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Sammanfattning:  
 
Syftet med denna studie var att få syn på vilka rutiner som fanns vid övergången mellan 
grundskola och gymnasieskola för elever med läs- och skrivsvårigheter. Utöver det ville vi 
synliggöra hur det praktiska arbetet med dessa elever såg ut för specialpedagog/ speciallärare. 
Detta belyste vi utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Forskningsansatsen för detta arbete var 
kvalitativ. Datainsamlingen genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med en 
intervjuguide som stöd. Fem specialpedagoger/speciallärare från fem gymnasieskolor 
intervjuades, dessa representerade både yrkes- och studieförberedande program. Materialet 
från intervjuerna analyserades utifrån det sociokulturella perspektivet och diskuterades i 
relation till styrdokument och tidigare forskning om övergångar och specialpedagogiskt 
arbete. Studien visade att rutinerna för övergångar styrdes av tidigare erfarenheter av 
överlämningar, elevunderlaget och elevernas individuella behov, resurser och organisation. 
Skolorna lade stor vikt vid att skapa goda relationer genom inskolningssamtal vid skolstart 
vilket ansågs gynna fortsatt arbete med elever i behov av stödinsatser. Specialpedagogerna/ 
speciallärarna arbetade tillsammans med lärarna med extra anpassningar inom den ordinarie 
undervisningen och stödet på gymnasiet var övervägande kompensatoriskt. Särskilt stöd 
förekom men låg då utanför elevens ordinarie schema. Elevens individuella behov och 
välmående styrde arbetet med stödinsatserna. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv var eleven 
högst delaktig i sin skolgång, skolans synsätt och elevens upplevelse av sitt stödbehov blev 
avgörande för hur skolans stödinsatser och det praktiska arbetet organiserades.  

 
 

 

Nyckelord: gymnasieskola, inkludering, läs- och skrivsvårigheter, sociokulturellt perspektiv, 
specialpedagogik, övergångar. 
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Inledning  
 

Vi har som pedagoger varit delaktiga i övergångar inom grundskolan både som ämneslärare 

och mentorer, och har fått erfara att rutinerna runt övergångar mellan skolformer kan se 

mycket olika ut på olika skolor. Dessa erfarenheter och insikter under speciallärarutbildningen 

har skapat ett intresse för att ta reda på hur övergången mellan skolformerna kan se ut och hur 

det specialpedagogiska arbetet organiseras på gymnasiet för elever i behov av stöd utifrån en 

läs- och skrivproblematik.  

 

Tanken om en skola för alla nämns första gången i Lpf 94 (Skolverket, 1994) och blev starten 

för en gymnasieskola där alla ungdomar oavsett funktionsnedsättningar får stöd för att kunna 

genomföra sina gymnasiestudier. För att skoltiden ska bli meningsfull och för att motivera 

elever i behov av stödinsatser till att fullfölja sina studier krävs att skolformerna samverkar 

vid övergången. Skolverkets allmänna råd (Skolverket, 2014b) menar att den obligatoriska 

grundskolan och den frivilliga gymnasieskolan bör samarbeta för att eleven ska få en helhet i 

utbildningen. Skollagen (2010:800) påvisar att elever har rätten att fritt få uttrycka sina åsikter 

i frågor som rör dennes skolgång, tex önskemål, förväntningar och oro inför en övergång. 

Eleven har således rätt att bli inkluderad och delaktig i sina fortsatta studier. Den avlämnande 

verksamheten måste lämna relevant information och den mottagande verksamheten behöver 

således aktivt ta emot och använda sig av informationen (Skolverket, 2014b). 

 

Skolor har olika rutiner för överlämningar och mottaganden av elever. Det kan vara 

avgörande för en elevs skolgång hur mycket information den nya skolan tagit del av och hur 

arbetet med eleven fortskrider. Vi vill få några exempel på hur rutinen runt övergången till 

gymnasieskolan ser ut för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eftersom det saknas nationella 

handlingsplaner för hur övergången ska se ut har de flesta kommuner och fristående skolor 

utarbetat en egen plan för hur övergången ska se ut. 

 
Ur Lgy11: Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov […]         hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns olika     vägar att nå målen. 

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 

för utbildningen […] skolan ska sträva efter flexibla lösningar för     organisation, kursutbud och 

arbetsformer. Samarbetet med de obligatoriska skolformerna ska     utvecklas liksom samverkan med 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan (Skolverket, 2011 sid 12).  
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Genom denna studie vill vi få exempel på hur specialpedagoger/ speciallärare arbetar med 

mottagandet av elever i behov av stödinsatser utifrån en läs- och skrivproblematik vid 

övergången till gymnasiet. Vi vill ta reda på vilka rutiner skolan har för detta, samt hur det 

fortsatta praktiska arbetet med stödinsatser ser ut för specialpedagoger/ speciallärare. Vilka 

faktorer spelar roll för hur arbetet organiseras och hur resonerar specialpedagogerna/ 

speciallärarna runt stödinsatser och att lära tillsammans med andra utifrån det sociokulturella 

perspektivet? 

 

Studien är viktig ur ett samhällsperspektiv för att synliggöra hur det kan se ut under 

gymnasietiden då ungdomar tar klivet upp i vuxenvärlden. Utbildningen är ofta avgörande för 

elevens fortsatta studier och möjligheter till kvalificerade yrken. Studien är också ett underlag 

för fortsatta diskussioner kring skola och specialpedagogisk undervisning. Den kan också 

fungera som ett inlägg i den pågående samhällsdebatten angående ungdomars svårigheter att 

nå gymnasieskolans ökade krav, att kunna avsluta sin utbildning och bakomliggande orsaker 

till detta.  

 

Teoretisk referensram 
I studien kommer vi att belysa resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet. Psykologen 

och filosofen Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier var upphov till det sociokulturella 

perspektivet. Vygotskijs tankar var inriktade på att se olikheter på barns lärande; om de lärde 

sig på egen hand, tillsammans med en vuxen eller i samspel med andra. Han ansåg att det 

sociala samspelet var grundläggande för lärandet, att det individuella självständiga tänkandet 

utvecklas som ett resultat av det sociala lärandet tillsammans med andra, så kallat kollektivt 

meningsskapande (Ingestad, 2014). Vygotskij myntade begreppet den proximala 

utvecklingszonen, som handlar om att stimulera barn utifrån dennes egna förutsättningar och 

utmana nya kunskaper och lärandet på rätt nivå för att det ska kännas stimulerande och 

gynnsamt. Beroende av insatser befinner sig barnet i den faktiska utvecklingsnivån där det lär 

sig själv eller i den potentiella nivån där barnet får stöd av en vuxen. Mellan dessa två nivåer 

finns den proximala utvecklingszonen. Målet är att barnet ska kunna använda de strategier det 

lärt sig på egen hand utan stöd av vuxen (Säljö, 2000, 2009; Hagtvet, Jörgen & Vigdis, 2016).  

 

Dysthe (2005) förtydligar detta och menar att stödet inte får vara på för låg eller för hög nivå. 

Pedagogen behöver utgå från elevens starka sidor, vad eleven kan och bygga vidare där 
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eleven befinner sig för att skapa mening i det fortsatta lärandet. Allt lärande sker i samspel 

med andra, elever och lärare interagerar med varandra och utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv intresserar man sig för hur individer utvecklar sitt lärande beroende av de 

relationer och miljön de befinner sig i och erbjuds att nyttja (Säljö, 2000, 2009). Säljö redogör 

för att lärandeprocesser är ständigt pågående, utifrån det sociokulturella perspektivet kan vi 

inte undgå att lära oss, utmaningen ligger i att lära utifrån de individuella förutsättningar vi 

har. 

 

Vygotskij beskriver att den mest gynnsamma lärmiljön är i samspel med andra individer. 

Interaktion mellan personer spelar en viktig roll för den personliga utvecklingen och lärandet. 

Den kultur en individ växer upp i formar dennes medvetande i ett socialt samspel där 

samspelet har huvudrollen och återspeglar individens inre tänkande (Ingestad, 2014).  

 

Övergångar mellan stadier eller skolformer påverkar och innebär förändringar i vardagen för 

barn och ungdomar, speciellt för elever i behov av stöd. Miljö och relation är ofta avgörande 

för hur det fortsatta arbetet ser ut, och för hur eleven lyckas i sin skolgång.  

När vi analyserar de beskrivna rutinerna vid övergången mellan skolformerna och det 

praktiska arbetet kommer vi att använda oss av det sociokulturella perspektivet.  

 

Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka vilka rutiner specialpedagoger/ speciallärare har vid 

mottagandet av elever med läs- och skrivsvårigheter vid övergången från grundskola till 

gymnasieskola. Vi vill även få exempel på hur det praktiska arbetet med stödinsatser fortlöper 

för specialpedagoger/ speciallärare under uppstarten av gymnasietiden.  Vi har för avsikt att 

tolka de beskrivna rutinerna och det praktiska arbetet utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Frågeställning: 

 

x Hur beskrivs rutinerna för elever med läs- och skrivsvårigheter vid övergången mellan 

grundskola och gymnasieskola av specialpedagoger/ speciallärare på utvalda 

gymnasieskolor? 
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x Hur beskrivs det praktiska arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter under 

uppstarten av gymnasietiden av specialpedagoger/ speciallärare på utvalda 

gymnasieskolor? 

 

x Hur kan specialpedagogernas/ speciallärarnas beskrivningar av rutiner vid övergången 

och det praktiska arbetet under uppstarten av gymnasietiden tolkas utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv?  

 

 

Bakgrund 
 

I detta kapitel redogör vi för läs- och skrivsvårigheter, inkluderingsbegreppet, 

specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter, övergångar och till sist 

blanketten för överlämning till gymnasieskolan (Bilaga 3).  

 

Läs- och skrivsvårigheter 
Idag förutsätter samhället att ungdomar har goda läs- och skrivkunskaper för att kunna ta del 

av det sociala livet, yrkeslivet och den byråkratiska världen (Mossige, Roskeland & Skaathun, 

2009). Författarna berättar att läsning är en viktig grund för lärande och att skrivande används 

både som redskap och för att dokumentera kunskap. UNESCO förespråkar den funktionella 

läsfärdigheten som ett måste för att klara kraven i skolan, arbetet och på fritiden. Det handlar 

inte bara om att kunna avkoda och förstå skrivna texter utan också om en förtrogenhet med att 

skapa mening i skrivna ord (Bråten, 2008). Begreppet literacy beskrivs vidare och står för att 

läsaren aktivt interagerar med den lästa texten, gör egna inferenser utifrån tidigare 

erfarenheter för att ge text mening och en ny djupare förståelse. Mossige et al. (2009) 

uppskattar att ⅓ av gymnasieeleverna saknar denna funktionella läs- och skrivfärdighet.  De 

är i behov av tekniska hjälpmedel, de är nödvändigtvis inte dyslektiker men de saknar egna 

strategier och redskap och behöver således stöd i sin kunskapsinhämtning. 

 

Att lära barn att läsa är skolans viktigaste uppgift. För de flesta går läsinlärningen smidigt 

men ett visst antal elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter av olika grad. Lärarens förmåga 
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att identifiera var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling är oumbärlig för att 

därefter bemöta och stötta eleven i utvecklingen. Forskning visar att läs- och 

skrivutvecklingen gynnas av att undervisningen utgår från vad eleven kan och har 

utgångspunkt utifrån dennes värld i interaktion och kommunikation tillsammans med andra 

(Alatalo, 2016).  

 

Att utveckla en god läs- och skrivförmåga är komplicerat eftersom faktorer som arv och miljö 

samverkar (Tjernberg, 2013). Det sker hela tiden ett dynamiskt samspel mellan individens 

genetiska förutsättningar och omgivningens påverkan. Beroende av vilken miljö individen 

befinner sig i påverkas läs- och skrivinlärningen mer eller mindre positivt.  

Lärandet kan beskrivas som ett förhållande mellan det miljön bidrar med och elevens egen 

insats och förmåga. Tjernberg skriver att det handlar om att skapa en gynnsam social miljö för 

lärande och en strukturerad undervisning.  

 

Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter och räknas som en funktionsnedsättning, den 

drabbar ca 5-8% av världens befolkning (Dyslexiföreningen.se). Svårigheterna kan se mycket 

olika ut hos individen trots att det är en och samma diagnos. Det finns flera definitioner av 

dyslexi, Ingvar Lundbergs (2010) definition är ofta förekommande och används av SPSM och 

Dyslexiförbundet. Lundberg skriver att dyslexi är en nedsättning i vissa språkliga funktioner 

och särskilt de fonologiska. Det innebär svårigheter att uppnå en automatiserad avkodning vid 

läsning men även svårigheter att stava. Detta innebär att läsförståelsen blir bristfällig, man 

läser mindre och får en sämre läserfarenhet, detta hämmar i sin tur tillväxten av ordförrådet 

och kunskapen om omvärlden. Den dyslektiska nedsättningen är ofta nedärvd och det finns 

anledning att anta en genetisk disposition som kan medföra neurologiska avvikelser. 

Karakteristiskt för dyslexi är att den är bestående och svår att behandla. Även om läsningen 

efter hand blir acceptabel så kvarstår ofta stavningssvårigheter. Vid en kartläggning av 

fonologisk förmåga finner man att en sårbarhet inom detta område består upp i vuxen ålder. 

Dyslexi är oberoende av intelligens (Lundgren, 2014). 
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Inkluderingsbegreppet 
Skolverket skriver om gemenskap på olika nivåer, ett enda skolsystem för alla elever, 

demokratisk gemenskap, delaktighet och att olikhet hos individen är en tillgång och syftar på 

tanken om en inkluderande skola. Tanken om alla elevers rätt till en meningsfull skola är god 

och förhåller sig till Sveriges framtida politiska tankar om funktionshinder. Med inkludering 

menas att helheten ska anpassa sig till delarna, det vill säga skolans miljö ska anpassas efter 

elevens behov. Med inkluderingsbegreppet kommer frågor om normalitet och avvikande 

beteende hos individen och kan vara krävande att förena med måluppfyllelse i klassrummet 

(Skolverket, 2014b).  

Om inkluderingen ska öka och fungera gäller det att få lärarna att vilja få med sig mångfalden 

av elever i klassrummet. Lärarna måste få tid att diskutera vad inkludering är och varför det är 

eftersträvansvärt. Inkluderande undervisning bör innefatta alla elever med särskilda 

undervisningsbehov och inte bara de som har funktionshinder (Haug, 2016). Inkludering bör 

förespråkas men i vissa fall finns skäl att avstå från det. Det viktiga är elevens utveckling och 

mående (Nilholm & Alm, 2010).  

 

Från 2011 styrs gymnasieskolan av nya styrdokument vilket förändrar arbetet med 

stödinsatser. I skollagen kan läsas om elevernas rätt till lärande och personliga utveckling: 

 
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 (Skolverket, 2010:800). 

Idag har alla elever oavsett funktionsnedsättning möjlighet att inkluderas och få tillhöra en 

vanlig klass. Då ställs kravet på pedagogerna att arbeta med miljön runt eleven för att skapa 

förutsättningar för en gynnsam lärmiljö. De sårbara eleverna får stimulans av de starkare 

eleverna och de lär av varandra. Det handlar inte endast om kunskapsutbyte och lärande utan 

också om betydelsen av att vara delaktig i ett socialt sammanhang. För elever med svårigheter 

kan inkluderingen ge en vi-känsla och tillhörighet som också blir avgörande för möjligheten 

att lyckas med kunskapsinhämtningen (Skolverket, 2014a). 
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Nilholm och Alm (2010) nämner vikten av att se elevers olikheter som något positivt. De 

beskriver hur lärare lyckades skapa en inkluderande lärmiljö för alla elever med tanken om att 

ta vara på alla elevers möjligheter istället för att se icke önskvärda beteenden som problem.  

 

Att arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) i så 

stor utsträckning med ett inkluderande tänk kan vara svårt men är nödvändigt. För läraren 

finns det olika synsätt som hjälper till med uppgiften. Att vara öppen inför olikheter och 

avdramatisera normalisering, att inge och visa respekt för funktionshinder och de svårigheter 

det bidrar till och att ha fokus på styrkor och det som fungerar är exempel på sådana synsätt. 

Att vara en professionell ledare i klassrummet och arbeta med enkla pedagogiska knep som 

formativ bedömning, struktur, repetition av tidigare kunskap, studieteknik och ständig 

återkoppling är avgörande för att dessa elever ska klara av sin lärsituation i klassrummet. 

 

Specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter 
Skolan har till uppgift att handleda och stimulera alla elever i deras lärande och den 

personliga utvecklingen. Målet är att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt. De elever som lätt når den lägsta nivån ska guidas vidare för att nå högre 

mål (Skolverket 2014a). Det betyder att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Hänsyn 

måste tas till alla elevers olika behov, det måste finnas en strävan att väga upp de olika 

förutsättningarna. Verksamheten måste organiseras på alla nivåer såsom individ- grupp- och 

organisationsnivå så att alla eleverna når sin fulla potential. Elever som på grund av en 

funktionsnedsättning inte uppfyller de kunskapskrav som ställs ska ges stöd för att motverka 

konsekvenserna av den. Eleven ska alltså ges stöd även om den uppnår lägsta kravnivån.   

Skolverket (2014a) påtalar att innan stödinsatser för en enskild elev sätts in är det viktigt att 

skolan ser över organisationen runt eleven. Man behöver titta på hur undervisningen bedrivs, 

hur elevgruppen fungerar och hur lärmiljöerna är organiserade. Ibland kan små förändringar i 

organisationen runt eleven vara tillräckliga för att förbättra inlärningssituationen. Ibland 

behövs det ytterligare individinriktade stödinsatser och de kan bestå av extra anpassningar 

inom klassens ram eller av särskilt stöd.  

5 a § Om det inom ramen för undervisningen [...] befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom 

ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2010:800). 
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Särskilt stöd handlar om insatser som i normala fall inte är möjligt att genomföra av lärare och 

övrig skolpersonal inom klassens ram. Insatsernas omfattning och varaktighet skiljer särskilt 

stöd från extra anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram.  

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

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

2010:800). 

I grundskolan görs bedömningen av en elevs stödbehov utifrån hur eleven utvecklas mot 

kunskapsmålen och kunskapskraven som minst ska uppnås. I gymnasieskolan utgår 

bedömningen från hur eleven utvecklas i olika kurser och ämnesområden. Innan 

anpassningarna blir till särskilt stöd måste en pedagogisk utredning göras. Samråd ska ske 

med elevhälsan som har en viktig roll i arbetet med elevens svårigheter.  

 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska han eller hon ges sådant stöd 

och ett åtgärdsprogram måste upprättas. Åtgärdsprogrammet fungerar som ett stöd för fortsatt 

arbete runt eleven. Det är även ett skriftligt dokument över vilka åtgärder som ska vidtas. Det 

kan även fungera som informationsunderlag vid övergångar (Skolverket, 2014a). 

9 § Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet 

av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna 

ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas 

(Skolverket, 2010:800). 

 

Övergångar 

De flesta övergångar i skolan innebär utmaningar för de barn och ungdomar som berörs. Byte 

av skola eller skolform är en speciell händelse där nya möjligheter öppnar sig men även risker 

finns. Vid övergångar finns det alltid fara för att viktig information går förlorad. Detta kan få 

stora konsekvenser för barn och ungdomar i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

Det kan betyda att de går miste om pedagogiska anpassningar och stöd som de behöver. 

Elevens fortsatta lärande är i behov av att övergången fungerar så att eleverna bemöts med rätt 

kompetens (Skolverket, 2014b). 
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Skolverket (2014b) har i sitt stödmaterial för övergångar inom skolor och mellan skolformer 

gett rekommendationer om hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från 

förskolan till gymnasieskolan. Rekommendationerna påtalar fasta rutiner och arbetssätt som 

underlättar dessa övergångar. Skolan har i uppdrag att samarbeta för att stödja barns och 

elevers allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet mellan 

skolformerna ska utgå från de mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. Därför 

är det viktigt att ta vara på och bygga vidare på de kunskaper och färdigheter som eleverna har 

med sig från tidigare skola. Vid byte av verksamhet ska samverkan mellan skolformerna ske 

för att stödja elevers övergångar. Särskild uppmärksamhet ska ägnas de elever som är i behov 

av särskilt stöd (Skolverket, 2014b).  

 

Många elever upplever övergången till gymnasiet som extra svår, gymnasiestudierna innebär 

något nytt, en inriktning som är självvald, samtidigt som studierna ska ta vid där elevens 

kunskaper befinner sig. I skollagen (2010:800) 10 § 1 påvisas att elever har rätten att fritt få 

uttrycka sina åsikter i frågor som rör dennes skolgång, till exempel önskemål, förväntningar 

och oro inför en övergång (skollagen 2010:800). 

Gymnasietiden är en viktig period i livet som innebär stora möjligheter och utmaningar, livet 

som gymnasist innefattar både social- och personlig utveckling. För de elever som hamnar rätt 

blir det en chans att blomma upp, för de elever som haft en jobbig högstadietid finns dock 

risken att det blir ännu tuffare på gymnasiet. Vid val till gymnasieskolan väljer de flesta 

elever program utifrån intresse och önskemål inför kommande yrkesval. Detta kan jämföras 

med valet av högstadieskola, där det viktigaste för många är att få med sig bästa kompisen 

(Garpelin, 2003). Kvaliteten på mötet mellan människor i skolans miljö är avgörande för 

utveckling och lärande i skolan, ämneskunnande och didaktisk skicklighet hos lärarna är av 

mindre vikt. Skolan behöver lägga stort fokus på den mellanmänskliga miljön, arbeta med 

relationer och emotioner för att skapa en gemensam miljö för lärande (Garpelin, 2003). Att 

vara en elev i behov av stödinsatser påverkar självbilden, som tonåring vill man få vara som 

alla andra, passa in och känna sig bekräftad för den man är.  

 

Vikten av tidiga stödinsatser, rätt bemötande, goda relationer som lägger grunden för ett 

förtroendefullt samarbete är alla viktiga faktorer för en fortsatt god kunskapsutveckling under 

skoltiden. Här har lärarna en mycket viktig roll i att erbjuda en stimulerande 

undervisning  som stödjer en god utveckling av högre språkliga färdigheter på gymnasiet 
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(Sandström, 2014). Elever som har upplevt utmaningar med läs- och skrivutvecklingen på 

grundskolan har brister i de grundläggande språkliga färdigheterna och behöver få utveckla 

dessa tillsammans med andra. Sandström (skriver vidare att elever på gymnasieskolan 

upplever att det blir stora språkliga krav på skriftliga arbeten. Litteraturen och texterna blir 

svårare eftersom de innehåller fler svårare ord, man behöver behärska ett större passivt 

ordförråd för att kunna tillgodogöra sig innehållet i dem.  

 

Blankett för överlämning till gymnasieskolan 
I de flesta kommuner finns det rutiner för hur information ska förmedlas vid övergången 

mellan grundskola och gymnasium. När eleven ska avsluta sista året i grundskolan tar 

skolpersonal, elev och vårdnadshavare i samråd beslut om dokumenterad information ska 

förmedlas till gymnasieskolan. En blankett, som kommunen ansvarar för, fylls i och godkänns 

av vårdnadshavare om att information om eleven finns att hämta för gymnasieskolan. Det är 

upp till varje skola att använda blanketten och således är den inte obligatorisk. Skolans 

dokumentation måste hålla en hög professionell nivå för att den ska kunna leda till en bra 

lärandesituation för eleven. Den avlämnande verksamheten måste lämna relevant information 

och den mottagande verksamheten behöver aktivt ta emot och använda sig av informationen.  

Av läroplanen (Skolverket, 2010:800) framgår att det är skolans uppgift att ta hänsyn till 

elevers olika förutsättningar och behov på alla nivåer. Det innebär att skolan behöver 

organisera och förbereda övergångar så att den nya miljön kan möta alla elever. Skolan 

behöver skapa en lärmiljö som gynnar alla, en miljö där alla blir sedda och får delta utifrån 

sina förmågor och känna att de duger.   

Generellt sett anses övergången till gymnasieskolan som den mest komplexa av flera olika 

anledningar (Skolverket, 2014b). Eleverna söker till en mängd olika program, 

antagningsprocessen pågår under en längre tid och eleverna sprids till flera olika skolor. På 

vårterminen när information ska förmedlas och överlämnande sker, är de slutgiltiga betygen 

ännu inte satta. En del elever väljer en skola i en annan kommun, allt detta sammantaget 

försvårar för de avlämnande grundskolorna att veta exakt vilka gymnasieskolor eleverna 

hamnar på. Utöver detta är det ett stort antal elever som byter program under gymnasieskolans 

första termin. Både inför, under och efter övergången har studie- och yrkesvägledaren en 

viktig och central roll att förmedla information och se till att den kommer till 
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antagningsenheten som i sin tur fördelar den till berörda skolor (Skolverket, 2014b). 

 

Tidigare forskning  

Här presenterar vi tidigare forskning utifrån våra frågeställningar om övergångar, 

specialpedagogiska insatser och det sociokulturella perspektivet. 

 Karila och Rantavuori (2014) visar i sin studie av hur två skolor arbetar med planering och 

utveckling av det förebyggande arbetet inför övergången mellan förskola och skola, att även 

7-åringen står inför många förändringar när skolan ska börja. Studien som är en del i ett 

kommunalt utvecklingsprojekt avser det finska skolsystemet där förskola och skola genomgått 

ett paradigmskifte där synen på förskolans uppgift gått från omsorg av den enskilde individen 

till att utbilda barn för framtiden. Övergången däremellan bör således förbereda barn och 

föräldrar för denna utmaning med en känsla av bibehållen kontinuitet och möjlighet till 

anpassning inför det nya. I denna kvalitativa fallstudie av två skolor samlades data in genom 

enkäter, inspelade diskussioner och dagboksanteckningar där alla berörda yrkesgrupper från 

förskola och skola var representerade. Resultaten har analyserats utifrån upplevelsen av den 

sociala aktiviteten, ett diskursivt/ planlöst perspektiv. Resultatet visar att utvecklingsarbete 

där olika yrkesroller ska mötas, diskutera och samarbeta är krävande och innebär utmaningar 

för alla parter. Det låter sig inte bara göras utan behöver övas på för att generera något. Karila 

och Rantavuori menar att det handlar om att ge varandra utrymme, att visa varandra respekt 

och att lära av varandra. Invanda rutiner och arbetssätt tenderar att leva kvar, när personal från 

förskola och skola möts tenderar skolans arbetssätt och aktiviteter fortsatt få övertaget, 

undervisning och lärandeaktiviteter vinner över lek och upplevelser.  

  

Cauley och Jovanovich (2006) synliggör i sin litteraturstudie hur tonåringar påverkas av 

övergångar och vilka förebyggande åtgärder lärare och andra vuxna kan vidta för att 

underlätta och minska den oro som kan finnas. De har studerat övergången till högstadiet där 

14-15 åringen utöver det faktum att den byter skolmiljö påverkas av pubertet, social- och 

emotionell utveckling, högre krav på prestationer, betyg och kognitiva förmågor. I denna 

ålder ligger mycket fokus på den personliga utvecklingen från barn till vuxen men även 

utmaningar i att byta skolmiljö, vardagen går från lek och omsorg till kunskapsinhämtning, 

prestationer och kontroll. Cauley och Jovanovich påvisar att effektiva övergångsprogram 

behövs för att undvika avhopp i skolan och höja elevernas motivation och stödja dem i deras 
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skolutveckling. Skolor som har en stor andel elever med särskilda behov är tyvärr ofta de 

skolor som har minst elevstärkande aktiviteter. De mest effektiva övergångsprogrammen är de 

som innefattar alla inblandade, elever, föräldrar och lärare. Det behöver även finnas en bra 

struktur, tydlig planering och uppföljning av aktiviteterna för att de ska bli gynnsamma. 

Författarna presenterar ett antal förslag där nya elever möter äldre för att socialisera, utbyta 

erfarenheter och umgås. De påtalar även vikten av att dessa aktiviteter sträcker sig från 

vårtermin och förbi skolstart i augusti, helst bör det fortgå under hela första skolåret för att ge 

bra effekt. För att fånga in elever som riskerar att inte få en bra övergång bör lärare och annan 

skolpersonal uppmärksamma elevers prestationer, relationer och uppförande för att kunna 

stötta och uppmuntra till fortsatta studier.  

 

Bru, Stornes, Munthe och Thuen (2010) redogör för internationella studier som visar och 

påstår att ju högre upp i skolan eleverna kommer, desto sämre är skolan på att underlätta för 

fortsatt prestation och positiv personlig utveckling. Artikeln tillsammans med aktuell 

samhällsdebatt visar dessutom indikationer på att eleverna får det allt tuffare och svårt att 

fungera efter övergången till gymnasiet. Bru et al. (2010) menar att den ökande betoningen på 

prestationer, prov och betyg får eleverna att känna sig obekväma och bli negativt inställda till 

skolarbete, speciellt lågpresterande elever. Detta får naturligtvis effekter på resultat, 

självkänsla, mental hälsa, social kompetens, koncentration och motivation; framgångsfaktorer 

och egenskaper som är av stor betydelse för inlärningen. Detta innebär en stor utmaning för 

lärare, elevhälsa och samhället i stort. Studenter som känner stöd från lärarna har en positiv 

motor, är mer motiverade till skolarbetet och mår bättre både socialt och mentalt än de som 

inte får sitt rättmätiga stöd. Bru et al. nämner studier från UK som visar att 40% av alla 

gymnasieelever upplever ett avbrott, en lucka i utvecklingen på grund av övergången vilket 

förstås påverkar eleverna negativt. Författarna har genomfört en stor studie i Norge med syfte 

att synliggöra elevernas upplevelser av lärar- och vuxenstöd och eventuella förändringar i 

samband med övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan. Över 7000 elever mellan 

10-16 år deltog i studien genom att besvara frågeformulär i helklass med lärarstöd. I denna 

studie ser de dock en linjär nedåtgående tendens för hur elever uppfattar lärarstöd och 

inställningen till skolan, alltså ingen abrupt skillnad just vid övergången mellan grund- och 

gymnasieskola. Detta skulle kunna bero på ett reducerat lärarstöd, gymnasieskolan är ofta 

större, lärarna är färre och man undervisar på ett annat sätt. Studien visar att gymnasiet lägger 

mer fokus på kontroll och disciplin än mental hälsa jämfört med grundskolan, å andra sidan 

hävdar man att gymnasieskolan inte lägger så stor vikt vid regler och uppförande.  
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Bru et al. (2010) berättar att lärarna i Norge har olika attityd till att stötta enskilda elever på 

grundskolan jämfört med på gymnasieskolan. Undervisande på grundskolan prioriterar och 

lägger mer fokus på att bygga relationer i och med klassen än vad gymnasielärarna gör. De 

stöttar även mer individuellt. De yngre barnen är således mer positiva till sina upplevelser av 

skolan jämfört med gymnasieeleverna. När man forskar på tonåringens upplevelser måste 

dock hänsyn tas till att tonåringen har ett behov av självbestämmande på grund av frigörelsen 

från vuxenvärlden. Detta påverkar den negativa inställningen och upplevelsen av stöd från 

lärare och föräldrar. Tonårstiden är både en frigörelse och en utvecklingsfas. Med stigande 

ålder upplever många elever undervisningen och ämnena som meningslösa och onödiga. Bru 

et al. menar att det är lättare att bygga relationer med elever som upplever skolan som rolig 

och meningsfull. Elevers upplevelse av skolan påverkas också av lärmiljön. I Norge är det 

vanligt med undervisning i helklass, eleven har ett relativt litet inflytande och lär sig mest för 

att komma ihåg. Undervisningen ser likadan ut under alla år och eleverna tröttnar därför 

snabbt. De saknar en stimulerande lärmiljö som möjliggör individuell utveckling och bygger 

på goda relationer vilket missgynnar deras fortsatta kunskapsinhämtning (Bru et al. 2010). 

Cuconato, du Bois- Reymond, Lunabba (2014) skriver om hur lärare ser på sin roll när det 

handlar om att stötta elever vid övergångar under skoltiden. Syftet med studien var att ta reda 

på om lärarna endast agerar portvakter som släpper in och ut elever i skolan eller om de även 

tar till sig rollen som handledare och guider på elevens fortsatta utbildningsväg genom livet. 

Cuconato et al. har genomfört en kvalitativ studie där deltagare från Finland, Tyskland, Italien 

och Nederländerna fanns representerade. Länderna valdes ut utifrån tidigare forskningsprojekt 

(GOETE-project) och representerar olika utbildningssystem med olika struktur och syn på 

utbildning. Rektorer och lärare från vardera land intervjuades enskilt, totalt 50 stycken. 

Ytterligare 45 lärare intervjuades i fokusgrupper. Forskningsansatsen och analysen 

genomfördes utifrån grundad teori.  

 

Skolan har ett komplext uppdrag och lärare ska inte bara lära barn kunskaper för att de ska 

klara skolan. Uppdraget innefattar även att utbilda goda samhällsmedborgare som kan 

utveckla egna strategier för lärande, metakognitiva förmågor och utveckla ett aktivt 

förhållningssätt till inlärning. Samhället förändras snabbt och skolan måste anpassa sig till 

samhälle och elever genom att aktivt ta del av de ungas liv även utanför skolan och samarbeta 

med föräldrar och nätverka med lokala aktörer utanför skolan. I Tyskland, och Nederländerna 

har lärare hjälp av socialarbetare som inte tillhör skolans ordinarie personal, detta underlättar 
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samarbetet med föräldrar och andra aktörer i närområdet i frågor som berör eleven och dennes 

skolgång.  

 

Cuconato et al. (2014) påtalar även vikten av att skolan måste kompensera för barn med 

sämre förutsättningar; dels inlärningssvårigheter men även socialt utsatta hem där stödet inte 

finns. Här blir lärare ofta nyckelpersoner och viktiga vuxna som behöver inse hur stor 

inverkan de har på barnens fortsatta intresse för och möjlighet till utbildning. Denna 

vägledning blir extra viktig vid övergångar mellan skolor och skolformer. Skolor och lärare 

behöver utveckla sin profession till att inte bara omfatta lärande i skolan, utan även innefatta 

världen utanför skolan och det som väntar eleven i livet. Utbildning och stöttning behövs i hur 

detta görs bäst, lärare behöver även uppmärksammas om hur viktiga de är som vägledare vid 

övergångar under skoltiden.  

 

Heimdal Mattsson och Roll-Pettersson (2007) har genomfört en studie om elevers upplevelser 

av det extra stöd de erbjudits under sin skoltid. I studien intervjuas 12 ungdomar som i 

flertalet fall upplevde att de fått kämpa sig till stöd och att det kommit alltför sent (under år 4-

5), i många fall hade de själva eller deras föräldrar fått kriga sig till extra stöd. Vidare 

upplevde eleverna att lärarna saknade kompetens för att stötta inom klassens ram, för att få 

tillgång till särskilt stöd av specialutbildade lärare var de tvungna att acceptera stöd i liten 

grupp eller enskilt. Det resulterade i att de såg på sig själva som annorlunda och utanför, och 

att de tappade kontakten med sin ordinarie klass. När de fick det enskilda stödet blev det ofta 

bra men de fick betala priset genom att de exkluderades. De elever som hade diagnos på 

pappret, till exempel dyslexi blev erbjudna stöd i första hand. Här handlade det om problem i 

skolans organisation, man upplevde att skolan ville ha homogena klasser och att det var lättare 

att plocka ut elever med svårigheter istället för att stötta dem inom klassens ram. Heimdal et 

al. nämner att ämneslärarna saknade kompetensen att stötta alla och det blev lättare att skicka 

ut dem till någon specialpedagog/ speciallärare. 

 

I Finland får 8% av alla elever specialpedagogisk undervisning på heltid, de exkluderas från 

den ordinarie undervisningen under hela sin skoldag. I Norge är motsvarande siffra 1,5%.  

Finland lyfts ofta som ett land med goda skolresultat och hamnar i topp i undersökningar som 

PISA (Programme for International Student Assessment). Saromaa Hausstätter och Takala 

(2010) diskuterar i sin artikel huruvida detta hänger ihop med de tidiga specialpedagogiska 

insatserna och nitiska insatser runt läs- och skrivutveckling. I sin studie jämför de finsk 
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skolpolitik och arbetet med tidiga stödinsatser med Norge som har en helt annan tradition och 

tanke om specialpedagogiska insatser i skolan. Norge har ett intresse av att kunna höja sina 

resultat just inom läs- och skrivområdet och sneglar på grannlandet för att utveckla egna 

policys och möjligheten till bättre resultat i PISA:s mätningar. Norge har till skillnad från 

Finland presterat under medelnivå och är därmed sämst av de nordiska länderna.  

Saromaa Hausstätter och Takala har i studien har sett att länderna resonerar olika gällande 

inkluderingsbegreppet, detta påverkar statistiken och procenttal som redovisas. Synsättet 

påverkar även organisationen av de specialpedagogiska insatserna. I Finland har man både 

deltids-stöd och heltids-stöd utifrån tanken om inkludering som rätten till kunskap. I Norge 

exkluderas endast elever med svåra mentala funktionshinder, sociala svårigheter eller 

beteendeproblematik. Inkludering och integrering ses som en demokratisk rättighet och en 

möjlighet till att höja den akademiska standarden. De elever som inkluderats i vanlig klass har 

bättre förutsättningar inför fortsatta studier än de som exkluderats. Således ser man 

exkludering som en marginalisering och pratar hellre om individuell undervisning än om 

specialundervisning som har en negativ klang för många. Nationella jämförelser liksom denna 

väcker tankar och visioner om förändringar, dock spelar traditioner och synsätt stor roll för 

möjligheten att kunna genomföra förändringar som kräver politiska diskussioner och beslut. 

Finland lyckas nå höga resultat där tidiga insatser och ett genomgående fokus på läs- och 

skrivstödjande insatser är en stor del i framgången.  

 

Sandström, Lindqvist och Klang (2017) har genomfört en studie med fokusgrupper som 

metod, för att få syn på åsikter och värderingar hos skolpersonal gällande stödinsatser i skolan 

utifrån tanken om inkludering. Rektorer, specialpedagoger/ speciallärare och lärare deltog i 

fokusgruppssamtal, 53 personer i totalt 10 samtal. Den slutsats som presenteras är att 

möjligheten att kunna genomföra reformen och leva upp till kraven om extra anpassningar till 

stor del beror på organisationen och ansvarsfördelningen av elever i behov av stöd. Det 

behöver finnas en samsyn på skolan mellan berörda professioner och deras respektive 

arbetsuppgifter runt elever i behov av stödinsatser. Många lärare är inte de superpedagoger 

som krävs för att kunna stötta alla elever inom klassens ram. De upplever att det behövs 

fortbildning och kunskaper om inkluderande praktik för att kunna vara ett komplement till 

specialpedagogisk undervisning. I de fall lärare och specialpedagoger/ speciallärare kunde 

samarbeta, se möjligheter och anpassa utifrån skolans förutsättningar fanns hopp om en 

framtida inkluderande undervisning. 
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Göransson, Lindqvist och Nilholm (2015) har i sin studie synliggjort att många 

specialpedagoger inte upplever att de får det mandat de behöver för att kunna genomföra sitt 

uppdrag fullt ut, de menar att de har goda kunskaper med sig från utbildningen på avancerad 

nivå men att vardagssysslorna inte innefattar det organisatoriska arbetet som de skulle 

önska.  Göransson et al. har samlat in enkätsvar från 4252 specialpedagoger och speciallärare 

med syfte att synliggöra deras arbetsuppgifter i förhållande till vilka kunskaper och 

kompetenser de fått med sig via yrkeserfarenhet och utbildning. Det framgår att de upplever 

sig välutbildade och besitter goda färdigheter gällande att stötta elever enskilt och i grupp, att 

handleda kollegor men även gällande skolutvecklingsfrågor. Det sistnämnda är dock något 

som de sällan praktiserar. Artikeln belyser även det faktum att denna yrkesgrupp i Sverige är 

välutbildad i jämförelse med samma yrkesgrupp i andra länder. Göransson et al. redogör för 

att vi i Sverige kommit långt gällande tanken om inkludering och en skola för alla, här är 

specialpedagogernas och speciallärarnas utbildning en viktig del i det arbetet. Respondenterna 

i studien berättar även att de flesta stödinsatserna genomförs inom klassens ram i elevens 

ordinarie klassrum. Det de nämner som sin största utmaning är att lyckas påtala och visa på 

sin expertis för andra men även att förändra andras synsätt gällande orsaker till svårigheter. 

Specialpedagogerna och speciallärarna menar att de själva har ett relationellt perspektiv där 

samspel och miljö är viktiga faktorer medan andra yrkesroller ofta har ett kategoriskt synsätt 

med eleven som bärare av svårigheterna. Göransson säger att detta försvårar samarbetet i 

kollegiet och det förebyggande arbetet runt elever i behov av stödinsatser på skolorna.  

 

Lindqvist (2013) har i sin enkätstudie av en medelstor svensk kommun undersökt hur synen 

på arbetet med elever i behov av särskilt stöd skiljer sig åt mellan skolor. I sin avhandling 

lyfter hon fram hur specialpedagogens roll i svensk skola utmanar tidigare traditioner gällande 

synen på eleverna och fördelningen av arbetet med dessa elever. Avhandlingen innehåller fyra 

delar där del ett innehåller enkätsvar från ca 72% av all personal som arbetar inom förskolan 

och skolan. Frågan handlade om specialpedagogens roll i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Majoriteten av de som svarade ansåg att specialpedagogerna ska arbeta med 

individinriktat stöd, en liten andel tyckte att specialpedagogerna ska arbeta med 

skolutveckling. Specialpedagogerna själva svarade tvärtom, fyra av fem ansåg att deras 

huvuduppgift är skolutveckling. Lindqvist förklarar de stora skillnaderna med att 

personalgrupperna har olika sätt att se på skolsvårigheterna. Traditionen säger att skolan ska 

ha personal som endast arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Dessa ska i huvudsak 

kompensera för elevernas brister. Specialpedagogerna som grupp har ett annat sätt att se på 
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skolsvårigheterna utifrån den utbildning som de fått. Utbildningen bygger på en reform där 

målet är att förbättra skolsituationen för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna 

har ett relationellt synsätt där svårigheterna måste sättas i relation till miljön och den 

undervisning som bedrivs. Lärarna ska med stöd av specialpedagogerna utveckla och förändra 

sin undervisning och lärmiljö så att alla elever kan delta utifrån sina förutsättningar. Alla 

lärare måste ta ett större ansvar och inte skjuta över problemen till specialpedagogerna och 

andra specialister på området. Detta synsätt står i enlighet med principerna för inkludering. 

 

Det finns fler grupper inom skolan som arbetar med stöd, speciallärare, psykolog, kurator och 

skolledare. Studien visar att specialpedagogerna upplever en svårighet med att få legitimitet 

att arbeta utifrån det utbildningen syftar till. Avhandlingen innehåller även två delstudier med 

fokus på skolledares roll för inkludering samt deras syn på specialpedagogens roll. Här 

svarade 100% av 45 deltagare på enkäten. Ledare för grundskolor ansåg i stor utsträckning att 

specialpedagogernas uppgift är att arbeta med individuell specialundervisning. Ledare från 

förskolan ansåg tvärtemot att de ska arbeta med skolutvecklingsfrågor. Avhandlingens sista 

del består av intervjuer där fem rektorer beskriver strategier för att förebygga och hantera 

skolsvårigheter. Lindqvists slutsats är att de styrdokument som finns kan tolkas på olika sätt 

vilket komplicerar för de olika yrkesrollerna och i slutänden drabbar de elever som är i behov 

av det särskilda stödet.  

 

Kåks (2007) har i sin avhandling följt ett antal ungdomar med läs- och skrivsvårigheter under 

en 10-årsperiod, det är således en longitudinell studie som hämtar sitt empiriska material från 

ett 70-tal längre intervjuer och livsberättelser. De tillbakablickande berättelserna har ett brett 

perspektiv med dåtid, nutid och framtid. Kåks har även genomfört en samhällsstudie och tittat 

på hur ungdomarna påverkats av det samhälle de vuxit upp i under sin livsresa mot 

vuxenlivet. Hon skriver även om hur ungdomarna genom åren påverkats av att vara i behov 

av stöd och hur läs- och skriv-svårigheterna har följt dem genom livet. Självbilden har 

påverkats och deras resa in i vuxenlivet har genomsyrats av specialpedagogiska insatser. 

Urvalet av ungdomar i studien är övervägande flickor men avhandlingen tydliggör ändå hur 

viktigt det är med rätt stöd under skoltiden för fortsatt lärande och utveckling. Den ger en 

tydlig bild av hur tufft det kan vara för elever i behov av stöd och hur svårigheterna under 

skoltiden påverkar yrkesval och vägen in i vuxenlivet.  
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Metod 

 

Forskningsansats 
Vi valde en kvalitativ forskningsansats för att uppfylla syftet med studien. Här handlade det  

om att synliggöra rutiner och låta respondenterna berätta om hur de gjorde (Denscombe, 

2016). Den kvalitativa forskningen har många möjligheter enligt Denscombe, som att hantera 

och förstå komplexa sociala situationer genom detaljerade beskrivningar och att möta, fråga, 

beskriva och förstå människor i deras verklighet. Här har den kvalitativa forskningen bra 

förutsättningar att återspegla och undersöka den sociala verkligheten.  

 

Urval 
Urvalet var målstyrt som Bryman (2011) beskriver som det mest vanliga inom kvalitativ 

forskning. Förfrågan om att delta i studien skickades till 15 specialpedagoger/ speciallärare på 

ett antal gymnasieskolor i olika kommuner. Flertalet av de som tillfrågades fick ytterligare 

påminnelser om att delta i studien och ställa upp på intervju. Trots detta kunde endast fem 

respondenter delta i studien. De som avböjde angav tidsbrist som skäl för att inte delta. Fem 

specialpedagoger/ speciallärare tackade ja. De som tackade ja representerade både fristående 

och kommunala skolor och hade både studie- och yrkesförberedande program. 

 

Datainsamlingsmetod  
Våra intervjuer genomfördes som halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Den här varianten av intervju försöker förstå teman i den vardag där undersökningspersonerna 

befinner sig vilket var syftet med vår studie.  

 

Vi använde oss av en intervjuguide med förutbestämda frågor som stöd för intervjun. 

Frågorna ställdes inte helt i ordning, följdfrågor ställdes för att vidareutveckla och ge 

utrymme för det vi som intervjuare och respondenten fann intressant. De halvstrukturerade 

intervjuerna var inte öppna samtal men följde inte heller ett slutet frågeformulär, samtalen 

blev vardagliga men hade ett tydligt syfte och en tydlig struktur. Intervjuguiden fungerade 

dock som ett stöd för att kunna sortera och tematisera intervjusvaren. Detta var en 

förutsättning för den kommande kvalitativa analysen enligt Kvale och Brinkmann.  
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Målet med våra intervjuer var att erhålla nyanserade beskrivningar av respondenternas 

livsvärldar enligt Kvale och Brinkmann. För att erhålla detta var det viktigt att vara lyhörda 

och öppna för det som kom fram och ha förmågan att stänga av egna värderingar och känslor.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann är det en svårighet att vara flera intervjuare. Intervjuare har olika 

känslighet inför ämnen som behandlas beroende av tidigare erfarenheter och kunskaper. 

Intervjuguiden hjälpte oss att hålla den röda tråden för att intervjuerna skulle bli likvärdiga 

och uppfylla våra frågeställningar. Följdfrågorna breddade innehållet och gjorde intervjuerna 

unika beroende på respondentens vardags- och yrkeserfarenheter.  

 

Ytterligare en begränsning med den kvalitativa forskningen är att insamlade data är mycket 

tidskrävande att transkribera och analysera. Materialet är oftast mycket ostrukturerat och 

behöver kodas innan analys (Denscombe, 2016). Redan vid transkriberingen av våra 

intervjuer påbörjades analysprocessen. Vi sorterade innehållet utifrån våra frågeställningar 

och sammanställde svaren i punktform. Detta upplevdes inte som något betungande eftersom 

att vi kunde hjälpas åt.  

 

Tillvägagångssätt 
Vi valde ut gymnasieskolor som var möjliga för studiens syfte. För att spara tid och kunna 

påbörja studien tog vi mail- och telefonkontakt med de specialpedagoger/ speciallärare vi 

valde ut på gymnasieskolorna. Via skolornas hemsidor på internet fanns kontaktuppgifter till 

specialpedagoger/ speciallärare.  

 

Vi intervjuade fem specialpedagoger/ speciallärare vid fem olika gymnasieskolor. Vi delade 

upp intervjuerna mellan oss. En av oss intervjuade två respondenter och den andra intervjuade 

tre respondenter. Det som styrde vilken av oss som genomförde intervjun berodde på vem 

som inlett kontakt med specialpedagogen/ specialläraren. Tid och plats bokades in för samtal 

på respondenternas arbetsplatser. Alla intervjuer genomfördes i ett enskilt rum på 

respondenternas skolor. Alla respondenter fick intervjuguiden med frågor mailade till sig 

inför intervjuerna. Vi ville vara tidseffektiva och att respondenterna skulle vara väl 

förberedda. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades inför 

vidare analys. 
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Dataanalys 
Vi valde en induktiv ansats för vår analys vilket betyder att generella slutsatser drogs utifrån 

våra erfarenheter och resultatet av de fem genomförda intervjuerna (Fejes & Thornberg, 

2015).  

 

Insamlade data tolkades utifrån den teoretiska referensramen, det sociokulturella perspektivet. 

Vi gjorde en kvalitativ tematisk analys. Analysprocessen började redan på planeringsstadiet 

av intervjun och fortsatte under transkriberingen, rätt glasögon och fokus på syftet 

underlättade arbetet med att hitta möjliga teman för analysen skriver Fejes och Thornberg. De 

teman vi använde för analysen utgick från frågeställningarna och de tre rubrikerna i 

intervjuguiden (Bilaga 2); rutiner vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola, det 

fortsatta praktiska arbetet och det sociokulturella perspektivet.  

 

Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet och validitet är viktiga aspekter i kvalitativ forskning men det kan vara svårt att 

bedöma forskningens trovärdighet och bevisa att forskaren gjort allt rätt (Denscombe, 2016). 

Denscombe redogör för hur man istället med hjälp av termer som pålitlighet och trovärdighet 

kan övertyga läsarna om att insamlat material med rimlig sannolikhet är korrekt och att 

resultat och analys producerats och kontrollerats utifrån god forskningssed och praxis.  

 

Respondentvalidering handlar om att forskaren vid behov kan följa upp information och data 

som till exempel framkommit genom intervju för att kontrollera och förtydliga åsikter för att 

styrka trovärdigheten. Det är viktigt att påvisa att resultatet stämmer överens med 

verkligheten, att det som framkommit i intervjuerna är sant utan påverkan av intervjuarens 

åsikter och tankar enligt Denscombe.  I vår studie stämde respondenternas svar till stor del 

överens med varandra, det tolkade vi som att det fanns en tillförlitlighet i resultaten. Av den 

anledningen behövde vi inte återkomma för att förtydliga de svar vi fått av respondenterna.  

 

Kvalitativa data är alltid en produkt av en tolkningsprocess där forskaren har 

tolkningsföreträde. Denscombe hävdar att det inte finns någon forskning som står helt fri från 

påverkan av den som genomför studien. Det är viktigt att vara medveten om sina egna 

värderingar och teorier om det som ska studeras, att kunna stänga av jaget och de egna 
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åsikterna. Vi har ansträngt oss för att kunna göra det. Genom att diskutera med varandra under 

hela arbetets gång kunde vi ifrågasätta varandras värderingar och tankar.  

 

Denscombe, (2016) skriver att i kvalitativ forskning är de data som samlats in ofta grundade i 

fältarbete och empiriskt insamlat material. I vår studie var data intervjuer där fokus låg på 

rutiner och erfarenheter av vardagligt specialpedagogiskt arbete på gymnasiet. Det var den 

enskilde specialpedagogens/ speciallärarens berättelser som blev synliga utan påverkan från 

andra, som intervjuare förhöll vi oss objektiva i samtalen. Även tolkningen av resultaten och 

analysen var fria från egna värderingar. 

 

Etiska överväganden  
Forskning är både nödvändig och viktig för samhällets och individens utveckling. Därför 

finns det ett befogat krav på att all forskning som bedrivs håller hög kvalitet. Detta kallas för 

forskningskravet. Utöver detta finns det så kallade individskyddskravet som innebär att 

människor inte får utsättas för skada eller kränkning. Det grundläggande individskyddskravet 

kan delas upp i fyra allmänna krav på forskningen; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, 2011). 

 

Utifrån informationskravet togs den första kontakten med tilltänkta intervjupersoner via mail, 

specialpedagoger/ speciallärare kontaktades och ett missivbrev med förhandsinformation 

bifogades.  Missivbrevet innehöll information om studiens syfte, beskrivning av studien, 

intervju som metod, inspelning av samtal, motivering till varför deras deltagande var viktigt, 

det frivilliga deltagandet, att de insamlade uppgifterna endast används till studiens syfte, 

institutions-anknytning och kontaktuppgifter. Vi informerade även om var 

forskningsresultaten skulle offentliggöras. Specialpedagogerna/ speciallärarna informerades 

även om att de hade rätt att bestämma villkoren runt sitt eget deltagande och att de när som 

helst kunde avbryta. Vid eventuella avhopp skulle inga påtryckningar ske (Vetenskapsrådet, 

2002, 2011). Vi fick ett muntligt samtycke av alla respondenter. Alla deltagare var över 15 år, 

således behövdes inga ytterligare samtycken. Genom detta var samtyckeskravet uppfyllt.  

 

Etiska aspekter gällande avidentifiering tydliggjordes utifrån konfidentialitetskravet. Studien 

bestod av en specifik grupp pedagoger och det skulle inte vara möjligt för utomstående att 

kunna identifiera dessa. Stad, kommun, skola eller namn nämndes inte alls i studien. 
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I anteckningar, utskrifter och transkribering där respondenterna är representerade är fakta som 

kunde identifieras avidentifierat. I våra anteckningar benämndes skolorna med bokstäverna A-

E och intervjupersonerna benämndes som specialpedagog/ speciallärare. I enlighet med 

rekommendationer från Vetenskapsrådet förvarades allt material icke åtkomligt för obehöriga. 

Vi som genomfört studien är de enda som kan identifiera personer och gymnasieskolor utifrån 

innehållet i anteckningar och transkriberade intervjuer. Det sista kravet är nyttjandekravet och 

innefattar betydelsen av att det insamlade materialet endast får användas i forskningens syfte, 

detta har vi följt enligt Vetenskapsrådet.  

 

Ansvarsfördelning 
Vi läste, skrev och arbetade tillsammans med det självständiga arbetet. Vi läste en mängd 

litteratur och tidigare forskning och utarbetade texten tillsammans. Intervjuer, transkribering 

och renskrivning delades upp rättvist mellan oss och därefter diskuterades, tolkades och 

analyserades resultatet gemensamt. 

 

 

Resultat 

 
Under denna rubrik har vi valt att redovisa resultatet från våra intervjuer under två rubriker 

utifrån våra frågeställningar om rutiner vid övergången samt det praktiska arbetet vid 

uppstarten av gymnasietiden. För att tydliggöra och lyfta fram centrala delar har vi valt att 

kursivera ord som sedan återkommer i diskussionsdelen. För att förstärka de rutiner som 

beskrivs citerar vi specialpedagogerna/speciallärarna från de fem skolorna med A, B, C, D 

och E. Det sociokulturella perspektivet diskuteras i resultatdiskussionen. 

 

Rutiner vid övergång 

Specialpedagogerna/ speciallärarna berättar i intervjuerna om vilka rutiner skolan har vid 

övergången. Följande sätt att samordna möte, överlämna information och enskilda samtal med 

elev och vårdnadshavare nämns: 
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x Mottagande gymnasieskola med berörd specialpedagog/speciallärare träffar 

avlämnande grundskola redan under vårterminen i år 9 utifrån den preliminära 

gymnasieantagningen. Syftet är att överlämna information om tidigare stödinsatser för 

elever utifrån läs- och skrivsvårigheter.  

 

”Redan då får jag kläm på hur vi kan tänka inför hösten med dessa elever.” (Skola A) 

 

x Enskilda samtal mellan elev och mentor genomförs i samband med en kick off.  Detta 

genomförs vid skolstart som en obligatorisk friluftsaktivitet där elever och lärare 

bygger relationer. Dessa samtal följs vid behov upp av specialpedagog/ speciallärare 

under startveckorna.  

 

”Det har fungerat väldigt bra, dom får skapa en kontakt…..det kommer fram på ett 

annat sätt i en annan miljö.” (Skola A) 

 

x Vid uppstart har alla elever tillsammans med vårdnadshavare ett introduktionssamtal 

med mentor på skolan. Information om elevens tidigare skolgång tas upp. 

 

” Då berättar de som eventuellt behöver stöd vad de behöver hjälp med utifrån en läs- 

och skrivproblematik.” (Skola D) 

 

x Utifrån blanketten för överlämning till gymnasieskolan har specialpedagog/ 

speciallärare enskilda samtal med elev och vårdnadshavare om tidigare skolgång och 

eventuella stödinsatser. Informationen delas vidare med EHT och berörda mentorer 

och arbetslag. Informationen i blanketten för överlämning till gymnasieskolan upplevs 

bristfällig av Specialpedagog/ speciallärare. Styrkor och svårigheter beskrivs inte 

tillräckligt och de kontaktpersoner som omnämns är svåra att få tag på.  

 

”Jag får ta del av blanketterna och kontaktar berörda skolor. Ofta har personen slutat 

och då finns det ingen information att få.” (Skola C) 
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Det praktiska arbetet 

Specialpedagogerna/ speciallärarna berättar i intervjuerna om hur det praktiska arbetet 

fortlöper med de elever som är i behov av stöd utifrån sina läs- och skrivsvårigheter. Följande 

sätt att organisera och samordna de specialpedagogiska insatserna har framkommit: 

 

x Screening av läs- och skrivförmågor genomförs av alla undersökta skolor vid 

skolstarten i år 1. Specialpedagog/speciallärare upptäcker flera nya fall av läs- och 

skrivsvårigheter i form av dyslexi som inte nämnts vid överlämning eller blivit synliga 

via den blanketten för överlämning (Bilaga 3). Resultaten följs upp tillsammans med 

vårdnadshavare.  

 

”Jag screenar alla i år 1. Då upptäcker jag flera dyslektiker som inte är utredda. 

Föräldrar berättar att de fått kämpa i många år men att ingen har tagit deras oro på 

allvar.” (Skola A ) 

 

x Alla elever har tillgång till en egen dator. De kan själva använda alternativa 

lärverktyg och stödprogram som Stava Rex, ClaeroRead och Spellright i 

undervisningen. Specialpedagogerna/ speciallärarna stöttar eleverna med installation 

och utbildning i programmen.  

 

”Elever har dator och använder mobilerna aktivt med apparna. Vi jobbar endast 

kompenserande. Jag visar eleverna hur stödprogrammen fungerar.” (Skola D)  

 

x Genom läslyftet har alla lärare fått praktiska verktyg för att kunna utföra extra 

anpassningar i klassrummet i form av språkförebyggande arbete och handledning av 

alternativa lärverktyg.  

 

”Lärarna är rutinerade och samarbetar bra runt extra anpassningar. Läslyftet har 

hjälpt våra lärare i år 1 att arbeta med språk, läsning och skrivandet, det är inte bara 

svensklärarnas uppgift. Jag skulle önska att alla lärare fick den fortbildningen.” 

(Skola A) 
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x Specialpedagogen/ specialläraren försöker att finnas med under ordinarie lektion i till 

exempel ämnet svenska. Tvålärarsystem nämns som en resurssparande och gynnsam 

åtgärd. I enstaka fall genomför specialpedagogen/ specialläraren individuella läs- och 

skrivinsatser i form av särskilt stöd för att stötta eleven i dennes fortsatta läs- och 

skrivutveckling.  

 

”Utifrån det inkluderande perspektivet som vi har att utgå ifrån så kan jag stötta fler i 

samma klass då känner de sig inte utpekade. Lärarna uppskattar när jag finns med i 

klassrummet.” (Skola B) 

 

x Specialpedagogen/ specialläraren erbjuder extra stöd i form av individuella arbetspass 

eller som öppna arbetspass i grupp efter elevens ordinarie schema. 

 

”Eleverna har möjlighet att komma till mig på ett öppet arbetspass efter lektionstid 

För att få enskilt stöd, läxhjälp, studieteknik och hantering av digitala hjälpmedel.” 

(Skola C) 

 

x Specialpedagogen/ specialläraren upplever att allt mer tid går åt till att fånga upp och 

stötta det ökande antalet elever med dubbeldiagnoser och psykisk ohälsa. Vid 

komplexa situationer involveras EHT. Specialpedagogen/ specialläraren berättar även 

att antalet elever i behov av stöd utifrån läs- och skrivsvårigheter är stort och har 

ökat. Tid och resurser saknas för att kunna genomföra arbetet optimalt. Stress och 

känslan av otillräcklighet nämns.  

 

”Många av våra elever har behov av stöd från kurator, skolsköterska och 

specialpedagog. Psykisk ohälsa påverkar skolarbetet och vi stressreducerar med 

individuella studieplaner och studieuppehåll. Detta har ökat  de senaste åren.” (Skola 

B) 

 

x Mycket av arbetstiden går åt till dokumentation i form av  kartläggningar, 

åtgärdsprogram, uppföljningar, samtal och administration.  De digitala plattformarna 

där dokument ska samlas försvårar och påverkar arbetet negativt. Specialpedagogen/ 

specialläraren följer upp elever med stödinsatser tillsammans med arbetslag och 
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mentorer. Åtgärdsprogram följs upp vid samtal, åtgärder och stödinsatser utvärderas 

och åtgärdsprogram uppdateras var åttonde vecka. 

 

”Vi drunknar fullständigt i kartläggningar och ÅP så vi funderar på hur vi ska göra. 

Det går inte helt enkelt, vi hinner inte.” (Skola E) 

 

x De specialpedagogiska insatserna och organisationen av dessa påverkas av ledningens 

syn på specialpedagogiskt arbete. Olika synsätt på bakomliggande faktorer och 

orsaker till svårigheter påverkar fördelningen av resurser och upplägget av 

stödinsatserna. Skolans ledning och dennes syn på stödinsatser och inkludering 

upplevs som en bromskloss för det praktiska arbetet. När specialpedagogen och 

ledningen har olika syn på behoven riskerar det att drabba eleven och måluppfyllelsen 

i slutänden. 

 

”Det har varit lite olika beroende på vem som varit rektor är, Det är lite svajigt 

fortfarande om vad rektor tycker och vad jag tycker, jag vill ju väldigt gärna jobba 

mer ute i klass men jag hamnar också på väldigt mycket individstöd som kan vara 

nödvändigt.” (Skola A) 

 

x Förebyggande arbete gällande värdegrund och synsätt förekommer. 

Specialpedagogen/ specialläraren informerar alla elever om läs- och skrivsvårigheter i 

allmänhet och vad det innebär, stor vikt läggs vid att avdramatisera svårigheterna och 

skapa ett positivt och öppet förhållningssätt till att vara i behov av extra hjälp och 

stödinsatser.  

 

”Jag går ut i alla klasser och informerar om dyslexi och hur man kan ställa upp för 

sina vänner som har det. Jag berättar om kända människor som har det, eleverna får 

ocksså lära känna mig när jag går runt.” (Skola B) 
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Diskussion    
Metoddiskussion 
Vi är nöjda med att vi valde en kvalitativ ansats där specialpedagoger/ speciallärare fick 

berätta om sitt första möte med eleven, det fortsatta arbetet och till sist arbetet med att ge 

eleven goda förutsättningar till studier tillsammans med sina kamrater. Vi ville höra deras 

berättelser och försöka förstå den komplexa situationen med uppdraget. Vi kunde ha valt en 

kvantitativ ansats med frågeformulär där svaren hade blivit statistiska och lättolkade men för 

att få tillgång till subjektiva uppfattningar och arbetslivserfarenheter valdes den kvalitativa 

ansatsen. Den gav oss möjligheten att beskriva och förstå fenomen samtidigt som det 

begränsade studien till att endast gälla de undersökta skolorna. Dock var detta syftet med 

studien, att få syn på vilka rutiner som fanns och hur arbetet såg ut på ett par utvalda 

gymnasieskolor. Risken var även stor att resultatet påverkades av våra egna förutfattade 

meningar (Denscombe 2016). Vi var noga med att diskutera och lyfta det som framkommit i 

intervjuerna, vi var även båda två delaktiga i alla moment gällande datainsamlingen och 

bearbetningen för att vända och vrida på resultatet ytterligare, allt  för att motverka att våra 

egna erfarenheter skulle påverka analys och slutsats.  

 

Syftet med studien var att fånga specialpedagogernas/ speciallärarnas erfarenheter och 

upplevelser och det gjordes bäst genom intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde att 

göra en intervjuguide för att vara förberedda vid intervjutillfället (Fejes & Thornberg, 2015). 

Intervjuerna genomfördes som kvalitativa halvstrukturerade intervjuer. Vi behövde en viss 

struktur under intervjun men ville samtidigt vara flexibla. I den halvstrukturerade intervjun 

behövde vi inte ställa frågorna i ordning, följdfrågor kunde ställas för att bredda innehållet 

och fånga upp det som sades.  

 

Intervjuerna såg olika ut beroende på vår ovana och hur förberedda och öppna respondenterna 

var, några delade med sig frikostigt vilket resulterade i att några intervjuer blev väldigt långa. 

Vi delade upp intervjuerna mellan oss till antalet för att spara tid. Det påverkade 

likvärdigheten, intervjuernas form och till viss del även analys och slutsats av dem. Som 

nämnts ovan var vi uppmärksamma på våra olika erfarenheter av och föreställningar om 

yrket. Att vara ovan som intervjuare, valet av följdfrågor och infallsvinklar utifrån det som 

kom upp under intervjun spelade stor roll, den sociala interaktionen och nyfikenheten på 
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yrkesrollen var också faktorer som vi tog hänsyn till vid bearbetningen av insamlade data 

(Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Intervjuguiden hade huvudfrågor som ställdes men det var lätt att ställa följdfrågor och 

beroende på respondentens svar så var det oundvikligt att komma in på andra spår. 

Intervjuguiden hade behövt vara tydligare med färre frågor för att undvika bredden i arbetet. 

Ändå var den ett bra stöd för att hålla tråden genom intervjun och nödvändig för att få 

frågeställningarna besvarade. Frågorna som behandlar det sociokulturella perspektivet skulle 

varit mer riktade istället för som nu alltför öppna. Det var svårt för respondenten att svara 

kortfattat och precist på frågorna. Vi inser att vikten av en välplanerad intervjuguide styr 

fortsatt arbete och påverkar analysen i slutet (Bryman, 2011). De inspelade intervjuerna 

transkriberades enskilt. Det var mycket tidskrävande men gav oss tidigt en bra bild av 

specialpedagoger/ speciallärares arbete vilket blev grunden för analysen. 

 

Vid analysen sorterade vi upp likheter och olikheter för att hitta röda trådar och avvikelser 

(Denscombe, 2016). Vi arbetade strukturerat utifrån de tre frågeställningarna. Det var 

nödvändigt men svårt att bortse från sina egna förutfattade meningar vid analysen. För att 

motverka detta läste vi och arbetade oss igenom texterna av insamlade data tillsammans. 

Detta blev en viktig del i analysarbete eftersom vi diskuterade saker som kom upp, delade 

erfarenheterna med varandra och lyfte det som blev synligt. Vi försökte att inte fastna i 

detaljerade beskrivningar av intervjusvar utan lyfte fram det unika som framkom i de enskilda 

intervjuerna, detta är enligt Göransson och Nilholm (2009) grundläggande för att göra 

kvalitativa studier intressanta. 

 

Urvalet i studien var begränsat utifrån ett fåtal respondenter på grund av tidsbrist och hög 

arbetsbelastning hos de tillfrågade. Dessa var endast från en profession, 

specialpedagoger/speciallärare. Ursprungligen hade vi tankar på ett bredare urval av 

respondenter och yrkesgrupper i skolan men det var svårt att få folk att ställa upp. Svaren på 

frågeställningarna hade troligtvis blivit annorlunda ur andra yrkesgruppers synvinkel. Vi 

kunde ha intervjuat till exempel rektor, SYV, kurator, lärare och elever. Vi hade behövt höra 

fler röster för att belysa frågorna på olika nivåer. De fem specialpedagoger/ speciallärare som 

intervjuades har ändå givit oss berättelser från verkligheten och svar på våra frågeställningar.  
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Denna studie är en mindre forskningsstudie där en tydlig begränsning är antalet respondenter, 

underlaget är därför inte representativt för alla gymnasieskolor, det går inte att generalisera 

och säga att detta är giltigt för alla. Vi tycker att studiens frågeställningar blivit besvarade. 

Denna studie är intressant för att påvisa hur rutinerna runt övergångar och organisationen av 

stödinsatser kan se ut på fem gymnasieskolor idag. Slutsatserna gäller således bara de fem 

skolor som studerats.   

 

 

Resultatdiskussion 
 

Rutiner vid övergången  

Våra skolor har olika rutiner vid mottagandet av nya ettor. Vid en skola har man redan under 

vårterminen ett möte där information förmedlas mellan skolformerna. Det blir tydligt att den 

skola som utifrån den preliminära antagningen lägger tid och kraft på att åka ut och besöka 

avlämnande grundskola, redan under vårterminen får en bra start i arbetet med att planera och 

styra upp resurserna för elever i behov av stöd inför mottagandet vid skolstart kommande 

hösttermin. Organisation, tid och resurser är avgörande för att detta ska vara möjligt men det 

är tydligt att det blir gynnsamt för både elever, lärare och specialpedagoger/ speciallärare och 

EHT att ha en tidigt upprättad kontakt och information om elevernas behov av stödinsatser. 

Tilltänkt mentor och undervisande personal, ibland även vårdnadshavare och berörd elev kan 

förmedla, förbereda och tillrättalägga kommande lärmiljö och stödinsatser inför 

gymnasiestarten. Ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000; 2009) känns detta som ett 

optimalt upplägg som bäddar för ett gott samarbete utifrån tanken om goda relationer och en 

anpassad lärmiljö vid övergången mellan skolformerna. 

 

I skollagen (2010:800) 10§1 påvisas att elever har rätten att fritt få uttrycka sina åsikter i 

frågor som rör dennes skolgång, tex önskemål, förväntningar och oro inför en övergång 

(Skollagen 2010:800). Vi har fått insyn i att eleven har möjlighet att få vara med i samtal som 

berör stödinsatser och upplägg av fortsatta studier. Dels vid dessa tidiga träffar men även 

under introduktionssamtal och utvecklingssamtal.  

Ett dilemma för specialpedagogerna/ speciallärarna är att det utifrån de förmedlade 

kontaktuppgifterna tar mycket tid att söka upp och upprätta kontakt med avlämnande skolor 
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och berörda lärare som besitter relevant information utifrån den ofta bristfälliga blanketten för 

överlämning till gymnasieskolan (Bilaga 3). Flera skolor arbetar med detta först vid höststart 

när terminen är igång, vilket tar mycket tid i anspråk som istället skulle kunna användas till 

praktiskt arbete med stödinsatser. Dessa tidiga kontakter mellan skolformerna är dock viktiga, 

om det efter en tids arbete med eleven finns fortsatta frågetecken så kan kontakten med 

avlämnande grundskola återupptas. Därför är det av vikt att det finns kontaktuppgifter som 

stämmer, våra respondenter signalerar att detta inte alltid är fallet. 

 

Specialpedagogerna/ speciallärarna berättar för oss i intervjuerna att det sällan är ett problem 

att få ta del av läs- och skrivutredningar. Vid de samtal som förs vid skolstarten utifrån 

informationen i blanketten som används vid överlämning till gymnasieskolan (Bilaga 3) 

berättar vårdnadshavare gärna om elevens läs- och skrivsvårigheter och överlämnar tidigare 

utredningar. Däremot är det svårare för skolan att få del av övriga psykologutredningar. En 

trolig orsak kan vara att föräldrar inte vill sätta diagnos-stämpel på sina barn utan vill att de 

ska bli mottagna precis som alla andra. Kanske är det svårare att prata om psykiska besvär än 

om läs- och skrivsvårigheter som idag upplevs väldigt vanliga och naturliga.  

Enligt Saromaa Hausstätter och Takala (2010) har behov av särskilt stöd av tradition en 

negativ klang i Norge. Man ser det som en demokratisk rättighet att inkluderas i den ordinarie 

undervisningen och få vara som alla andra. Endast barn med svåra mentala funktionshinder 

exkluderas. Kanske är det så att föräldrar har sina egna föreställningar med sig från sin egen 

skoltid vilket påverkar deras syn på behovet av stödinsatser och orsaker till skolsvårigheter.  

 

Vid en skola har man som återkommande rutin att genomföra en kick off vid skolstart. Under 

denna aktivitet ingår det att alla mentorer har ett enskilt samtal med sina blivande elever. 

Detta samtal är obligatoriskt och eleverna vet om detta i förväg. Detta samtal följs vid behov 

upp av specialpedagog/ speciallärare under kommande veckor. Gemensamt för alla skolor är 

att de har någon form av introduktionssamtal tillsammans med vårdnadshavare, elev och 

skolpersonal. Det skapar tidigt en relation och information om elevens särskilda behov 

kommer fram. Mentorer och lärare bygger upp en relation till den nya eleven, de menar att 

goda relationer är värdefullt och av största vikt för det fortsatta arbetet. Den tid de lägger på 

detta vid skolstart och under elevernas första år på gymnasiet har de igen under kommande år. 

Detta får stå i motsats till tidigare forskning där Bru et al. (2010) utifrån sin studie menar att 

lärare tenderar att lägga mindre vikt vid att skapa relationer med elever ju äldre de blir. Vid de 

skolor som ingår i studien läggs stor vikt vid att bygga tidiga relationer med de nya 
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gymnasieeleverna i år 1. Introduktionssamtal och inskolningssamtal med mentorer, 

konferenser med undervisande lärare i arbetslag, specialpedagoger/ speciallärare som finns 

med på lektioner vid uppstart för att upprätta kontakt och bygga relation är exempel på 

gynnsamma inslag för lärare och elever vid övergång och mottagande. Cauley och Jovanovich 

(2010) nämner vikten av att de insatser som görs för att förebygga uppkomsten av svårigheter 

vid övergång, följs upp och får fortsätta under en längre tid. Ofta görs insatser vid terminsstart 

och sedan ser man det som genomfört och klart, här ser vi en utvecklingsmöjlighet i att låta 

äldre elever skola in nya, följa upp aktiviteter som kick off och låta aktiviteter återkomma och 

bli till en del av ett inskolningsprogram för att öka elevernas trygghet.  

 

När det handlar om rutiner vid övergång visar vår studie att informationen i blanketten för 

överlämning till gymnasieskolan (Bilaga 3) ofta anses bristfällig.  Blanketten används för att 

förmedla information mellan skolformerna och används på olika sätt. För att grundskolan ska 

kunna förmedla den blanketten (Bilaga 3) till mottagande gymnasieskola behöver det finnas 

ett medgivande från vårdnadshavare. Ofta är det ett tidskrävande detektivarbete för att nå 

berörd personal som kan förmedla vilka stödinsatser som genomförts och vilka behov den 

enskilde eleven har framöver. Här blir det tydligt att grundskolorna av olika anledningar inte 

lever upp till skolverkets rekommendationer om att underlätta vid övergång (Skolverket, 

2014b), skolsituationen riskerar att försämras för elever som inte får adekvat stöd. 

Likvärdigheten påverkas när kommunerna själva får bestämma hur överlämnandet ska gå till 

vilket är ett dilemma i sig.  

 

Av de svar vi har fått förstår vi dessutom att all nödvändig information om elever med läs- 

och skrivsvårigheter inte kommer fram via blanketten för överlämning till gymnasieskolan 

(Bilaga 3). För de elever som har ytterligare diagnoser i kombination med läs- och 

skrivsvårigheter finns det ofta information för gymnasieskolan att ta del av medan elever med 

endast läs- och skrivsvårigheter och dyslexi kan falla bort i delgivningen. De elever med läs- 

och skrivsvårigheter som upplevs klara av sin skolsituation och som når kunskapskraven finns 

inte med vid förmedlandet av blanketten för överlämning (Bilaga 3). Elever, för vilka det 

saknas information om läs- och skrivsvårigheter vid övergången förblir således anonyma för 

specialpedagogen/ specialläraren vid skolstart. För att eleverna ska uppleva en kontinuitet 

under sin skoltid och framförallt vid övergångar mellan skolformer är det av största vikt att 

det finns ett gott samarbete mellan olika yrkesroller. Elever, små som stora påverkas av den 
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stora omställning som det faktiskt innebär att byta skolmiljö och allra mest de elever som 

behöver kompenseras för sina skolsvårigheter (Karila & Rantavuori, 2014). 

 

Det praktiska arbetet  

Specialpedagogerna/ speciallärarna nämner att de vid screeningen av läs- och skrivförmågor 

alltid upptäcker elever med låga staninevärden som inte finns nämnda vid överlämningen eller 

förmedlades genom blanketten för överlämning (Bilaga 3). Dels kan det bero på att eleverna 

inte blivit synliga under grundskoletiden, kanske har eleverna utvecklat egna strategier och 

klarat skolarbetet bra. Specialpedagogerna/ speciallärarna i vår studie berättar att texterna på 

gymnasiet tenderar att bli mer avancerade och att det är först då som elevens brister blir 

synliga, deras strategier för att klarar skolan med dålig läsförmåga fungerar inte längre. Precis 

som Sandström (2014) skriver så behöver eleverna inneha ett större ordförråd för att klara av 

att bearbeta text på gymnasiet. De behöver behärska högre språkliga färdigheter så som att 

reflektera, uttrycka känslor och tankar i text, detta görs bäst i samspel med andra.  En annan 

orsak till att elevernas svårigheter inte upptäckts kan vara att föräldrarna vill att barnen ska få 

en nystart på gymnasiet och således inte har givit sitt godkännande till att information lämnas 

vidare.  

 

Arbetet med att screena eleverna vid starten är en viktig del i att kartlägga behovet av 

stödinsatser på skolorna, ytterligare en aspekt är hur resultaten från screeningen sedan följs 

upp, hur det fortsatta arbetet ser ut och vilka stödinsatser som sätts in. Precis som nämnts 

tidigare har några elever med läs- och skrivsvårigheter uppenbarligen inte blivit synliggjorda 

under grundskoletiden. Specialpedagogerna/ speciallärarna berättar att de ibland får höra att 

föräldrar fått kämpa för en tidigare utredning men att ingen har tagit det på allvar. De flesta 

grundskolor har ett screeningprogram inom ämnet svenska, som innebär att eleverna screenas 

med jämna mellanrum, trots detta upptäcks inte alla med läs- och skrivsvårigheter. 

 

Det framkommer att föräldrar som strider för sina barn ofta får hjälp först. Många föräldrar 

har goda kunskaper om vilka rättigheter deras barn har till stöd för sina skolsvårigheter vilket 

gör att de ställer krav. I intervjuerna blir det synligt att påstridiga föräldrar kämpar sig till 

hjälp precis som i artikeln av Heimdal et al. (2007), där föräldrar upplevde att de under hela 

grundskoletiden varit tvungna att driva på för rätten till stöd. De upplevde att barn som hade 

diagnos på pappret var de som fick hjälp först. 
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Specialpedagogerna/speciallärarna i vår studie berättar att vårdnadshavare har ett större 

inflytande idag och många vet sina rättigheter utifrån möjligheten att överklaga 

åtgärdsprogram och anmäla brister. Kanske är det så att skolan även fortsätter att falla för 

detta genom att upprätthålla problematiken, att agera på vårdnadshavarens begäran. 

Specialpedagogerna/ speciallärarna är medvetna om detta, ändå upplever de att det är orättvist 

att det kan vara så. De berättar att elever med dysfunktionella hemförhållanden där 

vårdnadshavare inte har förmågan och kunskap om sina rättigheter riskerar att hamna på 

efterkälken.  

 

Skolverkets allmänna råd (2014a) gällande extra anpassningar och särskilt stöd beskriver att 

skolan måste kompensera och väga upp för elevers olika förutsättningar, undervisningen 

måste anpassas för att alla elever ska nå så långt som möjligt. Skolorna i vår studie arbetar till 

största delen kompensatoriskt med stödinsatser, läs- och skrivmetoder används endast i 

enstaka fall där det är stora språksvårigheter. Idag har de flesta eleverna på gymnasiet tillgång 

till egen dator, så är fallet på våra gymnasieskolor. Detta underlättar användandet av 

alternativa lärverktyg och stödprogram som således finns tillgängligt för alla. Detta gör att 

ingen behöver känna sig utpekad i ett klassrum men även att alla elever får möjlighet till 

aktivt deltagande inom klassens ram, detta är viktiga grundstenar i tanken om inkludering och 

likvärdighet. Utifrån det sociokulturella perspektivet menar Vygotzkij att människan 

utvecklar nya kunskaper när man ges möjlighet att samspela och diskutera med andra. Genom 

att få arbeta tillsammans med andra stimuleras lärandet, eleverna utvecklas och utmanas 

framåt i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000, 2009).  

 

Specialpedagogerna/ speciallärarna uppmärksammar ämneslärarna och berättar att flertalet 

har goda kunskaper om hur de kan anpassa och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter 

med extra anpassningar i den ordinarie undervisningen. Alla skolor har deltagit i den statliga 

satsningen läslyftet och ser det som en bra fortbildning utifrån möjligheten att kunna stötta 

med strategier runt textproduktion och läsning. Man har fått adekvat fortbildning i motsats till 

lärarnas upplevelser i studien av Sandström et al. (2017). En av våra skolor nämner att lärarna 

har fått verktyg som de ändå inte använder sig av, lärarna upplever en stress och att tiden inte 

räcker till för att kompensera för elevernas olika behov. Det blir tydligt att skolans 

elevunderlag är krävande och att antalet elever i behov av stöd är större än resurserna, 

samtidigt som synsätt och arbetssätt inte blir gynnsamt för dessa elever. Kanske saknas tanken 

om det gemensamma ansvaret för stödinsatserna, samsyn råder inte över hur professionerna 
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kan komplettera varandra runt specialpedagogiska insatser. Studien av Sandström et al. visar 

detsamma.  

 

Flera skolor har använt eller använder sig av ett tvålärarsystem där specialpedagogen/ 

specialläraren finns med i ordinarie undervisning för att stötta elever i behov av stöd. Detta 

upplevs vara det optimala och att föredra av de flesta specialpedagoger/ speciallärare. Då kan 

de vara behjälpliga för flera samtidigt och eleverna behöver inte plockas ur ett sammanhang. 

På en skola uttrycker specialpedagogen/ speciallärarna sin syn på inlärning ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Hon beskriver elevens utveckling som en individuell process som 

kan hjälpas på traven av att möta andra hjärnor med andra infallsvinklar, men lärande är även 

beroende av omgivningen och dess syn på kunskap och det som ska läras. Systemet med att 

vara två lärare i klassrummet kan vara kostsamt och bristen på lärare och resurser försvårar 

detta. Svårigheten för specialpedagogerna/ speciallärarna med att stötta i klassrummet ligger i 

att det är många som kan behöva hjälp samtidigt, då kan det även vara befogat att erbjuda 

enskilt stöd för att tillgodose individens enskilda särskilda behov.  

 

En del elever uppskattar stöd i klassrummet medan andra har behov av en annan lärmiljö. Att 

eleven har valmöjligheten och får chansen att påverka sitt extra stöd är positivt för elevens 

motivation samtidigt som en exkludering kan vara problematiskt. Elever som väljer att gå 

ifrån kan tappa sin tillhörighet till gruppen/klassen men kan samtidigt hitta en ny tillhörighet i 

sin lilla grupp. För att eleven inte ska behöva gå ifrån och missa ordinarie undervisning 

erbjuder skolorna extra stöd i form av individuella arbetspass eller som öppna arbetspass i 

grupp efter elevens ordinarie schema. I studien av Heimdal et al. (2007) berättar eleverna hur 

de varit tvungna att acceptera enskilt stöd utanför ordinarie undervisning och hur de då 

upplevt sig exkluderade och utanför, att de tappat gemenskapen med sin klass. På våra fem 

gymnasieskolor ser vi att det finns en tanke om att det sociokulturella perspektivet är viktigt, 

tanken om inkludering är genomgående. Elever som behöver det enskilda stödet får det utan 

att det stör det ordinarie schemat eller den ordinarie klassrumsundervisningen. Jämfört med de 

synsätt på inkludering som presenteras i studien av Saromaa et al. (2010), upplever vi att våra 

undersökta skolor lever upp till kraven om att i första hand stötta inom den ordinarie 

undervisningen för att eleverna inte ska behöva lämna gemenskapen och känna sig 

exkluderade (Skolverket, 2014a). 
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I våra intervjuer framkommer det att inkludering inte alltid är det bästa och att föredra. 

Specialpedagogerna/ speciallärarna berättar att känsliga elever kan behöva ta paus från ljud, 

ljus och intryck och upplever att det är en befrielse att kunna gå till ett mindre sammanhang. 

Eftersom det är en mångfald av elever i skolan så ser behoven olika ut. Elevernas behov måste 

få styra men våra skolor uttrycker att förutsättningarna inte är optimala och att det saknas 

resurser. Några skolor har grupprum där elever kan dra sig undan men på andra saknas sådana 

utrymmen. Våra respondenter nämner att elever med neuropsykiatriska diagnoser, läs- och 

skrivsvårigheter och som under grundskolan gått i liten undervisningsgrupp behöver tillfällen 

i vardagen där hjärnan får vila från alla intryck. Individens behov behöver tillgodoses för att 

denne senare ska kunna återgå till ett socialt sammanhang. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv tas hänsyn till miljö och behovet av att få vila från umgänge. 

 

Skolorna i vår studie är i behov av att de bidrag de kan söka fås. Varje år ansöks det om 

pengar för att anställa resurslärare men det är behovsstyrt och svårt att få beviljat. För att 

inkludering ska fungera fullt ut och för att berörda elever ska få det stöd de har rätt till är 

skolorna beroende av att resurspersoner anställs. Specialpedagogen/ specialläraren ansöker 

om pengar från kommunen under våren inför kommande läsår, om ansökan beviljas delges 

detta vid höstterminens start. Sedan påbörjar skolan sökandet efter rätt person till tjänsten. 

Elevens behov styr fördelningen av dessa pengar, och det är tydligt att rutinen med ansökan 

och fördelning av resurserna tar lång tid och att detta fördröjer det särskilda stödet till eleven.  

Ur det sociokulturella perspektivet får eleven inte samma förutsättningar som andra elever att 

aktivt delta i undervisningen. Tillgängligheten och delaktigheten påverkas och eleven riskerar 

att halka efter i sin inlärningsprocess. Cuconato et al. (2015) berättar i sin artikel om hur 

skolorna i Tyskland har extra resurspersonal från utomstående yrkesgrupper. Dessa har till 

uppgift att stötta elever och familjer i ärenden som berör deras fritid men även påverkar 

mående och skolprestationer. Vi kan se ett behov av att något liknande skulle passa den 

svenska skolan eftersom att behoven finns.  

 

Antalet elever med läs- och skrivsvårigheter är relativt stort och har ökat, specialpedagogerna 

/speciallärarna berättar att man klarar av att stötta de allra flesta så att de klarar av att ta sin 

examen, det är således inte dessa elever som hoppar av och avslutar sina studier. De digitala 

hjälpmedlen i kombination med god pedagogik gör att de flesta med läs- och skrivsvårigheter 

klarar gymnasietiden mycket bra. Arbetet med kompensatoriska lärverktyg och digitala 

hjälpmedel är en lösning för elever med funktionsnedsättning. Stor oro finns däremot runt 
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elever med dubbeldiagnoser och psykisk ohälsa. Specialpedagogerna/ speciallärarna i vår 

studie tydliggör att även de yrkesförberedande programmen är krävande och innehåller 

mycket som är teoretiskt, de menar att föreställningen om att det skulle vara lättare att studera 

där stämmer inte fullt ut. Vid komplexa svårigheter involveras alla professioner i EHT (rektor, 

specialpedagog, kurator, skolsköterska, psykolog och resurspersonal) för att stötta och 

anpassa för fortsatt skolgång. 

 

Olika synsätt runt vad som ska prioriteras i specialpedagogernas/ speciallärarnas uppdrag blir 

tydliga, administration tar mycket tid från det praktiska arbetet med eleverna. Resurser saknas 

och tiden räcker inte till. En stor del av specialpedagogernas/ speciallärarnas arbetstid går åt 

till dokumentation i form av kartläggningar, åtgärdsprogram, uppföljningar, samtal och 

administration. I våra intervjuer framgår en frustration över hur de dokument som arbetas 

fram ska arkiveras och delges till berörd personal. Regler gällande sekretess påverkar hur 

skolorna hanterar elevdokument och det kan resultera i att information inte når fram till 

undervisande lärare. Digitala plattformar och funktioner som ska underlätta dokumentationen 

fungerar inte alltid som det är tänkt vilket försvårar kontinuitet i arbetet. Komplexiteten i 

specialpedagogens/ speciallärarens praktiska arbete har blivit synlig för oss. Precis som i 

artikeln av Göransson et al. (2015) upplever specialpedagogerna/ speciallärarna att de behöver 

få lägga mer tid till organisationsfrågor för att få möjligheten att styra och fördela 

arbetsuppgifterna runt elever i behov av stöd. Om de istället hade möjligheten och utrymmet 

att handleda kollegor i att stötta elever med särskilda behov skulle fördelningen av den egna 

arbetstiden se annorlunda ut. Mycket tid och resurser läggs även på elever som upplever stress 

och psykisk ohälsa av olika anledningar. Specialpedagogerna/ speciallärarna som vi intervjuat 

menar att detta har ökat markant under de senaste åren. Många ungdomar mår dåligt vilket 

påverkar skolprestationerna, att stötta eleverna i att må bra blir då prioriterat för att 

överhuvudtaget kunna vara i skolan och inhämta kunskap. Det är tydligt att läs- och 

skrivsvårigheter upplevs som relativt lätta saker att arbeta med i jämförelse med psykisk 

ohälsa både för specialpedagoger/ speciallärare och lärare. 

 

Studien visar att skolorna har olika förutsättningar på organisationsnivå för att det praktiska 

arbetet ska kunna fungera och skolorna kunna leva upp till styrdokumentens krav gällande 

anpassningar för elever i behov av stöd (Skolverket, 2014a). Kanske är det så att 

styrdokumenten tolkas olika och att en större samsyn behöver finnas gällande paragrafer med 

fokus på elevens utveckling mot målen. Specialpedagogerna/ speciallärarna behöver få 
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utrymme att praktisera det de utbildats för att göra tillsammans med övriga yrkesgrupper 

(Göransson et al. 2015). När lärare och specialpedagoger kan samarbeta, se möjligheter och 

sätta eleven och det gemensamma uppdraget i fokus, då blir det gynnsamt för alla parter. 

Specialpedagogiska insatser kan genomföras av lärare i klassrummet likväl som av 

specialpedagog/ speciallärare på annan plats. Ofta behövs båda delarna, faktakunskaper som 

inhämtas i klassrummet med stöd av ämneslärare och sedan eventuellt enskilt särskilt stöd. 

Det behöver finnas respekt från båda håll om att det är lika viktigt. Vi har ett skolsystem där 

elever med olika varianter av funktionsnedsättningar ska samsas och det kräver att både 

personal och elever visar acceptans för varandras olikheter, uppmuntrar inkludering och 

delaktighet och ser olikheter som tillgångar som berikar. En viktig aspekt i sammanhanget är 

de olika yrkesrollerna och synen på läraruppdraget kontra specialpedagogens/ speciallärarens 

uppdrag och roll. Flera respondenter nämner att det har tagit tid att bygga upp ett förtroende 

och arbeta sig in i kollegiet och att det finns olika syn på vem som ska göra vad och på vilket 

sätt. Precis som Lindqvist (2013) skriver så får specialpedagogerna/ speciallärarna ofta kämpa 

för att få mandat att utföra det de har specialkompetens för. De olika yrkesrollerna har olika 

föreställningar om vem som ska göra vad. Detta bygger på traditioner om vad 

specialpedagoger/ speciallärare bör arbeta med och framförallt olika sätt att se på elevens 

orsaker till svårigheter.  

Göransson et al. (2015) skriver om att specialpedagogerna/ speciallärarna på grund av den 

utbildning de fått har ett mer relationellt sätt att se på elever i behov av stöd. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är det i samspel med andra och i skolmiljön man bör finna orsaker 

till svårigheterna. Andra yrkesgrupper tenderar att använda ett mer kategoriskt synsätt där 

eleven äger sina svårigheter. De olika synsätten blir avgörande och påverkar fördelningen av 

arbetsuppgifter och organisationen av stödinsatserna. I ett par intervjuer nämns skolans 

ledning och dennes syn på specialpedagogiskt arbete med stödinsatser och inkludering som 

en bromskloss för det vardagliga arbetet. På alla skolor är det en organisationsfråga hur de 

specialpedagogiska resurserna fördelas och utnyttjas; elevarbete, handledning, administration 

och skolutveckling ska rymmas i uppdraget. Brist på salar, grupprum, personal och alltför 

styrda scheman försvårar arbetet att inkludera eleverna i undervisningen. När 

specialpedagogen och ledningen har olika syn på behoven riskerar det att drabba eleven och 

måluppfyllelsen i slutänden. Detta skapar en stress och en frustration över den egna 

arbetssituationen och drabbar det enskilda stödet till eleverna. Skolan och elever med läs- och 

skrivsvårigheter bör få de rätta förutsättningarna för att kunna arbeta inkluderade och kunna 

erbjuda det stöd eleven har rätt till (Skolverket, 2014a). 
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När elever börjar på en ny skola är det naturligt att känna av och försöka förhålla sig till 

skolans policy till extra stöd. Många elever som är i behov av stöd från specialpedagog/ 

speciallärare uppskattar att stödet kan ges i klassrummet och är trygga med att ta emot hjälp 

inför andra. Känslan av att det är pinsamt att vara i behov av stöd kan vara olika hos elever 

utifrån tidigare erfarenheter från grundskolan. Kåks (2007) skriver om hur tufft det är att vara 

en elev i behov av stöd och hur det påverkar självkänslan genom hela livet. Från små barn till 

tonåring och vidare ut i yrkeslivet. Elevernas syn på varandra styrs mycket av hur de vuxna på 

skolan pratar om och lägger fram skolans syn på exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Ett 

viktigt förebyggande arbete nämns av specialpedagogerna/ speciallärarna i form av 

värdegrundsarbete och samtal i klasserna. En skola som pratar öppet om svårigheter och som 

uppmanar sina elever att acceptera och hjälpa varandra vid behov, tjänar mycket i form av att 

elevernas självkänsla stärks. Genom att normalisera olikheter och svårigheter tar man bort 

skämsstämpeln vilket ger ett gynnsamt arbetsklimat. Detta kopplar vi till det sociokulturella 

perspektivet, att alla får vara med utifrån sina förutsättningar och känna tillhörighet. Det 

spelar stor roll för synen på elever i behov av stöd sett från allas perspektiv. Lärarens syn på 

inkludering påverkar hur stödet i klassrummet blir för eleven. Ett tydligt ledarskap nämns av 

våra respondenter som en avgörande faktor för hur klimatet blir i klassrummet. Om den 

undervisande läraren har förståelse och en ambition att få med alla i undervisningen är det 

möjligt. 

 

 

Avslutande reflektion 

Studien väcker ytterligare frågeställningar gällande rutiner, organisation av 

specialpedagogiska insatser och tanken om inkludering.  
 

Varför finns det inte tydligare direktiv och riktlinjer för hur överlämning av information ska 

gå till? Som det ser ut nu med rekommendationer så blir det inte likvärdigt utan orättvist där 

vissa får stöd medan andra riskerar att bli utan.   

 

Vi funderar även runt inkluderingsbegreppet, är det verkligen det bästa för alla elever att 

inkluderas? Eller är det berättigat att exkluderas och ändå må bra och nå målen under sin 

skoltid? 
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Det skulle vara intressant att ta del av både lärares och elevers upplevelser och syn på 

inkludering och stödinsatser inom den ordinarie undervisningen, även att titta vidare på hur 

stödinsatserna påverkar måluppfyllelsen och eventuellt påverkar elevens möjligheter att ta sin 

examen. Ytterligare en vinkling på detta skulle kunna vara att ta reda på vilka elever som 

väljer att hoppa av sina gymnasiestudier, finns det någon koppling till stödinsatser eller brist 

på stödinsatser? 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev- information 

 

 

Hej! 

 

Vi heter Anna Berglund Stadelmann och Malena Nordin och går sista terminen på 

speciallärarprogrammet med inriktning språk- , skriv- och läsutveckling på Mälardalens 

högskola. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete där fokus är elever med läs- och 

skrivsvårigheter och hur arbetet med dessa elever ser ut. Vi vill ta reda på hur rutinerna ser ut 

gällande övergången från grundskolan till gymnasiet, mottagandet och det fortsatta arbetet 

med eleverna. För att kunna genomföra vår studie skulle vi gärna vilja träffa och intervjua en 

eller flera speciallärare/ specialpedagoger som arbetar med dessa elever. 

 

Vi kommer att genomföra studien under februari månad 2018. Den arbetsmetod vi kommer 

att använda är intervjuer. Intervjuerna beräknas ta cirka 40 minuter och kommer om möjligt 

att genomföras på er skola under arbetstid. Allt material vi samlar in kommer att behandlas 

konfidentiellt och avidentifieras. Det material som spelas in kommer endast vi samt eventuellt 

våra opponenter och vår handledare att ta del av. 

 

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Det går även bra att ta kontakt med vår handledare Margareta Sandström som är professor i 

specialpedagogik vid Mdh. 

mail: XXX 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Berglund Stadelmann XXX 

mail: XXX 

Malena Nordin XXX 

mail: XXX 

 



 
 

Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 

Rutiner för mottagande av elev vid övergång 

 

Vilka rutiner har ni runt övergångar gällande elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Får ni någon information från grundskolan? hur används den i så fall? 

Förekommer det någon “överlämnande/ mottagande-konferens”? 

Förekommer det några enskilda samtal med elev/ vårdnadshavare? 

 

Det fortsatta praktiska arbetet 

 

Hur ser stödet ut för elever i behov av stöd (läs- och skriv)? 

Hur lägger ni upp det arbetet? undervisning i liten grupp/ stöd i helklass? 

Använder ni er av några läs- och skrivmetoder? 

Vilken typ av kompensatoriska hjälpmedel använder ni er av? 

Hur stöttar ämneslärarna eleverna med extra anpassningar? vilka verktyg har de? 

Hur ser eventuella möten/ uppföljningar ut? vilka närvarar, elev/ vårdnadshavare? 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

Hur tänker ni runt inkludering? Vad är viktigt för er? 

Vilken syn på särskilt stöd har ni/ ämneslärarna? enskilt stöd/ stöd i grupp? När fungerar detta 

som bäst? 

Vilken betydelse har sociokulturellt samspel för eleverna i övergången till gymnasiet, 

både gällande relation elev-elev och elev- vuxen? 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

Blankett: Överlämning till gymnasieskolan, sidan 1  

För att kunna ge eleven bra förutsättningar i gymnasieskolan behöver skolan i förväg få veta vilka extra 
anpassningar eller stöd som eleven är i behov av och i vilka ämnen. Dokumentationen genomförs i dialog 
med elev och vårdnadshavare. 

Kontaktuppgifter elev och vårdnadshavare, samt eventuellt behov av språkstöd 

Elevens namn Personnummer 

Vårdnadshavares namn Vårdnadshavares namn 

Telefon Telefon 

Mailadress Mailadress 

Behov av tolk i språk: Behov av tolk i språk: 

Antal år eleven bott i Sverige: Elevens modersmål: 

Studiehandledning: Modersmålsundervisning: 

 

Uppgifter avlämnade skola, kontaktperson och övergångssamordnare 

Avlämnande skola Datum 

Kontaktperson Titel 
  

Kontaktpersons telefon Kontaktpersons e-postadress 

Övergångssamordnare (om annan än ovan) 
 

Övergångssamordnares telefon 



 
 

På nästa sida dokumenteras det som är relevant för att eleven redan initialt ska kunna få de extra 
anpassningar eller särskilt stöd som eleven kan vara i behov av i den nya lärmiljön. Dokumentationen 
genomförs i dialog med elev och vårdnadshavare. 

 

Blankettexempel: Överlämning till gymnasieskolan, sidan 2  

Stöd i form av extra anpassningar/särskilt stöd har getts i ämnena: 

1. 2. 3. 4. 

 

Övrigt ämne/stöd i annan lärmiljö:  

 

På följande sätt:   

 A. Ett särskilt schema över skoldagen 

 B. Undervisningsområde förklarat på annat sätt 

 C. Extra tydliga instruktioner 

 D. Stöd att sätta igång arbetet 

 E. Hjälp att förstå texter 

 F. Digitala lärverktyg och anpassade programvaror 

 G. Anpassade läromedel 

 H. Utrustning t.ex. tidshjälpmedel 

 I. Extra färdighetsträning 

 J. Specialpedagogiska insatser (Enstaka eller Regelbundna) 

 K. Särskild undervisningsgrupp 

 L. Enskild undervisning 

 M. Anpassad studiegång 

 N. Resurslärare/Assistent 

 O. Övrigt 

 

 



 
 

Beskriv kort hur stödet har sett ut inom de områden som har kryssats i och hur stödet har fungerat: 

 

Dokumentation/utredning bifogas.  Ja ☐  se bilaga nr:______ Nej  ☐ 

Elev/vårdnadshavare lämnar själv över dokumentation/utredning. Ja ☐   Nej ☐   

Dokumentation finns (ta kontakt med kontaktpersonen).  Ja ☐    Nej  ☐ 

Elev och vårdnadshavare önskar övergångssamtal med mottagande skola. Ja   ☐  Nej  ☐ 

Vi samtycker till att ovan information överlämnas till mottagande specialpedagog  

inom _____ månader från dagens datum ________.  

Specialpedagogen får informera berörd personal. Ja ☐     Nej  ☐ 

 

 

Elevs underskrift:__________________________________________________ 

Underskrifter vårdnadshavare  Namnförtydligande 

_________________________  _______________________________ 

_________________________ 
 _______________________________ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


