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Abstract 
The aim of this study was to understand Special Educational Needs Coordinators´ (SENCO) 

perceptions of how pupils can be supported in school transitions from grade 6 to 7 and how 

SENCOs can be described as actors in the transition. Eight semi structured interviews were 

made with the same number of SENCOs from three different municipalities. Four of them 

employed in grade 4-6 and four in grade 7-9. 

In a thematic analysis, actions described by the SENCOs as supportive in the transition is 

discern. Building relationships between the pupils and professionals they will meet seems to be 

an especially important action. Transfer information to the receiving school, orientate the pupils 

both mentally and physically in the new context and plan the transition is also claimed to have 

powerful impact. Also, the informants mentioned the meaning of expecting positive outcomes 

in meetings with the pupils and how they will manage the transition. SENCOs as an actor in 

the transitions is portrayed as the organizer of the transition, the documenter and the filterer of 

transition information. The actions are in the study explained with the concepts of net of actions 

to visualize the schools’ organization of the transitions and street level bureaucracy how the 

SENCOs use their discretion. 

In the study the concept of net of actions was found useful to describe processes perceived to 

be fixed and chronologically. However, the processes can change in different ways depending 

on how they are constructed and reconstructed by actors´ actions and current conditions. The 

findings in this Swedish study seem to be in line with previous European research. 



Sammanfattning 
Studiens syfte var att förstå specialpedagogers erfarenheter av skolans arbete med elevers 

övergång mellan årskurs 6 och 7. I studien undersöks uppfattningar om hur skolan arbetar med 

stödjande insatser vid övergången och hur specialpedagogen kan beskrivas som aktör i 

sammanhanget. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med lika många 

specialpedagoger från totalt tre olika kommuner. Fyra av specialpedagogerna arbetade på 

mellanstadiet och fyra på högstadiet. 

Med tematisk analys urskiljs specialpedagogers uppfattningar om vilka handlingar som stödjer 

eleverna vid övergången. Bygga relationer mellan eleven och personal på den mottagande 

enheten träder fram som särskilt viktigt. Stor betydelse tillskrivs även att lämna över 

information till den mottagande skolan, orientera eleverna mentalt och fysiskt i det nya 

sammanhanget och att planera övergången. Dessutom lyfter informanterna fram vikten av att 

förvänta det positiva i mötet med eleven och hur den kommer att hantera övergången. 

Specialpedagogens roll som aktör vid övergångarna gestaltas som organisatören av 

övergångsprocessen samt som dokumenteraren och filtreraren av överlämningsinformation. 

Handlingarna förstås med begreppen handlingsnät för att synliggöra skolornas organisering av 

arbetet och närbyråkrati för hur specialpedagogens agerar i det handlingsutrymme som finns. 

Handlingsnätet bedöms i studien vara användbart för att beskriva en process som vissa stunder 

upplevs som fast och kronologisk, men som kan komma att se olika ut beroende på hur dess 

aktörer handlar och de förutsättningar som finns vid mönstrets upprepning. Studiens resultat 

bekräftar att tidigare forskning i europeisk kontext även går att känna igen i den svenska 

motsvarigheten. 
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1. Inledning 
De flesta elever i Sverige är med om skolövergångar mellan förskola, förskoleklass, grundskola 

och gymnasieskola. Skolövergångarna, eller övergångar som de i fortsättningen av texten 

kommer att benämnas, kan också handla om att elever under sin grundskoletid byter skolform 

exempelvis mellan grundskola och grundsärskola. Inom olika skolformer kan elever byta 

skolenhet även vid en flytt eller genom ett aktivt skolval. Enligt Skolverket (2014a) sker 

övergångarna för de flesta ganska obekymrat, medan de för andra kan innebära svårigheter. 

Förklaringen till svårare övergångar kan finnas på olika nivåer som individuella förutsättningar, 

gruppdynamik eller organisationens sätt att möta eleven. För att underlätta övergångarna för 

eleverna behöver de professionella som arbetar runt eleverna på olika nivåer samverka med 

varandra. I samband med övergångar genomförs till exempel ofta överlämningar då 

information om elevernas skolgång delges mottagande skola. Överlämning kan ske både 

skriftligt och muntligt (Skolverket, 2014a). 

Ibland kan specialpedagogen som ingår i elevhälsan vara den som samordnar informationen vid 

övergångar (Skolverket, 2014a). I elevhälsans arbete som främst ska bestå av förebyggande 

arbete för att främja och stödja elevernas hälsa och utveckling mot utbildningens mål (2 kap 

25§ SkolL, 2010) blir det naturligt att arbeta med övergångar för att organisera en fungerande 

verksamhet för eleven. I synnerhet kan det finnas en ökad risk för att elever som är i behov av 

särskilt stöd riskerar att hamna i svårare övergångar (Gerrbo, 2012). Då specialpedagogen i 

skolan både arbetar med förbyggande organisering och särskilt stöd undersöks här deras 

uppfattningar om hur elever kan stödjas vid övergångarna, hur skolan organiserar övergångarna 

för att stödja eleven och vilken uppgift specialpedagogerna själva uppfattar att de har i arbetet. 

I studien är jag intresserad av specialpedagogernas uppfattningar om arbetet med alla elevers 

övergångar, men utifrån specialpedagogernas yrkesroll hamnar främst elever som har varit i 

behov av särskilt stöd under sin skoltid i fokus. 

Det verkar finnas begränsat med studier i svensk kontext om övergången mellan årskurs 6 och 

7. En övergång som dock är viktig eftersom det då ofta sker ett byte av flera lärare och eleverna 

möter de lärare som ska göra den slutliga bedömningen av elevens utveckling mot 

kunskapskraven i grundskolan. Detta samtidigt som det då sker påtagliga individuella 

förändringar när eleven blir tonåringar. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med föreliggande studie är att förstå specialpedagogers erfarenheter av skolans arbete 

med elevers övergång mellan årskurs 6 och 7. I studien undersöks uppfattningar om hur skolan 

arbetar med stödjande insatser för elever vid övergången och vilken roll specialpedagogen har 

i det arbetet. Avsikten är inte att enbart fokusera på elever i behov av särskilt stöd, men såväl 

litteratur (Skolverket, 2014a; Hughes, Banks och Terras, 2013) som specialpedagogernas 

erfarenheter lägger särskild vikt vid dem vilket blir synligt i resultatet. Elever i behov av särskilt 

stöd är dock en heterogen grupp som inte gör samma erfarenheter varför det i så fall kan vara 

av intresse att i en annan studie studera specifika gruppers övergång. Det skulle till exempel 

kunna vara elever i läs- och skrivsvårigheter eller elever i socioemotionella svårigheter 

(Hughes, Banks och Terras, 2013). 

Syftet i denna studie är vidare att pröva att använda begrepp från nyare organisationsteori 

(Czarniawska, 2005) för att beskriva processen vid skolans arbete med övergången som den 

uppfattas av specialpedagogerna. 

Studiens frågeställningar är: 
 

• Vad uppfattar specialpedagoger som betydelsefullt för att stödja elever i övergången 

mellan årskurs 6 och 7? 

• Vilka handlingar uppfattar specialpedagogerna som en del av skolans organisering 

för att stödja elevernas övergång mellan årskurs 6 och 7? 

• Hur kan specialpedagogen beskrivas som aktör i samband med övergången mellan 

årskurs 6 och 7? 

 
 
 

3. Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet ges en bakgrund utifrån Skolverkets allmänna råd och tidigare forskning som 

placerar in studien i sitt sammanhang. I en svensk kontext hittades vetenskapliga artiklar främst 

om övergången mellan förskola och förskoleklass samt förskoleklass och skola. Däremot inte 

om övergången mellan årskurs 6 och 7 varför det i detta avsnitt refereras till studier i andra 

länder. Kapitlet inleds med ett avsnitt om förändringar som påverkar elevens situation. Därefter 

följer tidigare forskning om stödjande insatser vid övergången innan kapitlet avslutas med en 

genomgång om specialpedagogens roll och specialpedagogiska insatser. 
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3.1. Om förändringar av individ, grupp och organisering 
 
Att elevers skolsituation förändras under skolgången kan ses som en del av elevers naturliga 

utveckling. Hwang och Nilsson (2011) beskriver att när barn blir tonåringar förändras de 

fysiskt, kognitivt och socioemotionellt. Det kan motivera att skolan inte är statisk utan att 

exempelvis med övergångar möter deras utveckling även om förändringar kan upplevas 

problematiska. Den individuella variationen är stor under högstadieåldern, men det är ett faktum 

att den fysiska utvecklingen med könsmognad och kroppslig tillväxt påverkar omgivningens 

och ungdomens syn på varandra. Även kognitivt utvecklas elever till ungdomar genom ökad 

förmåga till abstrakt tänkande. Detsamma gäller det systematiska tänkandet liksom att i högre 

grad kunna gå utanför konventioner samt att tänka metakognitivt. Socioemotionellt kan det som 

händer förstås som att tonåringarna under den här tiden söker en ny identitet och det är då 

vanligt att kamratrelationer blir viktigare och beroendet av vuxna minskar. Tonåringen söker 

frigöra sig, men det finns fortfarande ett behov av förtroendefulla relationer med vuxna (Hwang 

och Nilsson, 2011). 

Vid övergången till årskurs 7 är det vanligt att det bildas nya klasser. Det kan vara en utmaning 

för nya grupper att hitta en fungerande gruppdynamik. Thornberg (2013) beskriver 

komplexiteten i skolans sociala liv vilket kan innebära problematiska villkor för en del elever. 

Oavsett hur eleverna har haft det före övergången kan det se annorlunda ut i en ny skolkontext. 

Alla grupper går igenom olika faser innan de förhoppningsvis landar i ett fungerande samarbete. 

De roller som skapas i grupperna är både informella och formella vilket gör att de inte alltid är 

synliga för skolans professionella. Thornberg skriver vidare att trots det kan vuxna i skolan 

påverka gruppdynamiken genom ett systematiskt värdegrundsarbete och ett auktoritativt 

ledarskap. Med tydlig ledning av pedagoger som ger utrymme för elevers delaktighet och 

etablerar goda relationer kan negativa grupprocesser motverkas och ett prosocialt sammanhang 

stödjas. 

Samtidigt som övergången till högstadiet upplevs spännande och rolig för många elever kan 

den också innebära stor oro. Elever kan helt enkelt hamna i skolsvårigheter på grund av skolans 

organisering att de förväntas vara mogna för att själva ta med sig rätt saker från skåpet i 

korridoren, hitta rätt utifrån schemat och kunna möta fler vuxna än tidigare i ett nytt hus. Gerrbo 

(2012) skriver särskilt fram stadieövergången till högstadiet som ett kritiskt moment för elever 

som varit i behov av specialpedagogiska insatser. Den egna platsen, klasskamraterna, 

hemklassrummet och den ofta betydelsefulla nära relationen till en vuxen försvinner samtidigt. 
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Hughes, Banks och Terras (2013) litteraturöversikt om övergångar till Secondary School för 

elever i behov av särskilt stöd förstärker bilden av en ökad risk att just elever i behov av särskilt 

stöd far illa vid övergångarna. De menar dock att variationen är stor för olika elever och det 

anses behövas mer forskning om det är några specifika grupper som drabbas hårdare än andra 

och vilka risk- och skyddsfaktorer det finns i samband med övergången. I en longitudinell studie 

som genomfördes i Skottland skriver West, Sweeting och Young (2010) att det föreligger en 

klar risk att elevernas framtida välbefinnande och lärande påverkas negativt för elever som inte 

får en fungerande skolövergång. Elever följdes upp efter att de lämnat Secondary School. Även 

om variationen var stor både beroende på individuella förutsättningar och andra variabler 

identifierades en ökad risk, i synnerhet gällande risken för depression. Bru, Stornes, Munthe 

och Thuen (2010) bekräftar i en norsk studie att det går att se att elever får mindre stöd av lärare 

i tonåren än tidigare, men att det inte säkert handlar så mycket om övergången i sig utan snarare 

om elevens ökande ålder. Författarna tittade på elevuppfattningar om lärares stöd även då det 

gått en tid och eleverna hade etablerat sig på den nya skolan och fann att de då upplevde att 

lärarnas stöd hade minskat jämför med när de började på enheten. 

3.2. Om stödjande faktorer vid övergångar 
 
Brewin och Statham (2011) genomförde en studie i Wales där familjehemsplacerade elever och 

vuxna i deras omgivning intervjuades om övergången. Resultatet visade att ingen enskild faktor 

var avgörande för en mjuk övergång utan att samverkan mellan olika faktorer på olika nivåer 

fungerade stödjande för eleven. Med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som 

utgångpunkt sammanfattades fyra viktiga principer. För det första att informationen delades 

mellan de inblandade före och i samband med övergången. För det andra att ha en holistisk syn 

på elevens skolsituation vilket innebär att det arbetas på flera nivåer. En tredje princip handlar 

om att minska skillnader mellan eleven och andra elever vilket bland annat kan innebära att inte 

ta med eleven i planeringsmöten som de inte är direkt berörda av och så långt som möjligt 

undvika att eleven inte kan vara med i ordinarie grupps aktiviteter. Den sista principen handlar 

om att alla insatser inte passar alla vilket leder till att det behöver finnas en viss flexibilitet i 

övergångsarbetet. 

Coffey (2013) skriver särskilt fram relationer som nyckeln till lyckade övergångar. Det gäller 

relationerna mellan elever, mellan elev och lärare, mellan hem och skola och mellan 

professionella. Genom förtroendefulla relationer skapas trygghet och både ökad vilja och 

möjlighet att nå önskade mål. 
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En mindre engelsk studie genomförd av Bark och Brooks (2016) beskriver att riktad träning i 

läsning och skrivning till elever med mildare läs-och skrivsvårigheter kan ha viss betydelse 

inför övergången. Insatsen hade visserligen blygsam effekt på elevernas läs- och skrivförmåga 

annat än att den underhöll elevernas förmåga under sommarlovet. Däremot indikerade studien 

att deltagarna fick ökat självförtroende, ökad självständighet och metakognitiv förmåga inför 

övergången. 

3.3. Om specialpedagogens roll och specialpedagogiska insatser 
 
Specialpedagogen ingår som regel i elevhälsan. Till skillnad från övriga yrkesgrupper i 

elevhälsan är specialpedagogen inte framskriven som en självklar yrkesgrupp enligt skollagen 

(2 kap 25§ SkolL, 2010). Specialpedagogen kan dock mycket väl vara den som representerar 

den specialpedagogiska kompetensen som ska finnas med i elevhälsans arbete att främst arbeta 

förebyggande för att främja och stödja elevernas hälsa och utveckling mot utbildningens mål. I 

examensordningen för specialpedagogprogrammet (SFS 2007:638) anges bland annat att 

specialpedagogen ska ha kompetens för arbete med och utreda behov av särskilt stöd samt 

kunna vara en kvalificerad samtalspartner i pedagogiska frågor. Detta kan komma till 

användning i arbetet med elevernas övergång i allmänhet och med elever i behov av särskilt 

stöd i synnerhet. Enligt Skolverket (2014a) kan specialpedagogen ha en samordnande roll i 

övergångsarbetet. 

I Skolverkets (2014b) beskrivning av anpassad undervisning till olika elevers situation anges 

att det för de flesta ska räcka med den ledning och stimulans som läraren tillhandahåller genom 

sin planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. För vissa elever kan det vara 

aktuellt med extra anpassningar under en kortare eller längre tid. Extra anpassningar kan vara 

på organisations-, grupp- eller individnivå och innebära tillfälliga specialpedagogiska insatser. 

Om de extra anpassningarna bedöms som varaktiga eller insatserna är omfattande, räknas de 

istället som särskilt stöd vilket sällan passerar utan att specialpedagogen på något sätt är 

delaktig i insatsen, antingen som samtalspartner till de professionella eller genom att arbeta 

aktivt med eleven. Särskilt stöd ska föregås av en utredning om eleven är i behov av särskilt 

stöd. Rimligen behöver inte allt som sker inom fältet ledning och stimulans överlämnas till 

mottagande skola, men Skolverket (2014a) skriver att det är lämpligt att överlämna extra 

anpassningarna och särskilt stöd vid övergångar. 

Gerrbo (2012) använder begreppet situerade skolsvårigheter som ett sätt att se de svårigheter 

som elever i behov av särskilt stöd hamnar i mot bakgrund av skolans sätt att organisera 
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undervisningen. Att inte göra eleven till problembärare utan istället hitta lösningar på 

problematiska situationer i skolans sätt att organisera undervisningen är ett etablerat synsätt 

inom specialpedagogik även om det inte alltid blir så i praktiken (Persson, 2013). Skolverket 

(2014a) beskriver dock att svårigheter som eleven hamnar i kan förklaras på såväl individ, 

grupp eller organisationsnivå. Exempelvis finns det stöd i forskning för att inte bara försöka 

organisera bort läs- och skrivsvårigheter utan att snarare sätta in riktade träningsinsatser då en 

del elever kan ha behov av mer individuell träning än andra utifrån sina förutsättningar (Druid- 

Glentow, 2006). Dock blir det skolans uppgift att organisera en lärmiljö som är tillgänglig för 

alla elever att utvecklas utifrån sina förutsättningar och där individuellt riktade insatser i så liten 

utsträckning som möjligt exkluderar eleven från övrig verksamhet (3 kap 5-8§ SkolL, 2010). 

Gerrbo (2012) skriver fram fem övergripande begrepp för specialpedagogiska insatser. Nära 

lärarskap vilket innebär att någon av pedagogerna, inte nödvändigtvis specialpedagogen, 

bygger relation med eleven och är följsam och tillgänglig för eleven i kommunikation och 

undervisning, ibland genom arbete en-till-en. Avståndsreducering handlar om att anpassa 

uppgifter och krav genom att förenkla och förkorta. Ett närliggande begrepp är överbryggning, 

men som till skillnad från att anpassa uppgiften handlar om att förstärka stödstrukturen runt 

eleven. Detta genom till exempel uppmuntran, strategistöd och förförståelse för att eleven ska 

komma närmare uppgift och innehåll. Kollektivt lärande innebär att främst personal, men det 

går även att tänka att elevgruppen utbildas i förståelse för olikheter och specialpedagogisk 

kunskap. Det sista begreppet är särskild omgruppering som innebär placering utanför ordinarie 

undervisning genom till exempel hemundervisning eller särskild undervisningsgrupp. 

Gällande dokumentation av stödinsatser har pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och 

dokumentation av extra anpassningar en central roll (Skolverket, 2014b). Dels som verktyg vid 

planering, genomförande och utvärdering av insatser, dels som dokumentation i efterhand av 

vilket stöd som har getts och varför. Asp-Onsjö (2006) belyser dock att dokument som 

åtgärdsprogram enligt ”konstens alla regler” inte med självklarhet leder till god kvalitet i det 

praktiska arbetet. Det mest avgörande för ett lyckat resultat i arbetet med dokumenten är att 

insatser skapas i dialog mellan de inblandade och tar sin utgångspunkt i elevens behov och 

intresse vilket rimligen innebär att nya sådana dialoger behöver föras i samband med 

övergången. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Gerrbos (2012) avhandling om specialpedagogisk verksamhet inspirerade mig till att använda 

begrepp från organisationsteori i studien eftersom den handlar om en organisatorisk förändring 

under elevens skolgång. Specialpedagogiken har länge brottats med att komma ifrån det 

kompensatoriska perspektivet på individnivå och istället arbeta mer förebyggande för att 

organisera en tillgänglig lärmiljö som klarar att möta elever med olika behov (Persson, 2013). 

Specialpedagogen har en uttalad roll som aktör i organiseringen av skolans arbete även om det 

inte sker i form av ett chefsskap utan kanske mer som en byråkrat nära samhällsmedborgaren 

(SFS 2007:638). Begreppen handlingsnät och närbyråkrati som presenteras nedan har därför 

använts i analysarbetets teoretiska del för att förstå skolans organisering av övergången och 

specialpedagogen som aktör vid övergången. 

4.1. Handlingsnät 
 
Czarniawska (2005) har utvecklat ett organisationsteoretiskt begrepp som hon kallar för 

handlingsnät. I föreliggande studie görs ett försök att använda begreppet för att förstå hur 

specialpedagogerna uppfattar processarbetet att organisera övergången. Inom 

organisationsteori har det tidigare varit rådande att utgå från diffusionsmodellen där 

organisationer kan liknas vid en maskin där allt går i en förutbestämd ordning vilket resulterar 

i ett förutbestämt mål. I synnerhet i människobehandlande organisationer finns det flera 

problem med diffusionsmodellen då det sällan går att bestämma i förväg hur människor ska 

reagera och det behövs flexibilitet när förutsättningarna förändras till exempel utifrån personal 

och lokaler. Som ett alternativ har nyare organisationsteori istället arbetat med 

översättningsmodellen då själva processerna hamnat i fokus. Czarniawska beskriver även en 

språklig utveckling från att tala om organisationer till att tala om organisering i ett försök att bli 

mer processinriktad. Översättningsmodellen sätter fokus på skapande, dialog och en reaktiv 

hållning till sammanhangets pågående verksamhet. I sökandet efter görandet har teoriutvecklare 

enligt Czarniawska försökt att på olika sätt ersätta substantiven med verb i beskrivningarna. 

Ibland har dock substantiven ersatts med nya substantiv men som upplevs vara mer dynamiska 

som när organisation kallas organisering. 

I Czarniawskas (2005) begrepp handlingsnät utgår en från betydelsefulla handlingar som 

upprepas och på så sätt bildar ett handlingsmönster. Ett etablerat handlingsmönster kan då 

uppfattas som en förgivettagen institution. En viss ordning upplevs råda vid en viss tidpunkt 

vilken kan ge en känsla av att organiserandet är klart. Handlingsnätet ska dock ses som något 
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som är under ständig utveckling beroende på hur de aktörer agerar som kommer att iscensätta 

handlingarna i skapandet och återskapandet av handlingsnätet. På så sätt sker kontinuerligt 

förändringar utifrån nya förutsättningar och idéer. 

4.2. Närbyråkrati 
 
Utifrån Lipskys (2010) begrepp Street Level Bureaucracy försöker jag synliggöra 

specialpedagogen som aktör i samband med övergången. Begreppet har i studien översatts till 

närbyråkrati och specialpedagogen förstås som närbyråkrat. Skolan som närbyråkrati är en 

demokratiskt styrd organisation som utifrån rådande normer och värderingar både ska skydda 

och utveckla människors välbefinnande. Politiska mål kan ha skarpa formuleringar om att varje 

individ ska få trygghet, service och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina 

förutsättningar. Arbetet att verkställa demokratiska beslut blir då också föremål för omfattande 

juridisk och administrativ styrning. Samtidigt finns det förväntningar att inom närbyråkratin 

bidra till ett visst mått av disciplinering av medborgarna att inordna sig i samhällsstrukturen. 

Ett komplext arbete som dessutom ofta behöver ske inom begränsade ekonomiska ramar. För 

att lyckas med uppgiften krävs interaktion mellan professionella och samhällsmedborgare, med 

en medvetenhet om att det råder maktförhållanden både mellan professionella och mellan 

professionella och samhällsmedborgare. (Johansson, Dellgran och Höjer, 2015; Lipsky, 2010). 

Inom närbyråkratin finns aktörer med olika uppgifter. Lipsky (2010) urskiljer framför allt bland 

de professionella de med chefsfunktion och de som utför det praktiska arbetet med 

samhällsmedborgaren, närbyråkraterna. Att utföra sitt arbete i interaktion med människor och 

samtidigt rätta sig efter beslut som andra har fattat kan ses som att den professionella har ett 

mycket begränsat handlingsutrymme och leda till osäkerhet och svårigheter att följa upp 

verksamhetens mål. Det är dock möjligt att vända på perspektivet och istället se närbyråkratens 

komplexa förhållanden som anledningen till att det finns ett stort handlingsutrymme för hur 

medborgaren ska bemötas av det offentliga och vilken insats som är lämplig i vilket ärende. 

Verksamheterna kan vara lätta att kritisera utifrån de val som görs i olika dilemman, men är 

också beroende av närbyråkraternas flexibilitet och handlingsfrihet. Närbyråkraten är i behov 

av att bygga upp en professionalism som kan vara svår att kopiera eller beskriva som manual. 

Begreppet bidrar här med förståelse av specialpedagogernas roll. Specialpedagogen hamnar i 

en roll med både stort ansvar och stor frihet att tillsammans med andra hitta vägar för elever 

som har hamnat i sociala och kunskapsmässiga skolsvårigheter (Gerrbo, 2012). Även om 

specialpedagogens juridiska ansvar är betydligt mindre än rektors, och även lärarens 
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myndighetsutövning vid betygsättning, går det att argumentera för ett stort moraliskt ansvar. 

Specialpedagogen förväntas kunna bidra med kunskap som både förebygger skolsvårigheter 

och ger stöd att ta sig ur dem när lärare inte hittar lösningar (SFS 2007:638). För att kunna 

hantera uppgiften krävs kunskap om styrdokument, pedagogisk kompetens och ibland vad 

Gerrbo (2012) kallar specialpedagogisk tool dropping. Det senare innebär att släppa verktygen 

som används per automatik för att istället hitta flexibla lösningar som inte ingår i de etablerade 

rutinerna. 

Lipsky (2010) beskriver olika strategier som den professionella använder för att hantera de 

komplexa förhållandena. En strategi kan vara att anpassa förväntningar både när det gäller den 

egna insatsen och vad som är möjligt att uträtta i organisationen. En annan strategi är att 

utveckla rutiner för att förenkla ärenden och kategorisera samhällsmedborgarna, i detta fall 

elever, som närbyråkraten arbetar för att stödja. I 2010 års utgåva skissar Lipsky på ett par 

tänkbara alternativ för hur närbyråkratens framtid kan se ut. Att ytterligare systematisera 

kontakten med medborgaren för att kostnadseffektivisera och ge likvärdig behandling eller att 

beskydda närbyråkratens handlingsutrymme för att kunna tillhandahålla god service. 

 

5. Metod och etiska överväganden 
Under den här rubriken beskrivs mitt tillvägagångssätt för studiens genomförande. Studien har 

en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig empiri. Valet av 

kvalitativ metod motiverades med att ha en öppenhet inför det som informanterna valde att lyfta 

fram som mest betydelsefullt vid övergångarna och då kunna ställa följdfrågor i samband med 

empirinsamlingen. Socialkonstruktionism som beskrivs nedan är i studien en central 

utgångspunkt när det gäller vilken kunskap jag anser mig ha möjlighet att producera genom 

studien. 

5.1. Socialkonstruktionism 
 
Socialkonstruktionismen utgår från att verkligheten är en konstruktion av människor. Vår 

uppfattning av olika fenomen och hur vi beskriver dem med vårt språk är det sättet som 

verkligheten också konstrueras (Allwood & Eriksson, 2017). Den verklighet vi erfar är inte 

enbart formulerad av egna kognitiva konstruktioner utan också beroende av mötet med andra 

beskrivningar som justerar våra uppfattningar. Verkligheten som social konstruktion innebär 

också att den går att konstruera om genom att synliggöra konstruktioner som är problematiska. 

Det är något som till exempel har använts inom genusvetenskap. Kritik som kan riktats mot 
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socialkonstruktionism har handlat om att fysiska ting knappast kan ses som enbart språkliga 

konstruktioner. En stenmur är ett faktum när vi går in i den oavsett hur den har beskrivits. 

Samtidigt är det inget som socialkonstruktionisten har invändningar mot utan det handlar 

snarare om att i så fall fundera på huruvida murens ska förstås som till exempel ett skydd, hinder 

eller trivsel för människor. Om studien handlar om att beskriva fysiska tings naturvetenskapliga 

egenskaper är socialkonstruktionismen inte ett lämpligt perspektiv, men handlar det om 

människors uppfattningar i en komplex verksamhet som skolan är det desto mer användbart (se 

t ex Allwood & Eriksson, 2017; Czarniawska, 2005). Med studien hoppas jag kunna bidra med 

kunskap om specialpedagogernas uppfattningar om övergångarna och deras roll vilket dock inte 

nödvändigtvis stämmer överens med alla andras uppfattningar, men ändå kan bidra till 

förståelse av det som sker. Det är dock viktigt att vara medveten om att på liknande sätt som 

informanternas tidigare erfarenheter påverkar hur de förstår intervjufrågorna påverkas min och 

läsarens tidigare erfarenheter förståelsen av hur vi uppfattar deras svar (Allwood & Eriksson, 

2017). Samtidigt är vårt språk som utvecklats gemensamt i tid och rum och bidragit till 

gemensamma referenspunkter vårt viktigaste verktyg att förstå fenomen (Säljö, 2014). Utifrån 

detta är det möjligt att anse att det finns ett begränsat antal olika uppfattningar kring en 

företeelse (Dahlgren & Johansson, 2015). 

5.2. Litteratursökning 
 
Inför arbetet med avsnittet Tidigare forskning gjorde jag sökningar i Unisearch och ERIC via 

Linköpings universitetsbibliotek. Sökorden som användes var skolövergångar, överlämning, 

school transition+secondary school. Vid sökningen av vetenskapligt granskade artiklar hittades 

svenska artiklar skrivna om elevers övergång från förskola till förskoleklass och skola, men 

däremot inte om övergången mellan årskurs 6 och 7. Eftersom studiens fokus var en övergång 

när eleverna redan var vana vid skolans kontext gjordes valet att inte ta med artiklar som berörde 

förskola och förskoleklass. När sökningen vidgades till andra länder hittades desto fler artiklar 

om motsvarande övergång. Av de 47 träffarna valdes artiklar som ansågs bidra med lämplig 

bakgrundsförståelse för studien. Sökningen efter vetenskapliga artiklar kompletterades med 

litteratur från utbildningens tidigare kurser eller den sökta litteraturens referenser. Kontakt togs 

också med Skolinspektionen då de hade en pågående kvalitetsgranskning om skolans arbete 

med övergången till år 7. Granskningen publiceras dock först till sommaren 2018 så inget 

material därifrån kom med i föreliggande studies bakgrund. Som avslutning på 

litteratursökningen gjordes en sökning i Divaportalen med samma sökord som nämnts ovan. 

Dock utan att ytterligare referenser kom att läggas till i studiens referenslista. 
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5.3. Urval 
 
Studiens empiri kommer från kvalitativa intervjuer med åtta specialpedagoger från tre 

kommuner i Götaland. Fyra verksamma på 4-6 och fyra på 7-9. Urvalet kan beskrivas som en 

kombination av kriterieurval (Dalen, 2015) och bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Kriterieurval på så sätt att fyra informanter skulle vara verksamma som specialpedagoger på 4- 

6 eller och fyra på 7-9. Hälften av skolorna skulle vara placerade i en större kommun och 

hälften i en mindre för att öka möjligheten av olika erfarenheter. De informanterna som var 

verksamma i den större kommunen fick med fördel tillhöra olika upptagningsområde även om 

så blev fallet för två informanter. I ett tidigt skede hade jag även funderingar på att kontakta 

friskolor, men eftersom den som låg närmast till hands var organiserad F-5 och 6-9 kontaktades 

den inte. Bekvämlighetsurval användes genom den geografiska hänsyn som avgjorde vilka 

skolor som kontaktades samt att tidsaspekten ledde till att de som snabbast gav sitt medgivande 

också var de som medverkade i studien. Det innebar att fem informanter kom från den större 

kommunen istället för de tänkta fyra och istället endast en informant från en av de mindre 

kommunerna. I ett första steg informerades rektorer via e-post att personal kontaktades och 

därefter kontaktades specialpedagoger på skolorna (se bilaga 1). De som visade intresse att 

ställa upp på intervju kontaktades sedan för att avtala en tid för intervjun. Samtliga informanter 

hade minst 15 års erfarenhet av att arbeta som pedagoger och det var minst fem år sen de 

avslutade sin utbildning till specialpedagog eller i två fall till speciallärare. Speciallärarna 

arbetade båda i nuläget på specialpedagogtjänster. De sex kvinnorna och två männen jämnt 

fördelade på de båda stadierna har i studien fått fingerade namn på ett sätt som gör det möjligt 

att förstå kön och vilket stadie de är verksamma på. Det senare genom att specialpedagoger 

verksamma på mellanstadiet (4-6) kallas vid ett namn som börjar på M. Specialpedagoger som 

är verksamma på högstadiet (7-9) kallas istället vid ett namn som börjar på H (se nedan). 
 

Mellanstadiet Högstadiet 
Maria Hedvig 

Malin Hanna 

Mats Henrik 

Mona Hedda 
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5.4. Intervjuer 
 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes på de skolor som informanterna var 

verksamma på med ett undantag då intervjun istället genomfördes i hemmet. Intervjuer bör 

genomföras i en lugn miljö med kontrollerad inspelningsutrustning, vilket eftersträvades 

(Bryman, 2011). De spelades in med två ljudinspelare för att minska risken för teknisk 

problematik. Inspelningarna var mellan 26 - 41 minuter. En intervjuguide utformades (se bilaga 

2) och en förkortad pilotintervju genomfördes för att få respons på hur frågorna uppfattades. 

Detta för att tydliga teman eller frågor i en intervjuguide lättare besvarar frågeställningarna (se 

t ex Bryman, 2011; Dalen, 2015). Pilotintervjun ledde till att frågorna disponerades om men 

vid genomförandet av intervjuerna återgick jag vid några tillfällen till den tidigare ordningen 

beroende på vad informanterna började tala om. För att få så uttömmande svar som möjligt 

försökte jag att med följdfrågor och kroppsspråk visa mitt intresse för informanternas berättelse, 

så kallad probing (Dahlgren och Johansson, 2015). 

5.5. Systematisering och analys av data 
 
Analysmetoden som användes var inspirerad av tematisk analys som den beskrivs av Braun och 

Clarke (2006). Metoden kan sammanfattas i sex faser: 

1. Transkribera och bli bekant med materialet 

2. Kodning 

3. Söka teman 

4. Kontrollera att temana har stöd i koderna och transkriberingarna 

5. Definiera och namnge temana 

6. Skriv fram analysen i en rapport 
 
Första fasen handlade om att bli familjär med empirin vilket skedde genom att transkribera 

intervjuerna med fokus på de sagda orden. Kortare pauser noterades med kommatecken, medan 

längre pauser noterades med tre punkter. När informanterna själva citerade andra personer eller 

sig själva noterades det med kursiv stil i transkriberingarna, men i denna text är de i så fall 

noterade med citationstecken. När jag utelämnat avsnitt i de citat som redovisas har jag noterat 

det med […]. Efter att transkriberingarna var klara läste jag igenom dem för att få ytterligare 

överblick. I detta läge sparades även transkriberingarna i ett samlat, men förkortat dokument 

där utsagor som bedömdes vara ovidkommande hade raderats. Detta för att öka 

överblickbarheten. I andra fasen påbörjades kodningen genom att infoga kommentarer i 
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dokumentet. Kommentarerna var sammanfattade fraser eller ord som bedömdes betydelsefulla 

utifrån studiens frågeställningar. Därefter sorterades koderna in i grupper med olika rubriker i 

en tredje fas. Fjärde fasen innebar att gå tillbaka till originaltranskriberingarna för att 

kontrollera att ingen betydelsefull information hade gått förlorad och därefter göra en skiss på 

de olika teman som kunde besvara frågeställningarna. När processen upplevdes mättad var det 

dags att i den femte fasen kontrastera de olika temana mot varandra för att göra dem så unika 

som möjligt. Slutligen namngavs de definitivt utifrån det som ansågs mest betydelsebärande 

när examensarbetets resultatdel skrevs fram. 

I analysen lades särskild vikt vid sökandet efter handlingar. Efter den empirinära analysen gick 

jag vidare till en teoretisk analys för att pröva användbarheten av det teoretiska begreppet 

handlingsnät. De handlingar som uppfattades i specialpedagogernas beskrivningar användes 

för att skissa fram ett handlingsnät för skolans arbete med övergångar. 

5.6. Etiska överväganden 
 
I samband med alla intervjustudier behöver det göras etiska reflektioner (Dalen, 2015). I detta 

fall har utgångspunkten varit Vetenskapsrådets (2007) fyra huvudkrav om information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informanterna tillfrågades om samtycke när 

information gavs om studiens syfte och sammanhang. Eftersom studien inte har för avsikt att 

beskriva individers egna livssituationer bedömdes det inte nödvändigt att be om skriftligt 

medgivande eller ge annan skriftlig information till informanterna än vad som framgick i det e- 

postmeddelande som skickades ut i samband med frågan om att delta. Informanterna fick 

kännedom om att empirin behandlas konfidentiellt och endast används till examensarbetet, men 

att det kan föreligga ett visst konfidentialitetsproblem när få personer i en bestämd yrkesroll 

intervjuas. Namn på personer har ändrats för att minska risken för att någon ska bli igenkänd. 

Eftersom det är de professionellas uppfattningar som är i fokus för uppgiften och inga elever 

behöver namnges informerades ingen annan än informanterna och deras rektor om studien. 

 

6. Resultat 
I denna del redovisas studiens resultat. Inledningsvis ges en beskrivning av de teman som har 

kunnat urskiljas för att möta studiens frågeställning om vad specialpedagogerna uppfattar som 

betydelsefullt för att stödja eleven i övergången. Därefter föreslås hur det handlingsnät som 

skapas och återskapas vid skolornas arbete med övergången kan se ut. Slutligen redovisas teman 

som bidrar med att förstå specialpedagogens roll vid övergången. 
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6. 1. Stödjande faktorer vid övergången 
 
I följande avsnitt redovisas de teman som jag har kunnat urskilja som specialpedagogernas 

uppfattningar av stödjande faktorer vid övergången. Bygga relationer och lämna över 

information är de som fått störst utrymme i empirin och så också i resultatet. Orientera eleven 

handlar om att skapa mentala bilder och besöka det fysiska rummet som stöd för vad som ska 

komma. Planera kan ses som ett sätt att skapa ordning i görandet medan förvänta bidrar till ett 

gångbart förhållningssätt. 

6.1.1. Bygga relation 

Det som allra tydligast träder fram i empirin är relationens avgörande betydelse för en lyckad 

övergång. Samtliga informanter nämner relationens betydelse till exempel genom det arbete 

som sker när klasserna byggs av mottagande skola utifrån viss information från den 

överlämnande skolan. Att i möjligaste mån bygga fungerande grupper och sen ordna aktiviteter 

som lägerskola eller välkomnandedag för att grupperna ska lära känna varandra och få en bra 

start är återkommande. 

Hedvig: Ja, relationerna är viktig. Och där handlar det ju om hur man har jobbat innan en övergång 
för att de ska lära känna varandra också. Likadant hur man jobbar vid skolstart. 

 
Någon informant lyfter fram det omvända. Den oro det kan finnas att en elev kan hamna fel när 

friheten blir större och nya kompisar kan få eleven att göra saker som den inte mår väl av. 

Ytterligare en vändning är dock att andra elever får en möjlighet att lämna relationer och roller 

som inte fungerat på den gamla skolan. Oavsett om tidigare relationer är positiva eller ej kan 

det vara till stöd för eleven att bygga nya relationer. 

Malin: … för många tror jag det är bra med ett byte också. Man lär sig hur andra vuxna fungerar 
och annat arbetssätt och så där också. Sen tror jag det är bra också det här bytet att man kommer 
med andra elever, ja. En del bor i stan och det blandas upp på ett helt annat sätt och det tror jag är 
bra för det är en lagom brytpunkt där efter sexan tycker jag. 

Samma resonemang om att å ena sidan lämna icke fungerande relationer för nya fungerande 

relationer och å andra sidan kanske lämna de fungerande och inte hitta rätt på den nya skolan 

gäller även relationen mellan pedagog och elev vilken behöver byggas. 

Mats: Jag brukar säga det ofta. En del lärare brukar tycka det att dom har ingen respekt längre. Då 
brukar jag tänka så här att respekt är ingenting man har med sig för att man råkar vara lärare av 
automatik, utan det måste vinnas. 

 
Några informanter berättar om hur betydelsefullt det har varit när någon pedagog i förväg har 

knutit kontakt med eleven. Det har kunnat ske på olika sätt. Ett sätt är genom att en pedagog 
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besökt eleven på den överlämnande skolan. Andra gånger genom att läraren har undervisat 

redan i sexan. 

Maria: Jag hade en för några år sen en elev som var svår, som inte, ja han var svårmotiverad och 
då var det ju en som hade honom i idrott redan på högstadiet. Han ville gärna jobba med den här 
eleven. Så då blev det jättebra när läraren redan hade haft sexorna eller femmorna då. Innan dom 
kommer dit för då har ju dom ett ansikte på dom för det är ju svårt att beskriva en människa. 

I relationen mellan pedagog och elev lyfter Mats också värdet av matchning utifrån det som 

beskrivs som ett faktum att vissa pedagoger har en särskild fallenhet för att kunna bygga goda 

relationer. En utmaning i detta blir att lärare idag är mer rörliga vilket Maria sammanfattar på 

följande sätt. 

Maria: Det är ju väldigt svårt för lärarna vet ju, man vet ju inte alltid vilka lärare som kommer 
alltid. Eftersom det är lärare som säger upp sig under sommaren och, man kan säga att det ska vara 
vissa lärare men sen slutar nån under sommaren. 

 
[…] 

 
Om man tänker när vi var yngre för 20 år sen då visste man ju vem man skulle ha. Man visste ju när 
man gick i tvåan, trean vilka lärare man skulle ha sen. 

 
Relationen och den dialogen som kan följa med en god relation lyfts också fram när det gäller 

pedagog och vårdnadshavare. Även dem emellan är det betydelsefullt med en god relation och 

dialog. Mona beskriver en lyckad övergång för en elev i behov av särskilt stöd och summerar 

vad det berodde på. 

Mona: Jag tror att det var ett väldigt gott samarbete mellan vårdnadshavare och mottagande skola. 
Det tror jag. Förstående pedagoger, och väldigt, väldigt bra föräldrar. 

 
Relationen har betydelse för alla elever, men tycks i synnerhet bli viktig för elever i behov av 

särskilt stöd, se till exempel Marias citat ovan. Hanna och Mats återkommer i slutet av 

intervjuerna till relationens betydelse för elever i behov av särskilt stöd ska få en lyckad 

övergång. 

6.1.2. Lämna över 

Att den mottagande skolan på något sätt tar del av skriftliga dokument och muntliga 

beskrivningar från den överlämnande skolan beskrivs av samtliga informanter. Undantaget är 

elever som går till andra skolor än den vanligaste. I synnerhet när det gäller friskolor begränsas 

möjligheten till överlämning då det är vårdnadshavare som äger dokumenten och ibland väljer 

att de inte ska lämnas över till mottagande skola. Överlämnande skola ställer som regel upp 

med ett fysiskt möte när vårdnadshavare ber om det, men tar sällan initiativ till ett sådant. 
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Angående vad som bör lämnas över finns en viss spridning i empirin. Alla informanter nämner 

med självklarhet att stödinsatser som handlar om till exempel tydligare scheman eller 

alternativa verktyg till läsning och skrivning bör nämnas. Det som fungerar för eleven och 

elevens styrkor är viktigt att känna till. Däremot skiljer sig informanterna åt något när det 

kommer till svårigheter som eleven har hamnat i. 

Hedda: Ja, det är svårt att svara på också. Ibland säger vi att vi vill veta allt för det är först efteråt 
som man vet vad man behövde veta. Sen är det ju alltid intressant. Det kan ju vara elever som man 
är jätteorolig för och som man har jobbat jättemycket med och som man är jätteorolig för men som 
det går ganska bra sen när man kommer hit. Sen är det ju tvärtom att det här flyter på att med det 
här stödet har det gått så bra och det blir större problem här istället. 

 
Henrik trycker på att betona det som fungerar: 

 
Henrik: Men jag, när jag tänker lite på vad jag skulle vilja ha vad man kan nischa, det är ju lite att 
försöka få en överlämning lite lösningsinriktad. Att i en del elevers situationer är det oerhört mycket 
som är svart och knepigt och svårt och då får man kanske fokusera på det som fungerar och kanske 
göra mycket av det. 

 
Andra är inne på att vara måttfull med antalet ord för att det ska gå att ta emot all information. 

Problemet med att hantera alltför mycket information är något som även de specialpedagoger 

som förespråkar utförliga överlämningar problematiserar. Maria nämner dilemmat att 

beskrivningarna trots allt är bilder som inte ens de överlämnande lärarna behöver vara överens 

om vilket gör det viktigt att begränsa överlämningen till det som anses mest väsentligt: 

Maria: Om vi säger att vi skulle ha en klass du och jag nu så ser ju jag på ett sätt och du på ett 
annat. Då behöver ju inte jag överösa dig med min bild. Du ser ju ändå något annat än det jag 
säger. 

 
Vikten av ett professionellt språk betonas av informanterna. Hanna beskriver att ett 

professionellt språk behövs från alla professionella. Hedvig upplever att sättet att tala om elever 

har förändrats under åren och det som skulle kunna beskrivas som skvaller har minskat. Henrik 

funderar på att det kan finnas en del kvar att göra gällande överlämningar som skriver fram en 

negativ bild av elever. 

Henrik: Alltså man skulle kunna träna sig mer i omformuleringar. Man kan ju säga att ett elever är 
oflexibelt, men man kan ju också säga att elever har behov av ett följsamt bemötande. Den typen av 
omformuleringar tror jag skapar en bättre lärarkultur. 

 
Återkommande i empirin är två sorters överlämningsmöten vilka kan ske i olika ordning. Det 

ena är ett möte mellan elevhälsoteamet och åtminstone några undervisande lärare från båda 

skolorna då eleverna på grupplistan gås igenom och kort information ges. Det andra är en mer 

utförlig överlämning på individnivå för elev i behov av ett omfattande särskilt stöd då 

vårdnadshavare och ibland även eleven kan delta när elevhälsoteamen och eventuellt mentorer 
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från de båda skolorna träffas. Om vårdnadshavare och elever inte deltar har de åtminstone fått 

tydlig information om vad som sägs. Hedda beskriver att den gruppöverlämningen som varit en 

bit in på höstterminen inte alltid blivit av då den av varken överlämnande eller mottagande 

lärare upplevts behövas längre. 

Även om överlämningen är tydlig med vilket stöd som eleven är i behov av blir det ibland 

synligt att specialpedagogerna är medvetna om de komplexa förhållandena som kan råda på 

den andra skolan. 

Mona: Dom står ju i samma dilemma som vi har. Att dom har dom resurser dom har. Dom har inte 
dom möjligheterna. Dom försöker skapa mindre sammanhang i så stor utsträckning som möjligt, 
men dom har sina begränsningar också 

 
Hur och vilka dokument som lämnas över ser lite olika ut. Någon använder sig av Skolverkets 

blanketter för överlämning på individnivå, medan andra använder grupplistor med noteringar 

som mottagande lärare ibland gör själva. Maria beskriver att klassöversikter med 

färgmarkeringar för hur elever klarar sig i olika ämnen upplevs fungera bra då det annars kan 

bli väldigt mycket ord. Specialpedagogerna beskriver alla att de fått ett tydligare uppdrag att 

dokumentera mötesanteckningar, kartläggningar och åtgärdsprogram i en digital elevjournal, 

men att pappersakter i olika utsträckning fortfarande lever kvar. Eftersom det ofta är samma 

huvudman så följer akterna med eleven till den mottagande skolan. 

6.1.3. Orientera eleven 

Den ökade friheten och självständigheten beskrivs som något elever kan hamna i svårigheter 

på grund av. Jämfört med att vara i lokaler och med rutiner som eleven är förtrogen med 

förväntas eleven på högstadiet ta större ansvar för tider, material och det egna arbetet. 

Mats: Man har ett system som inte riktigt stämmer överens med det en sån här skola som vi har här. 
Det är många kontakter. Alltså det här klassiska då, ett skåp där dom ska ha alla sina grejer. Dom 
som har svårt att hålla ordning i en bänk har ju också svårt att hålla ordning i ett skåp. 

 
Ett sätt att öka tryggheten för eleven är att det ges möjlighet att lära känna även det fysiska rum 

som de senare ska vara i. Vårdnadshavare bjuds in till föräldramöte och det kan ibland ordnas 

öppet hus på skolorna. Någon skola arbetar med att elever och personal på mottagande skola 

besöker den överlämnande enheten för att informera om högstadiet. På gruppnivå görs detta på 

mottagande enheter genom särskilda dagar som språkdagar då moderna språk prövas eller 

välkomnandedagar då de nya grupperna får möjlighet att träffa varandra och de nya mentorerna. 

Mona: Jag tycker nog att ambitionen här att det ska bli så bra som möjligt, när dom här klasserna 
är byggda så om man säger så har dom ju en dag när dom är på högstadieskolan med sina nya 
klasskamrater. Man tittar på lokalerna, möter sina klasskamrater och gör lite aktiviteter 
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tillsammans och man äter skollunch som ett led i den här inskolningen då. Och det upplevs väldigt 
positivt, det gör det. 

 
En del skolor har även något ämne i den mottagande skolans lokaler vilket ses som en fördel 

inför övergången då det kan ge viss trygghet. På individnivå kan det även vara av betydelse att 

träna på att ta sig till skolan. Mona berättar om en lyckad övergång där samarbetet med föräldrar 

fungerade väl bland annat genom att de övade på att åka buss till skolan före skolstarten. 

6.1.4. Planera 

En av informanterna har en tydlig roll att samordna arbetet med övergången och uttrycker att 

det är av stor vikt att ha en tydlig plan för arbetet. 

Hanna: Jag känner att man behöver ha en tydlig plan för hur övergången ska ske och att alla är 
involverade i den planen. Då menar jag med alla, skolledning på båda, alla skolorna som berörs. 
Speciallärare, specialpedagog som är ansvarig, klasslärare och på sikt blir det också dom som tar 
emot, lärarna på den skolan, i sjuan då. 

 
Hon beskriver Skolverkets stödmaterial som användbart för att ge struktur i arbetet. Förutom 

hennes intresse för uppgiften beskriver hon också att täta rektorsbyten lett till att hon hamnat i 

rollen. Även om alla inblandade inte kan ha insyn i alla delar av planen betonar hon att det är 

viktigt att alla delar finns på plats så att det inte blir så att en extern överlämning från till 

exempel elever- och ungdomspsykiatrin uteblir. På flera enheter visar specialpedagogerna 

dokument för hur övergångsarbetets kalendarium ser ut. Två informanter i den större 

kommunen nämner att de kallats till ett möte för att samtala om hur övergången mellan olika 

enheter går till vilket de uppfattar som positivt. 

Planerna revideras ibland av olika anledningar och överlag så är specialpedagogerna positivt 

inställda till att följa upp hur övergångarna har blivit. Hanna beskriver att begränsa mängden 

av information och att lägga till öppet hus är resultat av uppföljningar. När nytt läsår har börjat 

är det dock inte enkelt att få till sådana tillfällen. Det finns ett intresse hos flera specialpedagoger 

att få veta hur det går för de gamla eleverna. Mona nämner att det gällande uppföljning av 

elevens övergång på individuell nivå kan begränsas av sekretess, men att de kan ske en viss 

form av uppföljning genom att eleven besöker sin gamla skola. Malin talar om att uppföljning 

blir enklare när det finns goda relationer mellan de professionella och berättar att tidigare kände 

specialpedagogerna på de båda skolorna varandra väl vilket bidrog till att de träffades ofta. 

6.1.5. Förvänta 

Oftast lämnar eleven en mindre enhet för att gå till en större enhet vid övergången mellan 

årskurs 6 och 7. Det innebär att det kan finnas farhågor om hur eleven ska klara ökad frihet och 
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ansvar. Specialpedagogerna lyfter dock återkommande positiva förväntningar som en 

framgångsfaktor. Hedvig får ge exempel på något som samtliga specialpedagoger är inne på: 

Hedvig: … den eleven som är sedd som en besvärlig elev möts på ett annat sätt. Vi pratar mycket 
om det att man ska ha positiva förväntningar att utgå ifrån, att vi är här för er och vi ska göra något 
bra tillsammans. Det är viktig. 

 
Gällande förväntningar finns också en farhåga för elevers förväntan om den egna prestationen 

som delvis kan göra att eleven hamnar i svårigheter om den inte får stöd i att hantera dem. Mats 

lyfter fram elever som ställer för höga krav på sig själva vilket inte alltid blir synligt i skolan, 

men desto mer i hemmet. Även elever som klarar kunskapskraven med god marginal kan betala 

ett högt pris med psykisk ohälsa genom den press som sätts på dem av betygssystemet och ett 

ökat fokus på kunskapskrav. 

Mats: Betygssystemet tycker jag pressar på ett sätt som är lite omänskligt. Många klarar det, men 
många klarar det inte. Och dom eleven, en del av dom eleven som inte klarar det dom tror jag vi 
har lite svårt att se här nu. 

 
I empirin blir det synligt att det kan vara en komplex process att byta stadie för eleven vilket 

gör det svårt att hitta ett arbetssätt som möter alla behov. Samtidigt lyfter flera informanter att 

det för de flesta eleverna går ganska bra. Inom gruppen av informanter går det att se nyanser 

för i vilken utsträckning trygghet och kontinuitet betonas för eleven eller möjligheten till 

förändring och utveckling. Båda perspektiven finns dock som regel med i den enskilda 

informantens svar. De ovan beskrivna temana används som bakgrund i nästa avsnitt till ett 

försöka att beskriva skolornas arbete med övergångar som handlingsnät. 

6.2. Handlingsnätet vid övergången 
 
Skolorna beskriver ett liknande mönster för hur övergången organiseras även om olika 

handlingar kan ske i olika ordning och i olika grad är förankrade i en nedskriven plan. De planer 

som finns revideras från år till år och delvis även under pågående år vilket gör att idén om 

handlingsnät kan underlätta förståelsen av vad som sker (Czarniawska, 2005). Att arbeta med 

människobehandlande yrken som närbyråkrat innebär ofta att vara i dialog och process med de 

människor som är råmaterialet i arbetsuppgifterna (Lipsky, 2010). Beroende på vem som får 

eller tar sig uppgiften att utföra en handling kan det ske på olika sätt och få delvis olika innehåll 

utifrån det som träder fram i mötet med elev, vårdnadshavare eller annan professionell. I de 

flesta intervjuer berörs det faktum att lärare har blivit mer rörliga på arbetsmarknaden som något 

med betydelse för förutsägbarheten i relationsbyggen och om information överlämnas på ett 

tydligt sätt. Flertalet informanter ger även beskrivningar att elevers övergång inte alltid blir som 
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förväntat beroende på olika anledningar som till exempel att eleven utvecklas eller anstränger 

sig på ett annat sätt. Samtidigt uttrycks i intervjuerna att det är värdefullt med en tydlig plan 

och idén om handlingsnät inkluderar upplevelsen om att organiseringen är färdig vissa stunder. 

Utifrån de handlingar som beskrivits i intervjuerna görs ett försök att illustrera ett handlingsnät 

av skolornas organisering av elevernas övergång mellan årskurs 6 och 7 i figur 6.1. 

 

 
 

Figur 6.1 Skolornas arbete med övergångar som ett handlingsnät 
 
 
 
De handlingar som redovisas under avsnitt 6.1 och enligt specialpedagogernas uppfattningar 

upprepas för att stödja eleverna vid övergången är tänkta att översiktligt synliggöras i 

handlingsnätets olika knutar som binder samman organiseringen av övergången. Bokstäverna i 

parenteserna visar anledningen som anses vara mest betydelsebärande i knuten även om olika 

handlingar överlappar varandra. Nedan följer en förklaring till hur bokstäverna kan förstås. 

A: Det betydelsefulla relationsbyggandet hanteras i flera knutar. Specialpedagogerna själva 

lyfter fram klassbyggandet och det som i studien har valts att kallas relationsstödjande 

aktivering som till exempel kan innefatta samarbetsövningar och lägerskola. Samtidigt har även 

de möten som sker i C nedan en sådan funktion. 

B: Knutar med överlämning blir språkligt tydliga i nätet, men en viss överlämning sker även i 

de möten som sker med elever och vårdnadshavare samt när klasserna byggs delvis utifrån 

information från överlämnande lärare. 
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C: Att orientera eleven handlar om fysiska möten och skriven information i olika former. I 

handlingsnätet blir detta tydligast i möten i de fysiska rummen som eleven har eller ska ha sin 

skolgång. Mötenas innehåll kretsar kring att eleven även ska orientera sig mentalt inför 

övergången och att lärarens ska orientera sig om elevens utgångsläge. Undantaget är 

undervisning av mottagande lärare då den egentliga huvudanledningen är just undervisning, 

men relationsbyggandet blir en positiv bieffekt. 

D: Alla olika knutarna behöver planeras i olika grad, men knuten planera syftar här på den 

översiktliga planeringen av handlingar i kalendariet kopplade till övergången. Även om 

planeringen förändras under och mellan åren talar alla utom en specialpedagog om att det finns 

en plan. I en fungerande planering är elevernas eventuella val av en annan skola betydelsefullt 

att känna till. Planeringen är tänkt att utgå från en uppföljning av föregående år även om det 

inte alltid sker. 

E: Mest centralt för hur de professionellas förväntningar inför mötet med eleven blir beskrivs 

som en språklig konstruktion. Dels genom att överlämnande pedagoger formulerar sig genom 

att lyfta fram det som fungerar och elevens styrkor eller åtminstone inte lägger skolsvårigheter 

på eleven. Dels genom att mottagande pedagoger läser med filtrerarens glasögon (se 6.3.3) 

nedan. 

Ovanstående exempel är ett sätt att förstå organiseringen av övergången vilket i ett visst skede 

kan uppfattas som fast. Samtidigt som det finns ett återkommande mönster är det utifrån 

översättningsmodellen en serie händelser som inte alltid går att förutse hur de blir och vad de 

genererar. Så här säger till exempel Hedda om klassöverlämningen till undervisande lärare på 

höstterminen. 

Hedda: Lite längre tillbaka hade vi en träff till då dom nya mentorerna träffade lärare från årskurs 
6 en bit in i september. Vi provar lite olika varianter men det kändes inte riktigt motiverat för då 
hade ju sexan lärare redan släppt sina elever och sjuans lärare tyckte att nu har vi ju kommit igång. 

 
Den flexibilitet som behövs i närbyråkratins organisering gör det kanske inte möjligt att lägga 

en fast plan som kan genera identiska processer och resultat likt en maskin. Trots det kan det 

vara ett stöd att ha en gemensam karta över arbetet. Kartor ritas dock om utifrån hur 

omgivningens ser ut vid olika tillfällen. 
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6. 3. Specialpedagogen som aktör vid övergången 
 
Handlingarna i handlingsnätet utförs av olika aktörer av vilka specialpedagogen kan vara en. I 

följande avsnitt redovisas resultatanalysen av specialpedagogen som aktör vid övergången. 

Elevhälsan har som främsta uppgift att arbeta med förebyggande arbete, vilket rimligen kan 

innefatta att förbereda elevernas övergång (2 kap 25§ SkolL, 2010). Specialpedagogen har även 

som uppgift att arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. I synnerhet elever som har 

hamnat i svårigheter som föranlett särskilt stöd beskrivs som viktiga att stödja i övergången 

även om det naturligtvis är beroende av vilken sorts stöd som eleven varit i behov av. 

Specialpedagogens roll i styrdokument är som nämnts inte helt klar. Å ena sidan finns det 

tydliga formuleringar om hur skolan ska stödja eleverna, å andra sidan innebär den komplexa 

uppgiften att specialpedagogen och skolan behöver ha ett visst handlingsutrymme för att kunna 

hantera uppgiften (jfr Lipsky, 2010). Nedan beskrivs de teman som har kunnat urskiljas för 

specialpedagogen som aktör vid elevernas övergång. 

6.3.1. Organisatören 

En av specialpedagogerna beskriver att hon har fått i uppdrag att samordna arbetet med 

övergången. Från första planeringen till uppföljningen av arbetet. Ingen av de övriga 

specialpedagogerna beskriver att de har en lika tydlig ledande roll i arbetet även om de i hög 

grad är involverade i såväl planerandet som iscensättandet av de handlingar som sker vid 

övergången. Det är inte självklart att specialpedagogen möter eleven direkt, men agerar i 

bakgrunden. Hedda med erfarenhet av att jobba som speciallärare, men nu på en 

specialpedagogtjänst beskriver sin roll för elever som efter övergången delvis har sin 

undervisning i vad som med Gerrbos (2012) begrepp kan beskrivas som särskild omgruppering 

såhär. 

Per: Är du inblandad i deras arbete också? 
 

Hedda: Ja, det kan man kanske säga att jag är även om jag inte är praktiskt, men jag är ju inkopplad 
på dom elever som är där så jag är ju väldigt mycket med i processen, men jag kanske inte just nu 
träffar dom eleverna i undervisningen. Jag kanske är med på möten istället. 

 
Å ena sidan kan det ju ses som problematiskt då bygga relation ses som en så pass viktig 

handling. Å andra sidan så behöver relationer byggas även mellan vårdnadshavare och skola 

samt att det kan vara värdefullt utifrån specialpedagogens uppgift att vara en kvalificerad 

samtalspartner. I vissa lägen kan specialpedagogen dock vara den som både organiserar och 

genomför särskilda lösningar vid övergången genom att vara den som först möter upp eleven 

för att senare lämna över till undervisande lärare. Som exempel på detta berättar Hanna om hur 
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hon organiserade så att en elev i små steg förbereddes för övergången genom att bygga relation 

med eleven och orientera eleven inför övergången för att sedan kunna lämna över allt mer till 

mottagande lärare. 

Hanna: … och då var jag där nere på den skolan flera gånger. Försökte skapa relation. Gick in i 
det här mörka rummet. Pratade om att ”det skulle vara så himla bra om du kunde komma och hälsa 
på mig för jag har ungefär ett lika stort rum där” och jag kom på att han gillade vattenmelon så jag 
sa ”att då kunde du få lite vattenmelon och så kan vi prata lite” och efter tre, fyra gånger där ner 
så ”okej”, sa han och så var det en resursperson som följde med och vi träffades här på denna 
skolan och så fick man ge lite vattenmelon och så fick man visa klasslistan. 

 
[…] 

 
Och där satt han första dagen, och sen var jag med hela tre månader kanske och slussade och det 
har fortfarande inte blivit att den eleven går i en klass. Det har det inte blivit, men han sitter numer 
i en särskild undervisningsgrupp på heltid. 

 
I vilken utsträckning specialpedagogen får eller tar sig handlingsutrymmet hur den ska agera 

kan sannolikt variera både beroende på egna val och organisationens resursförutsättningar. 

6.3.2. Dokumenteraren 

Specialpedagogerna beskriver att de är med på flera möten i samband med elevernas 

övergångar. Gällande överlämning är elevhälsan alltid inblandade i att lämna över eller ta emot 

information under vårterminen i sexan. Ibland genom en särskild överlämning kring elever i 

behov av särskilt stöd, ibland vid en kortfattad överlämning då alla elever nämns vid namn. När 

elever går över till friskolor är det ofta specialpedagogen som efter önskemål är den som möter 

upp för överlämning. Flera av dem berättar dessutom att de i yrkesrollen fått tydligare att de 

ska vara den som dokumenterar. Det innebär att de också får ett allt större handlingsutrymme 

att skriva fram eleven. De ökade kraven att dokumentera elevens kunskapsutveckling och delvis 

sociala utveckling sätter dokumenteraren i dilemman. Det återkommer att de vill lyfta fram det 

som fungerar och betydelsen att ha ett professionellt språk. Samtidigt nämns det att elevakterna 

som kommer att följa med eleverna under en lång tid ibland upprättas först när något 

problematiskt uppstår som att elev kastar snöboll på någon annan. Mats ger uttryck för ett sätt 

att ha en riktlinje för hur det ska skrivas i akterna: 

… min grundtanke är att allt som man skriver eller lämnar i en akt ska man när som helst kunna 
visa för föräldrar och kunna säga att det här finns med i ditt barns akt så att säga. 

 
Angående hur dokumenterandet går till berättar alla specialpedagoger om ett pågående skifte 

där det i olika grad är ett digitalt system som alltmer ersätter elevakter i pappersformat. En 

liknande utveckling pågår när det gäller lärares dokumentation av skriftliga omdömen och IUP 

enligt informanterna. 
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6.3.3. Filtreraren 

Filtreraren har möjlighet att påverka vilken information som bör lämnas över till mottagande 

skola. Dels för att skriva fram en bild av vad som kan stödja eleven, dels för att mängden 

information ska vara hanterbar för mottagande skola. På den mottagande skolan får 

specialpedagogen en liknande roll att filtrera information som lämnas över för att bedöma vad, 

hur och när eleven stöds av att undervisande lärare får del av informationen. 

Hanna: Men om det rör sig om det här när man, relationer som knakar för att det blir negativa 
förväntningar och eleven som problembärare. Då gynnas vi nästan av att inte lämna över den 
informationen till personal här. För att då har dom lite så här förväntningar på att den här eleven 
kommer att vara strulig. Så sån information brukar jag vänta med lite och så bygga i stället på att 
alltså… ”Det har hänt så mycket och han ser så mycket fram emot att börja här så gör vi det här 
positiva och bygga på möjligheter istället för svårigheter och så.” 

 
Specialpedagogen har i denna roll ett handlingsutrymme att filtrera information eftersom den 

ofta finns med på de flesta överlämningsmöten. Vad som eventuellt sorteras bort är dock något 

som specialpedagogen i ett senare läge riskerar att kritiseras för om eleven, vårdnadshavaren, 

mottagande eller överlämnade lärare ger uttryck för avsaknaden av överlämning. 

Alla de tre urskilda aktörerna organisatören, dokumenteraren och filtreraren har en gemensam 

nämnare att processa en hel del information. Informationen kan handla om sådant som vad har 

gjorts, vad ska göras och vad bör undvikas. 

 

7. Diskussion 
7.1. Diskussion om studiens resultat 

 
I denna del diskuterar jag studiens resultat utifrån bakgrund och tidigare forskning samt 

eventuell kommande forskning. Diskussionens disposition följer studiens tre frågeställningar 

innan examensarbetet avslutas med en metoddiskussion. 

7.1.1. Diskussion om stödjande faktorer vid övergången 

Fem teman formulerade som handlingar urskildes i resultatet. Bygga relationer mellan eleven 

och de den ska möta på den mottagande enheten. Lämna över information till den mottagande 

skolan. Orientera eleverna mentalt och fysiskt i det nya sammanhanget. Planera övergången 

och förvänta sig det positiva. De presenterade handlingarna går att känna igen i det som skrivs 

fram i avsnittet Bakgrund och tidigare forskning. Gerrbos (2012) begrepp om 

specialpedagogiska insatser kan användas för att summera det som av specialpedagogerna 

uppfattas som stödjande faktorer vid övergången. Förberedelse för avståndsreducering sker till 
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exempel genom överlämning av behovet av extra anpassning av materialet genom att till 

exempel förkorta, förenkla eller förtydliga. Överbryggning genom att eleven förbereds extra 

inför övergången genom möten på mottagande och överlämnande skola. Beroende på de 

svårigheter som eleven är i kan det vara aktuellt med kollegialt lärande eller åtminstone att 

personalen får extern överlämning från andra professioner utanför skolan. Särskild 

omgruppering kan vara ett sätt att möta elever som hamnar i svårigheter i det större 

sammanhanget. Det som dock tydligast framträder här liksom i Gerrbos avhandling är 

betydelsen av det nära lärarskapet genom att etablera en tydlig relation mellan mottagande 

pedagog och eleven. Min idé från föreliggande studie är att det senare begreppet kan 

kompletteras med det nära elevskapet genom pedagogernas handlingar för att eleverna ska vara 

trygga med varandra. Detta utifrån att specialpedagogerna så tydlig lyfter fram betydelsen av 

att bygga grupper inför övergången. Resultatet visar att specialpedagogerna bekräftar Coffeys 

(2013) slutsats att relation är nyckeln till lyckad övergång utifrån det utrymme som bygga 

relation får i empirin. 

Något annat som känns igen från tidigare forskning är att det är flera samverkande faktorer som 

anses spela roll vid övergången för elever i sårbara situationer (Brewin & Statham, 2011). 

Överlämning mellan professionella utan eleven fyller sin funktion liksom förebyggande 

insatser på gruppnivå för att skapa trygghet. Samarbete mellan hem och skola och individuella 

anpassningar kan spela olika stor roll för olika elever, men finns bland det som upplevs stödja 

eleverna. 

Sammanfattningsvis är det möjligt att konstatera att det som i tidigare europeisk forskning 

skrivits fram som betydelsefullt också i denna mindre studie blir synligt i den svenska 

kontexten. 

7.1.2. Diskussion om skolornas organisering av övergången 

Övergripande återfinns ett liknande mönster för hur skolorna organiserar övergångarna. Det 

finns snarare som regel än undantag ett kalendarium för vad som ska göras, vilket 

specialpedagogerna ger uttryck för att så också görs i stor utsträckning. Samtidigt finns 

indikationer på att det sker fler förändringar angående vilka elever och pedagoger som möts 

jämfört med tidigare år. Professionella byter tjänster och elever väljer andra skolor vilket kan 

rubba planeringen av övergången både när det gäller information och relation. Huruvida 

handlingsnätet är användbart eller ej för att förstå skolornas organisation av övergången kan en 

naturligtvis ha olika uppfattningar om. Även om Czarniawska (2005) kanske snarare använder 
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begreppet för mer omfattande organisering som till exempel driften av en stad så menar jag att 

med tanke på hur etablerade konstruktionistiska perspektiv är i pedagogens värld kan 

handlingsnätet vara ett sätt att förstå verksamhetens processer som något dynamiskt snarare än 

statiskt. Även om det finns ett mönster för hur arbetet går till för att stödja eleverna i övergången 

kan dess genomförande förändras av vilka personer som de tänkta handlingarna utförs av och 

även i vilka miljöer de genomförs i. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det rimligt 

att tro att det planerade övergångsarbetet inte får samma betydelse för alla individer och att det 

dessutom kan ta sig olika uttryck beroende på vem som iscensätter handlingarna när 

handlingsnätets mönster genomförs. 

Flera specialpedagoger beskriver att det är svårt att förutse hur det kommer att gå för eleven. 

Den som det finns farhågor för kan det gå bra för och tvärtom. Det skulle ju kunna innebära att 

övergångsarbetet inte har någon större betydelse. Å andra sidan så upplevs det gå ganska bra 

för de flesta eleverna, vilket kanske kan ses som ett resultat av ett fungerande arbete med 

övergångarna. 

I urvalet söktes en jämn fördelning mellan specialpedagoger verksamma på mellanstadiet och 

högstadiet för att möjliggöra att kunna urskilja några skillnader i analysen. Några sådana 

skillnader har dock inte varit tydliga. Snarare är en slutsats att det är samma stödjande faktorer 

som lyfts fram oavsett på vilket stadium specialpedagogerna arbetar. 

7.1.3. Diskussion om specialpedagogen som aktör vid övergången 

De tre urskilda aktörerna organisatören, dokumenteraren och filtreraren förenas som nämnts i 

att de processar en hel del information. Information om vad, varför och hur skolan ska arbeta 

för att underlätta elevernas övergång och etablering på den nya enheten. Som också nämnts 

skriver Lipsky (2010) om två tänkbara alternativ för närbyråkratens, i detta fall 

specialpedagogens, framtida arbete. Det ena är att ytterligare effektivisera och systematisera 

kontakten med medborgaren. Det andra att värna om flexibiliteten och handlingsutrymmet 

utifrån mötet mellan medborgaren och närbyråkraten. Det senare är det jag uppfattar att 

specialpedagogerna ser som mest betydelsefullt i övergången och även som jag uppfattar deras 

roll i stort. Detta även om specialpedagogen som organisatör, dokumenterare och filtrerare kan 

uppfattas att i första hand sträva efter att vara effektiv informationshanterare. Att vid behov 

kunna arbeta med flexibla lösningar uppkomna i dialog mellan elever, vårdnadshavare och 

professionella är något som specialpedagogerna uppfattar ha stor betydelse för att hantera 

övergången för i synnerhet elever i behov av särskilt stöd. Det är dock nödvändigt för en 
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organisering att innehålla viss ordning och utifrån den kunna vara flexibel. Då kan 

informationen vid övergången fungera som ett effektivt redskap för att inte behöva gå omvägar 

för att hitta de flexibla lösningarna. 

Ett annat intressant fenomen är den tydliga roll att arbeta med elevernas digitaliserade journaler 

som specialpedagogerna lyfter fram. En liknande process sker enligt informanterna även i 

lärarnas arbete med att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Elevjournalerna kan ses 

som ett tecken på Lipskys första väg då kontakten med medborgarna blir allt mer 

systematiserad. Farhågor med detta är en utveckling då de viktiga mellanmänskliga mötena 

möjligen blir färre då tiden går åt till att dokumentera. Å andra sidan kanske transparensen kan 

öka med digitaliseringen då det kan bli lättare för vårdnadshavare och elev att få veta vad som 

noterats genom att själva lättare kunna komma åt dokument. På sikt kanske det dessutom kan 

utvecklas en professionalitet i att skriva anteckningar som är måttfulla och precisa på ett sätt 

som gör det möjligt att följa elevens skolgång vid olika skolbyten. Behovet och värdet av ett 

professionellt språk återkommer i flera av studiens intervjuer. Måttfullhet är nog något att bära 

med sig även gällande vilka förväntningar vi kan ha på dokumentationens undergörande för en 

människas kunskapsmässiga och sociala utveckling. 

7.2. Diskussion om metod och kunskapsbidrag 
 
Tidsfaktorn är sannolikt det som var den största utmaningen att förhålla sig till vid studiens 

genomförande. Av respekt för såväl informanternas arbetsvillkor och etiska antaganden 

upplevde jag att det var nödvändigt att vara följsam för om och när specialpedagogerna ville 

delta i studien. Detta påverkade i sin tur när arbetet med de följande delarna kunde påbörjas. 

Att ha möjlighet att observera hade även varit intressant, men då hade det varit bra att kunna 

vara med under en längre tidsperiod än vad som var rimligt utifrån studiens omfattning. En 

fördel med att skriva examensarbetet enskilt var att jag blev väl insatt i alla intervjuer dels vid 

genomförandet, dels vid transkriberingen. Det gav även en större flexibilitet för när saker och 

ting skulle ske. Samtidigt hade det varit värdefullt i analysarbetet om någon ytterligare varit väl 

förtrogen med empirin. 

Gällande studiens trovärdighet behövs en viss måttfullhet när slutsatser dras med tanke på 

empiri- och tidsomfattningen. Något som Larsson (2005) trycker på för trovärdigheten i 

kvalitativa studier är en tydlig förankring i empirin och om resultatet anses passa in i den 

samlade förståelsen av fenomenet utifrån tidigare kunskapsläge. Det anser jag är möjligt att 

påstå utifrån resonemanget om tidigare forskning ovan. Larsson nämner även det pragmatiska 
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kriteriet som fokuserar på att resultatet är något som i praktiken kan vara användbart. Då det 

finns begränsat med studier på området i svensk kontext kan en analys av specialpedagogers 

uppfattningar under tre olika huvudmän bidra med en viss kunskap och på så sätt möta det 

pragmatiska kriteriet. 

Den här studien har kommit att handla om att skapa trygghet och vaddera elevens övergång 

kanske i första hand utifrån ett socialt välmående. Något som skulle kunna vara intressant att 

titta vidare på är hur elever som är i behov av stöd tydligare kan stödjas gällande 

kunskapsprogression vid övergången likt den mindre studien om riktad läs- och skrivinsats för 

elever med måttliga svårigheter (Bark & Brooks 2016). En annan tänkbar studie skulle kunna 

vara att undersöka elevernas uppfattningar om övergången. Att synliggöra olika uppfattningar 

kan bidra med att konstruera en något mer gemensam förståelse av vad som sker. Även om vi 

behöver förhålla oss till det som Henrik uttryckte … varje elev har sin egen övergång… behöver 

specialpedagogen vara medveten om hur en övergång kan uppfattas för att kunna bidra till att 

förebygga risker och stödja möjligheter. 

Det sägs ibland att något inte är starkare än sin svagaste länk. Att tänka i nät istället för kedjor 

kanske kan bidra med ett synsätt att en annan knut kan kompensera för den som eventuellt går 

upp. Nog kan en fascineras av hur snabbt en spindel kan reparera de delar som förstörts av en 

alltför yvig rörelse. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Hej! 

 
Under våren skriver jag examensarbete inom specialpedagogprogrammet vid Linköpings universitet. Det kommer 

att handla om specialpedagogers och/eller lärares erfarenhet av elevers övergångar från årskurs 6 till årskurs 7 och 

överlämning i samband med övergången. Empirin baseras på intervjuer med specialpedagoger och/eller lärare som 

undervisar i de aktuella årskurserna. Tanken är att informanterna ska komma från flera skolor och kommuner. 

Sammanlagt genomförs 6-8 intervjuer. Därför vänder jag mig till dig som rektor för att informera om att jag tar 

kontakt med personal på skolan med fråga om att delta. Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter! 
 

Med vänlig hälsning 

Per Enell 

Studerande på specialpedagogprogrammet 

Linköpings universitet 

 
 

Hej! 
 

Mitt namn är Per Enell och jag läser till specialpedagog vid Linköpings universitet. Jag har påbörjat mitt 

examensarbete med förhoppningen att det kommer att publiceras under 2018. Arbetet kommer att handla om 

specialpedagogers och speciallärares erfarenheter av elevers övergångar från årskurs 6 till årskurs 7 och 

överlämningar i samband med övergången. Empirin baseras på intervjuer med specialpedagoger/speciallärare som 

undervisar i de aktuella årskurserna. Därför vänder jag mig till dig med frågan om du kan tänka dig att delta som 

en av de 6-8 informanterna från olika skolor. Empirin som samlas in kommer endast att användas i mitt 

examensarbete och när uppsatsen är färdigskriven kommer all empiri som inte är avidentifierad att förstöras. Jag 

har skrivit till rektor på skolan och informerat om att jag vill kontakta dig. Efter att du eventuellt har gett ditt 

medgivande att delta kontaktar jag dig för att komma överens om tid och plats för att genomföra intervjun. 

Välkommen att höra av dig om du har frågor och hoppas att du vill delta i studien! 

 
 
 

Vänliga hälsningar 

Per Enell 

Studerande på Specialpedagogprogrammet 

Linköpings universitet 

0706894722 
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