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Övergångar mellan olika skolformer är komplexa och berör elever, föräldrar och lärare. 

Elevernas egna uppfattningar om övergångar har inte hörts i så stor omfattning varken i media 

eller i forskningsstudier. Syftet med den här studien har varit att beskriva upplevelsen av 

övergång mellan grundskola till gymnasiet för några elever i behov av särskilt stöd. I denna 

kvalitativa studie deltog tio elever. Dessa intervjuades om övergången mellan årskurs nio i 

grundskola till gymnasiet. Data i studien analyserades med stöd av en fördjupning av 

Bronfenbrenners modell, systemteori samt Antonovskys teori om KASAM. Resultatet visar 

på skyddsfaktorer som kan bidra till att elev i behov av särskilt stöd gavs en bättre chans att 

lyckas med sina studier på gymnasiet. Dessa skyddsfaktorer omfattade relationer med lärare, 

specialpedagoger och vänner som eleverna i behov av särskilt stöd ansåg sig i behov av för att 

påverka deras möjlighet till lärande positivt. Även vårdnadshavarens roll vid övergången lyfts 

fram som en skyddsfaktor. Som riskfaktorer framkom stress och avsaknaden av trygga 

relationer. 

Nyckelord: elevperspektiv, elever i behov av stöd, lärande, riskfaktorer, skyddsfaktorer, 

övergångar grundskola - gymnasiet  
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1.  

Knappt har de nya eleverna på gymnasiet börjat förrän det är dags att informera om de olika 

programmen för årskursnioelever. Dessa står inför ett viktigt val och många tycker också det 

är både spännande och roligt att få börja en ny skola. Under året erbjuder de flesta gymnasier 

öppet hus och informationstillfällen, allt för att underlätta valet av program. Dessutom 

organiseras överlämningar från grundskolan till de olika gymnasier eleverna söker. 

Gymnasiet är inte bara en ny byggnad för eleverna att börja i, utan även en ny skolform och 

ytterligare en övergång från den kända skolmiljön till något helt nytt med nya kamrater och 

lärare.  

 

 

 

Figur 1. Övergångar i skolan som en process. Figur efter Skolverket. 

Enligt Skolverket (2014) kan det vara upp till sex övergångar i fyra olika skolformer 

(förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasiet) som en elev kan vara med om under sin 

skoltid vilket gör att övergångar kan förstås som en process som figur 1 visar. Dessa 

övergångar kan ju vara komplexa och framförallt för elever i behov av särskilt stöd och när 

det är många aktörer parallellt inblandade i stöd och uppföljning. Forskaren Ackesjö (2014) 

menar att övergångar mellan skolformer skapar och bryter relationer. Vänner som har hållit 

ihop i flera år kan komma att skiljas åt och nya vänner måste skaffas. Lärare som följt eleven 

och som eleven är trygg med får en ny klass och eleven måste skapa en relation med nya 

lärare. Övergångar kan ofta ses både som individuella fenomen och som ett gruppfenomen. 

Gruppens erfarenheter av tidigare övergångar kan spela in i individens känsla av sin egen 

övergång.  

Skolinspektionen (2018) har i en nyligen utgiven rapport lyft fram ett annat perspektiv på 

övergångar. I rapporten nämns flera utmaningar mellan årskurs sex och sju, som de anser är 

en av de övergångar som är tuffast för eleverna. Bland annat nämns att överlämningarna inte 

är tillräckligt strukturerade, att skolorna i liten utsträckning samverkar för att skapa 

sammanhang och progression samt att den information som ges om elever inte alltid är 

tillräcklig och inte heller håller god kvalitet. När information försvinner finns risk för att 

skolsituationen försämras och att eleven då går miste om den ledning och stimulans som 

denne har rätt till.1  

När vi har sökt på kommuners olika hemsidor om övergångar så ser vi att flera kommuner har 

börjat ta fram riktlinjer för hur övergången mellan just årskurs sex och sju ska ske. Dessa är 

oftast på organisationsnivå och hur de olika delarna i organisationen ska arbeta på bästa sätt. 



Till exempel finner vi att det finns handlingsplan för hur information ska föras över, vilka 

som ska vara med på mötet och vem som kallar. Dessutom finns noggranna instruktioner om 

hur elevdokumentation ska följa eleven samt hur uppföljning av övergångar kan ske. Det här 

visar att kommuner har börjat uppmärksamma övergången mellan årskurs sex och årskurs sju, 

precis som Skolinspektion (2018). 

Enligt grundskolans läroplan (Skolverket, 2011) ska skolan utbyta kunskaper och erfarenheter 

om elevers utveckling och lärande. Däremot är det inte tydligt skrivet vad det innebär i 

praktiken. Vidare står det att skolan ska förbereda både elever och vårdnadshavare på 

övergången och särskilt viktigt är det när eleven är i behov av anpassningar eller särskilt stöd. 

Lago och Simonsson (2015) har undersökt Skolverkets stödmaterial om övergångar som 

menar att samverkan är viktig vid alla övergångar och framför allt när det är elever i behov av 

stöd. En risk kan till exempel vara att dokumentationen från den avlämnande enheten 

försvinner och att eleven därför inte får det stöd som eleven behöver.  

Garpelin (1997) skriver att många ungdomar känner sig svikna av de vuxna i övergången 

mellan årskurs sex och sju. Författaren menar att den unga tonåringen uttrycker att gruppen 

har större betydelse än vad de vuxna tycker. Eleverna kan på så sätt känna sig svikna av 

vuxenvärlden när de inte får all information i, till exempel hur en klass sätts samman. 

Författaren menar att om övergången ska lyckas för eleven har ledarskapet i klassrummet stor 

betydelse då eleverna kommer med olika förutsättningar och erfarenheter.  

Statens offentliga utredning (SOU 2016:94) beskriver övergångar till gymnasiet en av de mest 

komplexa. Detta då eleverna sprids till många skolor och många olika program vilket gör det 

svårt att se till att information om elever hamnar på rätt skola och att rätt lärare och 

specialpedagoger får rätt information. Antagningsprocessen pågår under en längre tid och ett 

större antal elever söker skolor i andra kommuner än sin egen hemkommun än när 

övergångarna i grundskolan sker. Specialpedagogen har ofta en samordnande roll i processen 

men har många frågetecken att arbeta med. Enligt statens offentliga utredning (SOU 2016:94) 

är ett par exempel att inte betygen satta när överlämningen på våren äger rum och många 

elever byter program tidigt på hösten vilket gör att informationen oftast är kvar på det 

program där eleven ursprungligen är antagen. Det här blir en svårighet för det mottagande 

programmet som eleven nu ska gå.  

Det finns relativt många forskare som har undersökt övergångar ur ett organisationsperspektiv 

men få där elevernas olika förutsättningar och erfarenheter får komma fram. Ackesjö (2016) 

menar att mycket forskning har skett på organisationsnivå men menar samtidigt att under det 

senaste decenniet har forskningen börjat intressera sig för äldre barn. Hon säger att både 

nationell och internationell forskning är tämligen samstämmiga när det gäller övergången 

mellan förskola och skola och att det är en skillnad mellan att vara förskolebarn och skolelev.  

Ekström (2010) menar att det är fruktbart att se övergångar som kritiska händelser där både 

lärmiljö och elev ska vara beredd, frågan är dock om miljö eller elev ska stå i fokus. Även 

Lago och Simonsson (2015) menar, precis som Ekström (2010) ovan, att elevperspektivet är 

ganska osynligt i övergångarna. Eleverna syns som föremål i organisationen men sällan som 



individer. Det som ska överlämnas är elevens förutsättningar och inte personliga egenskaper 

eller värdeladdade ord.2   

Det är tydligt att en bra övergång hjälper elever i behov av särskilt stöd att komma till rätta på 

den nya skolan och snabbare komma in i sina studier. Fallgroparna tycks vara många och 

frågan är vad som kan fungera för eleven vid övergången. I och med att övergångar är så 

komplexa med många deltagare och att elevernas röster inte har hörts i så stor omfattning så 

har vi valt i vårt självständiga arbete att rikta in oss på några elever i behov av särskilt stöd för 

att förstå deras upplevelse av en övergång mellan skolformerna grundskola och gymnasiet. 

 

Eftersom vi har valt att se övergångar såsom Skolverket gör, nämligen som en process, 

kommer vi att följa detta i vår disposition. I kapitlet Bakgrund kommer vi att först gå igenom 

aktuell forskning och vår teoretiska bakgrund. Efter det kommer vårt syfte och våra 

frågeställningar. I metodavsnittet berättar vi hur vi har gått tillväga samt våra etiska 

ståndpunkter. Avsnittet avslutas med en genomgång av vår dataanalys samt den modell vi har 

analyserat vårt resultat efter. Här diskuteras även studiens tillförlitlighet. Avsnittet resultat är 

indelat i en genomgång av resultatet och sedan en analys av det samma med hjälp av 

modellen i avsnittet innan. Det sista avsnittet inleds med en diskussion om metod och resultat 

för att avslutas med avslutande reflektion och framtida forskning.  

 

 

I bakgrunden kommer vi att ge en redogörelse av aktuell forskning som är relevant för den här 

studien, både ur ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Efter den genomgången 

kommer vi att göra en teorigenomgång för att till sist presentera studiens specifika syfte och 

frågeställningar.  

Både internationell och nationell forskning menar att ämnet övergångar inte är 

färdigundersökt. De amerikanska forskarna Weiss och Baker-Smith (2010) har intervjuat både 

elever och vårdnadshavare i Philadelphia om övergången till den amerikanska motsvarigheten 

till gymnasiet. De nämner att det finns det flera outforskade bitar om hur övergångar påverkar 

elever men ser att relationer har stor påverkan på hur övergången blir för eleven.  

De amerikanska forskarna Benner, Boyle och Bakhitari (2017) framhåller hur lite som är 

utrett om hur just relationella processer kan mildra övergången till gymnasiet. Detta område 

har de klarlagt som ett outforskat område. Författarna har påbörjat arbetet med att kartlägga 

området genom att göra en longitudinell studie med 252 deltagare som visar på hur 



avsaknaden av olika relationer påverkar studieresultaten i negativ riktning. Det som lyfts i 

svensk forskning är att den tidigare svenska forskningen är gjord på yngre barn och att många 

studier handlar om övergången från ett informellt system, nämligen hemmet, till det formella 

skolsystemet säger Ekström, Garpelin och Kallberg (2008). Författarna menar även att studier 

på övergångar ofta studeras i ett verksamhetsperspektiv där organisationens förberedande 

aktiviteter är det som studeras.  

Ackesjö (2014) beskriver övergångar som en process som är dubbel då det inte är enbart det 

nya som ska introduceras utan det är även en separation från det bekanta. Därför kan barn 

uppleva övergången som ett hot då de inte vet vad de ska möta i den nya miljön gällande både 

kamrater och kulturer. Av den orsaken bör det trygghetsskapande arbetet få ta stort utrymme 

inledningsvis. Att medvetet ge tid till att skapa nya relationer kan vara en framgångsrik 

strategi från mottagande skolan. Hon menar att det är viktigt att låta barn landa i de nya 

relationerna och få trygghet innan de påbörjar det formella lärandet. Detta visar sig även i 

internationell forskning som Ackesjö (2016) hänvisar till som beskriver att chanserna att 

anpassa sig i en ny miljö, att gå igenom övergångsprocessen snabbare, görs bäst tillsammans 

med en vän. Det ovanstående stöds av Lumholdt (2015) som framhåller att relationer till 

kompisar har stor betydelse vid övergångar och ju äldre en elev är desto större påverkan har 

det för den enskilda eleven. Enligt hennes forskning är strukturella skolförberedelser 

överskattade. Det hon menar har störst betydelse är att elever har kompisar för att komma 

tillrätta i den nya miljön, för kompisar ger trivsel. Därmed har vänskap stor betydelse för att 

klara av den nya miljön.  

Andersson (2013) framhåller däremot i sin undersökning att elever under högstadiet lyfter 

fram relationer med kamrater som betydelsefull medan elever på gymnasieprogram menar att 

det är relationen med lärare som har haft betydelse för att de har lyckats med sitt skolarbete. 

Det understöds av Lumholdt (2015) som också framhäver relationen med lärare som 

betydelsefull. Framförallt lärarens roll som ska locka och utmana så eleven utmanas att ta 

klivet utanför sin egen bekvämlighetszon samtidigt som pedagogen ser elever och deras 

kvaliteter för deras kunskaper, erfarenheter och förmågor.  

I sin metastudie från 2012 framhåller Hattie att relationer har stor betydelse för lärande men 

det förutsätter att elever möter lärare som är passionerade och har kompetens inom sitt 

område där det finns intresserade lärare som stakar ut målinriktad undervisning med en bred 

och varierande repertoar i undervisningssammanhang. Dessutom behövs medkännande lärare 

som visar tilltro till elevers förmåga att lära sig genom höga förväntningar både av lärare. 

Även eleverna behöver känna tilltro till sin lärare. För att nå det måste det finnas en känsla av 

utmaning och engagemang, vilja att ta ansträngningen och tro på framgång med uppgiften 

både på individ- och skolnivå.  

Den svenska forskaren Szklarski (2014) är av samma mening och betonar att lärares arbete 

behöver bestå av ämneskompetens, systemkompetens och relationskompetens för att de ska så 

framgångsrikt som möjligt vägleda elever, både i fråga om att leda undervisningen och 

kommunicera normer och värdegrund. Weiss och Baker-Smith (2010) hävdar att goda 

relationer ger en skyddande effekt för elever vid övergångar mellan olika stadier. I en 

observationsstudie menar den amerikanska forskaren Curran Neild (2009) att elever som 



hanterar övergångarna och klarar det kritiska i dessa, genomför oftast högre studier i 

framtiden. För att det ska ske behövs en skolkultur som kännetecknas av ett högt 

förtroendekapital mellan elev och lärare. Ett förtroende som skapas i samspel mellan elever 

och lärare där personlig hjälp erbjuds i klassrummet samtidigt som det förväntas att eleverna 

arbetar hårt i skolan och har en framtidstro. Liknande påstående påvisar Weiss och Baker-

Smith (2010) i artikeln nämnd ovan. I den artikeln menar de att elever som har brister i 

kunskaper och samtidigt möter lärare som har låga förväntningar på dem, där uteblir resultat 

från eleverna.  

Det som inte heller får glömmas bort vid övergångar är betydelsen av familjen. De 

amerikanska forskarna Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) har undersökt 

varför övergångar är svårare för vissa elever än andra och även försökt hitta faktorer som 

underlättar övergången. Familjens betydelse betonas av författarna som menar att barn 

automatiskt blir motiverade av sina föräldrar om föräldern är delaktig vid övergångar som då 

skapar någon sorts modell/förebild för sina barn. En annan aspekt som författarna framhåller 

är att den ökade kommunikationen gör det möjligt för lärare och föräldrar med ett nära 

samarbete för att förhindra att problem uppstår eller att ingripa snabbt när problem uppstår. I 

sin forskning framhåller Weiss och Baker-Smith (2010) att de kunde se att föräldrars aktiva 

val av skolor påverkade elevers resultat när föräldrar aktivt valde skolor som var akademiskt 

förberedande. Genom att föräldrar gjorde ett aktivt val för sina barns räkning, så kom barnet 

till en skola, där andan var att skolan var viktig.  

I likhet med Ackesjö (2016) skriver Granbom och Lundström (2015) att kontinuitet i 

övergångar är viktiga men författarna menar att det inte finns någon tydlig definition av 

begreppet kontinuitet. Författarna säger att begreppet även problematiserats internationellt 

och att det finns behov att fördjupa kunskapen om övergångar och då även med perspektivet 

kontinuitet. Ackesjö (2016) fördjupar diskussionen med att säga att kontinuitet mellan 

skolformer oftast framhålls som något positivt och önskvärt men få definierar begreppet 

kontinuitet. Men hon menar att det går att diskutera kontinuitet genom att undersöka det som 

är lika och det som skiljer skolformer. Hon nämner också att kontinuitet kan förklaras som att 

skapa sammanhang. Anderson et al. (2000) stödjer resonemanget om hur viktigt det är att 

skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet för elever vid övergångar. Framförallt gynnar 

det elever i behov av särskilt stöd där även lärare kan bidra med en hel del och det som 

poängteras är ett stöd av medkänsla och intresse. De brittiska forskarna Rice, Frederickson 

och Seymour (2011) gjorde en kvantitativ undersökning på 400 elever i olika skolkoncerner i 

Storbritannien med ett mätverktyg som mätte både känslomässig och psykologisk inställning 

till övergången. De upptäckte att tiden runt övergången ofta upplevs som en period av stress 

och kan ge ett sämre mående under en tid.  

 

Trots utmaningarna med övergångar har de flesta skolsystem i världen tydliga övergångar 

under elevernas tid i skolan, skriver Ekström, Garpelin och Kallberg (2008). Dessa 

övergångar är många gånger viktiga händelser för människor och kan uppfattas som en rit för 

att gå från barndom till ungdom. Ekström (2010) nämner till exempel övergången från 

högstadiet till gymnasiet som en av vuxenvärlden regisserad rit som kan upplevas som en 

kritisk händelse i ungdomarnas liv. Amerikanska Langenkamp (2010) menar i sin 



longitudinella studie att övergången till gymnasiet kan vara en riskperiod men det kan också 

till och med vara en möjlighet. En sak som kan gynna nya relationer vid övergången till 

gymnasiet är att ungdomar ofta söker gymnasieprogram efter intresse och övergången kan då 

bli en uppbrytningsfas från tidigare relationsmönster som kanske grundats på popularitet till 

att byggas på liknande intressen. 

 

De amerikanska forskarna Venezia och Jaeger (2013) undersökte betyg för ett antal elever när 

de slutade högstadiet och sedan när de gick på gymnasiet. Författarna såg att några av de 

undersökta elevernas förväntade betyg sänktes när de började på gymnasiet. Forskarna menar 

att det är svårt att sätta fingret exakt på vad som gör att äldre elever har svårt vid övergången 

mellan olika skolsystem. De menar att orsakerna kan vara både att förkunskaper saknas men 

även sådant som familjesituation och annan social påverkan. Exempelvis kan kamrater ha så 

stor påverkan att äldre elever får sämre resultat än förväntat.3  

 

Ytterligare en orsak kan vara att de olika skolformerna inte hakar i varandra och det blir ett 

glapp mellan förväntade kunskaper och vad eleverna faktiskt har. Det som också har 

betydelse för resultatet är elevers attityd och motivation till studier för det krävs ett hårt arbete 

och det har visats sig ha betydelse om eleverna kommer från studiemotiverade 

hemförhållanden. Den slutsatsen stämmer med Weiss och Baker-Smith (2010) som också 

framhåller att föräldrars attityd gentemot skolan påverkar elevers resultat. Däremot påstår 

Curran Nield (2009) att det finns andra aspekter än föräldrars inflytande vid en övergång. Hon 

har upptäckt fyra olika aspekter varför en övergång mellan högstadiet och gymnasiet är en 

risk för att eleverna inte fortsätter med studierna. En aspekt är att eleven är inne i en brytpunkt 

där föräldrar inte har samma påverkan längre utan kamratpåverkan har större betydelse. En 

annan aspekt är att byte av skola alltid är en brytning och kan innebära ett hinder eller en risk. 

En tredje aspekt är att elever inte har tillräckliga kunskaper och är således inte förbered för 

gymnasiet. Den fjärde aspekten är att gymnasiet behöver ha ett återkommande system för att 

följa upp resultaten kontinuerligt så inte någon elev faller igenom utan fångas upp i tid.  

 

Kunskapsglappet eller progression mellan högstadiet och gymnasiet undersöks även i studien 

som amerikanerna Vasquez-Salgado och Chavira (2014) har gjort där de har studerat 92 

elevers betyg före och under en tid på gymnasiet. Deras studie visar på att det var en större 

nedgång i betyg för de elever som hade ett högre betyg än de elever som hade lägre betyg vid 

övergången. Det skiljdes sig också åt mellan könen, där flickorna visade en större nedgång i 

betyg än pojkarna.4  

 

Vanligtvis går det bättre för elever där det är en lärmiljö som är stödjande med lärare som har 

hög kompetens samt föräldrar som är positiva till skolan menar de. Weiss och Baker-Smith 

(2010) påstår att en kunskapsutveckling för en elev påverkas av en elevs sociala utveckling 

och om det sker parallellt ger det ett skydd mot övergångarnas negativa effekt. Det 

ovanstående stämmer delvis in på det som de japanska forskarna Iimura och Taku (2015) 



påvisar i sin longitudinella studie om olika aspekter som kan påverka ungdomars övergång 

från grundskola till gymnasiet. De menar att övergången till gymnasiet kan upplevas stressig 

för många ungdomar men samtidigt kan bli en vändning i deras liv. Om ungdomarna kan se 

det som en vändpunkt och det samtidigt finns ett socialt stöd för att utveckla ungdomars 

personlighet, relationer, meningsfullhet, inre moral och ungdomarna ser det nya som en 

möjlighet så kan det ge skydd mot känslan av en stressig övergång.  

 

Ett annat sätt att se på hur olika faktorer hos individen skyddar vid en övergång mellan olika 

skolformer är skyddsfaktorer vilket innebär, enligt de kanadensiska forskarna Ungar, 

Ghazinour och Richter (2013) individers möjligheter att använda sig av sina psykologiska, 

sociala, kulturella och fysiska resurser för att få välbefinnande. Dessa skyddsfaktorer kan ses 

som en process med individer och mellan grupper av individer där de olika resurserna 

används som en framgångsfaktor vid till exempel övergångar.  

 

 

Det sociokulturella perspektivets upphovsman sägs vara Lev Vygotskij. Enligt Phillips och 

Soltis (2014) menade Vygotskij att vi lär oss tillsammans med andra personer, det vill säga att 

lärandet är en social aktivitet. Vidare är språket ett kommunikationsmedel som möjliggör 

både kunskapsutveckling och problemlösningsförmåga. I detta perspektiv finns begreppet den 

proximala utvecklingszonen som är det område där eleverna kan fortsätta lära sig med hjälp 

av andra och det eleven så småningom kan göra på egen hand. Enkelt uttryckt är detta den zon 

där eleven behöver ha handledning för att klara uppgiften samtidigt som eleven får utmaning 

och stimulans för genom utbyte med andra utmanas tankar och föreställningar. 

Ahlberg (2013) beskriver ett flertal olika perspektiv som specialpedagogiska forskare har 

använt sig av för att utveckla och teoretisera forskningsområdet. I det relationella 

perspektivet, söker man förklaringar till skolproblem i mötet mellan elev och omgivande 

miljöer. Detta kan ske på fyra olika nivåer, individ, grupp, skola och samhället. Svårigheterna 

uppstår i mötet av dessa nivåer och blir en angelägenhet för skolans personal att lösa och där 

har specialpedagogen ett stort ansvar. Omgivningens krav bör undersökas för att elevens 

svårigheter kan uppstå i relation till dessa. Detta perspektiv har även, enligt Jakobsson och 

Nilsson (2011) inspirerats av det sociokulturella perspektivet då skolan betraktas som en 

social praktik. Grunden i perspektivet är att lärande sker i samspel mellan elever och de andra 

i skolan. Kunskapandet skapas i interaktion mellan människor och därför blir kommunikation 

en av de processer som kan studeras.  

I Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell, där olika nivåer i miljön runt individen 

bildar ett nätverk och ett system, nämner Ahlberg (2013). Bronfenbrenner menar att individer 

konstruerar sin verklighet i samspel mellan dessa nivåer, skriver Jakobsson och Nilsson 

(2011). Författarna skriver att systemet kan liknas vid en rysk docka, att de olika nivåerna 

ryms i varandra och påverkar varandra. Bronfenbrenner menar att de olika nivåerna är viktiga 

att studera och även samspelet mellan dessa. Dessutom är det, enligt Jakobsson och Nilsson 

(2011) viktigt att studera olika relationer i och mellan nivåerna. Det kan till exempel vara 



relationen mellan skola och hem. Studerar man skolproblem ur detta perspektiv kommer 

anpassningar som görs i systemet påverka andra delar av systemet, anser Nordahl, Sörlie, 

Manger och Tveit (2007).   

Ungar et al. (2013) har utgått från Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell och 

undersökt hur skyddsfaktorer hänger ihop på de olika nivåerna. Den innersta nivån, micro, är 

de relationer som eleven är involverad i. Det är till exempel familjen, klassen i skolan, lärare 

och vänner. Micronivån är viktig i många arbeten som handlar om skyddsfaktorer och 

användes i många tidiga forskningsstudier, framför allt om de handlade om skyddsfaktorer. 

Nästa nivå i systemet är mesonivån där familjen utökas till släkt, resterande skolan är med och 

även föreningar.  

I föreliggande studie har skyddsfaktorer undersökts genom att bland annat se hur bra 

kommunikation mellan skola och vårdnadshavare påverkar eleven. Exonivån är ytterligare ett 

steg från eleven. Det är sociala nätverk och hur relationen mellan dessa fungerar. När 

skyddsfaktorer har undersökts i exonivån har det, enligt Ungar et al. (2013) varit storleken på 

ett socialt nätverk som har stått i fokus. Även i makrosystemet har skyddsfaktorer undersökts. 

Dock har det varit svårt då det är så många olika parametrar och perspektiv att ta hänsyn till 

så att resultaten blir otydliga.  

Känslan av sammanhang (KASAM) är ett sätt att uttrycka i vilken utsträckning en person kan 

känna en känsla av tillit till att klara utmaningar. KASAM är i grunden ett kognitivt begrepp 

som Antonovsky (2005) menar är ett sätt att se på världen som förutsägbar och begriplig med 

form och struktur. I begreppet finns tre teman, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

De olika begreppen har olika betydelse där begriplighet står för att både inre och yttre stimuli 

är ordnad, sammanhängande och tydlig till skillnad mot kaos och oförklarlig. Om någon har 

en hög känsla av begriplighet kommer de händelser denna möter i framtiden vara förståeliga, 

går att ordna eller att förklara. Personer med låg begriplighet känner sig ofta otursförföljda 

enligt Antonovsky (2005). Personen har råkat ut för någon olycka och räknade med att detta 

ska fortsätta följa dem i resten av deras liv. Det andra begreppet är hanterbarhet vilket innebär 

att de resurser personen innehar räcker till att möta de krav personen möter. Har man hög 

känsla av hanterbarhet känner personen att hen kan hantera situationer när de uppkommer och 

har en person låg känsla av hanterbarhet känner personen att denna är ett offer av 

omständigheterna.  

 

Meningsfullhet menar Antonovsky (2005) är en del av KASAM en motivationskomponent. 

De som har hög KASAM har områden i livet de är engagerade i, som har betydelse för dem 

och som är viktiga. Utmaningar sker som något som är värda att investera känslor och 

engagemang i. De ser helheter och delar, förstår hur orsak och verkan fungerar och 

skuldbelägger sig inte när något inte lyckas utan försöker se orsaker i ett större sammanhang. 

Personen med låg KASAM har visat i extremfallen att de inte har något de är engagerade i 

medan andra, inte fullt så extrema, kan medge att något är viktigt och intressant men att 

kraven som kom med detta gjorde att de hellre varit utan utmaningen. De tre begreppen går i 

varandra och är lättare att skilja åt i teorin än i verkligheten. Meningsfullheten kan sägas, 

enligt Antonovsky (2005) vara den viktigaste beståndsdelen för om denna inte finns så blir 



varken begripligheten eller hanterbarheten särskilt hög eller över tid lång. När personer är 

engagerade hittar de det begripliga i uppgiften och den blir hanterbar. Troligen är 

begripligheten den näst viktigaste beståndsdelen då hanterbarheten kräver förståelse. Trots att 

då hanterbarheten blir den minst viktiga delen så är den viktig då utan tilltro till ens resurser 

så avtar förståelsen för uppgiften och personens strävan till att klara situationen minskar.  

KASAM bör alltså ses som en helhet. Till exempel kan en person med hög begriplighet och 

låg hanterbarhet leda till ett motstånd mot förändring om inte personen är engagerad i 

förändringen.  

 

Mot bakgrund av dessa teorier kommer vi att använda Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Phillips och Soltis, 2014), Ungar et al. (2013) fördjupning av Bronfenbrenners teori samt 

Antonovskys (2005) KASAM i vår analys.  

 

 

Som vi har beskrivit ovan kan övergångar ses både som en risk och en möjlighet för elever, 

kanske särskilt för elever i behov av särskilt stöd. För att få förståelse för hur några elever i 

behov av stöd kan uppleva övergången från grundskolan till gymnasiet har vi därför valt att 

fokusera på några elevers upplevelse av tiden före, under och efter övergången mellan 

grundskola och gymnasiet. Syftet med studien är att beskriva upplevelsen av en övergång 

mellan grundskola och gymnasiet för några elever i behov av särskilt stöd.  

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar valts: 

 Vad upplevde eleverna som skydds- och riskfaktorer vid en övergång mellan 

grundskolan och gymnasiet? 

 Hur upplevde eleverna sitt lärande efter en övergång mellan grundskolan och 

gymnasiet? 

 

 

I kapitlet som följer beskriver vi vår forskningsansats, förklarar hur vi har gått tillväga för att 

genomföra vår studie samt hur vi har gjort vårt urval. I kapitlet tar vi även ta upp frågan om 

studiens trovärdighet, de etiska överväganden som vi har gjort samt hur vi har genomfört 

studien.  

 

 

Studien grundar sig på en kvalitativ forskningsansats och är inspirerad av en fenomenologisk 

metodansats, där vi vill förstå upplevelser och erfarenheter från ett elevperspektiv angående 

övergångar mellan grundskola och gymnasiet. Fenomenologi är att försöka så detaljrikt som 

möjligt förklara ett fenomen och beskriva de erfarenheter som undersöks menar Denscombe 

(2010).  



Szklarski (2015) menar att fenomenologin utforskar fenomenets essens. I vår studie har vi valt 

elevperspektivet och det är elevernas röster som vi är intresserade av. Genom att få elevernas 

beskrivning om fenomenet övergångar och deras upplevelse av detsamma så besvaras våra 

frågeställningar. Vår studie är inte generaliserbar eftersom den är kvalitativ och har ett fåtal 

informanter.  

I studien beskriver informanterna sin övergång på ett så detaljerat sätt för att vi ska få en 

tydlig förståelse av deras upplevelse av sin övergång. På så sätt har vi fått in rika 

beskrivningar av fenomenet som vi vill komma åt, vilket är elevers upplevelse av en övergång 

mellan högstadiet och gymnasiet. 

 

 

Studien har tio deltagare som valdes ut med hjälp av ett målstyrt urval, vilket innebär att 

informanterna väljs ut genom att de har erfarenhet av forskningsfrågorna. Det målstyrda 

urvalet, eller som Bryman (2016) även kallar det, det ändamålsenliga urvalet, innebär oftast 

att forskningsfrågan ställs i fokus när informanterna ska väljas ut vilket i det här fallet är 

relevant. Genom att ta hjälp av specialpedagogerna på den undersökta skolan har vi fått namn 

på elever i behov av särskilt stöd och som går i årskurs två eller tre på gymnasiet. Vi valde att 

ta elever som har kommit en bit in i sin utbildning på ett nationellt program, då en av våra 

forskningsfrågor är hur lärandet har varit på gymnasiet. Dessutom valde vi bortse från om 

eleverna hade fått en överlämning eller inte utan fokuserade på eleverna som var i behov av 

särskilt stöd när vi genomförde studien.  

 

 

Valet av datainsamlingsmetod i studien är enskilda intervjuer, som kan sägas vara ett samtal 

mellan två personer om ett förbestämt område enligt Kvale och Brinkmann (2014).  Vi valde 

intervjuer då vi sökte så rika beskrivningar om våra forskningsfrågor som möjligt. Med hjälp 

av vår intervjuguide fokuserade vi på att få en professionell intervju som kan liknas som ett 

vardagssamtal men ändå med tydliga frågeställningar. Intervjun med en intervjuguide blir, 

enligt Bryman (2016) flexibla då det finns utrymme för en deltagare att vika av ifrån ämnet. 

Deltagarens tolkning och upplevelse av frågorna blir viktiga men även att deltagaren får 

uppehålla sig extra vid en fråga som intresserar deltagaren lite extra. Även om deltagaren till 

viss del styr intervjun är guiden en hjälp för oss att se till att vi får med allt vi vill veta då vi är 

två som intervjuar eleverna vid olika tillfällen. Det innebär att guiden blir ett sätt för oss att 

säkerställa att intervjuerna går att jämföra i analysen.  

 

 

Innan vi började vår datainsamling tog vi kontakt med rektorn på den skola där vi gjort 

studien. När vi fick klartecken för att genomföra studien tog vi kontakt med 



specialpedagogerna på skolan för att få ett lämpligt urval som stämde in på vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi började arbetet med datainsamlingen genom att skapa en intervjuguide (se 

bilaga 2). Detta var ett sätt att säkerställa att vi fick med alla frågor oberoende vem som 

intervjuade vilken elev. Samtidigt ville vi att den skulle vara rätt flexibel och till slut landade 

vi i en blandning mellan processen med övergången som huvudtema och sedan några mer 

detaljerade frågor efter det (se bilaga 2). Vid valet av frågor i vår intervjuguide valde vi att 

använda oss av begrepp som elever troligen kan förhålla sig till. Detta gjorde att vi valde bort 

specifikt pedagogiska begrepp som elever troligen inte hade definitionen till, till exempel när 

vår forskningsfråga var om skyddsfaktorer ställde vi frågan om vad som var positivt med 

övergången och ställde därefter följdfrågor som skulle hjälpa oss att hitta skyddsfaktorerna. 

När vår guide var klar valde vi att göra en mindre pilotstudie. 

Efter analys av resultatet av pilotstudien omformulerade vi ett par frågor och la till en fråga. 

Denna pilotstudie gjordes skriftligt i brevform vilket vi ändrade till intervjuer efter 

pilotstudien. Detta då svaren inte blev tillräckligt utförliga och de som svarade i pilotstudien 

berättade att det var svårt att skriva och att de hellre hade svarat muntligt. Vi upplevde också 

att svaren från pilotstudien inte var den rika berättelse vi eftersträvade. Denna pilotstudies 

svar finns inte med i resultatet. Pilotstudier är enligt Bryman (2016) ett vanligt sätt att testa en 

intervjuguide. 

Vi genomförde tio semistrukturerade intervjuer med elever på en stor gymnasieskola i 

Mellansverige. Efter att vi hade fått namnen på eleverna så kontaktade vi dem via skolans 

digitala plattform och ett missivbrev bifogades (se bilaga 1). För det fåtal elever som var 

under 18 år kontaktades vårdnadshavare först via mail och efter en positiv respons 

kontaktades eleverna via skolans digitala plattform. När eleverna sa ja till att delta bokades en 

tid för intervju. Intervjun skedde oftast i närheten av någon av de studios som eleverna är väl 

förtrogna med. Dessutom var det en lugn och relativt ostörd miljö något som underlättar vid 

en intervju.  

När intervjuerna genomfördes spelades dessa in, oftast på två digitala enheter, och 

transkriberades sedan så snart som möjligt efteråt. Under intervjun användes vår intervjuguide 

och ibland fick vi förtydliga frågor för eleverna. Några intervjuer fick även en annan ordning 

på frågorna men i slutet av intervjun var alla frågor ställda. I någon intervju ställdes några 

andra frågor som anknöt till intervjun men i stort sett höll vi oss till guiden. Tidsintervallen 

för intervjuerna var mellan 30 – 60 minuter.  

När vi träffade eleverna fick de återigen information om studien och fick även information om 

de etiska hänsynstagandena. Vi betonade att deltagandet var frivillig, konfidentiell och att de 

kunde avbryta intervjun när de ville.  När vi betonade konfidentialiteten var det flera elever 

som återkopplade detta genom att säga att de då kunde vara mer öppna. Dessutom sa de att de 

inte kände sig värderade av oss eftersom de inte hade en relation med oss.  

Efter den avslutade intervjun påminde vi eleverna åter igenom om de etiska råden samt att vi 

efter transkriberingen tar bort inspelningarna på de digitala enheterna. Transkriberingen finns 

dock kvar vilket vi också berättade för eleverna.  



Vi transkriberade intervjuerna i OneNote och använde oss av dessa transkriberingar när vi 

skulle analysera elevernas upplevelser. Transkriberingen gjorde oss uppmärksamma på 

detaljer och gav oss möjlighet att läsa igenom intervjuerna flera gånger. Efter transkriberingen 

gjorde vi en dataanalys och påbörjade arbetet med resultatet.  

 

 

För att analysera materialet transkriberade vi intervjuerna och gav varje intervju en 

referenskodning, som Stensmo (2012) råder forskare att göra. Referenskodningen blev ett sätt 

för oss att skilja materialet åt och vi valde namn på referensen som elev 1, elev 2 och så 

vidare.  

I studien gjorde vi en form av tematisk analys som beskrivs av Back och Berterö (2015). I 

analysen använde vi oss av transkriberingarna som vi hade läst igenom. Extra viktigt var att 

läsa de transkriberingar som den andra personen hade gjort och tillsammans analyserade vi 

intervjuerna. De tankar och funderingar vi fick vid denna första genomläsning markerade vi 

med en märkpenna och en kommentar där så behövdes.  

Efter detta gick vi på steg två där Back och Berterö (2015) menar att teman ska göras. Dessa 

teman var kopplade till våra forskningsfrågor och efter det gjorde vi olika teman utifrån olika 

begrepp som sedan sattes ihop till teman med det som var likheter, skillnader och sådant som 

upprepades och vad vi saknade. Vi började skriva resultatet av detta steg i ett formulär som så 

småningom blev modeller med våra olika teman. Analysen måste, enligt Back och Berterö 

(2015) bestå av tolkningar då vi inte kan fråga eleverna igen vad de menade. Det var viktigt 

för oss att försöka hitta vinklingar på det eleverna hade sagt och att det stämde överens med 

deras grundberättelser.  

Vid några tillfällen frångick vi ordningen i analysen vilket Bryman (2016) menar är vanligt. 

Ett exempel var när vi började ifrågasätta varandras tolkningar vilket gjorde att vi såg nya 

mönster. De olika stegen gled in i varandra och ju mer vi läste våra transkriberingar desto 

tydligare blev våra teman. Under tiden vi tolkade så funderade vi på om det fanns några 

teorier gällande våra koder och data. Vi försökte hitta förklaringar till våra teman och 

tolkningar till sådant som redan var skrivet för att sedan utveckla våra egna hypoteser.   

Utifrån elevernas beskrivningar av de positiva och negativa upplevelser vid övergången 

mellan årskurs nio och gymnasiet växte till slut flera teman fram med de skydds- respektive 

riskfaktorer som Ungar et al. (2013) diskuterade i artikeln om skyddsfaktorer kopplat till 

Bronfenbrenner. Utifrån dessa ritade vi upp varje elev och de teman vi hittade. Vi vill påpeka 

att modellen är en förenkling av verkligheten och andra faktorer kan spela in men det är vårt 

sätt att lyfta fram förekommande fenomen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figur 2. Egen konstruerad modell med eleven i mitten och teman som hittades i de teman som 

utkristalliserades i datamaterialet. 

Till slut var det fyra teman som var gemensamma för de tio elever vi intervjuade. De fyra 

temana syns i modellen (figur 2) ovan. Tre av dessa teman fann vi hos Ungar et al. (2013) 

vilka var familj, lärare och vänner, vilket vi tolkade som relationer mellan elev – familj, elev – 

lärare och elev – vänner.  

Det fjärde temat är lärande vilket vi återfann i Vygotskij (Phillips och Soltis, 2014) 

sociokulturella perspektiv. Eleverna hade svårt att direkt definiera sitt lärande utan beskrev 

det först i att de hade fått ny kunskap och lärde sig nya saker vilket hade generat i godkända 

betyg och möjlighet att nå examen. Samtidigt nämnde eleverna att de utvecklades under tiden 

på gymnasiet och blev mer mogna. De tog mer ansvar för sig själva och sina studier. Med 

fördjupande frågor nämnde de även stöttning från omgivningen som en hjälp i lärandet. I vår 

intervjuguide frågade vi om elevernas upplevelse av sin kunskapsutveckling men då eleverna 

använde ordet lärande valde vi att använda det ordet som ett tema. Vi hittade ytterligare en 

förklaring till lärande i Antonovskys KASAM-modell då den hjälpte oss att förstå elevernas 

motivation bättre.  

Vi använde vår egenkonstruerade modell för varje elev och markerade med grönfärg på temat 

när eleven upplevde temat positivt och med rödfärg när eleven upplevde temat på något sätt 

negativt. Vi fick således tio modeller som visade fyra olika varianter av upplevelser.  

När vi sedan analyserade varianterna såg vi tydliga kopplingar mot skydds- och riskfaktorer 

som beskrivs i Ungar et al. (2013). Denna egenkonstruerade modell kommer vi att använda 

oss av i analysavsnittet nedan för att visa, förklara och analysera dessa fyra varianter av 

upplevelser med en koppling till våra teoretiska perspektiv.  

 

 

Det är viktigt, enligt Thornberg och Fejes (2015) att vi är tydliga med att förklara hur vi har 

gått tillväga för att öka trovärdigheten på undersökningen. Dessutom ska teorierna som vi 

använder passa syftet och frågeställningarna.  

Informanterna i vår studie är konfidentiella och vi försökte att inte föra över några känslor att 

vi som intervjuar ville ha något speciellt svar. Då vi är lärare som frågar elever kan de känna 



sig i underläge och därför är det viktigt för oss att detta inte sker. Att intervjun är konfidentiell 

blir således ett sätt för oss att minska risken för detta. Vi hade med oss denna tanke i alla 

intervjuer och i början av alla intervjuer försökte vi skapa en trygg miljö med allmänna frågor. 

Vi anser även att vårt sätt att hitta eleven gjorde att de kände att vi var personer som ville dem 

väl eftersom vi kunde hänvisa till en för dem trygg och viktig person. Dessutom var eleven i 

en för eleven känd miljö.  

En annan sak som stärkte vår trovärdighet är att vi är två som analyserar data så att vi hela 

tiden kan vara kritiska till resultaten och ifrågasätta varandras ståndpunkter. Vi läste 

transkriberingarna flera gånger och diskuterade våra tolkningar ur flera olika perspektiv under 

arbetets gång. Flera gånger har vi ändrat våra tolkningar och lagt om pusslet igen. På detta sätt 

försöker vi ge elevernas bild av sin övergång på ett så rättvist sätt som möjligt.  

 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) måste forskare ha kunskap om i vilka fall det behövs ett 

godkännande av etiska nämnden innan datainsamlingen börjar och i den här studien så behövs 

det inte för enligt lag räknas inte ett självständigt arbete på avancerad nivå som forskning i 

lagens mening.  

Däremot framgår det att etiken bör beaktas för att se om det finns en risk att någon individ 

kommer till skada, hur informationen om forskningen ska gå till och hur garanteras 

konfidentialitet för de som deltar i studien. Dessutom är det nödvändigt att det insamlade 

materialet förvaras säkert och att forskaren inte lämnar transkriberade texter framme.  

Att leva efter den etiska principen påstår Kvale och Brinkmann (2014) är att ”göra gott”. Vid 

valet av frågeställning och metod kan det finnas etiska överväganden påvisar Vetenskapsrådet 

(2011) och det måste vägas in när det gäller tolkning av människors uppfattningar som vid en 

intervju. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att en intervju kan ge etiska problem. De 

menar att dessa kan uppstå när det muntliga ska skrivas ut till skriftlig text och det kan då se 

helt annorlunda ut och uppfattas som en osammanhängande och förvirrande text av den som 

har deltagit. I våra transkriberingar märkte vi tydligt ut tystnader med punkter och andra 

känslouttryck med lämpliga tecken. Det för att nyanser i intervjun skulle framgå i 

transkriberingen. Det är det sagda vi tolkar i vår studie. Det behövs även tas hänsyn och 

värnas om konfidentialitet för intervjupersoner om det är så att namn nämns i en intervju. 

Detta gjorde att när eleverna nämnde skolors namn eller programnamn nämnde vi dem med 

olika gemensamma bokstavskoder i våra transkriberingar.  

Bryman (2016) punktar upp etiska principer som är viktiga att följa nämligen att deltagarna 

inte lider någon skada, att vi informerar deltagarna om vårt syfte med undersökningen och att 

de samtycker till sitt deltagande. Dessutom ska de vara helt konfidentiella och de uppgifter vi 

får in får enbart användas i denna undersökning.5  



Alla dessa etiska överväganden har vi diskuterat kontinuerligt. I och med att vi är två 

skribenter har denna fråga diskuterats under hela arbetets gång. I vår studie tog vi i 

transkriberingarna bort alla namn på personer, program och skolor vilket vi lovade vid 

intervjuerna och som samtidigt är en förutsättning för att kunna bedriva någon form av 

undersökning som ska bygga på tillit och respekt genom att leva efter den etiska principen. 

I vår undersökning uppmärksammade vi de etiska principerna genom att vi vid flera tillfällen 

upplyste eleverna om att det var frivilligt att delta i studien, vilket också framgick i 

missivbrevet. Dessutom förklarade vi i missivbrevet och i början av intervjun vad det var vi 

undersökte och att deltagaren när som helst kunde dra sig ur undersökningen om hen så 

önskade. Enligt samtyckeskravet skickades samma missivbrev till myndiga elever och i de 

fall eleven var omyndig skickades det även till vårdnadshavaren (se bilaga 1).  

 

 

I det följande kapitlet återges elevernas upplevelse av övergången mellan årskurs nio på 

grundskolan och ett på gymnasiet. Då eleverna har uttryckte att konfidentialiteten var viktig 

för dem så ger vi inte någon bakgrundsinformation om dem och inte heller redogör för vem 

som sagt vad. För att underlätta för läsaren har vi valt att återge upplevelsen av övergången i 

kronologisk ordning, tiden före övergången, tiden under övergången och tiden efter 

övergången. Detta påminner oss också om att övergången är en process som inte enbart sker 

under en dag.   

Elevernas tidigare upplevelser av övergångar var varierande. Fler av dem såg en stor 

förändring i övergången mellan årskurs sex och sju och en elev sa att det var då hens 

skolproblem började och det var då hen märkte att hen inte följde med i alla ämnen.  

De tillfrågade eleverna hade stöd på högstadiet i grundskolan och fick mer hjälp i högstadiet 

än tidigare för att klara målen. Stöden var i olika former men fem av eleverna satt i en mindre 

undervisningsgrupp i ett eller flera ämnen. Dessutom hade fler elever haft muntliga prov och 

längre tid vid prov. En elev hade inläsningstjänst och ett par av eleverna hade enskilda, både 

muntliga och skriftliga, instruktioner.  

Endast en elev gick i samma skola mellan förskoleklass till årskurs nio och sa att det var en 

progression mellan varje år, det blev svårare och svårare för varje år i grundskolan. 

På min skola liksom gick man från F-9 så för mig så var det inte så stor skillnad, gå 

över, för övergången… det var bara som att byta, bli ett år äldre, för mig. För oss 

kändes det inte som om det var någonting. 

De övriga eleverna gjorde ett skolbyte och upplevde övergången som en stor förändring där 

arbetssätten ställde större krav på eleverna och skolan blev mer seriös. Någon nämnde också 

att betygen satt mer press på eleven än vad som funnits förr.  



Det var jättestor skillnad… för mig att komma dit. Och att få betyg och så…  

Dessutom sa eleverna att de behövde ta ett större ansvar efter övergången och flera av dem 

fick tufft med kompisar. De upplevde också att de kommit från en liten skola till en större och 

fått ett helt annat socialt sammanhang vilket flera elever upplevde som negativt.  

vi var ju liksom… från att man går från vara äldst på skolan till att vara yngst. 

Det negativa var att de har hamnade utanför samt kände sig ensamma.  

Det var speciellt jobbigt för mig då… för de satte ihop tre klasser och då… alla, ja, jag 

har vart en sån som, jag har hållit mig till de kompisar jag är van vid och de andra i min 

klass hade ju självklart kompisar från de andra klasserna och de började hänga med 

dem och då vart det… så att man kände sig utanför. 

Ett par elever berättade att pedagoger hjälpte klasserna med sammanhållning och stöttade dem 

att hitta nya kamrater.  

Gymnasiet kom på tal både hemma och på grundskolan i ett flertal år innan eleverna väl 

skulle välja program. Skolan erbjöd även olika former av information inför starten, framför 

allt om de olika programmen.  

Dessa var förutom öppet hus, hemsida samt broschyr om skolan och programmen, möjlighet 

att komma på besök en dag på de program man var intresserad av där eleven fick vara 

tillsammans med lärare och elever på programmet i vanliga undervisningssituationer.  

Föräldrar hade stor inverkan på fyra av elevernas val. En elev gick i ”mammas fotspår” och 

berättade att det kändes tryggt och bekant. Hos en del elever var föräldrarnas förväntningar 

avgörande för programvalet till gymnasiet. En elev valde samma program som sin äldre bror. 

Jag går samma som min brorsa som gick här förut. Det liksom … ja… jag gör ungefär 

samma sak även om vi är två helt skilda personer. 

Samtliga elever hade särskilt stöd under delar av högstadiet och så även på gymnasiet. Tre av 

eleverna hade en överlämning till gymnasiet och då var det diagnoser som det hade 

informerats om. En av eleverna gjorde ett extra besök på gymnasiet tillsammans med sin 

pedagog från grundskolan.  

Tre av eleverna gick i förberedelseklass på högstadiet. Dessa tre elever berättade att de gärna 

ville ha mer information om hur gymnasiet fungerade i stort och inte enbart programmen samt 

hur studierna gick till på gymnasiet. De förstod inte hur kurserna avslutas och bedöms. De 

önskade mer vuxenkontakt i början av gymnasietiden för att strukturera studier och det 

sociala runt skolgången. Dessa elever berättade även att de lärde sig mycket vid övergången 

från högstadiet till gymnasiet, både informationsmässigt men framför allt lärde de sig så 

mycket mer än tidigare. Eleverna gav exempel på hur ämneskunskaperna fördjupades på ett 

sätt de inte förväntade sig.  

 



Elevernas förväntan på gymnasiet var olika. Flera av dem var oroliga för att de inte skulle få 

den hjälp de behövde, både med det pedagogiska och det sociala. Eleverna var beredda på att 

de skulle få arbeta hårdare för att nå målen och att de skulle få anstränga sig mer. En elev sa 

att övergången till gymnasiet var början på något seriöst.  

Elevernas positiva upplevelse av övergången till gymnasiet var främst på det sociala planet då 

vänner och känslan att få lära känna ännu fler människor var det som eleverna lyfte fram som 

positivt. Skolan hade i flera fall hjälpt eleverna att hitta nya kompisar i den nya klassen, till 

exempel genom grupparbeten, samarbetsövningar och olika typer av utflykter. Dock nämnde 

ett par elever att de hade önskat mer hjälp med det sociala relationerna med både lärare och 

nya kamrater när de började på gymnasiet. De gav exempel på att de hade önskat mer 

personlig kontakt med sin mentor från början och en möjlighet att lära känna fler personer i 

sin klass eller på sitt program.  

Några elever nämnde att de var skoltrötta en del av sin grundskoletid. När övergången till 

gymnasiet kom upplevde dessa elever en känsla att skoltiden började ta slut vilket de såg som 

positivt.  

En elev uttryckte även att hen kände att övergången var början på något nytt och att hen 

kunde vara mer öppen med den en är. Dessutom gav många uttryck för att programmets 

karaktärsämnen var roliga och intressanta. Flera uttryckte att det var dessa ämnen som var det 

bästa i skolan.  

..men att få lära sig andra grejer så att det inte bara va svenska, matte, engelska… 

liksom alla de här ämnena som man läser här… Som att jag tyckte det var 

jätteintressant att läsa psykologi, och jag tyckte det var jätteintressant att läsa 

företagsekonomi.. 

De negativa upplevelserna med övergången handlade mer om pedagogiska erfarenheter där 

stress lyftes fram. Dessutom det blev en mer opersonlig relation till lärare var en annan aspekt 

som flera elever nämnde. En elev nämnde mobbning och grupperingar som negativt vid 

övergången och två nämnde att deras psykiska mående blev dåligt. Elever uttryckte även att 

progressionen och studietempot mellan grundskolan och gymnasiet var mycket högre än vad 

de hade förväntat.  

Problemen som eleverna upplevde vid övergången var att tempot var högre och att kraven på 

självständigt arbete ökade. En elev berättade att hen upplevde att det tog lång tid innan skolan 

förstod hur dåligt hens psykiska mående var och en elev återkom till de grupperingar som hen 

såg som ett stort problem. En annan elev berättade att hen hade varit orolig över hur hen 

skulle få kamrater. Ytterligare problem som eleverna upplevde var att vissa ämnen fick stort 

utrymme på programmet och att deras förkunskaper inte var tillräckliga. En elev blev mycket 

stressad över studietakten vilket gjorde att hen började må psykiskt dåligt.  

för att det var någonstans i tvåan… skulle jag säga… jag började må ganska så psykiskt 

dåligt … ah.. det har väl tagit ganska mycket tid… att det vart, det är mycket här, högt 

tempo… 



På frågan om något skulle varit annorlunda vid övergången till gymnasiet så sa två elever att 

de skulle ha förberett sig bättre, till exempel genom att ha gjort flera besök på det program en 

tänkt välja.  

Eleverna upplevde att de hade vuxna i skolan att prata med när det behövdes. Alla elever 

nämnde sin mentor och personalen (oftast specialpedagoger) i läs- och skrivstudios som fanns 

på skolan. Två av eleverna uttryckte att studion var deras räddning och när eleven började gå i 

studion blev det en vändpunkt för deras studieresultat. Några elever sa även att de pratade 

med andra lärare, skolpsykologen samt kurator. En hade kontakt med psykolog utanför 

skolan.  

De intervjuade eleverna hade stöd på gymnasiet. Alla hade kontakt med skolans 

specialpedagoger och fyra av eleverna fick längre tid på gymnasiet för att hinna med sina 

studier. Dessutom hade eleverna tillgång till inläsningstjänst och en elev fick enskilda 

instruktioner. Ett par elever hade förlängd provtid och när möjligheten fanns så hade en elev 

möjlighet att skjuta upp prov så att hen hann plugga.  

Några av eleverna nämnde dock att de hade behövt mer hjälp på gymnasiet och att hjälpen de 

fick inte kom i rätt tid. När eleven väl fick hjälp hade eleven kommit efter i sina studier.  

… och då vad heter det… då har jag suttit mycket själv vilket i sig har…… eventuellt 

varit ett problem för mig. För att jag har så mycket stolthet i mig själv att jag frågar 

inte om hjälp. 

Ett par elever började på gymnasiet i en mindre klass vilket de har upplevde som bra. De 

övriga började i stora klasser med trettio elever vilket var en utmaning för flera av dem då de 

var i mindre grupper på grundskolan.  

 

Eleverna upplevde i stort att de hade god kunskapsutveckling på gymnasiet.  

…jag tycker att, jag kommer att få med mig otroligt mycket kunskap som jag aldrig 

trodde att jag skulle kunna ha. Just när det kommer till programrelaterade saker… 

Eleverna sa att de lärde sig mycket nytt men även att de hade utvecklats som människor. En 

av eleverna upplevde sig som mer social och en elev nämnde att hen hade blivit mer 

engagerad i sina studier. En elev sa att det inte hade gått så bra men att hen började bli klar 

med gymnasiestudierna efter många om och men. 

Ett par elever nämnde att de inte upplevde någon progression i vissa ämnen. De nämnde att 

det var mycket repetition från grundskolan och att de inte kände sig utmanade.  

…för engelska har jag inte utvecklats något i sedan i sjuan… ja men alltså … när jag var 

jätteliten så kollade jag jättemycket på Youtube. Så jag kunde prata flytande engelska 

när jag gick i fyran typ… 



Flera elever nämnde också att betygspressen var högre på gymnasiet än grundskolan och att 

de försökte hitta strategier för att inte stressas av kraven på höga betyg.  

men jag har satte pressen på mig själv, nu nöjer jag mig med att få godkänt betyg. Då 

är jag nöjd. För mig funkar det inte att jag ska satsa på A, A, A… Det blir för mycket i 

mitt huvud. 

Eftersom flera av de intervjuade eleverna var på sitt sista läsår på gymnasiet kunde de redan 

nu uttala sig om de trodde sig nå examen eller inte. De flesta av de intervjuade kommer att nå 

examen, några med hjälp av ett fjärde läsår och någon på de tre år som ett nationellt program 

normalt är. Dock fanns det några av de intervjuade eleverna som inte kommer att nå examen. 

De flesta av de intervjuade eleverna upplevde att de lärde sig mycket mer när de började på 

gymnasiet jämfört med grundskolan. Samtidigt berättade de att deras betyg sjönk första året 

på gymnasiet jämfört med deras grundskolebetyg. Eleverna framhöll dessutom att de 

fortfarande lärde sig mycket mer på gymnasiet än grundskolan men att bedömningen och 

progressionen blev tuffare vilket gjorde att de inte nådde de betyg de siktat på.  

När eleverna fick frågan om hur du hade önskat hur din övergång skulle se ut, om de fick 

bestämma helt och hållet själva så framkom olika tankar om hur skolan skulle kunna 

utvecklas.  

Flera elever nämnde att drömskolan ska lyssna på eleverna och ta dem på allvar. Dessutom 

nämnde flera elever att de skulle vilja ha en mer individuell skola där stödet till eleven utgår 

från individen. Ett par elever nämnde även hur digital teknik skulle kunna utvecklas i skolan. 

Till exempel att alla genomgångar ska vara inspelade så att eleven kan gå tillbaka till dess 

men även hur eleverna skulle vilja utöka elevhälsoteamet.  

En elev berättade att i hens drömskola skulle alla kurser få ta mer tid för att minska stressen 

under gymnasietiden. Några elever önskade också att det fanns fler vuxna i skolan att prata 

med om bedömningsfrågor och konsekvenser av olika handlingar till exempel när en elev inte 

når målen i en kurs.  

I analysen kommer vi att frångå den kronologiska ordningen då svaren till våra 

frågeställningar inte kan förklaras som en process. I analysen hittade vi istället flera teman 

som återfanns i alla elevers upplevelser. Detta gjorde att vi tolkade våra transkriberade 

intervjuer med hjälp av de olika teman som eleverna återgav i sina berättelser. Utifrån dessa 

teman delade vi upp eleverna i fyra olika typer. Kännetecknet för den första typen av elev var 

att dessa upplevde de fyra olika temana som positiva. I den här typen fann vi fyra individer. 

Den andra typen kännetecknades av elev där vi tolkade att temat familj saknades som stöd. I 

den här typen av elev fann vi tre individer. Den tredje typen kännetecknades av elev som vi 

tolkade saknade stöd av vänner. Här återfann vi en individ. Den sista och fjärde typen 



kännetecknades av elev där vi tolkade relationen till läraren som negativ. Här återfann vi två 

individer.

 

Övergången mellan årskurs nio till gymnasiet är som vi har beskrivit en process som påbörjas 

redan tidigt på högstadiet. Våra tillfrågade elever hade då redan varit med om minst en 

övergång som flera av dem sa var en stor förändring. Detta bekräftas av Garpelin (1997) och 

Skolinspektionen (2018) som säger att övergången mellan årskurs sex och sju är en övergång 

som är fylld med utmaningar. Eleverna fick information om gymnasiet vid olika tillfällen på 

grundskolan men några av eleverna hade önskat sig mer information om både program och 

hur studier på gymnasiet går till. För vissa av våra intervjuade elever har information lämnats 

över till gymnasiet, då främst om eventuella diagnoser.  

Det är intressant att en av våra intervjuade elever har gått i samma skola under i stort sett hela 

sin skoltid, från förskola till årskurs nio och inte känt att övergångarna har varit kännbara. 

Eleven kände att det fanns en progression i alla ämnen under alla år i skolan vilket gjorde 

övergången mellan de olika stadierna tydligt märkbar. Denna elev kände sig också trygg när 

hen började gymnasiet. 

 

 

Figur 3. Egen konstruerad modell med eleven i mitten och teman som hittades i de transkriberande 

intervjuade elevernas upplevelser där alla de fyra temana upplevdes positiva. 

Figur 3 visar de elever i vår studie som lyckades enligt sig själva i gymnasiet och de hade 

också fått bra information om de program de sökt och även haft stöd av sina familjer i 

gymnasieövergången. Eleverna hade delaktiga vårdnadshavare som ingrep tidigt när behovet 

av särskilt stöd uppkom. Dessa elever hade på så sätt inte kommit efter i sina studier så 

mycket utan studierna kändes hanterbara under gymnasietiden. De elever som lyckades i 

gymnasiet hade också vänner som hjälpt dem in i den nya miljön och dessa vänner hjälpte 

dem att trivas i skolan.  

För att förklara tydligare så menar vi att när information om program, skola och studier 

innehas av både vårdnadshavare och elev så kan vi skönja att det är en skyddsfaktor under 

hela gymnasietiden. Detta är något vi kan se bland våra undersökta elever där de elever som 

har haft vårdnadshavare som varit delaktiga i sitt barns övergång har haft det enklare vid 



övergången till gymnasiet. I Ungar et al. (2013), som vi skrev om i våra teoretiska 

utgångspunkter, nämndes att dessa relationer är viktiga skyddsfaktorer.  

 

 

 

 

 

Figur 4. Egen konstruerad modell med eleven i mitten och teman som hittades i de transkriberande 

intervjuade elevernas upplevelser där vi tolkade att temat familj saknades som stöd vilket påverkar 

elevens lärande negativt.  

Den typ av elev som visas i figur 4 upplevde att vårdnadshavare saknades som stöd och har 

inte upplevt sitt lärande som en progression då elevens upplevelse var att hen inte lärde sig 

något nytt. Dessutom fick inte eleven tillräckligt stöd hemifrån i informationsflödet från 

skolor.  

Det innebar att för våra intervjuade elever en riskfaktor när stöd hemifrån och information 

mellan skola och vårdnadshavare saknades. Om vi åter tittar på figuren ovan så har inte temat 

familj stöttat dessa elever tillräckligt utan den delen har fallerat vilket gör att det uppstår, i vår 

tolkning, brist på medverkande. Relationerna i de olika temana var inte tillräckligt 

involverade med varandra vilket gjorde att kommunikationen om det stöd eleven behövde 

uteblev. Ungar et al. (2013) beskriver att goda relationer mellan familj och skola är en 

skyddsfaktor för att övergången ska upplevas trygg för eleven. 

 

 

 

 

 

Figur 5. Egen konstruerad modell med eleven i mitten och teman som hittades i de transkriberande 

intervjuade elevernas upplevelser där vi tolkade en avsaknad och stöd av vänner vilket påverkar 

lärandet negativt. 

Under övergången hade flera elever vilket redovisas i figur 5 upplevt oro för både lärande och 

vänner. De flesta elever fick hjälp att skapa nya relationer i klassen och på programmet. Detta 

var viktigt för alla elever och var en stor del i deras lärande. Genom vänner hade eleverna 

känt att skolan blev meningsfull vilket gjorde att de har engagerade sig mer i sina studier. 



Detta diskuterar Antonovsky (2005) i teorin och modellen KASAM. En meningsfull skolgång 

gör att eleven kan erhålla energi till att göra skolan mer begriplig för att sedan göra den 

hanterbar. I studien intervjuade vi några elever som inte upplevde att de hade vänner i klassen 

eller på programmet och i något fall inte på skolan.  

I våra intervjuer berättade eleverna att studierna och resultatet av dessa inte upplevdes 

tillfredsställande. Detta tolkade vi som att de menade lärandet. De har dock tagit hjälp av 

andra relationer för att få studierna att fungera såsom elevhälsa, främst specialpedagogen och 

lärare. Vygotskij (Phillips och Soltis, 2014) menar att lärandet sker till stor del mellan elever 

vilket gör att avsaknaden av vänner kan bli en utmaning för dessa elever. Även Ungar et al. 

(2013) menar att goda relationer till vänner och klassen i skolan är en motståndsförmåga, en 

skyddsfaktor för att klara övergångar.  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Egen konstruerad modell med eleven i mitten och teman som hittades i de transkriberande 

intervjuade elevernas upplevelser där vi tolkade relationen till läraren som negativ vilket påverkar 

lärandet negativt. 

Läraren kan också vara den person som gör skolan meningsfull, framför allt för de elever som 

inte har vänner på det gymnasieprogram de går på. Att läraren var en viktig person för våra 

undersökta elever syns i alla intervjuer detta då alla elever nämnde lärarna. Dock fanns några 

elever som inte upplevde relationen med läraren som tillfredsställande och eleverna kände sig 

inte tillräckligt stimulerade samt omotiverade vilket redovisas i figur 6. KASAM 

(Antonovsky, 2005) skapar motivation och engagemang i uppgifterna. Utan relation med 

eleven får läraren svårt att få eleven att engagera sig samt att bli motiverad för att ta 

utmaningarna.  

För de elever där relationen fungerade stod läraren och specialpedagoger för trygghet och 

fanns oftast där när eleven behövde prata. Detta stöds bland annat av Hatties (2012) 

metastudie som visade att när läraren är engagerad i sina elever ger det engagerade elever. Det 

engagemanget återkom i KASAM där engagemang gör att eleven orkar lite mer och har större 

möjlighet att se det begripliga i sina arbetsuppgifter. Även Ahlberg (2013) anser att relationer 

är viktiga för en lyckad skolgång, kanske framförallt för elever i behov av särskilt stöd. Då 

alla våra intervjuade elever har särskilt stöd av något slag torde detta vara viktigt för dem i sitt 

lärande.  



Dessutom föreföll det som att de ämnen som utgör gymnasieprogrammets karaktär var de 

kurser som många av de intervjuade eleverna fann meningsfulla. Det var de ämnen som 

eleverna sökte sig till och då blev de även begripliga, intressant och hanterbara. De ämnen 

som en del av eleverna upplevde mindre meningsfulla var de ämnen och kurser som var 

gemensamma för alla elever på gymnasiet. Dessa var svårare att erhålla motivation till enligt 

dessa elever.  

Efter övergången var lärandet tillfredsställande för en stor del av de intervjuade eleverna 

enligt deras upplevelse. Flera av dem sa att de lärde sig mycket och kände sig utmanade. 

Några elever kände inte att deras kunskaper hade utvecklats i vissa ämnen då de upplevde att 

de inte lärde sig något nytt. Detta kan bero på att eleverna inte kände att ämnena var 

motiverade för gymnasieprogrammets inriktning. Dessa elever var även de elever som 

uttryckte en önskan om en bättre relation med sina lärare till exempel att läraren skulle lyssna 

bättre eller att läraren skulle ge eleven tid till att skapa en relation.  

När vi frågade eleverna om deras upplevelse av övergångar från årskurs nio till gymnasiet så 

hittade vi en rad skyddsfaktorer såsom relationen till familj, lärare och vänner vilket för 

tankarna till Ungar et al. (2013). Den som vi tolkar som den viktigaste är relationer med 

vänner och lärare som då blir en skyddsfaktor. De av våra intervjuade elever som hade goda 

relationer med vänner uttryckte sig i större grad positivt om lärandet och de av våra 

intervjuade elever som hade goda relationer med läraren likaså. Dessutom gör dessa relationer 

att skolan kändes mer meningsfull vilket är viktigt i KASAM.  

Fanns det även en relation mellan skola och vårdnadshavare så var chansen att lyckas ännu 

större. Något som också var en skyddsfaktor var de specialpedagoger som arbetade i de 

studios eleverna i behov av stöd gick till. Eleverna var trygga med specialpedagogerna och 

alla elever kände att de hade en god relation till dem. Att dessutom bli utmanad och 

stimulerad i sitt lärande var en skyddsfaktor samt att våga ta hjälp från en specialpedagog. Det 

sistnämnda sade några elever var vändpunkten i deras studier, ifrån att ha misslyckats med 

sina studier till att lyckas.  

En riskfaktor var när eleven inte blev tillräckligt utmanad eller stimulerad i de olika ämnena. 

Lärandet var gott för de flesta men där inte rätt utmaning fanns upplevde eleverna att lärandet 

var lägre. När läraren hade höga förväntningar på eleverna och gav utmaningar på rätt nivå så 

har lärandet fungerat, eleverna beskrev då att de har lärt sig mycket!  

När vi frågade elever i behov av särskilt stöd om deras upplevelse av övergången mellan 

årskurs nio och gymnasiet fann vi flera riskfaktorer såsom avsaknad av relationen till familj, 

lärare och vänner vilket återigen för tankarna till Ungar et al. (2013). I vår tolkning av 

intervjuerna såg vi att det som har hindrat dessa elever att lyckas vid en övergång var när 

lärarna inte hjälpte eleverna att hitta meningsfullhet och begriplighet vilket leder in tankarna 

på KASAM. Även om eleverna inte pratade om överlämningar eller vet om sina 

överlämningar så hade den kunskapen kunnat hjälpa lärare och specialpedagoger att hjälpa 

eleverna hitta känslan av sammanhang, KASAM, och det framförallt för elever i behov av 

särskilt stöd. 



De elever som uttryckte att deras upplevda lärande inte var tillfredsställande hade inte heller 

en relation med sin lärare vilket gjorde att de inte kunde diskutera problemet med sin 

undervisande lärare. Skolan blev alltså inte begriplig för dem vilket gör att den är mindre 

meningsfull.  

Ytterligare en riskfaktor vid övergången mellan årskurs nio och gymnasiet var den stress flera 

av de intervjuade eleverna upplevde. Denna stress berodde på att de önskade höga betyg men 

även att de behövde ta mer ansvar än förr och att arbetssätten var nya och krävde mer av dem 

än förr. Dessutom var tempot mycket högre på gymnasiet än i grundskolan, en kurs avslutas 

snabbt och då sätts slutbetyget.  

Intressant var att när frågan om en önskad övergång ställdes så höjde eleverna blicken och 

lämnade individnivån och började diskutera om hela skolans utveckling på en 

organisationsnivå. Detta är något vi dock inte har analyserat då vi valt att fokusera på 

individnivån. 

  

 

Syftet med ovanstående studie är att beskriva upplevelsen av en övergång mellan grundskola 

och gymnasiet från några elever i behov av särskilt stöd vilket vi har gjort med hjälp av tio 

elevers olika berättelser av sina övergångar. Vi har valt detta syfte då elevperspektivet om 

övergångar i stort sett har saknats i tidigare forskning. Utifrån elevernas beskrivningar har vi 

tolkat det de upplevde som positivt och negativt vid övergången mellan grundskolan och 

gymnasiet för eleverna som skydds- och riskfaktorer vilket var två av våra forskningsfrågor. 

Den tredje frågeställningen handlade om elevernas lärande efter övergången mellan 

grundskolan och gymnasiet. I intervjuerna beskrev några av eleverna att deras lärande 

upplevdes tillfredsställande enligt deras förväntan. Då jämför de sig oftast med måluppfyllelse 

i kursen och betyg. De elever som inte får betyg i alla sina kurser och inte heller når examen 

berättade att deras lärande inte har varit så tillfredsställande som de hade önskat.  

 

 

Denna studie är gjord med en kvalitativ forskningsansats vilket gör att det inte går att dra 

några generella slutsatser av den. Det vi kan säga är att för de här tio eleverna som vi 

intervjuade hittade vi följande skydds- och riskfaktorer och dessa är sådant som stöds av 

tidigare forskning.   

Under studiens gång har vi ändrat datainsamlingsmetod. Från början hade vi tänkt genomföra 

en studie där eleverna fick svara på ett brev. Detta valde vi bort då vi i vår pilotstudie förstod 

att svaren eleverna gav i skrift inte var tillräckligt uttömmande. För att få en rik beskrivning 

så är intervjuer en bra metod. Intervjuer är dock alltid riskabla då vi inte vet hur vi har 

påverkat svaren. Vårt mål har hela tiden varit att påverka elevernas svar så lite som möjligt 

och detta har vi gjort genom att skapa en gemensam intervjuguide, välja plats där eleven är 

trygg och att vi har tydligt informerat eleverna om intervjuns syfte. Vi har också varit noga 



med att vara neutrala och låtit intervjuerna få ta den tid som eleverna har önskat. Flera elever 

nämnde att konfidentialiteten var viktig för dem. Därför har vi valt att i resultatgenomgången 

inte göra någon bakgrundsbeskrivning på eleverna och inte heller nämnt vem som har sagt 

vad.  

En utmaning vi har haft är tillgången av informanter. Av arton tillfrågade elever så har tio 

varit med i studien. Några av de arton har inte svarat alls och tre svarade att de inte hade tid. 

Däremot så var de tio vi har intervjuat både generösa med tid och med sina upplevelser. De 

uttryckte också att de tyckte det var viktigt att delta i intervjun så att de i slutändan kan hjälpa 

andra elever att få en bättre övergång.  

Ytterligare en utmaning har varit att definiera begreppen så att eleverna förstår dem och att 

eleverna inte kan uttrycka lärande med några få ord. När eleverna har sagt att det gick bra i 

skolan, att de fick betyg och nådde examen så tolkade vi det som att lärandet var 

tillfredsställande. Vi har således inte mätt lärandet på något sätt utan utgått från elevens 

upplevelse. Att eleverna inte har alla definitioner kan ses som självklart men vi måste ändå 

förhålla oss till detta faktum vilket gjorde att vi valde andra ord när vi intervjuade eleverna. 

Vi är medvetna om svårigheten med att presentera en egen modell som är gjord utifrån ett 

fåtal informanter. Dock valde vi att visa en modell då den var vårt sätt att tolka 

transkriberingarna. Först när vi ritade upp modellen kunde vi hitta fenomen som gav oss 

förklaringar på våra frågeställningar. Då vi inte hittade någon typ av elev som hade 

avsaknaden av temat lärande men hade alla stödfunktioner utifrån våra teman till sin hjälp 

anser vi att modellen ändå fyller sin funktion som förklaringsmodell i den här studien.  

Syftet och frågeställningarna i studien är tydligt besvarade. Genom arbetet har vi hela tiden 

varit kritisk tänkande och ifrågasatt våra ställningstagande flera gånger. Detta har vi 

kombinerat med ett kreativt tänkande där vi hela tiden har vågat ifrågasätta varandra, vågat 

hitta nya samband och varit modiga i våra diskussioner.  

 

 

Som vi nämnde i avsnittet med aktuell forskning saknas elevperspektivet på övergångar till 

stor del. Det är sällan eleven som står i centrum i övergången utan oftast hur övergångar 

organiseras på den avlämnande och mottagande skolan. Detta borde inte vara ett hinder då 

elever i vår studie är så pass gamla att de kan föra sin egen talan.  

Ackesjö (2014) menar att övergångar kan både vara positiva och negativa för eleven vilket vi 

i vår studie har sett flera exempel på. För en del elever har det varit positivt då de har sett 

slutet på sin skolgång eller fått börja studera ämnen och kurser som verkligen intresserar dem. 

För några av de elever vi har undersökt har övergången tvärtom varit arbetsam och stressande.  

I vår studie har vi funnit en rad skyddsfaktorer vid övergången mellan årskurs nio och 

gymnasiet vilket kan ge eleverna motståndskraft till att stå emot stress och göra övergången 

enklare. Ungar et al. (2013) diskuterade skyddsfaktorer på individnivå såsom vänner, lärare 

och familjen. Det är även de tre första teman i vår förenklade modell vilken vi har valt att 



analysera våra resultat ifrån vilka även återkommer i denna diskussion. I den aktuella 

forskningen diskuteras ofta skyddsfaktorer som ett hjälpmedel som skapar en bra övergång 

för eleverna. De elever i vår studie som har lyckats på gymnasiet har haft stöd av sina familjer 

i gymnasieövergången. Eleverna som har, som Anderson et al. (2000) beskriver, delaktiga 

vårdnadshavare vilka har ingripit tidigt när behovet av särskilt stöd har uppkommit har fått 

stöd tidigare än sina kamrater. Dessa elever har på så sätt inte kommit efter i sina studier utan 

studierna har känts hanterbara under studietiden.  

Weiss och Baker-Smith (2010) samt Anderson et al. (2000) menar att en delaktig 

vårdnadshavare gör att eleven blir tryggare vid övergången och det är större chans att den 

lyckas. Detta är något vi kan se bland våra intervjuade elever där de elever som har haft 

vårdnadshavare som hjälpt dem att förbereda sig på övergången har haft det enklare. 

Vårdnadshavaren har således en viktig roll genom hela övergångsprocessen. Båda att hjälpa 

eleverna att få och ta till sig rätt information om skolor och program men även vara den som 

hjälper eleven att få adekvat hjälp, till exempel genom att hjälpa till med att boka tid hos 

specialpedagog eller kurator.   

De av våra intervjuade elever som har lyckats med gymnasiestudier, har också haft vänner 

som hjälpt dem in i den nya miljön då kompisar, som Lumholdt (2015) och Ackesjö (2016) 

säger, ger trivsel. Vänner gör också att skolan blir meningsfull, enligt Antonovsky (2005). 

När skolan är meningsfull är det lättare att göra den begriplig enligt KASAM vilket gör att 

vänner är en skyddsfaktor.  Det vår studie visar är dock att det är viktigt att elever i behov av 

särskilt stöd får hjälp med att skapa nya vänskapsband. Flera av våra intervjuade elever 

uttrycker att de har velat att skolan skulle hjälpa dem mer för att komma in i klassen, att hitta 

nya vänner och bryta grupperingar.  

Szklarski (2014) skriver om lärarens tre kompetenser, ämneskunskap, systemkompetens och 

relationskompetens. Det våra intervjuade elever pratar om är relationskompetens. Det innebär 

säkert inte att de andra två kompetenserna är oviktiga men relationen kommer i första hand 

för eleverna. Detta är även Curran Neild (2009) inne på då hon diskuterar förtroendekapital 

mellan elev och lärare vilket är viktigt för att eleven ska få lärande. Även Hattie (2012) 

diskuterar lärares engagemang samt att läraren är en del av vår förenklade modell. Eleverna vi 

har intervjuat har betonat flera gånger lärare som en faktor som har gjort att de har lärt sig 

mycket i skolan.  

Våra intervjuade elevers stöd hemifrån har varit varierande. När vårdnadshavare inte har varit 

delaktiga har eleven inte alltid haft en hög kunskapsutveckling. Det innebär att för våra 

intervjuade elever har det varit en riskfaktor när stöd hemifrån och information till 

vårdnadshavare har saknats. För någon av de intervjuade eleverna har då stödet kommit sent 

framför allt på grund av vårdnadshavares och elevs brist på kännedom om vilket särskilt stöd 

en elev kan få och vad det innebär. Detta har inneburit att eleven hade mycket skolarbete att 

komma ifatt med vilket har inneburit ett stort arbete. Elevens känsla att vändpunkten i skolan 

kom när stödet kom är i sig positiv. Då blev skolan, enligt KASAM (Antonovsky, 2005), mer 

meningsfull och till följd av det mer begriplig och hanterbar vilket gjorde att eleven började 

lyckas i skolan. Men stödet hade behövt komma tidigare.  



Elever som har saknat vänner har förutom det sociala även saknat det Jakobsson och Ahlberg 

(2011) och även Vygotskij (Phillips och Soltis, 2014) menar, nämligen att lärandet sker 

mellan elever. De elever vi intervjuade som saknade vänner har tagit hjälp av andra relationer 

för att få studierna att fungera såsom elevhälsa men framför allt specialpedagogen och lärare. 

Ackesjö (2014) beskriver trygghetsskapande arbete är viktigt. Vi har sett exempel på när det 

inte fungerar och då får eleven svårt att klara gymnasiet och tvärtom. Det vill säga att när 

skolan lyckas med det trygghetsskapande arbetet och kommer igång med detta alldeles i 

början av gymnasietiden så är det en skyddsfaktor. Det har elever som vi har intervjuat 

berättat om, som till exempel när skolan har arbetat med utflykter och olika grupparbeten för 

att få ihop den nya klassen i början av gymnasietiden. Några av de elever som vi har 

intervjuat har även berättat om när skolan inte arbetar med tryggheten och relationer, där har 

mobbning förekommit. I vår förenklade modell syns detta som en avsaknad av vänner. 

Avsaknaden av vänner blir således en riskfaktor.  

Det förebyggande arbetet med trygghetsskapande aktiviteter stöttar, enligt Ackesjö (2014) 

övergångsprocessen så att den blir mer hanterbar. Men ur ett elevperspektiv så ser vi att fler 

av våra intervjuade elever inte har fått tillräcklig stöttning i dessa processer. De har blivit 

lämnade till sig själva att fixa relationer, trygghet och känslan av ett sammanhang.  

Flera av eleverna i vår studie nämner att de känt sig stressade under övergången till 

gymnasiet, vilket Rice et al. (2011) nämner är vanligt. Stressen kommer sig av, enligt våra 

intervjuade elever, för att arbetsformerna på grundskolan och gymnasiet skiljer sig åt. 

Dessutom var tempot högre och kraven på det självständiga arbetet ökade. I Vasquez-Salgado 

och Chaviras (2014) studie diskuteras elevernas kunskaper innan gymnasiet och hur ett glapp 

i kunskaperna där emellan stressar elever. Detta nämner även några av våra intervjuade elever 

då detta glapp i deras förkunskaper stressade dem så mycket att de började må psykiskt dåligt.  

Flera av våra intervjuade elever nämner att de har lärt sig mycket på gymnasiet samtidigt som 

de har utvecklats som människor. De har alltså upplevt lärandet som gott. Detta 

överensstämmer med Weiss och Baker-Smiths (2010) forskning där de menar att dessa två 

processer oftast sker samtidigt. Iimura och Tauk (2015) menar också att när man utvecklar sin 

personlighet och relationer parallellt så skyddar det mot en stressig övergång.  

 

 

Under arbetets gång har vi flera gånger förstått hur viktig relationen mellan lärare och elev är 

för elevens lärande. Med en bra relation och höga förväntningar på eleven så kommer eleven 

utvecklas både personligt och kunskapsmässigt. Här har specialpedagogen en mycket viktig 

roll att fylla. Denne kan hjälpa lärare att hitta sätt att arbeta relationsskapande. Dessutom sade 

alla våra intervjuade elever att relationen med specialpedagogen var betydelsefull. 

Det är också intressant att eleverna inte har haft någon kunskap om det har funnits en 

överlämning om dem och om vad den i sådana fall har innehållit. Skolorna lägger ner mycket 

energi och arbetstid för att överlämningar ska fungera och det är viktigt för att lärarna på den 



mottagande skolan ska kunna förbereda sig och för att eleverna ska få en så bra övergång som 

möjligt.  

Trots att eleverna har haft så stor erfarenhet av tidigare övergångar och varit medvetna om att 

de har haft svårigheter verkar inte de vuxna runt dem bjuda in dem till att prata om sina egna 

övergångar. Här är vårdnadshavarens roll oerhört viktig fast eleverna börjar på gymnasiet. 

Vårdnadshavaren kan föra elevens talan i övergången och kanske även hjälpa till med att 

ställa rätt frågor så att skolan är bättre förbered och kan hjälpa eleven snabbare.  

Angående lärandet i vår studie så nämnde ett par elever att de lärde sig mycket mer på 

gymnasiet än i grundskolan men betygen blev inte så höga som eleven hoppades på. Under 

arbetets gång har vi flera gånger reflekterat över det kunskapsglapp som vi ibland har kunnat 

skönja i elevernas beskrivningar. Dock är det för få informanter för att kunna dra några 

slutsatser av det. Dessutom vet vi inte heller hur eleverna tolkar progression i sitt lärande.  

I vår undersökning ser vi att den allra starkaste skyddsfaktorn är relationen till läraren. Ett 

exempel på detta är att få en relation med en lärare eller specialpedagog var en vändpunkt för 

en elevs lärande. Vi har dessutom sett att elever som inte har vänner på skolan och i stället 

skapar en relation till en lärare eller en specialpedagog har påverkat elevens lärande positivt.   

 

 

Något vi har återkommit till många gånger under denna studie är hur en specialpedagog kan 

hjälpa lärarna att arbeta med relationen till elever i behov av särskilt stöd. I vår studie har det 

framkommit att dessa elever har behov av en nära relation med lärare och/eller 

specialpedagog i ett tidigt skede efter en övergång till gymnasiet vilket inte alltid är möjligt. 

När ett nytt läsår påbörjas på gymnasiet har läraren många elever att skapa relationer med. 

Detta görs inte i en handvändning och det är inte alltid lätt för läraren att veta hur 

relationsskapandet går till och vilka elever som ska prioriteras i detta arbete. Detta är något 

som det inte heller finns så mycket skrivet om, och framför allt inte ur ett elevperspektiv. 

Därför anser vi att det skulle vara bra att påbörja forskning inom området relationskapande 

arbete och lärande för elever på gymnasienivå i behov av särskilt stöd. 
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Hej!   

Vi heter Kerstin och Annica och läser till Specialpedagog på Mälardalens högskola i 
Västerås. Som sista del i vår utbildning ska vi i vår skriva en uppsats och vi vill skriva om 
övergången mellan grundskola och gymnasiet utifrån några elevers synvinkel.   

Forskningen visar att det finns risker vid övergångar som kan påverka studieresultaten. Dels 
är det två olika skolformer och kunskaper om eleven inte alltid förs vidare automatiskt. Ni 
som elever har redan stor erfarenhet av övergångar mellan olika stadier som är både 
positiva och negativa. Vi vet att det finns många andra faktorer som påverkar om en elev 
lyckas men vi är intresserad av dina övergångar och då främst den till gymnasiet från 
grundskolan. Dina erfarenheter är viktiga för att hjälpa skolor att bli bättre på att ta emot nya 
elever.   

Vi vill därför få hjälp av elever som har särskilt stöd på gymnasiet för att få höra deras tankar 
och ta lärdom av dessa. Det finns mycket få studier om detta, så det känns som ett viktigt 
område att lära sig mer om.   

Vår tanke är att genomföra vår studie med hjälp av en intervju där du får ganska fritt berätta 
om din övergång mellan årskurs 9 och gymnasiet och hur det var för dig. Vi kommer hjälpa 
dig med stödfrågor som du kan utgå ifrån vid intervjun. Intervjun kommer att spelas in för att 
sedan transkriberas. Vi hoppas därför att du tar dig tid att medverka i studien och ser det 
som en möjlighet att bidra med din viktiga kunskap. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter att 
svara på.   

Under hela vårt arbete följer vi Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Det innebär att 
deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta din medverkan. De uppgifter som 
du lämnar kommer bara användas i denna studie. I studien kommer alla namn att 
avidentifieras, d.v.s. inga namn, skolor eller kommuner kommer att nämnas. Det innebär att 
dina svar behandlas helt konfidentiellt.  

Vi skulle bli väldigt tacksamma om du vill vara med i denna studie och ser verkligen fram 
emot ditt deltagande!   

Med vänliga hälsningar Kerstin och Annica   

Vid minsta fundering får du mer än gärna höra av dig till oss via mail eller telefon.   

Kerstin Hansson, mail: khn15002@student.mdh.se, mobil: xxx-xxxxxxx  

Annica Tapper, mail: atr16001@student.mdh.se, mobil: xxx-xxxxxxx  

Handledare: Margareta Sandström, senior professor i specialpedagogik vid Mälardalens 

Högskola.    
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Tiden före 

1. Hur har du upplevt andra stadieövergångar till exempel mellan åk 6 och 7? 

2. När började ni prata hemma om gymnasiet?  

3. Hur pratade ni om gymnasiet hemma och i grundskolan?  

4. Vet du om någon information om dig har förts över mellan grundskolan och 

gymnasiet? Om ja, i så fall vilken: 

Tiden under 

5. Vilka var dina förväntningar på gymnasiet? 

6. Fanns det något positivt med övergången mellan grundskolan och gymnasiet?  

7. Fanns det något negativt med övergången mellan grundskolan och gymnasiet?  

8. Vad skulle ha varit annorlunda vid din övergång mellan grundskola och gymnasiet?  

Tiden efter 

9. Hjälpte skolan dig på något sätt för att du skulle hitta nya kompisar?  Om ja, på vilket 

sätt:  Om nej, hur skulle du vilja att skolan hade hjälpt dig:  

10. Har du någon vuxen på skolan att prata med? 

11. Har du haft stöd i grundskolan? 

12. Vilket stöd har du idag?  

13. Hur upplever du din kunskapsutveckling på gymnasiet? 

14.  Hur skulle du ha önskat att det var vid din övergång från grundskolan till gymnasiet? 

 


