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Kompletterande frågor för avslutningssamtal i 
åk 9 grundsärskolan. 
Nedan följer förslag på kompletterande frågor till samtalsmallen för avslutningssamtal 
i åk 9 grundsärskolan. 

Min tid på högstadiet 

1. Jag lär mig bäst när: 

a. jag får lyssna 
b. jag får läsa 

c. jag får se på bilder, film, föremål 
d. någon visar mig hur jag ska göra 

e. jag använder dator/iPad 

i. talsyntes 

ii. skrivstöd 
iii. tal till text 

iv. muntliga anteckningar 

2. Jag jobbar bäst när: 

a. jag jobbar ensam/i eget rum 
b. jag jobbar tillsammans med en kamrat 
c. jag jobbar i grupp 

d. jag jobbar tillsammans med en vuxen 

e. när jag sitter ner 

f. när jag står upp  

3. Så här tar jag ansvar för min närvaro i skolan: 

a. jag kommer i tid till taxin på morgonen 

b. jag kommer i tid till skolan  
c. jag kommer in i tid till lektionen efter rasten 

Om mig själv 

1. Jag trivs och utvecklas bäst som person när… 
2. Mina intressen är…  

3. Vad brukar du göra: 

a. På rasterna 

b. På fritids 

c. På fritiden 

4. Jag tycker skolarbetet är meningsfullt när… 
5. Vilka ämnen/ämnesområden tycker jag om/mindre om? 

 

Utbildningsförvaltningen 

Stöddokument  
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Titta på klassens schema tillsammans med eleven. Prata om varje 
ämne/ämnesområde. Titta på alster, arbetsuppgifter, bilder/fotografier, läromedel och 
annat dokumenterat material. 

Ämne Kommentar 

Bild   

Engelska   

Hem- och konsumentkunskap   

Idrott och hälsa   

Matematik   

Modersmål   

Musik   

Naturorienterande ämnen   

Samhällsorienterande ämnen   

Slöjd textil/trä   

Svenska   

Svenska som andraspråk   

Teknik   

 

Ämnesområde Kommentar 

Estetisk verksamhet   

Kommunikation   

Motorik   

Vardagsaktiviteter   

Verklighetsuppfattning   
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Tankar om framtiden 

1. Vilka förväntningar har jag inför att börja gymnasiet? 

Hur känner du inför att börja 

gymnasiet? 

  

2. Det känns roligt/spännande att: 
a. Få en ny väg till skolan 

i. Börja åka buss 

ii. Börja åka taxi 
iii. Gå själv 

b. Börja på en ny skola 

c. Få nya klasskamrater 

d. Få nya lärare 
e. Få ny assistent 
f. Få läsa nya ämnen/ämnesområden 
g. Få lära mig nya saker 

3. Finns det något som oroar dig inför att börja gymnasiet? 

4. Det känns oroligt/nervöst att: 
a. Få en ny väg till skolan 

i. Börja åka buss 

ii. Börja åka taxi 

iii. Gå själv 

b. Hitta till den nya skolan 
c. Hitta i den nya skolan 

d. Få nya klasskamrater 
e. Få nya lärare 

f. Få ny assistent 
g. Få läsa nya ämnen/ämnesområden 
h. Äta i en ny matsal 

i. Ha idrott i en ny sal 

j. Duscha i ett nytt omklädningsrum 

5. Finns det något som din nya skola behöver känna till om dig och som din 
mentor på gymnasiet ska tala med dig om vid skolstarten? 

a. individuellt schema 

b. instruktioner steg för steg 

c. bildstöd 
d. tecken som stöd 
e. anteckningar i förväg 

f. använda minnesstöd t. ex. tankekarta 

g. dubbla uppsättningar av läromedel (skola och hem) 
h. korta pauser  
i. använda hörselkåpor  
j. lyssna på musik 

k. använda tidshjälpmedel 

l. särskild stol/särskilt bord 
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