 
(2014:458). 
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I Skollagens tionde kapitel, tjugoförsta paragrafen, står det om undantagsbestämmelsen som 

kan användas om särskilda skäl föreligger vid betygsättningen.  
21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygssättningen enligt 19 och 20 §§ 
bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av 
årskurs 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller andra liknande 
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder 
för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav. Lag (2011:876). 
 
 

2.9. Tidigare forskning 
 
2.9.1. Övergångar 
Ackesjö (2014) visar genom sin etnografiska studie med deltagande observationer och 

uppföljande samtal vid övergången till och från förskoleklassen att övergången kan ses som 

en social process som skapas i gemenskap med andra människor. Det är också lika viktigt att 

avsluta det gamla som att påbörja det nya. För eleven sker en förändring; eleven lämnar något, 

exempelvis ett skolstadium eller skola och flyttar över till ett annat (Dunlop, 2006). Sandberg 

(2012) har i sin studie genomfört intervjuer med specialpedagoger, deltagande observation i 

klass och intervjuer med barnen och visar på att i skolan innebär en övergång att eleven ställs 

inför nya utmaningar och krav och övergången är avslutad först när eleven väl har etablerat 

sig i den nya skolan. Det är därför viktigt att de olika skolformerna överbryggas. Dunlop 

(2006) visar i sin litteraturgenomgång att övergången till det nya kan innebära nystart med 

nya vänner, nya lärare och att få möjligheten att lära sig nya saker. Det kan också innebära oro 

för det okända och skapa förvirring som kan få följder långt senare. Detta kan påverka 

inlärningen och självkänslan negativt. Det är viktigt att varje övergång blir så lyckad som 

möjligt för att säkerställa barnens välmående. De upplevelser som barnet får i samband med 

skolstarten påverkar även senare övergångar. Många elever är med om minst sex övergångar 

under sin skoltid (Skolverket, 2014). Ju äldre eleven blir desto fler inblandade personer blir 

det vid övergången. I förskolan möter barnet och föräldrarna den förskolelärare som ska vara 

ansvarig för barnet. Detta görs för att utbyta information, för att få till en så bra övergång som 

möjligt från hemmet till förskolan. Vid övergången för en niondeklassare till gymnasiet 

träffas ofta personal från båda skolformerna inom kommunen för att ge information (Wedin, 

personlig kommunikation, 23 maj, 2016). I Sverige arrangeras öppet hus inför gymnasievalet 

och eleverna har också möjlighet att komma på studiebesök en vanlig skoldag, för att bilda sig 

en uppfattning om hur skolan är (Rosdahl, personlig kommunikation, 1 december, 2016). Då 

gymnasieskolan är en frivillig skolform måste vårdnadshavarna ge sitt samtycke för att 

gymnasieskolan ska få ta del av informationen från grundskolan när eleven ska börja 
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gymnasiet (Skolverket, 2014). Övergången till gymnasiet är extra komplex, eftersom eleverna 

sprids till ett stort antal olika skolor, såväl till kommunala gymnasieskolor som till friskolor. 

Dessutom kan en del elever komma att söka sig till andra kommuner. Detta kan försvåra 

övergången, då informationen om eleven antingen blir försenad eller helt uteblir. För att 

övergången ska bli så bra som möjligt är det viktigt med samverkan. Att lämna 

dokumentation om elevens behov är viktigt för den mottagande skolan så att den kan möta 

eleven och ge adekvat stöd så tidigt som möjligt.  

 

Ecclestone, Biesta, & Hughes (2010) framhåller att övergångar för vissa elever kan vara 

problematiska. Därför har det uppkommit olika program världen över för att bygga broar 

mellan olika skolformer och att mjuka upp övergångarna. Ett sätt att mjuka upp övergångarna 

kan vara att få de olika skolformerna att likna varandra. Det handlar om kontinuitet på olika 

sätt. Kommunikationsmässig kontinuitet (Ackesjö, 2014) innebär att lärarna i olika 

skolformer kommunicerar. Läroplanskontinuitet är när de olika skolformernas läroplaner 

påminner om varandra. I Sverige är läroplanerna skrivna på liknande sätt och det innebär att 

igenkänningsfaktorn är stor och det finns en tydlig röd tråd. Det är också viktigt att lärarna i 

de olika skolformerna känner till varandras läroplaner för att kunna bygga vidare på det som 

redan lärts ut. Att erfarenheter, kunskaper och undervisningsmetoder delas mellan lärarna kan 

leda till att eleverna så småningom upplever sammanhang i övergångar mellan skolformerna.  

 

Skolans sociala miljö är viktig för elevernas välmående (De Wit, Karioja, Rye, & Shain, 

2011)). Tonåringar utvecklar starka emotionella band med andra tonåringar vilket ger en 

stabil grund för psykologisk och social utveckling. Även lärare är viktiga för utvecklingen av 

den egna personen när det exempelvis handlar om att skapa kamratrelationer, behärska 

känslor och använda copingstrategier. När eleven inte känner stöd av vare sig klasskamrater 

eller lärare ökar risken för att utveckla mental ohälsa. När eleven ska börja gymnasiet befinner 

sig hen i en känslig ålder vad gäller utveckling av identitet och självkänsla. De klasskamrater 

som följt med genom hela grundskolan byts helt eller delvis ut av andra klasskamrater vid 

övergången till gymnasiet. Det kan bli en stor omställning. Eleven spenderar en tredjedel av 

sin vakna tid i skolan och bygger nya relationer med jämnåriga och vuxna. Det ställer stora 

krav på den mentala hälsan och när den är god, utvecklas elevens lärande. Det är viktigt att 

bygga relationer och att göra det medvetet i en skola, speciellt vid en övergång. Det är ofta 

problematiskt för elever som börjar sitt första år på High school (jämförbart med vår 

gymnasieskola) då skolmiljön skiljer sig från tidigare skola, både socialt och akademiskt 



	  

15	  

(Weiss & Baker-Smith, 2010). De har fler lärare som de träffar mer sällan. Lärarna är 

strängare och ställer högre krav. Eleverna förväntas ta mer ansvar. Det är vanligt att elever 

presterar sämre till en början efter en övergång visar Langenkamps (2010) longitudinella 

studie med enkäter och intervjuer. Det kan förklaras med att det tar tid att bygga relationer 

och att skapa emotionella band till både lärare och nya kamrater, vilket i sin tur också kräver 

att eleven är aktiv och närvarande i skolan visar Benner & Wangs kvantitativa studier (2014). 

De elever som haft hög frånvaro under mellan- och högstadietiden löper större risk att 

fortsatta med detta även under gymnasietiden. För dessa elever blir övergången ytterligare en 

stressfaktor. De elever som kan befaras vara i riskzonen vid övergången är de elever som får 

kämpa med sina studier (Langenkamp, 2010). 

 

Cauley & Jovanovich (2006) visar i sin litteraturstudie att effektiva övergångsprogram ökar 

elevernas skolnärvaro och prestationer. Dessa program är gynnsamma för alla elever, men 

fokus ska i första hand läggas på dem elever som bedöms vara i riskzonen vid en övergång. 

Litteraturstudien visar att övergångsprogrammet får mest effekt om alla inblandade, det vill 

säga att eleven, föräldrarna och lärarna, men även administratörer och skolledare är delaktiga i 

övergången och att det är riktade aktiviteter med tydliga mål. På grund av att de sociala 

nätverken ofta bryts när eleverna börjar gymnasiet, är det viktigt att den mottagande skolan 

har aktiviteter där de nya gymnasieleverna möter övriga elever i olika forum och utvecklar 

nya kamratrelationer på skolan. Det kan vara faddersystem eller att skolan erbjuder olika 

diskussionsforum där elever träffas. Det är också viktigt att eleverna vet vilka förväntningar 

lärarna har på mottagande gymnasieskola. Genom att lärarlag och skolledare från gymnasiet 

och högstadiet träffas och diskuterar dessa frågor kan en del av elevernas oro stillas när 

högstadielärarna vet vad som väntar i gymnasiet. 

 

Johansson (2016) skriver om övergången mellan grundskolans årskurs nio och gymnasiet och 

vilka svårigheter som kan uppstå. Hennes forskning med livsberättelse som metodansats visar 

hur elever upplever att skolan bemöter dem utifrån att de har läs- och skrivproblematik. Det 

som kommer fram i hennes avhandling är att flera av informanternas mammor har tagit 

kontakt med respektive gymnasieskola för överlämning. Dessutom visar det sig i hennes 

studie att information inte automatiskt sker när eleven väljer ett gymnasium utanför den egna 

kommunen. När överlämning sker i den egna kommunen vidtas inte alltid de åtgärder som är 

önskvärda för de elever som har läs- och skrivproblematik. Dessutom måste eleven själv ta 

initiativ och be om hjälp och stöd. Majoriteten av informanterna tycker inte att de fått den 
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hjälp och det stöd de behöver och att lärarna visar sig oförstående inför dyslexi och vad det 

innebär för de olika eleverna.   
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3. Metod 
Studiens forskningsansats är kvalitativ. Målet är att utforska ett komplext problem som inte 

går att generalisera.  

 

3.1. Urval  
Jag valde att intervjua sju elever i årskurs ett och två på gymnasiet. Fyra av eleverna gick i 

årskurs ett och tre i årskurs två. Eleverna gick på studieförberedande program och på 

yrkesförberedande program på kommunala gymnasieskolor. Det var fyra flickor och tre 

pojkar. Två av flickorna gick på studieförberedande och två på yrkesförberedande program. 

En av pojkarna gick på studieförberedande och två på yrkesförberedande program. En av 

eleverna gick på friskola under högstadietiden och övriga på kommunal grundskola. Eleverna 

kom ifrån tre olika kommuner; en lite mindre stad och två större städer. På grund av 

svårigheten att hitta elever var jag tvungen att vända mig till flera olika kommuner. De elever 

som var aktuella i denna studie har alla läs- och skrivsvårigheter. När jag skickade ut min 

förfrågan om att få elever att intervjua var jag inte mer precis än så (Bilaga 1). Jag uttryckte 

inte att eleverna måste vara utredda eller få specialundervisning, för att delta i min studie. De 

elever som valde att ställa upp i studien var alla utredda för dyslexi. För att få variation i 

urvalet var det viktigt att båda könen var representerade och att eleverna kom från både 

studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram. Jag valde också att endast koncentrera mig 

på kommunala gymnasieskolor.  

 

För att hitta frivilliga elever till intervjuerna skickade jag brev till rektorerna på de olika 

gymnasieskolorna i närliggande kommuner. I detta informationsbrev förklarade jag syftet med 

mitt arbete och bad om hjälp med att få elever som kunde tänkas ställa upp på detta. I brevet 

informerade jag också om att jag skulle komma att höra av mig via telefon efter en vecka. När 

denna vecka hade gått och jag ringde rektor var det svårt att få kontakt. Då skickade jag även 

brev direkt till skolornas specialpedagoger och därigenom fick jag hjälp att få tag på några 

elever. När jag inte fick tag på tillräckligt många elever fick jag hjälp av en före detta kollega 

med kontakten till ytterligare en skola. De elever jag intervjuade fick grundlig information om 

vad det innebar och eftersom de flesta av dem inte var myndiga så gav deras föräldrar sitt 

samtycke till deltagandet. Det var viktigt att de förstod att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Elev och vårdnadshavare fick brev hem med information och en blankett bifogad 

för att ge sitt samtycke eller avstå (Bilaga 2). 
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3.2. Datainsamlingsmetod 
Den datainsamlingsmetod jag valt är den kvalitativa forskningsintervjun. Det är den 

datainsamlingsmetod som bäst kan besvara mina forskningsfrågor, eftersom jag ska få fram 

elevernas upplevelser av övergången till gymnasiet. I intervjun besvaras frågorna mer på 

djupet än exempelvis i en enkät. Kvale & Brinkmann (2009) menar att ”I en kvalitativ 

forskningsintervju produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson” (s. 98). Det är ett utbyte av åsikter och de som deltar har ett ömsesidigt 

intresse av det tema som behandlas. Forskningsintervjun är inte ett samtal med jämställda 

parter utan det är forskaren som kontrollerar situationen. Målet med intervjun är att få 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld som sedan tolkas. Att intervjua är ett hantverk 

som intervjuaren lär sig med tiden genom att göra just intervjuer. När intervjuaren är ovan, 

kan det påverka sättet på vilket intervjuerna görs. Den oerfarne intervjuaren kanske inte är 

fullt medveten om sin påverkan på informanten. Det finns en risk att den som intervjuar 

ställer ledande frågor eller uttrycker någonting i sitt kroppsspråk som påverkar informanten på 

ett sätt som hen är omedveten om.  

 

Vid intervjuer är det viktigt att den som intervjuar skapar en miljö som får informanten att 

känna sig trygg och fritt kan prata om det som kommer upp utan att behöva känna sig 

hämmad (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är en balansgång att kunna ställa personliga frågor 

och samtidigt visa respekt för informantens integritet. Det gäller att intervjuaren har en neutral 

framtoning och är försiktig med sina utsagor under själva intervjun (Denscombe, 2016). 

Informanterna kan välja att medvetet ljuga eller låta bli att svara (Wibeck, 2010). Det är upp 

till forskaren att avgöra om informanten talar sanning eller inte. Det är viktigt för intervjuaren 

att ha normal ögonkontakt med informanten då reaktionen på informantens svar direkt kan 

avläsas i intervjuarens blick (Carlström & Carlström, 2006). I helt ostrukturerade intervjuer är 

den risken mindre då informanten styr intervjun, eftersom inget förutom ämnet är 

förutbestämt. Det är en klar fördel att intervjua en person i taget, då det bandade materialet 

transkriberas. Det är lätt att uppfatta det som sägs. 

 

3.3. Genomförande 
De intervjuer jag gjorde var retrospektiva, det vill säga att informanten fick blicka tillbaka på 

sin skoltid, närmare bestämt högstadietiden och tiden för övergången till gymnasiet. Jag 

genomförde själv de sju intervjuerna och de var ungefär 30 minuter långa, utom en som 

endast blev 19 minuter. Det var inte helt enkelt att hitta dessa sju informanter som kunde 
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träffa mig och berätta om sin övergång till gymnasiet. Jag fick hjälp på skolorna av 

speciallärare eller specialpedagog att boka tid och få tillgång till en lämplig lokal där vi kunde 

tala ostört. Det tog mycket tid att få till dessa intervjuer då jag hade få kontakter utanför den 

egna kommunen. Samtidigt kan det inverka positivt på resultatet då jag fått mer spridning i 

datainsamlingsmaterialet.  

 

Jag använde mig av halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att den intervjuguiden (Bilaga 

3) jag gjorde innehöll ett antal frågor utifrån de teman intervjun var tänkt att behandla (Fejes 

& Thornberg, 2016; Kvale & Brinkmann, 2009). Jag gjorde en intervju med varje elev. Jag 

bestämde i förväg frågornas ordning och utformning, men frågorna var öppna och 

informanten svarade fritt utifrån vad hen tänkte. Detta betyder att jag förberedde mig väl före 

intervjuerna genom att skriva ihop en intervjuguide. Intervjuguiden bestod av tre olika delar; 

högstadietiden, gymnasievalet och gymnasietiden. I början av intervjun var det viktigt att tala 

om för informanten att jag var tacksam för att hen ställde upp och att det skulle komma att 

hjälpa mig mycket i mitt arbete. Detta gjorde jag för att visa för informanten att jag satte stort 

värde på att hen delade med sig av sina erfarenheter. I intervjuguiden formulerade jag så enkla 

och tydliga frågor som möjligt för att informanten inte skulle behöva fundera över vad jag 

egentligen menade. Kvale och Brinkmann (2009) menar att de första minuterna av en intervju 

är helt avgörande för hur intervjun kommer att utvecklas. Språket har en viktig roll för hur 

intervjun fortlöper (Carlström & Carlström, 2006) och jag försökte att anpassa mitt språkbruk 

och ordval så att det skulle passa gymnasieungdomar. När informanten besvarade frågan 

sammanfattade jag det som sagts, för att få bekräftat att jag uppfattade det riktigt. Jag ställde 

även följdfrågor när jag var osäker på vad informanten menade. Det var viktigt att jag 

lyssnade aktivt på informanterna, för att kunna plocka upp intressanta trådar att följa upp och 

få det mer utförligt beskrivet. Annars fanns risken att någonting viktigt gick förlorat. Det var 

informantens tankar och intressen som skulle styra. Att lyssna aktivt var minst lika viktigt 

som att behärska frågetekniken. Det ställde stora krav på mig som lyssnade att jag kunde hålla 

fokus och att jag kunde konstruera nya oförberedda frågor som förde intervjun framåt. Det 

tyckte jag var svårt. I slutet av intervjuerna var jag noga att fråga informanten om det fanns 

något som jag inte frågat om som hen ville tillägga.  

 

Jag dokumenterade intervjuerna med hjälp av ljudupptagning och jag valde att använda 

inspelningsfunktionen i min mobiltelefon, eftersom den är liten och inte drar till sig så mycket 

uppmärksamhet. Först tänkte jag använda datorn men insåg att den skulle vara i vägen och 
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störa kommunikationen vid intervjun. Det var viktigt att kommunikationen oss emellan gick 

fram och att vi kunde ha normal ögonkontakt. Direkt efter avslutad intervju transkriberade jag 

den samma dag eller dagen därefter, innan jag gjorde nästa intervju. Anledningen var att jag 

ville dra nytta av att lyssna på mig själv, för att utveckla min egen intervjuteknik. Efter tre 

genomförda intervjuer fyllde jag på intervjuguiden med ytterligare ett par frågor och några 

tänkbara följdfrågor. Under de tre första intervjuerna hade jag ställt dessa frågor spontant till 

alla informanter. Jag skrev in dem i intervjuguiden för att förvissa mig om att jag inte skulle 

glömma bort dem. Det betyder att alla informanter fick samma frågor, men att följdfrågorna 

var lite olika beroende på hur intervjuerna utvecklades. 

 

3.4. Dataanalys 
Jag transkriberade det inspelade materialet ord för ord med tillhörande pauser och ljud för 

tvekan såsom eh, men inte med dialekter, röstlägen, röststyrka med mera. Jag valde att hålla 

mig till skriftspråkets regler för interpunktion förutom kommateringen som jag inte använde. 

Detta för att öka läsbarheten, men jag använde mig däremot av en del mer talspråklig stavning 

såsom exempelvis nån istället för någon, dom istället för de eller dem. Eftersom jag själv 

transkriberade de intervjuer jag genomförde, kunde jag redan här påbörja reflektionsarbetet. 

Grunden till analysarbetet lade jag här (Fejes & Thornberg, 2016). Därefter påbörjade jag 

genomläsningen av det transkriberade materialet. Efter ett par genomläsningar började jag att 

se mönster och återkommande teman. Då klippte jag isär utskrifterna och sparade de utsagor 

som var återkommande hos flera informanter. Dessa pappersremsor lade jag sedan i olika 

högar utifrån innehåll och det blev tjugo olika högar som jag inte namngav. Därefter läste jag 

en hög i taget och flyttade runt pappersremsorna så att det återstod ett fåtal teman. Dessa 

teman namngav jag. Vid denna genomläsning sorterades även ett antal pappersremsor bort 

från materialet. Därefter läste jag pappersremsorna ytterligare ett par gånger och sorterade in 

dem i tre övergripande teman. Dessa teman analyserade jag utifrån de specialpedagogiska 

perspektiv jag presenterade under rubriken teoretisk referensram.   

 

3.5. Tillförlitlighet 
Eftersom forskningsresultat ska kunna kontrolleras av andra forskare är det viktigt att god 

forskningskvalitet eftersträvas med tydligt beskriven bakgrund och metod. Det är också av 

största vikt att forskningsfrågan besvaras med hjälp av den metodansats som valts 

(Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie var jag noga med att hitta informanter där båda könen 

var representerade och att det fanns informanter från såväl studie- som yrkesförberedande 
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program. Detta för att få en bredare representation, även om jag är fullt medveten om att 

denna studie är liten och på intet sätt kan generaliseras till att gälla hela vårt land. Enligt 

Kvale & Brinkmann (2009) behöver den som gör studien ha goda förkunskaper om ämnet för 

att kunna ställa relevanta frågor. I min yrkesroll som speciallärare möter jag dagligen 

gymnasieungdomar som har läs- och skrivsvårigheter. Jag har även läst litteratur kring ämnet 

som är relevant för den här studien. Därför har jag goda kunskaper i ämnet. I den här studien 

intervjuade jag för mig helt okända elever som fanns på andra skolor än på min egen.  

 

3.6. Etiska överväganden 
För att skydda mina informanter följde jag de fyra huvudkrav som finns i forskningscodex 

och följde således god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Det första kravet är 

informationskravet och det följde jag så till vida att jag gentemot informanten var helt öppen 

med vem jag var och gav en kort beskrivning av vilket syfte studien har. Före varje intervju 

talade jag om hur jag skulle komma att behandla de data jag fick in. Det andra kravet är 

samtyckeskravet. Det var en elev som jag hade kontakt med som var myndig och hen 

bestämde själv om hen skulle medverka eller inte. Övriga elever var under arton år och 

förälder gav sitt samtycke till deltagande. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet där jag 

avidentifierade allt material jag transkriberade. Alla namn på personer, skolor, 

gymnasieprogram med mera som nämndes under intervjuerna tog jag bort direkt vid 

transkriberingen, för att avidentifiera materialet och skydda informanterna. Det fjärde kravet 

är nyttjandekravet och det innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte.   
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4. Resultat 
Syftet med min studie var att belysa övergången från årskurs nio i grundskolan till det 

kommunala gymnasiet utifrån specialpedagogiska perspektiv genom att beskriva och 

analysera hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever övergången. Detta låter sig göras 

genom att studiens två forskningsfrågor besvaras. Hur upplever elever med läs- och 

skrivsvårigheter i gymnasiets årskurs ett och två sin övergång från grundskolan? Hur 

förhåller sig elevernas upplevelser av övergångar utifrån specialpedagogiska perspektiv på 

lärande? Resultatet presenteras under två huvudrubriker i detta kapitel med utgångspunkt i 

mina forskningsfrågor.  

 

4.1. Elevers upplevelser av övergången till gymnasiet 
Under den här rubriken presenterar jag tre teman som synliggjordes under dataanalysen. 

Dessa teman var; oro, stress och bemötandets betydelse. 

 

4.1.1. Oro 
De elever jag intervjuade beskrev alla att de kände oro under sin övergång till gymnasiet. 

Flera elever vittnade om att de under högstadietiden fick den hjälp och det stöd som de 

behövde. De var därför oroliga för att de inte skulle få samma stöd och hjälp när de kom till 

gymnasiet. Det var speciellt en elev som uttryckte detta starkt och det var den elev som tyckte 

att det hade fungerat så väldigt bra på högstadiet. Därför var hen extra orolig över om det 

skulle komma att fungera lika bra på gymnasiet. Eleven sa så här: 
Jag hade jättemycket tankar att det var en ny skola. Dom skulle lära känna mig… 
Dom ska jag ska få in alla program och alla hjälpmedel eh … jag var jättenervös. 
[…] Jag tror det var två saker och det var för att på min gamla skola så kände dom 
mig… Dom visste vilka som var mina fel och brister… och dom visste hur jag 
fungerade och det var det tror jag var det jag var mest nervös för. Alltså att dom inte 
här visste hur jag var. […] Och sen hjälpen alla hjälpmedel. Jag var jättenervös… för 
jag trodde inte att jag skulle kunna få samma hjälp men nu har jag nästan mer hjälp 
här än vad jag hade där. (Informant A) 

 

Flera av eleverna uttryckte att de varit oroliga över att överlämningsdokumenten inte skulle 

kommit fram i tid när de skulle börja gymnasiet. Därför hade de själva direkt vid 

gymnasiestarten talat om för lärarna vilka behov av anpassningar och stöd de hade. De var 

själva informationsbärare och det var ingen av de som nämnde att någon av föräldrarna var 

med och delgav någon information vid gymnasiestarten. I en av intervjuerna framkom att det 

inte var helt lätt för eleven själv att i en helt ny miljö föra fram att hen har dyslexi och vilken 

typ av hjälp som behövs. Eleven berättade: 
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Sen blir det ju också det var ganska så där i början när man skulle berätta för lärarna 
att man hade dyslexi och man behövde ha det här och det här. Det var lite så här man 
är lite blyg i början så man tar inte riktigt initiativet. Det gick bra. (Informant C) 

 

Alla elever utom en var vid gymnasiestarten väl medvetna om vilka behov av anpassningar de 

hade för att klara sina studier. Det var viktigt för dessa elever att tala om att de hade dyslexi. 

Den elev som inte kunde uttrycka dessa behov var den elev som inte visste att hen hade 

dyslexi förrän hen kom till gymnasiet. I andra fall förekom det att lärare direkt vid 

gymnasiestarten ställde frågan om det var någon som behövde någon form av anpassning eller 

stöd.  

 

Två av eleverna lyfte fram sina svårigheter vad gäller läsning och skrivning och att de var 

oroliga i början av gymnasiet för hur det skulle gå när läraren och klasskompisarna inte kände 

till det. En av eleverna uttryckte just sin nervositet över att ingen visste om vilka svårigheter 

som brukade uppstå främst i ämnena svenska och engelska och oron över att behöva förklara 

vilken stöttning som behövdes. På tidigare skola visste alla om detta och då var det bara att 

jobba på som vanligt utan att det skulle uppstå någon jobbig situation. Eleven sa så här: 
Mm. Det var ju nervöst när man i klassrummet man skulle ha svenska eller 
engelska… när inte folk jag inte kände inte visste om mina svårigheter. Då vart det 
ju nervöst. (Informant F) 

 

De intervjuade eleverna beskrev alla att de kände oro inför själva gymnasiestarten. Det var 

nervöst att börja i en helt ny skola där de inte kände någon och att de skulle bli yngst igen. 

Flera av eleverna var därför noga med att leta upp information innan, till exempel läste en del 

om skolan och var på öppet hus som arrangerades av skolan. De var också på Elev för en dag, 

för att lära känna skolan bättre. Ett par av eleverna tog även reda på vilka som skulle komma 

att gå i den nya klassen. Ingen av de intervjuade eleverna tog hänsyn till sina klasskompisars 

gymnasieval utan gick helt sin egen väg. För alla elever var det viktigt att följa sitt intresse vid 

valet till gymnasiet. De kom till den nya gymnasieklassen utan några gamla klasskompisar 

från högstadiet. Samtidigt som det kändes nervöst upplevde ett par elever att det skapade en 

viss trygghet när några de kände igen från den gamla skolan dök upp i samma klass. Just den 

här eleven som citeras nedan hade inte så positiva erfarenheter med sig från högstadiet, så 

därför var det skönt att det inte dök upp några gamla klasskompisar i den nya klassen. 
Jag går inte med nån nu som jag gick med på högstadiet. Jo parallellklasserna men 
inte den klassen som jag gick i och sen kom det ju dom jag gick med på 
mellanstadiet. Dom går i samma klass som mej så det var liksom gamla 
barndomsvänner som man inte träffat på typ tre år. Dom kom tillbaka nu. Så jag 
trivs bra med klassen nu. (Informant B) 
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Även om kompisarna var oviktiga när de skulle välja till gymnasiet så var det tydligt att 

kompisar hade betydelse när de väl började gymnasiet. Det var en stor omställning att lämna 

det gamla och påbörja något helt nytt. Därför skapade det en viss trygghet att känna igen 

några gamla kompisar i den nya skolan. Speciellt en elev tog upp relationen till bästa 

kompisen och hur hen i och med gymnasiet hade valt bort kompisen till fördel för det 

gymnasieprogram och skola hen ville gå på. Därför kom hen helt ensam till den nya skolan 

och klassen, men senare upptäckte hen att det fanns flera kända ansikten och att det kändes 

bra.  Eleven berättade: 
Jag vet inte alltså att man hade ändå några gamla kompisar ifrån gamla skolan som 
följde med upp hit i samma klass hamnade vi. Så jag tror på det sättet hade man med 
sig lite av tryggheten och då var man mer förberedd. (Informant A) 

 
 
Sammanfattning: 
Det var tydligt i intervjuerna att elever som visste om att de hade specifika svårigheter oroade 

sig för hur det skulle bli i den nya skolan. De oroade sig mycket över vilken typ av 

anpassningar och stöd de skulle komma att få. Detta gjorde att flera av de intervjuade 

förberedde sig redan innan de slutade nian med att se till att de hade färdig dokumentation till 

den nya skolan att visa upp.  Majoriteten av dem tog själva initiativet till att berätta om vad de 

behövde. Eleverna visste inte innan vilken typ av hjälp och stöd de skulle få och 

gymnasieskolorna skulle kunna undanröja en del av den oron om de på ett tydligt sätt kunde 

berätta om vad de hade att erbjuda. Eleven blev informationsbärare eftersom informationen 

inte kom fram och det krävde en hel del mod och självförtroende att komma till en helt ny 

skola och där börja med att förklara vilken typ av stöd som hen behövde. Därför kan 

grundskola och gymnasium behöva samarbeta mer kring övergången och att eleverna 

förbereds ordentligt inför gymnasiet. Ett par av eleverna kom ifrån en annan kommun och en 

elev från en friskola, vilket försvårade detta. Flera av eleverna kom in på oron över att de inte 

skulle känna någon i den nya skolan och att de lämnade tryggheten när de slutade nian. 

Samtidigt som de tänkte att de till gymnasiet medvetet valde ett program som intresserade 

dem och att de hade förhoppningen om att lära känna nya klasskompisar med samma 

intressen. 

 

4.1.2. Stress 
Alla elever jag intervjuade upplevde att det var stressigt i gymnasieskolan. Flera av de 

intervjuade sa att det inte ställdes lika höga krav i högstadiet som i gymnasiet. Det gjorde att 

eleverna kände press att de inte kunde lika mycket som om det skulle ha ställts högre krav 
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tidigare. Speciellt en elev uttryckte att det var stor skillnad mellan högstadiet och gymnasiet 

vad avser kraven. Denna elev upplevde att hen inte har fick visa sina kunskaper fullt ut på 

högstadiet. Därför visste inte hen vad hen kunde och inte kunde, eftersom det inte testades av, 

enligt hens mening. Eleven berättade:  
Jo det är mycket ändring skillnad från högstadiet för jag gick på en skola där det inte 
var så alltså vi gjorde inte så jättemycket kan jag erkänna. Det var inte så höga krav 
på eleverna. Vi hade till exempel typ aldrig prov. De enda proven som kom det var 
de nationella så jag tycker också att skolan kunde ha lagt ner mer engagemang och 
lagt högre krav på oss. (Informant E) 

 

Hen uttryckte vidare i intervjun angående gymnasiet att hen nu måste plugga flera timmar 

efter skoltid för att komma ifatt. Det faktum att hen kände att hen låg efter på grund av 

undervisningen i högstadiet, att det ställdes högre krav på hen i gymnasiet och att hen hade 

dyslexi gjorde hen mycket stressad. En viktig aspekt vad gäller tiden är gymnasiets kurser 

som pågår under en begränsad tid, exempelvis ett läsår, till skillnad mot högstadiet som har 

terminsbetyg och slutbetyg som sätts sista terminen i nian. Samma elev som tidigare uttryckte 

sig om att högstadiet ställde för låga krav uttryckte också att det blev extra mycket krav i och 

med gymnasiets kursbetyg som stressar, eftersom det blir tidspress. Under högstadietiden 

kunde betyget hen fått ena terminen ändras nästa termin. Fick hen ett F i ett ämne på våren i 

sjuan fanns möjligheten att höja det till ett E under hösten i åttan. Det var ju inte förrän i slutet 

av nian som det slutgiltiga betyget verkligen sattes. Det blir en stor omställning vid 

övergången till gymnasiet. Eleven sa så här: 
Så jag lägger mycket högre press på mig själv också och nu. Förut så kunde man när 
man fick F ändra det till nästa gång. Men nu om man får F nu så då är det F. 
(Informant E) 

 

Samma elev som ovan kommer också in på att det på gymnasiet handlar mycket om deadlines 

och att uppgifterna ska lämnas in en viss tid. Den här eleven upplevde att hen måste lägga 

ännu mer tid på sina studier än vad hen redan gjorde. Att inte högstadielärarna satte mer press 

på dem för att få de att regelbundet arbeta med skolarbete under högstadietiden var någonting 

som den här eleven och en till elev uttryckte som något negativt i intervjuerna. Hade dessa 

elever fått mer uppgifter att jobba med hemma under högstadietiden hade de nu varit vana att 

arbeta hemma och hunnit skaffa sig de studiestrategier de behövde på gymnasiet. Det 

uttryckte den andra eleven så här:  
Jag får eh jobba hårt och det viktigaste är att min hjärna kommer tillbaka till plugget. 
I nian så var det mest att man hängde med på lektionerna. Man behövde inte 
anstränga sig så jättemycket. Man gjorde några frågor. Sen satt man och prata. Nu är 
det mycket högre krav och det är roligare också för vi har jag tycker vi har roliga 
krav. (Informant E) 
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Alla elever jag intervjuade pratade om att det tog längre tid för dem att genomföra sina 

uppgifter än andra elever. Det handlade både om att det tog lång tid att läsa eller att lyssna på 

texterna, eftersom de inte kom ihåg det de läst, så måste de läsa om texterna. Det tog även 

lång tid att komma igång med uppgifter samt att genomföra dem. Dessa elever fick på det hela 

taget lägga in en mycket större arbetsinsats än elever som inte hade läs- och skrivsvårigheter. 

Detta visar sig tydligt i den intervju med den elev som fick sin diagnos sent i högstadiet. Hen 

var tvungen att ägna många raster åt att arbeta ikapp med skolarbete istället för att kunna 

umgås med klasskompisarna på rasterna. Det kunde hända ibland att någon kompis följde 

med för att göra skolarbete. Eleven berättade: 
Jag fick ju sån här. Jag var tvungen att ha en .. jag hade en sån här extralärare som 
jag brukade gå till på rasterna och jobbade ikapp med ämnen och sånt. (Informant D) 

 

De intervjuade eleverna upplevde att de inte kunde ta några genvägar utan att det var hårt jobb 

från början till slut. Skulle de lära sig något så måste de nöta och nöta tills de lärde sig. En av 

de uttryckte ”att hen måste lägga på mer krut än andra”. Eleverna upplevde att det blev ännu 

mer så sedan de kom till gymnasiet. Det innebar att det sällan fanns perioder då dessa elever 

kunde få lite andrum och återhämta sig. 

 

Att ta större eget ansvar dök upp i majoriteten av intervjuerna och de intervjuade eleverna var 

överens om att det i gymnasiet krävs mer av den varan än i högstadiet. Det var en tämligen ny 

situation för de flesta. Det var en elev som uttryckte sig annorlunda gällande detta och det var 

den elev som gick på friskola under högstadietiden. Hen var van sedan förut att planera sitt 

eget arbete och att arbeta självständigt. Därför blev inte omställningen lika stor för hen som 

för övriga elever i studien. Eleven uttryckte sig så här:  
Annars tycker jag att det var väldigt bra förberedelse för då här på linjen är det 
väldigt mycket eh det händer att man har eget ansvar för sina egna uppgifter. Att 
lämna in i tid och sånt där och mycket skriv eh och deadlines … eh så på det sättet 
har man ju fått den här disciplinen redan. (Informant G) 

 

Sammanfattning: 
Stress var något som var återkommande i intervjuerna. Flera av eleverna upplevde att det var 

stor skillnad mellan högstadiet och gymnasiet vad avser arbetsbördans mängd och det var 

oberoende av om det var studieförberedande eller yrkesförberedande program. Beroende på 

hur stora läs- och skrivsvårigheter eleven hade kan också påverka hur eleven upplevde 

arbetsbördan. Det som stressade mest var att de behövde lägga mycket mer tid än andra på att 

göra arbetsuppgifterna. Flera elever uttryckte att de tyckte om att skriva, men att det tog 

mycket tid. Läsandet tog också mycket tid, men eleverna tyckte att det var lättare med 
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läsandet eftersom de kunde kompensera det genom att lyssna på texter. Skrivandet måste de 

klara på egen hand. De hade svårt att hinna med att lämna in uppgifter i tid och 

gymnasieskolans system med kursbetyg verkade stressa. Eleverna gick ifrån högstadiet där de 

hade tre år på sig att klara kursen innan slutbetyget sattes i nian. I gymnasiet måste eleverna 

tänka om och förstå att de hade kortare tid på sig att klara sin kurs. Ansvaret var större och 

kraven var mycket högre än på högstadiet och flera av eleverna var inte förberedda på det 

innan de började gymnasiet. Det var fler skrivuppgifter och större textmassor på gymnasiet. 

Flera av eleverna hade ingen ordentlig studievana när de kom till gymnasiet utan var tvungna 

att hitta goda strategier för att studera. Att inte veta hur man skulle göra var stressande för 

flera av eleverna. Flera elever berättade om att de då fick hjälp av specialpedagogen på skolan 

med just studiestrategier. Frågan är om det verkligen är specialpedagogik. Ska det egentligen 

inte ske automatiskt i den ordinarie ämnesundervisningen? Eleverna måste tränas i 

studiestrategier och planering redan tidigt i skolan för att klara av de högre krav som senare 

väntar.  

 

4.1.3. Bemötandets betydelse 
Några av eleverna bar med sig upplevelser av att lärare inte förstod och inte tog till sig 

informationen om vilka anpassningar eller vilket stöd eleverna behövde. Dessa upplevelser 

hade de med sig från högstadietiden. Det var speciellt en av eleverna som uttryckte känslan av 

att känna sig idiotförklarad och att hen inte vågade ställa frågor under högstadietiden med risk 

att bli utskrattad. Eleven uttryckte det så här: 
Ja det var speciellt en lärare som inte förstod då och det var till exempel. Han förstod 
absolut inte varför jag skulle göra muntliga prov hos specialpedagogen istället för att 
skriva dom hos honom och det var som att han inte förstod att jag hade dyslexi typ 
eller vad det var för nåt. Det var nått helt främmande något utomjordiskt för 
honom… […] Jag tycker att undervisningen här det är bättre för att här kan man 
fråga saker utan att någon kallar en idiot om man frågar nått eller. (Informant D) 

  

Den ovan citerade eleven upplevde att vissa lärare bemötte hen utifrån de behov hen hade, 

men att inte alla gjorde det. Eleven kände sig inte lyssnad på under högstadiet. Att sitta i 

klassrummet utan att kunna lösa uppgiften skapade dålig självkänsla och uppgivenhet. Det 

medförde också till att eleven inte kunde arbeta med de uppgifter hen fått, så att hen kunde 

förberedas inför gymnasiet. Eleven uttryckte att hen ändå fick med sig baskunskaperna från 

grundskolan. Matteuseffekten blir tydlig här. Det vill säga att ju mer eleven skulle läsa och 

lära sig desto mindre del av undervisningen kunde hen tillgodogöra sig. Eleven kom efter ju 

längre tiden gick, men med nystart på gymnasiet upplevde eleven att hen fick det hen behövde 

och bemöttes på ett respektfullt sätt, även om hen nu måste jobba mycket med skolarbetet.  



	  

28	  

En annan elev upplevde att hen inte blev lyssnad på då det inte fanns papper på att hen hade 

en diagnos. Utan dokumentation om vilka anpassningar eller stöd eleven behöver kan få till 

följd att elever får klara sig själva tills det att rätt information kommer fram. I det här fallet 

blev det ett möte med skolan och hemmet för att reda ut allting. Därefter fick eleven, efter två 

tre månaders väntan, den hjälp som hen behövde. Det betydde att eleven inte togs på allvar 

förrän det kunde styrkas med ett intyg om diagnos. I detta fall fick inte eleven den stöttning 

som hen behövde från allra första början.  

 

Specialpedagogen var den person på skolan som hade stor betydelse för flera av de 

intervjuade eleverna, speciellt under högstadietiden. När eleven inte upplevde sig bemötta på 

ett respektfullt sätt av undervisande lärare var specialpedagogen den person på skolan som 

fanns där för dem. Ett par av eleverna upplevde att specialpedagogen stöttade även vid 

övergången till gymnasiet. Specialpedagogen hjälpte då till med att rätt dokumentation 

skickades vidare. Det var också den person som kunde hjälpa till med det som eleven 

upplevde som svårt i skolan. Det var speciellt en elev som uttryckte att just specialpedagogen 

var den stöttande personen som behövdes när inte alla övriga pedagoger var stöttande. Eleven 

uttryckte det så här: 
Så det var … det var jobbigt fram typ tills jag slutade var det ändå ganska jobbigt… 
men jag hade ändå jag hade stöd från … vissa … lärare mer än andra och det var 
specialpedagogen. Henne hade jag jättemycket stöd ifrån och mina … mina riktiga 
vänner. (Informant D) 

 

En annan av de intervjuade eleverna lyfte också fram mentor som en viktig person. Även om 

de undervisande lärarna inte kunde bemöta elevens svårigheter fanns ändå mentor där och 

kunde ge stöttning och uppmuntran. Det var viktigt för eleverna att känna att det fanns någon 

som trodde på dem och som såg deras potential. Mentor var den person på skolan som hade 

bäst överblick över elevens hela studiesituation och som borde känna eleven bäst.  

 

Ett par av de elever jag intervjuade kom in på hur de bemöttes av klasskompisarna utifrån att 

de hade dyslexidiagnos. De bemöttes på olika sätt. En av eleverna upplevde att hen bemöttes 

av klasskompisarna med förvåning när de fick veta att hen hade dyslexi. Hen sa så här ”Du är 

ju så duktig trots att du har den här diagnosen (Informant C). Klasskompisarna verkade tro att 

elever med dyslexi var elever som inte lyckades så bra i skolan. Detta tyder på att de inte hade 

tillräcklig kunskap om vad det innebär att ha dyslexi. Det förekom även fall där eleverna inte 

kände sig väl bemötta. En annan av eleverna upplevde att det fanns klasskompisar under 
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högstadietiden som var nedlåtande i sina kommentarer om att hen hade dyslexi. Den här 

eleven kände sig misstrodd att hen skulle ha dyslexi för att dra fördelar av det och få lättare 

arbetsuppgifter.  

 

Ett par av eleverna upplevde att det var skönt att komma till gymnasiet på grund av att de 

under högstadietiden inte hade någon stöttning alls från klasskompisar. En elev såg gymnasiet 

som en nystart och att få bryta med de gamla dåliga relationerna. En strategi för hen i valet till 

gymnasiet blev att hitta ett gymnasium som så få som möjligt av de gamla klasskompisarna 

skulle välja. Eleven uttryckte det så här ”Jag ville helst så långt bort ifrån dom som möjligt. 

Speciellt en och det var ju tur att hon valde typ i Stockholm och gå där så” (Informant D). 

 

Att uppleva stöttning från klasskompisarna har stor betydelse även för gymnasieelever. Alla 

de intervjuade eleverna upplevde att de på gymnasiet hade god stöttning av kompisar. Det 

visar sig i den här elevens svar när det handlade om studier och att känna att det fanns hjälp 

att få av kompisarna i klassen. Det tydde på ett gott klassrumsklimat. Eleven berättade: 
Man har ju mera ansvar har man i gymnasiet men … det är ju skönt att man har en 
klass man hamnat i där man stödjer varandra när man har läxor och man hjälper så 
också. (Informant F) 

 

I en av intervjuerna framkom också att lärarna vid starten på gymnasiet lade ner mycket tid 

och engagemang för att arbeta med att eleverna i den nya klassen skulle lära känna varandra 

och skapa goda relationer. Det lyftes fram som något väldigt viktigt och att det var en god 

investering eftersom de skulle gå i samma klass i tre år.  

 

Eleverna i intervjuerna uttryckte att de hade god stöttning hemifrån och att de blev lyssnade 

på. Föräldrarna visade att de trodde på sina barn och tyckte att de var viktiga. Under 

övergången upplevde eleverna att de fick stöttning i valet av program, men även i övrigt vad 

gällde skolan och skolarbetet. En av eleverna lyfter fram hur viktigt det är att känna att hen 

hade fullt stöd oavsett vad det handlar om. Utan detta stöd hade det blivit svårare. Eleven sa: 
Det är föräldrarna som varit bakom mig och hjälpt och alltid lagt hundra på mig om 
jag vill bli nånting. Om jag vill kämpa i nått ämne då lägger de alltid hundra procent 
till mig också. (Informant F) 

 

Eleverna jag intervjuade pratade om hur lärare i undervisningssituationen bemötte elever och 

hur de i sitt bemötande kunde få eleverna att känna motivation. Det framkom under 

intervjuerna att lektionsupplägget hade betydelse för motivationen hos eleverna. Flera av 
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eleverna upplevde att de hade mer motivation i gymnasiet än under högstadiet. Det kan också 

bero på att de valde ett program som de var speciellt intresserade av. Eleverna lyfte fram 

lektioner där läraren varierade undervisningen och lät eleverna vara mer delaktiga i de 

aktiviteter som skedde. Speciellt i en intervju framkom att en elev upplevde att hen lärde sig 

mycket bättre om hen fick göra saker på olika sätt och gärna med hela kroppen. Att 

lektionerna varierades skapade motivation. Eleven uttryckte det så här: 
Lektionerna här på gymnasiet har jag upplevt att det var mer elevaktiva lektioner. 
[…]Då eleverna eh alltså lektionen är inte en presentation utan det är vi alla eleverna 
pratar väldigt mycket och läraren får ställa frågor mitt i lektionen och vi gör eh korta 
experiment för att bevisa något som påstås under lektionen. (Informant G) 

 

Samma elev berättade något som visar på hur motivationen kan sjunka. Den här eleven var 

bäst i klassen på engelska när hen gick i högstadiet och läraren tog hjälp av eleven under 

lektionerna, men när eleven kom till gymnasiet hamnade hen i en klass där alla elever var lika 

duktiga. Då tappade hen lite av motivationen, eftersom hen inte fick samma uppmärksamhet 

och uppmuntran som tidigare och därför inte kände sig lika duktig som tidigare. En annan 

elev berättade att motivationen försvann när det var tråkigt på lektionerna då hen inte fick 

någon hjälp utan hela tiden fick kämpa på egen hand. Det blev för svårt och till slut struntade 

hen i att försöka lösa uppgiften.  

 

Sammanfattning: 
För eleverna var ett positivt bemötande viktigt. Det gällde såväl från lärare, klasskompisar 

som från föräldrarna. Alla elever upplevde att de i och med övergången till gymnasiet 

bemöttes positivt. Ett par av eleverna hade med sig negativa upplevelser från högstadiet där 

de inte blev lyssnade på och de uttryckte en önskan om att komma bort ifrån den gamla 

skolan. Det framkom i intervjuerna att det är viktigt att känna stöd för att lyckas och utvecklas 

i skolan. Det är viktigt att även i gymnasiet bygga på relationerna i klassen. På så sätt lär de 

känna varandra och kan bemöta varandra med respekt. Det är viktigt att den mottagande 

skolan har aktiviteter den första tiden på gymnasiet där eleverna får möjlighet att lära känna 

varandra närmre. De goda relationerna är avgörande för hur skoldagen blir för eleverna. Om 

de trivs i klassen och bemöter varandra på ett respektfullt sätt är chansen större att eleverna 

fortsätter att gå i skolan och fullföljer sin gymnasieutbildning.  
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4.2. Övergången i förhållande till specialpedagogiska perspektiv 
 
4.2.1. Det kompensatoriska perspektivet 
Det perspektiv som tydligt framträdde i elevintervjuerna var det kompensatoriska 

perspektivet. Det visade sig tydligt genom att alla intervjuade elever var utredda och hade fått 

diagnosen dyslexi. En fick sin diagnos i trean på lågstadiet, tre i sexan, två i nian och en fick 

sin diagnos under sitt första år på gymnasiet. Eleverna började själva prata om sin diagnos 

ganska omgående under intervjun utan att jag ställde dem frågan. Det som framkom var att 

eleverna tyckte att det var bra att utredning var gjord, eftersom de fick förklarat varför det var 

som det var. En av eleverna uttryckte det så här ”Då vet man ju varför det är så. Varför jag hade 

det så. Varför jag har svårt” (Informant D). 
 

Vid övergången till gymnasiet upplevde eleverna att det var bra att de var utredda i så måtto 

att de visste vilka svårigheter de hade och vad de behövde hjälp med. Det var enklare för dem 

att lämna ett intyg med fastställd diagnos. En annan aspekt är att diagnosen medförde att de 

fick den hjälp de behövde. Flera elever upplevde att de märkte skillnad i 

undervisningssituationen efter det att de fick sin diagnos. Diagnosen gjorde att de fick mer 

hjälp och stöd och tillgång till assisterande teknik. De kunde också själva tydligt tala om vad 

de önskade. En av eleverna upplevde att dyslexidiagnosen även påverkade bedömning och 

betygssättning i olika ämnen och då i positiv bemärkelse. Den här eleven fick kompensera för 

sina svårigheter och då möjlighet att visa sina kunskaper. Eleven uttryckte det så här: 
Mm så jag i slutet av nian när jag fått diagnosen. Jag fick ju själva diagnosen kom i 
början av nian fick jag själva pappren och alltihop vi hade gjort det sista och då var 
det då höjde jag mig i nästan alla mina ämnen tack vare att jag fick den hjälp jag 
behövde. (Informant C) 

 

En av sju elever sa att diagnosen hade betydelse för vilket gymnasieprogram hen valde. Det 

var den elev som hade det tuffast och som inte fick någon hjälp förrän under nian i högstadiet. 

Att eleven upplevde det kan hänga ihop med att hen inte fick så mycket positivt bemötande 

vare sig från lärare eller klasskompisar. Bristen på självförtroende och självkänsla gjorde att 

hen inte riktigt trodde på sin förmåga. I det här fallet upplevde eleven sin dyslexi som ett 

hinder, istället för en möjlighet. Jag skulle kalla det för att eleven kategoriserar sig själv. 

Eleven uttryckte det så här: 
Ja det tycker jag ändå att jag gjorde för innan så hade jag ju tänkt. Jag älskar ju matte 
så innan hade jag tänkt att jag skulle gå kanske gå och läsa ekonomi eller nått sånt 
där men sen då rå när jag kom underfund med att jag har dyslexi och att … läsa nja 
skulle nog inte gå så bra så ja jag tänkte utifrån det och vad jag skulle klara av och 
så. Då blev det nått med mycket praktik. (Informant D) 
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I en av intervjuerna framkom att en elev inte såg dyslexi som något normalt. Eleven såg sig 

själv som annorlunda. Att ha dyslexi innebar för eleven att hen måste anpassa sig till miljön, 

eftersom hen vill vara som andra. Eleven berättade detta: 
Om man tänker sig så här att åttan är svår för ni ”normala” människor om man ska 
förklarat så. Ta kanske det gånger två tre för oss som har dyslexi. Alltså det är ju en 
kamp varje dag att för man vill ju ändå platsa in som andra. Eller jag vill göra det. 
Jag vill inte att min dyslexi ska vara som en ursäkt för andra människor och för min 
vardag i skolan. (Informant A) 

 

Eleverna i studien uttryckte att de hade dyslexi och var noga med att de visste om att de hade 

det och att de accepterade att det var så. Vid gymnasiestarten talade flera av eleverna om att 

de hade diagnosen och vilken typ av hjälp de behövde. De pekade själva på sina brister och 

svårigheter och det handlade naturligt nog om läsning och skrivning i olika ämnen. Det var 

endast en elev som nämnde en styrka, att hen var kreativ. Alla elever i studien visste mycket 

väl vilket stöd de kunde få. Alla hade tillgång till assisterande teknik såsom Inläsningstjänst 

och Legimus och de hade sin egen dator med de hjälpmedel som de tyckte att de behövde. De 

fick möjlighet att redovisa uppgifter muntligt istället för skriftligt och de fick även längre tid 

vid provtillfällen och för inlämning av uppgifter. På gymnasiet går eleverna inte ifrån 

ordinarie undervisning utan har tid med speciallärare på lektionsfri tid. En av eleverna 

uttryckte själv önskan om att få gå till speciallärare även under engelskalektionerna. Det var 

flera av eleverna som uttryckte att de hade tränat in olika tekniker för att underlätta 

inlärningen. Det handlade bland annat om olika minnesregler för att lära sig stavning och att 

kunna härleda ord och se släktskap mellan ord. En av eleverna berättade hur hen tränade på en 

metod för att lära sig att sätta ut punkt i slutet av meningarna.  

 

Eleverna uttryckte i intervjuerna att de under högstadietiden gick ifrån ordinarie undervisning 

och jobbade med speciallärare eller specialpedagog. Ingen de berättade om hur uppgifter och 

annat i skolvardagen anpassades till elevens behov. De tränades på olika sätt och speciellt en 

elev uttryckte hur hen jobbade ikapp med uppgifter på raster med en extralärare. 

 

4.2.2. Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet var svårare att hitta i de intervjuer jag gjorde då alla hade fått en 

diagnos. Eleverna pratade inte om att skolan anpassade sig till elevernas behov genom att 

exempelvis ändra upplägget på undervisning eller ge alternativt material eller annat som 

kunde underlätta elevens lärandesituation. Istället är det kategoriska perspektivet det 

specialpedagogiska perspektiv som råder i skolan.  
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4.2.3. Dilemmaperspektivet 
Dilemmaperspektivet tyckte jag mig finna i några av elevernas utsagor där de upplevde att 

läraren ställdes inför dilemman, främst när det gällde betygssättningen. Speciellt en elev, den 

elev som inte utreddes förrän på gymnasiet, uttryckte känslan av att lärarna satte sämre betyg 

före det att hen fick sin diagnos. Eleven själv upplevde att hen var värd bättre betyg än vad 

hen fick. Detta uttryckte eleven:    
Jag minns så här eh när jag det var i nian så minns jag att jag fick ja bollade idén i 
huvet jag kanske har läs- och skrivsvårigheter eh och när jag gjorde uppgifter då var 
det en hel del stavfel och eh så här det blev konstigt det såg konstigt ut på pappret 
och sånt där. Och det där jag sänkte mitt betyg så jag känner mig bestraffad av det. 
(Informant G) 
 

Hen upplevde att hen straffades vid betygssättningen på högstadiet då lärarna inte visste vilka 

svårigheter hen hade och inte kunde ta hänsyn till det vid bedömningen. En motsättning finns 

här att alla elever ska bedömas efter samma läroplan, men att läraren ska ta hänsyn till 

elevernas olikheter. Den elev som fick sin diagnos i nian såg hur betygen höjdes när hen väl 

fick sin diagnos. Det uttrycktes här:  
Nått som hade varit bra hade ju varit om fastän det var ju inte inför gymnasiet. Det 
visste jag ju nu men utredningen hade varit bra om den hade gjorts tidigare. […] 
Mina betyg hade inte droppat så. (Informant D) 

 

När diagnosen fastställts kunde hänsyn tas och kanske det var så att undantagsbestämmelsen 

användes. Det kunde jag inte utläsa av intervjun och det är inte säkert att eleven själv var 

medveten om det.  
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5. Diskussion 
Studiens syfte var att belysa övergången från årskurs nio i grundskolan till det kommunala 

gymnasiet utifrån specialpedagogiska perspektiv genom att beskriva och analysera hur elever 

med läs- och skrivsvårigheter upplever övergången. I syftet skrev jag att jag ville lägga fokus 

på dem elever som har just läsförståelseproblem och/eller svårigheter att göra sig förstådda 

när de skriver. De elever jag intervjuade visade sig alla vara utredda för dyslexi. Det betyder 

att de i första hand hade avkodningssvårigheter, men det påverkade förståelsen sekundärt. 

Flera av eleverna berättade att de hade svårt att hålla en röd tråd i sitt skrivande, vilket gjorde 

att innehållet i elevernas texter kunde bli otydligt.	  

 
5.1. Metoddiskussion 
I början av mitt arbete hade jag planerat att göra fokusgruppsintervjuer, men det var inte 

möjligt att hitta tillräckligt många informanter. Därför valde jag istället att göra enskilda 

intervjuer. Fokus var att fånga elevernas upplevelser och det anser jag låter sig bäst göras 

genom intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Om jag hade gjort fokusgruppsintervjuer hade 

jag eventuellt fått ett annat resultat. Det hade säkert givit mig fler infallsvinklar, eftersom 

människor i grupp ger varandra nya tankar och idéer (Wibeck, 2010). När jag satt med 

informanten enskilt hade informanten endast tillgång till sina egna tankar och upplevelser och 

fick inte någon annans input. Det var ganska enkelt för mig att kontrollera direkt vid 

intervjutillfället att jag uppfattade det som sades korrekt och då kunna bedöma rimligheten i 

informantens svar. Informanten fick komma till tals i lugn och ro utan att bli avbruten. I en 

gruppintervju hade risken funnits att någon av informanterna hade tagit mycket talutrymme 

och att någon annan hade blivit sittande tyst. I slutet av intervjun var jag noga med att höra 

mig för med informanten så att hen kände sig väl till mods och hade fått säga allt hen ville 

säga. Genom detta har jag förvissat mig om att jag inte kränkt informanten eller att hen inte 

fick möjlighet att säga allt hen ville säga. 

 

Jag gjorde en intervjuguide anpassad för halvstrukturerade intervjuer med ganska många 

frågor. Jag valde att göra en färdig intervjuguide innan jag gjorde intervjuerna på grund av att 

jag var ovan att göra intervjuer (Fejes & Thornberg, 2016; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom jag hade en färdig intervjuguide hade jag kontroll på vad intervjun skulle handla om 

och det var enkelt för mig att hålla mig till det tema intervjun skulle behandla. Om jag istället 

hade valt att ställa mer spontana frågor hade risken varit större att jag hade ställt ledande 

frågor eller att mitt kroppsspråk eller hur jag tittade på informanten hade påverkat hur 
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informanten svarade (Carlström & Carlström, 2006). När jag gick in och skulle göra 

intervjuerna var jag mycket noga med att inte säga mer än nödvändigt, för att påverka 

informanten så lite som möjligt (Denscombe, 2016).   

Jag hade som målbild att intervjua åtta elever, men jag fick sju intervjuer. Det är möjligen en 

brist att det blev för få informanter. Jag lyckades dock få tag på elever, såväl pojkar som 

flickor, från både studie- och yrkesförberedande program. Det ser jag som en styrka att 

urvalet blev brett och att det blev en så jämn fördelning mellan könen som det överhuvudtaget 

var möjligt. En av informanterna kom från en friskola, vilket inte var tanken från början. Min 

grundtanke var att alla elever i min studie skulle ha gått på högstadiet i kommunal grundskola.  

Det tog mycket tid i anspråk att få tag på informanterna då jag har få kontakter utanför den 

egna kommunen. Så här i efterhand när jag har gjort intervjuerna kan jag se att det är en 

styrka att det blev så. Jag genomförde min studie i tre kommuner vilket medförde att det blev 

mer spridning i resultatet än om jag hade koncentrerat mig på en enda kommun.  

 

De intervjuer jag gjorde var retrospektiva och det kan ses som en brist. Jag intervjuade fyra 

elever när de gått cirka ett halvår på gymnasiet och tre elever när de gått ett och ett halvt år på 

gymnasiet. Det ligger en svårighet i att det som intervjun handlar om redan har hänt och att de 

som går årskurs två måste tänka tillbaka hur det var för cirka två och ett halvt år sedan. 

Människor har en tendens att glömma saker och ibland förskönas minnena. Det kan inverka 

på det som informanterna säger och det måste jag som genomför studien vara medveten om. 

Eftersom detta är ett småskaligt projekt hade jag inte tid och möjlighet att göra en intervju när 

informanten fortfarande gick i nian, för att sedan följa upp med en intervju när informanten 

kommit till gymnasiet.  

 

I resultatdelen citerade jag alla elever, men representationen av eleverna blev ojämn. Det var 

en elev som citerades endast en gång och övriga elever citerades flera gånger. Att denna elev 

inte citerades lika mycket berodde på att intervjun blev kort, endast 19 minuter, och de svar 

som gavs var kortfattade och inte utvecklades vidare.  
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5.2. Resultatdiskussion 
Min studie visade att elever med läs- och skrivsvårigheter upplever oro och stress vid 

övergången till gymnasiet och att bemötandet av såväl lärare som klasskamrater har betydelse 

för hur de upplever sin skolgång. Dessutom visade min studie att det i skolan fortfarande är 

det kompensatoriska perspektivet som är det rådande. 

 

Den första delen i resultatdiskussionen handlar om oro. De elever som var med i min studie 

oroade sig allra mest för hur det skulle bli i gymnasiet avseende vilket stöd de skulle komma 

att erbjudas utifrån att de hade läs- och skrivsvårigheter.  Ackesjö (2014) skriver om 

kommunikationsmässig kontinuitet som innebär att lärarna från olika skolformer 

kommunicerar med varandra för att de ska känna igen sig i de olika skolformerna. Det tycks 

som om det är svårt att få till denna samverkan, eftersom eleverna inte visste vad som väntade 

dem. Om kommunikationen mellan skolformerna var kontinuerlig skulle högstadielärarna 

veta vad som väntar i gymnasiet och kunna förbereda eleverna på ett bra sätt innan de 

kommer till gymnasiet. Mycket av oron eleverna kände grundade sig i att de inte visste vad 

som skulle komma.  

 

De flesta eleverna var själva informationsbärare och hade inte föräldrar som aktivt 

informerade gymnasieskolan vid övergången. Just detta visade på motsatsen till Johanssons 

avhandling (2016) där föräldrarna (mammorna) i flera fall hjälpte sina barn att delge 

information. I denna studie var det endast två av de sju eleverna som hade ett samtal med 

avlämnande mentor i årskurs nio där de inför gymnasiet kom överens om vad som skulle 

skickas vidare vad avser information. Dessa dokument kom också fram till gymnasiet. I den 

bästa av världar skulle alla elever ha dessa avslutande samtal, för att förberedas inför 

gymnasieövergången och få avsluta grundskolan ordentligt. De elever som hade detta 

avslutande samtal var mycket nöjda med det och visste vad som skickades vidare. Ackesjö 

(2014) bekräftar detta genom att i sin forskning visa att det är viktigt att det gamla avslutas. I 

grundskolans läroplan (2016) uttrycks tydligt att ”läraren ska vid övergångar särskilt 

uppmärksamma elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd”, vilket 

uppenbarligen inte skedde för majoriteten av eleverna i min studie. För dessa elever, flera 

bytte skolkommun, kom inte informationen fram. Det tycks särskilt försvåra övergången när 

eleven byter kommun och den viktiga samverkan mellan avlämnande och mottagande skola 

med professionell dokumentation uteblir. Skolverket har i sitt Stödmaterial (2014) tagit fram 

riktlinjer för hur övergången på bästa sätt kan ske. I dagsläget är gymnasiet inte en 
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obligatorisk skolform och överlämningen från högstadiet regleras inte i Skollagen, vilket 

innebär att det inte finns något krav att den måste ske. I läroplanerna för grundskola och 

gymnasium står tydligt att samverkan mellan skolformer ska ske, men det står inte tydligt 

utskrivet hur detta ska ske. Regeringen tillsatte 2015 en gymnasieutredning (SOU	  2016:77) 

som i grunden handlade om förslag på åtgärder som kan få elever i gymnasieskolan att 

påbörja och slutföra sin utbildning. En del i detta arbete har varit att undersöka övergången till 

gymnasiet. I sitt betänkande slog de fast att arbetet med övergångar bör underlättas och att det 

ska finnas krav på överlämningsdokumentation från grundskolan. Dessutom föreslår 

gymnasieutredningen att vårdnadshavare ska medverka när deras ungdom påbörjar och deltar 

i en gymnasieutbildning. För att övergången till gymnasiet ska fungera bättre anser jag att det 

ska vara tydligare ansvarsfördelning mellan skolformer och att överlämningsdokumentationen 

från högstadiet till gymnasiet ska vara obligatorisk. I dagsläget finns det ingen som är 

ansvarig för att överlämningsdokumentationen verkligen kommer fram till gymnasiet, 

eftersom det inte är ett krav att den ska överlämnas. Det kan förklara en del varför övergången 

ibland inte sker på bästa sätt. Därför är det en god idé att även vårdnadshavare får ta ett ansvar 

vid övergången. Det är ett stort ansvar att som 16-åring föra sin egen talan i en helt ny miljö.  

 

Eleverna som deltog i denna studie var oroliga, men själva övergången tycks inte ha påverkat 

elevernas självkänsla och inlärning negativt, inte vad jag kan tolka av intervjuerna. Annars är 

detta något som tidigare forskning har visat (Dunlop, 2006). Den nya skolformen upplevdes i 

denna studie snarare som något positivt. Det blev en nystart och en ny chans i en ny miljö 

med nya människor, uttryckte flera av eleverna. Speciellt för de två elever som hade en jobbig 

högstadietid. Det tar en stund att vänja sig vid den nya skolan med andra krav och 

förväntningar och Langenkamps (2010) forskning visar att det kan leda till att eleverna 

presterar sämre, men detta är inte något som informanterna i denna studie över huvud taget 

talade om utan snarare att de var tvungna arbeta mer än tidigare. Detta är kanske svårt för 

eleven själv att bedöma.  

 

När elever kom till gymnasiet och hade fått en diagnos sedan tidigare och dokumentationen 

från högstadiet inte kom fram fanns risken att de skulle bli utan det stöd de borde få. Eleverna 

fick själva be om den hjälp de behövde, vilket även Johansson (2016) lyfte fram i sin 

avhandling. Det krävde stort mod och kraft av eleven själv att bära den tunga bördan att 

berätta om sina behov när de inte kände lärarna eller visste vad de kunde förvänta sig. I 

Skollagen (2010) står skrivet att var och en ska ges stöttning och stimulans för att kunna 
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utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Detta verkade inte alltid vara 

fallet för eleverna i denna studie, om inte eleven själv var envis och såg till att hen fick det 

stöd som behövdes.  

 

Denna studie visade att vad kompisarna valde till gymnasiet inte var viktigt. De elever jag 

intervjuade gick helt på sitt intresse och lät inte diagnosen överhuvudtaget ha inverkan på 

valet. Att möjligheten fanns att välja ett yrkesförberedande program var för flera av eleverna 

en lättnad, eftersom det fanns praktiska ämnen och färre läsämnen. Eleverna uttryckte att de 

valde ett yrkesprogram, eftersom de var praktiskt lagda och inte på grund av att de hade läs- 

och skrivsvårigheter. Det tyder på att de visste vad de ville och att de hade ett mål i sikte. De 

var självständiga individer som hade god självinsikt. De uttryckte också att de inte hade några 

gamla kompisar med sig in i den nya klassen och det oroade inför skolstarten, men när de väl 

började gymnasiet dök flera gamla kompisar upp. Det upplevdes som en trygghet. De Wit et 

al. (2011) bekräftade detta i sin forskning genom att visa på att den sociala miljön i skolan är 

viktig och tryggheten är en del av den. Vid just skolstarten är det nytt för alla. Benner & 

Wang (2014) visade i sin forskning att det tar tid att bygga nya relationer och tryggheten 

kommer först när detta är gjort.  

 

Den andra delen i resultatdiskussionen handlar om stress. Denna studie visade att elever på 

gymnasiet upplevde mycket stress och det handlade mycket om att hinna med att göra alla 

uppgifter i tid och att gymnasiet har kortare kurser med slutbetyg. Det var eleverna inte vana 

med sedan högstadiet. Att vara elev med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, i dagens 

gymnasieskola kräver hårt arbete. Detta gällde för alla elever i studien, oavsett om de läste på 

studieförberedande eller på yrkesförberedande program. Dessa elever måste lägga ner mycket 

mer tid på sina studier än vad elever utan läs- och skrivsvårigheter måste göra. Detta gäller 

både läsning och skrivning, men främst skrivning. Dessa elever behöver mycket tid för att 

komma igång med sin uppgift, genomföra den och sedan avsluta den. Olofsson et al. (2012) 

visade samma resultat i sin studie. Dessa elever måste verkligen använda sin tid väl, för att 

inte komma efter. I min studie framkom också att eleverna utarbetade studiestrategier på egen 

hand eller med hjälp av en specialpedagog. Dessa strategier hjälper i skolvardagen, 

exempelvis strategier för att lära sig nya ord. Eleverna pratade om att även inlärningen av nya 

saker tar tid, exempelvis nya ord, som måste nötas in och att de inte får någonting gratis. 

Høien & Lundberg (2013) lyfte också fram att elever med dyslexi behöver längre tid för att 

lära sig nya ord. När eleverna kommer till gymnasiet ställs högre krav på att de ska kunna 
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planera sitt arbete och att de ska klara av svårare uppgifter. Vid alla övergångar ställs nya krav 

och utmaningar enligt Sandberg (2012). Detsamma gäller eleverna som kommer till 

gymnasiet. De ska i gymnasiet förberedas för vuxenlivet och för de elever som går på ett 

yrkesförberedande program ska de förberedas för arbetslivet. Det var en elev bland dem jag 

intervjuade som stack ut och det var den elev som gick högstadiet på en friskola. Eleven 

uttryckte att hen var van att arbeta självständigt, planera sitt arbete och ta eget ansvar. Det var 

så de arbetade på den friskolan hen gick på. Det gjorde att hen inte upplevde samma stress 

och press som övriga elever som gått i vanlig grundskola.  

 

Den tredje delen i resultatdiskussionen handlar om betydelsen av bemötande. Att lärare är 

viktiga för utvecklingen av den egna personen, visade sig tydligt speciellt i en av de intervjuer 

jag gjorde, där en elev berättade om hur skolan medvetet arbetade med den nya klassen för att 

bygga relationer och skapa trygghet. Det är också något som De Wit et al. (2011) visade i sin 

forskning. När eleven inte känner stöd av vare sig klasskamrater eller lärare ökar risken för att 

utveckla mental ohälsa. En av eleverna uttryckte hur mycket hen vantrivdes på högstadiet 

med den klass hen gick i och att det påverkade hela studiesituationen negativt. När eleven ska 

börja gymnasiet befinner sig de i en känslig ålder vad gäller utveckling av identitet och 

självkänsla. Därför är det viktigt att arbeta medvetet med den sociala miljön i skolan, även på 

gymnasiet.  

 

I de skolor som studien omfattade var det tydligt att det är det kompensatoriska perspektivet 

som råder. När jag skickade ut förfrågan om att hitta informanter uttryckte jag att jag ville ha 

informanter med läs- och skrivsvårigheter utan att nämna något om utredning. När alla 

intervjuer var gjorda visade det sig att alla informanter som deltog i denna studie var utredda 

för dyslexi. Kan det vara så att de som hjälpte mig att hitta informanter ville förvissa sig om 

att det verkligen fanns läs- och skrivsvårigheter och då var det tryggt att luta sig mot att det 

fanns en dokumenterad diagnos? Eftersom eleverna själva upplevde att de hade svårigheter i 

skolan och hade anpassningar för att klara av sin skolvardag med exempelvis olika program i 

datorn som kompenserade för deras brister, är det tydligt att det handlar om det 

kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007). Det finns en risk att skolan gör en 

standardlösning för alla elever med läs- och skrivsvårigheter och inte individanpassar, 

speciellt när elever kategoriseras. Kategorisering av elever leder till att de ges olika etiketter 

och förutsätts vara på ett visst sätt, även om dyslexi kan yttra sig på flera olika sätt. Det är på 

gott och ont med diagnostisering. I denna studie fanns det elever som uttryckte att de inte fick 



	  

40	  

det stöd de behövde när de inte kunnat uppvisa dokumentation på att de hade en diagnos. Det 

är beklagligt, eftersom alla elever ska få stöttning att nå så långt det är möjligt enligt 

Skollagen (2010). Med tanke på att överlämningsdokumentationen inte alltid kommer fram i 

tid och att eleverna kommer från andra kommuner, kan det vara så att skolan har svårt att 

planera sin verksamhet långsiktigt med anpassning av lärmiljöer för sina elever. Det är inte 

lätt att anpassa en lärmiljö till elever vars behov skolorna inte har kännedom om. Därför blir 

ofta lösningarna kortsiktiga och på individnivå.  

Denna studie är högst relevant för specialläraryrket, men även för övriga lärare som 

undervisar, såväl klasslärare som ämneslärare på både avlämnande och mottagande skolor. 

Kunskapen om att elever med läs- och skrivsvårigheter känner oro vid övergången och 

upplever ökad stress i gymnasiet gör att det blir ännu viktigare att samverka kring just 

övergången mellan högstadiet och gymnasiet.  Högstadiet och gymnasiet måste samverka mer 

kring arbetsformer, för att eleverna ska förberedas för gymnasiet, men även att gymnasiet 

fångar upp eleverna när de kommer och skolar in dem i den nya skolformen. Detta är högst 

relevant för alla som arbetar i skolan, då det finns elever med läs- och skrivsvårigheter i alla 

klasser. Skolan behöver arbeta mer långsiktigt och samverka mer. 

5.3. Vidare forskning 
Efter att ha genomfört denna studie ser jag att det finns flera aspekter på övergångarna som 

kan vara intressanta att titta närmre på för vidare forskning. Det finns mycket att utveckla vad 

gäller övergångarna i skolan. På flera håll i världen finns program för att inskola elever i den 

nya skolformen, men i Sverige arbetar vi inte alls så när det gäller övergången till gymnasiet. 

Hur skulle ett övergångsprogram till gymnasiet kunna se ut i Sverige? En interventionsstudie 

där Skolverkets stödmaterial skulle vara kravet efter vilket skolorna skulle arbeta. Hur skulle 

det kunna se ut? Hur kan grundskolan på bästa sätt förbereda eleverna för övergången till 

gymnasiet? Fortfarande behövs mer forskning utifrån elevernas perspektiv på övergången från 

grundskola till gymnasium och främst vad jag kommit fram till i min studie vad beträffar 

elevernas oro och stress. 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Åsa Holm och jag går just nu sista terminen på speciallärarprogrammet med 
inriktning mot språk, skriv- och läsutveckling på Mälardalens högskola. Jag har precis 
påbörjat arbetet med mitt examensarbete. Mitt syfte är att undersöka närmare hur övergången 
från grundskolan till gymnasiet har varit för elever med läs- och skrivproblematik som nu går 
sitt första år på gymnasiet. Jag skulle vilja be om hjälp med att få kontakt med elever att 
intervjua. Jag vill intervjua fyra elever av båda könen på studieförberedande program i årskurs 
ett, eventuellt årskurs två. Jag sänder över detta brev i förhoppningen om att kunna besöka er 
skola för intervjuer.  
 
För att få vetskap om ni ställer er positiva till att delta kommer jag att höra av mig på telefon 
inom en vecka. Är det någon speciell tidpunkt som passar så mejla gärna. Min handledare 
heter Margareta Sandström och är professor i specialpedagogik, e-mail XXXXXXXX 
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig. 
Med vänlig hälsning 
Åsa Holm  
E-mail XXXXXXXXX 
Mobil XXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
Missivbrev 
 
Hej! 
Jag heter Åsa Holm och går min sista termin på speciallärarprogrammet med inriktning språk-
, skriv- och läsutveckling på Mälardalens högskola. Jag har precis påbörjat mitt examenarbete 
där mitt fokus är elever som har läs- och skrivsvårigheter. Jag vill ta reda på hur övergången 
från grundskolan till gymnasiet har varit.  
 
Jag kommer att genomföra studien under februari månad 2017. Den arbetsmetod jag kommer 
att använda är intervju. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att vara på skolan 
under skoltid. Allt material jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga 
inga namn kommer att publiceras (jag kommer endast att använda fingerade namn). Det 
material som spelas in kommer endast jag och min handledare att ta del av. 
 
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta mig.  
Mobiltelefon XXXXXX eller e-mail XXXXXXX 
Det går även bra att ta kontakt med min handledare Margareta Sandström, e-mail XXXXXXX 
 
Med vänlig hälsning 
Åsa Holm  
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
Jag är tacksam om du fyller i blanketten och därefter lämnar den till din mentor på 
skolan. 
 
Ja, jag/vi tillåter att min son/dotter deltar i studien. 
 
Elevens namn ____________________________________________________ 

 
Nej, jag vill inte att min son/dotter deltar. 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Högstadietiden 

• Kan du berätta för mig om hur du upplevde högstadietiden?  
• Hur kändes det att sluta nian? 
• Vilka förväntningar hade du på gymnasiet? 

 
Läsning och skrivning 

• Hur upplever du läsning och skrivning i skolan?  
• Vad upplever du som svårt i skolan? 
• Diagnos? 

 
Gymnasieval 

• Hur gick dina tankar när du skulle välja gymnasieprogram? Varför valde du just detta 
program?  

• Upplever du att du i ditt gymnasieval påverkats av att du har läs- och skrivsvårigheter? 
• Fanns det någon person som var viktig för dig och vägledde dig när du skulle välja 

gymnasieprogram? 
• Hur viktiga var kompisarna när du skulle välja program? 
• Hur förbereddes du på att börja gymnasiet? Var du och besökte den gymnasieskola 

som du ville gå på? 
• När du skulle sluta nian kom du då överens med mentor om vilken information som 

skulle lämnas över till gymnasiet? Avslutande samtal?  
 
Börja på gymnasiet 

• Kan du beskriva hur det var att börja gymnasiet?  
• Upplever du att du var förberedd för att börja gymnasiet? 
• Upplever du att dina lärare visste vilken typ av stöttning du behövde när du kom till 

gymnasiet? 
• Hur upplever du att undervisningen är på gymnasiet jämfört med högstadiet? 
• Nu när du går på gymnasiet och tänker tillbaka på hur det var innan du skulle börja 

gymnasiet, finns det något som du upplever att du skulle ha vetat ha annorlunda? 
Något som du skulle ha önskat att du hade vetat innan du började?  

 
Avslut 
• Är det någonting du vill tillägga? Om inte stannar vi här. 

 
 
 
 
 


