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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers uppfattningar och erfarenheter av 

övergångarna som sker mellan årskurs 6 till årskurs 7 för barn i behov av särskilt stöd. 

Mer specificerat när det gäller övergångarna från en f- 6 skola till en 7 – 9 skola. 

Metoden som använts är kvalitativ och sex pedagoger har intervjuats genom 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet har analyserats utifrån en tematisk analys. 

Vidare har resultatet belysts utifrån tidigare forskning och de specialpedagogiska 

perspektiven, det relationella perspektivet, det kritiska perspektivet, det kategoriska 

perspektivet, det kompensatoriska perspektivet och dilemma perspektivet. 

Studiens resultat visar att pedagogernas uppfattningar av övergångarna är beroende av 

huruvida pedagogen är avlämnande eller mottagande. Resultatet visar att det är olika 

hur eleverna och deras tidigare lärande överlämnas av de gamla pedagogerna och 

mottas av de nya. Resultatet visar också att pedagogerna dock på det stora hela överens 

om vilka faktorer som spelar störst roll vad det gäller övergångarna – organisationen av 

övergången, tiden och information.  Analysen av studiens resultat visar att de 

avlämnande pedagogerna främst finns i ett relationellt perspektiv medan pedagogerna 

på mottagande skola låter ett kategoriskt perspektiv vara mer företrädande.  

Nyckelord/Keyword 

Överlämningar, övergångar, barn i behov av särskilt stöd / Transitions, Transfer, Children in 
Need of Special Support 
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1. Inledning

Skolverket gav 2014 ut ett stödmaterial om övergångar. Där skriver de att många elever är 

med om minst sex stycken övergångar under sin skoltid och att komplexiteten för samtliga 

inblandade ökar ju högre upp i årskurserna eleven kommer.  

Det finns tecken på att åtgärdsprogrammen minskar i antal vid övergången mellan årskurs 6 

och årskurs 7 i de kommunala skolorna för att därefter öka igen. Detta syns inte i F – 9 skolor 

(Skolverket, 2013). I Skolverkets statistik över åtgärdsprogram (Skolverket, 2014) står det att 

det finns tecken på att information försvinner mellan årskurs 6 och 7 vid skolbyten t.ex. från 

F-6 skola till 7-9 skola. Om eleven går på en F – 9 skola ses inte samma mönster.  

I stödmaterialet från Skolverket (2014) finns det förslag på hur centrala riktlinjer för 

övergångsarbetet kan utvecklas. Det finns även konkreta förslag på rutiner (riktlinjer, 

handlingsplaner, blanketter) för avlämnande och mottagande skola, där övergångarna för bl.a. 

barn i behov av särskilt stöd ges extra fokus. 

Övergångar vid högre årskurser får ofta ökad komplexitet för alla inblandade, såväl elev, 

vårdnadshavare som pedagog. Fler ska vara delaktiga i att ge och få information vilket kan 

kräva mer stöd av rektor vad gäller rutin och planering (Skolverket, 2014). Därför kan det 

vara av vikt att utarbeta centrala riktlinjer inom en kommun för att tydliggöra hur arbetet med 

övergångar mellan skolor och skolformer går till. Om det i riktlinjerna tas hänsyn till 

pedagogiska och etiska aspekter så främjas även möjligheten till ett förtroendefullt samarbete 

med vårdnadshavare. I riktlinjerna kan även vikten av att överföra information som 

underlättar elevens fortsatta skolgång lyftas fram (Skolverket, 2014). Specialpedagogens 

funktion är ofta viktig vid övergångar och den kan till exempel ha rollen som samordnare för 

att skapa en samlad bild av avlämnande och mottagande elevgrupps behov. Det handlar också 

om att handleda och stödja mottagande pedagoger vid utformandet av extra anpassningar och 

särskilt stöd som eleverna behöver (Skolverket, 2014).  

Ogden (2005) skriver att skolforskning visar att skolan som sådan påverkar barn och att 

skillnader mellan skolor och barn visar sig på elevernas inlärningsframgångar. Vidare skriver 

han att forskning även visar att skolan i någon mån kan förebygga ett utvecklande av 
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problem, kompensera individuella svårigheter och minska omfattningen av enskilda elevers 

problem. Dock visar det sig att ”även om mycket kan göras för att förbättra skolan för alla 

elever är det särskilt den svagaste fjärdedelen av eleverna som den har svårt att nå” (Ogden, 

2005, s. 8). Därför är en lyckad övergång ännu viktigare för dessa elever än för de andra. 

Pedagogerna har som ansvar att alltid utgå med elevens bästa för ögonen. Det betyder att 

lyssna in eleven så långt det går i frågor som är relevanta för eleven och det är en övergång i 

allra högsta grad. Vidare att informationen som lämnas (vid en övergång) ska ge mottagande 

pedagoger ökad förståelsen för eleven och bidra med redskap och konkreta metoder på hur 

arbetet med elevens lärande ska gå vidare är viktigt (Skolverket, 2014). 

Genom diskussioner i kurser inom det specialpedagogiska området jag läst efter min 

lärarexamen, (Ma/No 1 -7) och egna upplevelser i skolverksamhet, inom olika kommuner och 

rektorsområden, så har jag upplevt att det brister vid övergångarna, i överlämnande av 

elevinformationen när eleverna byter skola och vid stadiebyten. Framförallt har detta gällt 

elever i behov av särskilt stöd.  Det är olika hur övergångarna fungerar för eleverna och hur 

deras tidigare lärande överlämnas av de gamla pedagogerna och mottas av de nya. Det har 

fått mig att undra – vad är pedagogers upplevelser om övergångarna och 

överlämningssamtalen i dessa? När det så blev dags att skriva ett specialpedagogiskt 

examensarbete var valet ganska lätt. 

1.1 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan (2011), hädanefter benämnd Lgr 11, står det att undervisning 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. I skollagen (2010:800) står det att 

utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (1 kap. 

9§). Dessa två skrivelser talar för att det inte ska spela någon roll var elever i behov av 

särskilt stöd har sin skolgång. I Lgr 11 kan man läsa att den dagliga pedagogiska ledningen 

av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan ska utvecklas 

kvalitativt. Då krävs det att verksamheten ständigt prövar, följer upp och utvärderar sina 

resultat samt provar och utvecklar nya metoder (Lgr 11, 2011). Vidare står det att alla som 

arbetar i skolan ska särskilt uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd (s. 14, 

Lgr 11, 2011). Utöver det står att: 

Läraren ska  

- ta hänsyn till varje individs behov, förutsättning, erfarenhet och tänkande, 
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- stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. (s. 14, Lgr 11, 2011). 

I riktlinjerna om hur övergång och samverkan skall ske så står det: 

”Läraren ska 

- i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.” (s. 16, Lgr 11, 2011). 

 

Utöver lärarens uppgifter har rektorn ett särskilt ansvar för att  

- skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 

och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel, 

- undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver 

- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare 

gör. (s. 18-19, Lgr 11, 2011). 

 

I Elevhälsopropositionen (2001) finns följande att läsa:  

Utgångspunkterna för verksamhet med elevhälsa bör vara  

- att skolan är en plats för lärande och utveckling där all skolpersonal i samverkan med 

elever och föräldrar skall skapa goda lärande miljöer för varje barn,  

- lärande och hälsa påverkas av samma generella faktorer, nämligen delaktighet, 

självkänsla, inflytande och möjligheter att påverka,  

- relationer och samverkan i skolan är centrala för skolans möjlighet att uppfylla sina 

mål. (Prop. 2001/02:14 Hälsa, lärande och trygghet, s. 26) 

För mig har elevhälsan en viktig roll att fylla när det gäller övergångar. Elevhälsoarbetet ska 

vara främjande och förebyggande och genom att vara delaktig i övergången för eleverna i 

behov av särskilt stöd kan elevhälsan (i form av elevhälsoteamen) vara bron mellan de olika 

stadierna. 

1.2 I behov av särskilt stöd 

Undervisningen ska anpassas till alla elevers förutsättningar och behov (Lgr 11, 2011).  

För en elev i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar är det särskilt viktigt att hitta 

rutiner för hur information överförs vid övergångar. Många svårigheter kan förebyggas 

genom att mottagande skola redan gjort anpassningar utifrån elevens behov när eleven börjar 

där (Skolverket, 2014).  

 



8 

1.2.1 Definition av relevanta specialpedagogiska begrepp 

Elever i behov av specialpedagogiskt stöd definieras av Persson (2007) på följande sätt: 

A: Elever vars behov har medicinskt/biologiska orsaker. 

B: Elever med problem i sitt lärande som inte främst kan hänföras till A eller C. Detta gäller även 

elever med beteendeproblem som inte kan bedömas ha medicinskt/biologiska orsaker. 

C: Elever vars behov först och främst hör ihop med socioekonomiska, kulturella och/eller språkliga 

faktorer (Persson, 2007, s.60).  

Partanen (2014) menar att begreppet elever i behov av särskilt stöd kan beskrivas som en 

funktionell definition. Om en elev definieras som en elev i behov av stöd beror på 

sammanhanget och vilken skola eleven befinner sig på. Elever i behov av stöd som begrepp 

behöver alltså inte vara någon bestämd avgränsad elevgrupp.  

Runström-Nilsson (2012) anser att det finns två perspektiv när man ser på elevers svårigheter  

i skolan. Det ena perspektivet är genom att söka svårigheterna hos individens egenskaper, 

kategorisera eleven, och hitta bristerna där. Det andra är att se elevernas svårigheter i relation 

till omgivningen, synliggöra elevers olikheter och se detta som en tillgång.  

Det är vad jag bär med mig när jag resonerar kring elever i behov av särskilt stöd. 

Elevhälsoteam (EHT) – i Skollagen (2010) står det att elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Arbetet ska främst vara 

hälsofrämjande och förebyggande och stödja elevens utveckling mot målen i läroplanen. För 

att kunna tillgodose detta behov ska skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och 

personal med sådan kompetens att behoven av specialpedagogiska åtgärder kan tillgodoses, 

finnas att tillgå (Skollagen 2010, 2 kap, 25 – 28 §§). Elevhälsans mål ska vara att skapa så 

positiva lärsituationer för eleverna som möjligt (Prop. 2001/02:14). Både utifrån elevens 

lärande och utifrån elevens hälsoperspektiv är kontinuitet viktigt vid skolbyten då det finns 

ett samband mellan dessa (Skolverket, 2014). Elevhälsoteam i den kommun där det 

undersökta rektorsområdet finns består oftast av rektor/biträdande rektor, skolsköterska 

specialpedagoger och/eller speciallärare. 

Individuell utvecklingsplan (IUP), Åtgärdsprogram (ÅP), Handlingsplan (HP) – olika 

dokument som används i olika grad för att stödja eleverna i deras kunskapsinhämtande. 
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Kunskapsprofil 

Detta är en mall som fylls i utifrån resultaten på de nationella proven som görs i åk 3, 6 och 9. 

Pedagogisk utredning/kartläggning – ett sätt att utreda och dokumentera elevers behov av 

särskilt stöd (Runström-Nilsson, 2012). Skolverket (2014) skriver att en utredning kan vara 

av olika omfattning och ska ske i samråd med elevhälsan om detta inte är uppenbart 

obehövligt. 

Överlämning 

Med detta menar jag den överlämning av information som sker när övergången mellan 

årskurs 6 och årskurs 7 inträffar.  

2. Syfte

Mitt syfte med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar av övergångar från en F - 6 

skola till en 7 - 9 skola med fokus på elever i behov av särskilt stöd.  

2.1 Forskningsfrågor 

- Vilka uppfattningar har pedagoger i årskurs 6 av hur övergångarna mellan årskurs 6 och 

årskurs 7 (på de aktuella skolenheterna) fungerar för barn i behov av särskilt stöd? 

- Vilka uppfattningar har pedagoger i årskurs 7 av hur övergångarna mellan årskurs 6 och 

årskurs 7 (på de aktuella skolenheterna) fungerar för barn i behov av särskilt stöd? 

3. Tidigare forskning

Nedan kommer tidigare forskning som är relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar 

att redovisas. Den handlar om samverkan, övergångar, elevhälsoarbete, barn i behov av 

särskilt stöd, individuell undervisning, skolans dubbla uppdrag men även till viss del om 

åtgärder, dokumentation och överlämningsmaterial såsom åtgärdsprogram, IUP, betyg, 

pedagogiska utredningar etc.  

3.1 Övergångar/Överlämningar 

Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) skriver att övergångar är kritiska händelser för barn, 

föräldrar och verksamhet och därför är det särskilt viktigt att dessa granskas. Akos och 

Galassi (2004) skriver i sin forskningsöversikt att flera studier visar att elevers funderingar 

kring övergångar i dessa åldrar rör just att gå vilse, vara orolig för äldre elever och mobbare, 
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för mycket läxor, skåp, och att hitta nya vänner. Även Topping (2011) visar att övergångarna 

ur elevens synvinkel har socio-emotionella aspekter.  

 

Ogden (2005) skriver att skolan har en egen agenda där inlärning av grundläggande 

kunskaper och färdigheter är i centrum. ”Eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna, samt 

använda de här färdigheterna till att vidga sin kunskapshorisont och utveckla sin repertoar av 

färdigheter.” (Ogden, 2005, s. 9). Färdigheterna utvecklas dock i pedagogiska miljöer som 

präglas av olika tankegångar beroende på om det är en skola för de lägre åldrarna eller om det 

är en skola för de högre åldrarna. På en F - 6 skola lär sig eleverna att läsa, skriva och räkna 

och inhämta kunskap. Simmons och Blyth (i Andersons et al., 2000) skriver att på en skola 

för de lägre åldrarna är utformningen och miljön präglad av ett familjärt tänk med en pedagog 

och en uppsättning klasskamrater att förhålla sig till. På en 7 - 9 skola använder eleverna 

färdigheterna, att läsa, skriva och inhämta kunskap, till att inhämta ännu mer kunskap och 

utveckla ännu fler färdigheter. Simmons och Blyth (ibid) menar att de högre åldrarnas skolas 

utformning och miljö ger mer ett byråkratiskt, institutionellt intryck.  

 

Frelin (2013) skriver att de flesta är överens om att lärares arbete är komplext men att inte 

många vet på vilket sätt och varför det är det. Hon skriver om den dolda läroplanen som 

uttryck för vad eleven behöver klara av utöver den officiella läroplanen och ger som ex. 

elevmyllret, lärares makt och beröm, sammantaget är allt viktigt att anpassa sig till för att 

lyckas i skolsystemet. Därmed även för att lyckas i en övergång. 

 

Topping (2011) har genomfört en metaanalys gällande övergångar från de lägre åldrarna 

(skolstart till ca 11 år) till de högre åldrarna (ca 11 år och uppåt). Gemensamt för dessa 

övergångar är att det är stora händelser i barnens skolliv, som kan få båda kort- och 

långsiktiga konsekvenser, men att det inte tidigare har undersökts hur det hänger ihop. Vissa 

justeringar kan behöva göras av övergångarna - innan, under och efter övergången. Man 

behöver veta hur mycket justeringar och vilka barn som det är nödvändigt för. Resultatet 

delas upp i elevernas perspektiv samt lärarnas perspektiv där elevernas perspektiv generellt 

gällde socio-emotionella aspekter och lärarnas gällde kunskaper/färdigheter. Studien visar 

stor skillnad i hur eleverna (vars fokus låg på socio-emotionella frågor) respektive lärarna 

(vars fokus låg på kunskap/färdighetsfrågor) ser på övergångar och avslutas med förslag för 

att dels förbättra forskningen om övergångar och dels hur skolverksamheten ska bli bättre på 

att genomföra övergångar.  
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Anderson et al. (2000) har i sin forskningsöversikt hittat två områden som påverkar hur 

framgångsrik en övergång blir. Det är att eleven är förberedd (kunskapsmässigt, 

självständighet, anpassningsförmåga till vuxenstandard, god studieteknik) och får stöd vid 

övergången med information, tillgänglig hjälp i form av resurs och tjänster samt i det 

emotionella och det sociala umgänget.  

Akos och Galassi (2004) har i sin studie undersökt hur elever, föräldrar och lärare upplever 

övergångar. I undersökningen deltog 173 sjätteklassare, 83 föräldrar och 12 lärare och 320 

niondeklassare, 61 föräldrar och 17 lärare. Resultatet visade att övergångarna ger elever både 

möjligheter och utmaningar och att lärare samt föräldrar har ganska god uppfattning av 

elevernas erfarenheter av övergångarna. Vidare visade det sig att det kan behövas specifika 

planer för övergångar med olika tidsaspekter. Detta för att underlätta framgångsrik 

anpassning vid övergången inom de tre områden (kunskap/färdigheter, rutiner och socialt) 

som framkommer i Akos och Galassis studie. 

Det är viktigt att pedagogen kan analysera vilka behov en grupp/elev har av särskilt stöd (t ex 

genom en pedagogisk utredning) så att pedagogen kan utforma sin undervisning så att den 

möter gruppens/elevens behov (Imsen, 2006).  

3.2 Elevhälsoarbete 
Elevhälsoarbete kan ses som ett tålmodigt systematiskt arbete om att bygga broar till 

situationer där lärande sker så känns meningsfullt och är motiverande att delta i (Partanen, 

2014). Jakobsson och Lundgren (2013) skriver att elevhälsan först och främst ska fokusera på 

förebyggande och hälsofrämjande arbete och att komplettera och stödja skolpersonal. 

Partanen (2014) skriver att en återkommande erfarenhet när det gäller arbetet kring eleven i 

behov av stöd är att om det saknas en samlad organisation som, med gemensam förståelse, 

arbetar enhetligt och tillsammans mot samma mål så når man inte hela vägen fram.  

3.3 Dokumentation och överlämningsmaterial 

Haug (1998) skriver att åtgärder i skolan måste bottna i en ömsesidig respekt för olika 

synpunkter om vilka behov, intressen och ämnen som har värde. Sällan har åtgärdsplanerna 

resulterat i något som förändras för alla i klassrummet eller i skolan, trots att det i första hand 

är verksamheten som måste anpassas till eleverna. Detta är även något som Persson (2007) 

skriver om.   
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Andreasson och Asplund Carlsson (2013) föreslår, baserat på resultaten i sin studie, att 

skolans roll som förmedlare av elevens identitet genom Individuella utvecklings planer (IUP-

dokument), måste diskuteras. Både vetskapen om hur pedagogen formulerar sig och att en 

förändring av detta språk kan möjliggöra utveckling. Författarna vill dock påpeka att man 

måste vara medveten om att lärare idag har en ökande mängd dokumentation som skall göras 

och tiden till denna måste tas från något annat – kanske till och med från undervisningen.  

Enligt Evangelou et al. (i Topping 2011) så visar det sig att lärare i de högre årskurserna inte 

tror på vad eleverna tidigare presterat i de lägre åldrarna utan testar om dem när de börjat i de 

högre årskurserna.  Detta kan få stora konsekvenser för en elevs självkänsla då Topping 

(2011) menar att det finns en kunskaps/färdighetssvacka vid en övergång som inte repar sig 

förrän efter ett eller två år.  

3.4 Skolans dubbla uppdrag 

Ogden (2005) skriver att barn tillbringar stor del av sin tid i skolan och tillsammans med de 

som finns där, pedagoger och andra elever. Där lär sig barn om sig själva och om livet i sig, 

hur världen är och hur de kan hantera den, vilka de är som människor, vad andra tycker om 

dem, och hur de står sig i förhållande till andra barn, i skolämnen, personligt och socialt. 

Frelin (2013) skriver om att syfteskomplexitet är en fråga om vad utbildning ska syfta till 

aldrig är självklar och att det gör pedagogens arbete mer komplext. Hon ger som exempel när 

olika direktiv på olika nivåer blir motstridiga eller när syften kolliderar med varandra och 

läraren är den som måste bestämma vilket som ska vara överordnat det andra.  

Akos och Galassi (2004) menar att lärare för de lägre åldrarna är mer koncentrerade på 

elevers socio-emotionella del medan lärare för de högre åldrarna har fokus på elevernas 

kunskapsinhämtning. 

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildning inom skolan ska syfta till att eleven inhämtar och 

utvecklar kunskaper och värden. Lgr 11 konstaterar att  

skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskap och 

värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevens allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (Lgr 11, s. 9).  
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Vidare att 

skolan ska präglas av omtanke och generositet gentemot individen och vara ett stöd för familjen i deras 

ansvar för barnets fostran och utveckling. Arbetet med eleven ska därför ske i samarbete med hemmet 

(Lgr 11, s. 9).  

4. Teoretiska utgångspunkter

Undersökningens grundtanke har varit att synliggöra pedagogers uppfattningar och tankar 

kring övergångar som händelse. De specialpedagogiska perspektiven har varit utgångspunkter 

i mitt analysarbete. 

4.1 Specialpedagogiska perspektivet 

Hur jag som specialpedagog ser på min yrkesutövning och de elever och pedagoger jag 

kommer i kontakt med spelar stor roll i mitt handlande. Nilholm (2008) menar att perspektiv 

inte är något som är knutet till mig som individ utan bör ses som något som utvecklas i 

specifika kontexter och som sker i samspel och kommunikation med andra människor. Inom 

specialpedagogik finns det olika teorier och perspektiv. Det kategoriska synsättet har varit 

dominerande (Persson, 2007). Det sker en långsam förskjutning mot det relationella och 

enligt Persson (2007) är det rimligt att fråga sig varför det går så långsamt. Han menar att 

svaret förmodligen återfinns i tidsaspekten. Den specialpedagogiska verksamheten återfinns i 

mångt och mycket i de mer eller mindre akuta skolproblemen där socioemotionella störningar 

hos elever anses vara ett växande problem och i en organisation med knappa resurser ges 

dessa växande problem ofta förtur. 

I ett relationellt perspektiv läggs vikten vid vad som händer i förhållandet, samspelet eller 

interaktionen, mellan individer. Förståelsen för handlandet finns alltså inte i den enskilda 

individens uppträdande eller uppträdande utan svårigheterna ses ur ett socialt och/eller 

miljörelaterat perspektiv. Elevens förutsättningar påverkas av omgivningen och miljön 

(Persson, 2007; Skolverket 2011).  

I Skolverket (2011) förklaras det kategoriska perspektivet som ett synsätt där en elevs 

svårigheter främst ses som sammanhängande med det individkaraktäristiska. Persson (2007) 

menar att ett kategoriskt perspektiv innebär att svårigheterna ses som en effekt av t.ex. låg 

begåvning eller svåra hemförhållanden.  
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Nilholm (2008) beskriver tre perspektiv inom specialpedagogiken; det kompensatoriska, det 

kritiska och dilemma-perspektivet. Inom det kompensatoriska perspektivet blir 

specialpedagogens främsta uppgift att kompensera individen utifrån de brister som den visar. 

Haug (1998) ser kompensatoriska lösningar som framgångsrika vad gäller att lyfta eleven till 

åldersadekvat nivå. Detta genom att använda kartläggning och diagnosticering för att 

synliggöra elevens starka respektive svaga sidor.   

  

När det gäller det kritiska perspektivet menar Nilholm (2008) att specialpedagogens arbete 

bör utgå från att försöka bidra till en skolverksamhet där varje elev kan mötas utifrån sina 

egna förutsättningar utan att bli segregerad. Dilemma-perspektivet bygger på att 

utbildningssystemet har grundläggande komplexitet och är motsägelsefullt. Persson (2007) 

skriver att dilemma-perspektivet öppnar för en vidare definition där specialpedagogiken 

avlägsnas från det som sker i praktiken och istället blir en plats för etiska diskussioner där 

den centrala svårigheten är att erbjuda en skola för alla.  

 

Perspektiven har hjälpt mig att se olika nyanser i empirin. 

5. Metod 

I detta avsnitt kommer val av metod, urval, genomförande, etiska överväganden och analysen 

av empirin att presenteras och motiveras. Avsnittet kommer att avslutas med en diskussion av 

metoden där också reflektioner om vad som kunde gjorts annorlunda tas upp.  

5.1 Kvalitativ metod 

Fejes och Thornberg (2009) skriver att metodansats är ett begrepp som innefattar bestämda 

idéer och procedurer för datainsamling och analys. Vidare att det också innebär en logisk 

koppling mellan de båda och frågor av vetenskapsfilosofisk karaktär samt forskningsdesign 

på studien.  

 

Åsberg (2001) menar att data kan vara kvalitativa eller kvantitativa medan metoder, ansatser, 

perspektiv etc. kan vara det. Detta då data speglar, representerar eller belyser kvalitativa eller 

kvantitativa egenskaper hos fenomen (Åsberg, 2001). 

 

Eftersom jag har valt att utgå från empiriska fakta men kombinerar detta med studier av 

tidigare teorier i litteraturen som inspirationskälla för att upptäcka mönster som leder till 
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förståelse för det som studerats är ansatsen abduktiv - en växelverkan mellan empiri och 

tidigare teorier/forskning (Alvesson & Sköldberg, i Fejes & Thornberg, 2009). 

5.2 Semistrukturerade intervjuer 

Då syftet med undersökningen har varit att få fram informanternas tankar och erfarenheter 

om ett fenomen i deras sociala verklighet (övergångar från en F - 6 skola till en 7 - 9 skola för 

elever i behov av särskilt stöd) så valde jag att använda kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod av information.  Med hjälp av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod 

kan man få fram informanternas egna tankar, erfarenheter och känslor (Dalen, 2011; Fejes & 

Thornberg, 2015).  

Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer av specialpedagoger/speciallärare samt 

aktuella pedagoger på avlämnande/mottagande skola och kompletterat dessa med 

minnesanteckningar från intervjutillfällena. Att semistrukturerade intervjuer gjordes innebar 

att intervjufrågorna var allmänt formulerade. Det går då att ställa följdfrågor och ordningen 

på frågorna behöver inte alltid vara samma (Denscombe, 2010; Dalen, 2011). Det ger 

informanten också möjlighet att utveckla sina tankar och svaren som ges är öppna och 

tyngdpunkten ligger på informanten som utvecklar sina synpunkter (Denscombe, 2010).  

5.3 Urval 

Den här undersökningen har genomförts på skolor i Mellansverige och som ligger i utkanten 

av en storstadsregion. Sex pedagoger från två skolor har blivit intervjuade. Informanternas 

arbetslivserfarenhet som pedagoger varierar från 12 till 18 år och de är i åldern 36 – 62 år. 

Det är både män och kvinnor. Utbildningarna är mellanstadielärare, 1 - 7 lärare, 4 - 9 lärare, 

gymnasielärare, speciallärare och specialpedagog. En del av pedagogerna har fler 

pedagogutbildningar.  

Jag har valt att använda ett skolområde i en kommun som jag sedan tidigare hade kännedom 

om, vilket gör urvalet till ett subjektivt urval, urvalet har valts ut pga. forskarens förförståelse 

om de företeelser som ska undersökas (Denscombe, 2010). Några av informanterna känner 

jag sedan tidigare till och några är nya för mig. Att ha en personlig anknytning kan i vissa fall 

ge en speciell insikt i det som ska studeras men också innebära en risk med alltför stark 

involvering (Dalen, 2011).  
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Kriteriet för att delta i undersökningen var att informanten hade varit med i en 

överlämningssituation av hel klass från en f-6 skola till en 7-9 skola, gärna innevarande år 

(2015). Vidare att de då hade haft en eller flera elever som de hade uppfattat som en elev i 

behov av särskilt stöd. 

5.4 Genomförande 

Jag tänkte mig att intervjuer av specialpedagoger/speciallärare kunde komma att vara mest 

aktuellt, tillsammans med avlämnande/mottagande ansvarslärare/mentor beroende på hur 

övergångsproceduren såg ut på skolan/skolorna. Därför började jag med att undersöka om 

skolområdet hade någon plan för den, för min undersökning, aktuella övergången.  Därefter 

skaffade jag mig en helhetsbild av övergångarna genom att ringa rektor på skolorna och fråga 

om hur rutinerna kring övergångarna såg ut innan jag bestämde om skolan hade pedagoger 

som var aktuella för min undersökning. Vid samtalet presenterade jag mig och syftet med 

min studie. Jag fick också tillgång till en tidsplan som fanns för skolområdets övergångar 

mellan årskurs 6 och årskurs 7. Efter det skickades ett mail (bilaga 1) där jag kort beskrev 

syftet med undersökningen och frågade om de kunde tänka sig att delta. När jag sedan fick 

svar bestämde vi en tid som passade och jag informerade också om att intervjun skulle 

komma att spelas in. En av informanterna motsatte sig detta. Vi bestämde då att 

intervjuguiden skulle skickas ut i förväg och att jag skulle anteckna under intervjun, vilket 

också skedde. I mailet (bilaga 1) så informerade jag även om de forskningsetiska riktlinjer 

från Vetenskapsrådet (2010) som arbetet skulle följa och att det var möjligt att avbryta 

deltagandet när helst informanten önskade.  

Under själva intervjun har jag utgått från en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 2). 

Ordningen i intervjuguiden har inte alltid följts då en frågas svar kan ge upphov till en annan 

fråga senare i guiden. Jag har ibland även ställt följdfrågor för att få en djupare inblick i 

pedagogernas tankegångar. Intervjuerna genomfördes på de aktuella skolorna. Informanterna 

valde själva plats och rum. Vi kunde sitta avskilt och intervjuerna kunde genomföras i en 

lugn och ostörd miljö och en ungefärlig tidsåtgång meddelades informanterna vilket 

Denscombe (2010) skriver är fördelaktigt ur ett intervjuarperspektiv för att få till stånd en 

intervju. Varje intervju bör starta med att jag berättar vem jag är, varför jag var där, mitt syfte 

med intervjun, hur jag ska hantera materialet och att återkoppling kan ske till informanterna 

om de så önskar (Dalen, 2011; Denscombe, 2010). Jag informerade också om att intervjun 

skulle ta 20 – 30 minuter i anspråk och förvissade mig igen om att det var ok för informanten 
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att intervjun spelades in. Dalen (2011) skriver att tekniska hjälpmedel rekommenderas då det 

ger möjlighet till att fånga mer av informanternas uttryckssätt, såsom tonläge, mellanrum och 

egna ord. Eftersom intervjun spelades in kunde jag under intervjuerna föra kompletterande 

anteckningar, skriva ner tankar eller funderingar/följdfrågor som dök upp. Jag kunde också ha 

större fokus på den som intervjuades eftersom jag inte var tvungen att anteckna under hela 

tiden. Detta visade sig göra större skillnad än jag trodde, vilket visade sig vid intervjun med 

informanten som inte ville spelas in, och där jag fick anteckna under hela intervjun. 

5.5 Analys av data 

I en kvalitativ analys måste jag vara medveten om hur jag förhåller mig till teori och andra 

forskningsresultat när jag analyserar mitt material och att jag beskriver detta i metodkapitlet i 

min uppsats (Fejes & Thornberg, 2009).  Mina data är kvalitativa, då jag fokuserat på 

innehållets betydelse, där jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som 

insamlingsmetod. Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefon och sedan 

transkriberats för att lättare kunna analysera dem. Därefter har de grupperats i teman, 

bearbetats och tolkats. Jag har läst transkriberingarna om och om igen för att göra mig 

förtrogen med dem. Jag har brottats med att hitta en bra struktur för att kunna tolka dem. 

 

Det har även varit viktigt att tänka på hur jag verifierar och presenterar data (Denscombe, 

2010). Dalen (2011) skriver om tematisering som en presentationsform av intervjuer. Då 

utgår man ofta från intervjuguiden och de områden som behandlas där. Redan från början är 

det viktigt att arbeta in teman som är relevanta för studiens frågeställningar. Forskaren kan 

utgå från sina huvudområden och under varje område försöka hitta citat som belyser området 

(temat).   

 

Jag har gjort en kvalitativ analys av transkriptionerna. Där har jag följt Denscombes (2010) 

fyra vägledande principer. Denscombe (2010) menar att det i en kvalitativ analys av data 

finns fyra vägledande principer. Den första säger att analys av data och de slutsatser analysen 

resulterar i ska vara grundad i data. Den andra säger att forskarens förklaring av data ska 

komma från noga studerad data, forskaren kan inte låta data stå otolkade. Den tredje menar 

att forskaren inte ska låta sina fördomar komma in i analysen av data, därigenom ska inte 

analysen baseras på begrepp från tidigare forskning eller befintliga teorier. Den fjärde 

principen menar att utvecklingen av data måste grundas i en process som hela tiden rör sig 

parallellt i jämförelse med de empiriska data som används.  
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Från början hade jag tänkt mig en tolkande analys av de transkriberade intervjuerna och att 

undersökningens analysmetod skulle vara hermeneutiskt då den handlar om att tolka, förstå 

och förmedla och kan användas till att förmedla olika fenomen inom t.ex. skolans värld 

(Westlund i Fejes & Thornberg, 2015). Dock har jag under tidens gång med arbetet börjat 

tveka och gjort omtag flera gånger med analyserandet av det empiriska materialet. Idag 

använder jag mig av en tematisk analys.  

 

Följandet av de fyra principer för kvalitativ analys som Denscombe (2010) beskriver har 

inneburit att min analys av data och de slutsatser jag dragit har varit grundat i min empiri. När 

intervjuerna var gjorda började jag med att färgmarkera vad de olika svaren handlade om för 

att så småningom kunna urskilja tendenser till teman. Vartefter analysarbetet fortskred så 

insåg jag att tendenserna var just bara tendenser och jag fick tänka om för att upptäcka nya 

infallsvinklar. Detta innebar att jag har noga studerat mitt material för att till slut komma fram 

till att det fanns två teman som var framträdande i det empiriska materialet. Dessa var 

organisation och tidsplan samt information och dokumentation. Jag har i analysen inte använt 

mig av kända begrepp. Detta för att undvika att eventuella fördomar eller tankar från tidigare 

forskning ska smyga sig in i tolkningen.  

5.6 Resultatens tillförlitlighet 

Eftersom detta är en studie i det lilla kan jag inte på något sätt generalisera till det övriga 

Sverige. Jag kan visa hur det såg ut i det skolområde där jag gjorde min studie.  

5.7 Beaktande av etiska aspekter 

I forskningsarbetet har jag utgått från de fyra huvudkraven i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2010). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebar att jag skulle 

informera informanterna om den aktuella forskningens syfte, informanternas uppgift och 

villkor samt att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när 

som helst. Samtyckeskravet innebar att jag behövde inhämta informanternas samtycke innan 

studien började. Konfidentialitetskravet innebar att jag antecknar, presenterar och förvarar all 

information och alla uppgifter på ett sådant sätt att det är omöjligt för en utomstående att 

identifiera vilka som har deltagit i studien. Nyttjandekravet innebar att jag inte får låna/lämna 

ut informationen till utomstående eller använda informationen för andra syften än min studies 
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ändamål. Detta skrev jag även in i mailet (bilaga 1) som jag skickade ut vid studiens början 

samt upplyste om ännu en gång vid intervjutillfället. 

 

Tidsplanen som jag fick tillgång till, innan intervjuerna, kunde tyvärr inte bifogas som bilaga 

då den skulle kunna röja skolområdet det gäller. Detta i sin tur skulle kunna leda till att mina 

informanter kunde identifieras. 

5.8  Metoddiskussion 
Nedan kommer reflektioner vad gäller metod och genomförande. 

 

5.8.1 Kvalitativ metod 

I undersökningen valdes en kvalitativ metod med intervjuer. Utifrån undersökningens syfte, 

som är att undersöka pedagogers erfarenheter av övergångar från en F - 6 skola till en 7 - 9 

skola för elever i behov av särskilt stöd, så var det ett relativt enkelt val. Enkäter valdes bort 

då jag ville ha möjlighet att få ta del av informantens uppfattningar, tankar och erfarenheter 

genom följdfrågor i den situation som en intervju innebär. Att komplettera med deltagande 

observationer av själva överlämningstillfällena hade varit möjligt då det är ett pålitligt sätt att 

samla in information om vad som faktiskt händer (Denscombe, 2010). Dock blev det svårt att 

faktiskt förutsäga vad som skulle ske under själva överlämningssamtalen och därigenom att 

skapa ett observationsschema som skulle kunna vara behjälpligt.  

 

5.8.2 Genomförande av intervju 

Jag genomförde en pilotintervju så att jag var medveten om hur mobilen fungerade vid 

inspelning, hur lång tid intervjun skulle ta och om jag fick in information som jag sökte med 

frågorna jag författat. Pilotintervjun genomfördes på en pedagog i bekantskapskretsen i en 

annan kommun än den undersökta.  

5.8.2.1 Detta kunde gjorts annorlunda 

Jag kunde informerat i första skedet om att intervjuerna skulle spelas in och poängterat detta 

igen under tidens gång fram till intervjun. I det fall där informanten inte ville bli inspelad 

upptäckte jag vikten av att jag faktiskt hade gått tillbaka till huvudfrågorna efter varje del och 

läst upp vad jag skrivit och frågat om tankegången var rätt sammanfattad (kontrollera) vilket 

enligt Denscombe (2010) är ett av några intervjuknep. Det hade varit svårt att backa bandet 

och lyssna om där, vilket var möjligt vid de andra intervjuerna. Jag upptäckte att jag saknade 
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mina antecknade tankar och följdfrågor, vilket jag inte hade haft tid till att göra under själva 

intervjun när jag var tvungen att skriva ner det informanten sa. När det gällde de inspelade 

intervjuerna så skötte mobiltelefonen om det och jag kunde koncentrera mig mer på det 

informanten sa och att skriva ner ev. tankar, funderingar och associationer som det gav mig 

eller använda mig av andra intervjuknep som till exempel att sufflera och gå på djupet 

(Denscombe, 2010).  

 

Genom att ha införskaffat tydligare information om när samtalen, mellan avlämnande och 

mottagande skolor och samtalen mellan speciallärare/specialpedagog och mottagande lärare, 

skulle ske och reviderat studiens tidsschema därefter hade inneburit en mer hållbar tidsplan 

för examensarbetet. 

6. Resultat  

I detta avsnitt så presenteras resultatet i form av två teman som synliggjordes i pedagogernas 

intervjusvar, samt ett tredje tema där fokus ligger på pedagogernas tankar om övergångar. 

Efter att transkriberingen skett och det empiriska resultatet analyserats har jag valt att ta fram 

två övergripande rubriker där jag visar pedagogers uppfattningar. Rubrikerna är: 

Organisering och tidsplan 

Information och dokumentation 

Pedagogers tankar om övergångar av elever i behov av särskilt stöd. 

Pedagogerna benämns vid citat som Avlämnande 1 och 2, Mottagande 1 och 2, Spec 1 och 2.  

 

6.1 Organisering och tidsplan 

Alla pedagoger upplever att övergången är organiserad. Hur avlämnande, mottagande och 

speciallärare/pedagoger uppfattar organisering och tidsplan för övergången varierar. 

Generellt för övergångarna är att pedagogerna uppfattar att det fanns en organisation och en 

plan för övergångarna samt att tanken varit god. Det går att urskilja både skillnader och 

likheter. En skillnad är vem man som pedagog hänvisar till när det gäller organisering av 

överlämning. Som speciallärare/specialpedagog hänvisar man inte till någon annan vad gäller 

organiseringen av överlämningen som både mottagande och avlämnande pedagoger gör. 

Alla pedagoger reflekterar och ger olika svar på vem/vilka som är ansvariga för 

organiseringen och till viss del på hur de skulle vilja att den går till.  
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De flesta (alla utom en) känner till att det finns en utarbetad plan för övergångar.  

 

De olika teman som framkommer vad gäller pedagogers uppfattningar av övergångar kopplat 

till organisation och tidsplan har samlats under olika underrubriker. Dessa är organisering, 

tidsplan, samtal, besök på mottagande skola och besök av mottagande skola.   

 

6.1.1 Organisering 

Vad gäller organisering av övergångarna hänvisar de mottagande pedagogerna till 

speciallärare/specialpedagoger medan de avlämnande pedagogerna hänvisar till rektor. 

Speciallärare/specialpedagoger uttrycker att övergången och överlämningen är organiserad. 

Vidare poängterar speciallärare/specialpedagoger vikten av kommunikation mellan 

avlämnande och mottagande pedagoger:  

 

Samtidigt skiljer det sig mot frågan om vilken samverkan som finns på organisationsnivå. Då 

uttrycker speciallärare/specialpedagoger sig istället så här: ”Totalnytt, det var verkligen haltande 

förra året.” (Spec 2) 

Och så här: ”Pedagogerna saknar ändå överlämning på barn med frågetecken där de får 

särskilda funderingar.” (Spec 1) 

 

Mottagande pedagoger hänvisar till speciallärare/specialpedagoger när det gäller 

organiseringen. En mottagande pedagog uttrycker sig så här: 

 

Det finns ju då specialläraren det är de, speciallärarna på skolan, som är ansvariga för själva 

överlämningen, så dom träffar speciallärare från respektive mellanstadieskola…. Den dagen då kom 

speciallärarna från olika skolor hit och lämnade över dom elever som det var något speciellt kring. 

(Mottagande 2) 

 

Även när det gäller överlämningarna hänvisar mottagande pedagoger till 

speciallärare/specialpedagoger. En mottagande pedagog uttryckte sig så här: ”Ja det vet jag ju 

om genom X som är vår länk då.” (Mottagande 1) 

I samma fråga hänvisar avlämnande pedagoger till rektorerna. Avlämnande pedagog 1 säger: 

”Ja rektorerna har ju under våren haft kontakt, vi fick en arbetsgång utskickad.” 
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6.1.2 Tidsplan 

Ovan stående citat visar pedagogers uppfattningar om organiseringen av övergångarna och 

överlämningssamtalen som sker i denna. Det framkommer att det i rektorsområdet finns en 

utarbetad plan för hur övergångarna ska gå till. Den utarbetade planen för övergången är ny 

för året men baseras till viss del på tidigare års plan. Planen har vissa likheter med exemplet i 

Stödmaterialet från Skolverket (2014), men den gjordes innan Skolverket gav ut 

Stödmaterialet och den är inte redigerad efteråt. Fem av sex pedagoger känner till den. 

Speciallärare/specialpedagog 2 säger: ”Ja men alltså det finns ju den här planen mellan 

skolorna och den den har ju funnits ganska länge…”  

En pedagog har inte sett planen alls och när planen visas så uttrycker den sig så här: 

jag har inte sett den tidsplanen alls och då (visar på tidsplanen v. 34) slutlig avstämning, ja precis det är 

här ungefär som jag kom in kan man ju säga ... men det här (visar händelser under vårterminen på 

tidsplanen) fick vi ingenting. (Mottagande 1) 

Ingen av pedagogerna vet om den har utgått från skollag eller har annan vetenskaplig grund. 

En mottagande svarar så här angående planen: 

Ja, det är ju den här planen tidsplanen i alla fall. Det är ju den planen som finns och jag vet inte hur 

skollagen, vad som, hur den är kopplad till. Det har jag faktiskt ingen aning om. Nej vi har inte varit 

med och jobbat fram den och nu alltså det är ju bara andra året som skolan finns så det är ju rutiner som 

man verkligen får förfina utvärdera för varje år…. Ja det finns ju inte någonting här (visar på 

tidsplanen) men det finns ju ingen utvärdering men det är väl sådant som vi får ta upp själva antar jag 

behöver göras. (Mottagande 2) 

Avlämnande pedagoger uttrycker sig så här om tidsplanen: 

Där stod det bestämt datum för när våra skriftliga överlämningar skulle vara inne och när vi skulle dit 

på besök med eleverna och så. Den har ju rektorerna liksom haft tillsammans då. Sen har inte den följts. 

(Avlämnande 1) 

Avlämnande pedagoger upplever att överlämningen blev sen, i slutet av terminen, och inte 

gick riktigt enligt tidsplanen. Avlämnande pedagog 1 uttrycker det så här: 

Det blev förskjutet. Det var nog det som stressade oss lite att vi blev oroliga för att inte hinna med att 

gå på sommarledighet utan att ha fått lämna över ordentligt. Det hade inte känts nåt bra. 
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De avlämnande pedagogerna upplevde också att kommunikationen mellan avlämnande och 

mottagande skola inte fungerade tillfredsställande, men vill inte gå in på var 

kommunikationen stannat. Avlämnande pedagog 2 uttrycker sig så här: 

Det var lite bristfällig kommunikation… Jag var ju lite irriterad när jag ringde ... vi tappades bort de 

hade bokat in tid med alla andra skolor men vår skola hade de missat i sin plan …. fast det borde de ha 

förstått när de kollade igenom … okej inga elever från den skolan, det var konstigt, det får vi 

dubbelkolla. Det hade de ju kunnat göra ….  men vart den kommunikationen stanna det vill jag inte gå 

in på, för när jag pratade med högstadiet så hävdade ju de att de haft kontakt med våra rektorer och att 

det hade stannat där å…  

De avlämnande pedagogerna är mindre nöjda med hur tidsplanen för övergången har 

fungerat. Det betonas att en plan fanns, att den blev utskickad till dem tidigt, men att 

tidsplanen sedan inte följdes. Avlämnande pedagog 1 säger så här: ”Vi fick en arbetsgång. 

Utskickad. Innan jul till och med.” 

Avlämnande pedagog 2 uttrycker sig så här om tidsplanen: ”Den har ju rektorerna haft 

tillsammans då. Sen har den inte följts. Den organisationen fanns ju. Den fanns. Bra men 

fanns.”  

6.1.3 Samtal 

När eleverna kommer till mottagande skola och årskurs 7 har de ”lära-känna-samtal” med 

vårdnadshavare och mottagande pedagoger. De mottagande pedagogerna verkar mer 

intresserade av vad vårdnadshavare säger än vad avlämnande pedagoger har att förmedla. 

… sen på individnivå så är nu har vi ju våra välkomstsamtal så då får vi ju överlämning också från elev

förälder hur dom har upplevt det och vad dom säg tycker har varit svårt eller men det är ju mer det här 

allmänna …. Vi ska ju vara klara så fort som möjligt med dom samtalen men jag tror att vi håller på de 

här veckorna så kanske om två veckor är vi klara. (Mottagande 2) 

Speciallärare/specialpedagoger upplever att det fungerar bra med överlämningarna i 

övergångarna då mentorerna även har tidiga lära-känna-samtal med elev, vårdnadshavare och 

mentor. Om behov finns så kan även kurator delta vid dessa samtal. Spec 1 uttrycker det så 

här: ”Lärarna möter brett, men med vetskap om vad det finns för behov.” 



 

24 

 

Och att vissa samtal läggs tidigare utifrån information från vårens överlämningssamtal 

förklarar speciallärare/specialpedagoger så här: ”Vi prioriterar dem vi är lite oroliga för i 

samtal och i insats.” (Spec 1) 

 

6.1.4 Besök på mottagande skola 

I organiseringen av övergångarna finns det ett planerat besök, en prova-på-dag, på 

mottagande skola. De nya klasserna inför ht skulle vara klara innan prova-på-dagen, vilket de 

också var. Avlämnande pedagog 1 uttrycker sig så här: ”Ja de (klasslistorna) blev ju klara 

ganska sent. Och sen åkte de ju. Då hade de en dag på sin nya skola med sin nya klass och sin 

nya mentor.” 

 

Mottagande pedagog 1 uttrycker sig så här om prova-på-dagen:  

 

Och den dagen hade vi ju inte fått överlämning på eleverna då var de ju oskrivna blad - alla - ja precis 

då visste vi ingenting om dem och det kan jag nog tycka att det är bra. Jag skulle inte vilja haft det 

tvärtom … då fick jag ändå chansen att bilda mig en egen uppfattning som jag sedan kunde relatera till 

vad jag sedan fick reda på ja men just det där första intrycket fick vara orört. 

 

På frågan om övergången förbereds svarar en pedagog på mottagande skolan så här: 

”Inte mer än att man förbereder vad man ska göra med dem när man träffar dem så att säga.” 

(Spec 2). Flera pedagoger på mottagande skola säger också att mer görs under de första 

skolveckorna på höstterminen för att stärka gruppens sammanhållning som gruppövningar 

osv. 

 

Avlämnande pedagoger har skapat lösningar, inom skolområdet studien berör, pga. lärares 

personliga kontakter med varandra. Avlämnande pedagog 1 berättar: ”Så det sa jag till Z som 

jag känner för jag fikade med den så sa jag att jag tycker det är dåligt. Då sa den att den 

kunde ta emot oss och så löste det sig den vägen.” Detta för att få möjlighet till att besöka nya 

skolan med enskilda elever innan prova-på-dagen för att skapa förförståelse hos elever som 

behöver förberedas. Avlämnande pedagog 1 uttrycker sig så här:  

 

...förståelsen för att våra elever behöver förberedas den saknades, mer förståelse tidigare för vissa 

elever och de är ju inte så många varje år som behöver flera besök också. 

 

De avlämnande pedagogerna upplevde att de fått nekande svar på att besöka skolan innan. 
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Avlämnande pedagog 1 säger: ”Men det var på vårt initiativ. Det var vad vi krävde att få göra 

... vi fick inte komma.. De jobbade inte så.”  

Avlämnande pedagog 2 säger: ”Det fick vi ju rent av nej, så det kändes” 

De avlämnande pedagogerna upplevde en avsaknad av förståelse för de elever som är i behov 

av förförståelse och förberedelse inför nya situationer innan det planerade besöket på 

mottagande skola. Avlämnande pedagog 1 säger: ”nu fick vi stånga oss blodiga för att ens 

komma in i lokalerna. Det kändes inget bra och nu behövde de ju bara ett besök också… så 

det var ju inget… det tog ju bara en timme.”  

Om tidigare års förberedelse inför planerat besök på mottagande skola uttrycker sig 

avlämnande pedagog 1 så här:  

…. och så har vi ju varit här och ätit lunch med några speciella barn som vi kände… det var ju inga 

problem det var ju bara att komma. Samma om eleverna behövde rundvandring i lokalerna innan, det 

var också helt okej. Välkomnande liksom, klart att ni får komma. 

6.1.5 Besök av mottagande skola 

Tidigare år har mottagande skola kommit och besökt de blivande årskurs 7 eleverna. Det har 

då varit både personal och elever från skolan.  

Avlämnande pedagog 1 berättar: 

Tidigare har överlämningarna börjat i januari med att mottagande skola har kommit till klassen och 

berättat om vad som erbjuds i form av elevens val och sådana saker. 

Avlämnande pedagoger upplever en saknad av det system som använts tidigare vilket enligt 

deras upplevelse gjorde att eleverna kände sig viktiga.  

... önskat att de hade haft det systemet men det kan man ju inte … Det är ju trevligt för en årskurs 6 att 

få besök av sin mottagande högstadieskola att de känner sig viktiga … De kommer hit för vår skull för 

att berätta om det här. (Avlämnande 1) 
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Samtidigt menar de avlämnande pedagogerna att det är lättare för eleverna att få svar på 

frågor som är viktiga för dem av dåvarande högstadieelever om de kommer på besök och kan 

berätta sådant som inte en hemsida kan svara på.  

Det var jättebra när dåvarande högstadieelever var med också, så de fick fråga dem hur man för det är 

ju mest för eleverna är det ju mest sådana saker som rör sig i huvet – hittar man, är andra dumma, var 

det jobbig? … så att det så det är klart den informationen är ju svår att hjälpa till med. (Avlämnande 2) 

För frågor blev eleverna hänvisade till en broschyr eller till mottagande skolas hemsida, vilka 

båda var bra – det poängterades av de avlämnande pedagogerna, men att vare sig broschyr 

eller hemsida ger de svar som de blivande sjuorna är ute efter. 

Nu fick de en broschyr hem om att läsa i om allt, men jag hade önskat både ock. Att de får en chans att 

fråga alla frågor och så där. Nu blev de hänvisade till hemsidan som ju är jättebra, men det blir inte 

riktigt samma samma grej. (Avlämnande 2) 

6. 2 Information och dokumentation

Vilken information avlämnande respektive mottagande pedagoger anser vara viktig vid 

överlämningssamtal skiljer sig en del. Vad som fokuseras på vid själva överlämningssamtalet 

råder det dock olika meningar om. 

De avlämnande pedagogerna månar om att eleverna som behöver ska få möjlighet till att 

skapa en förförståelse för det som ska hända. De är också måna om att relationen still 

eleverna ska fungera. De upplever att informationen de överlämnar vid övergången inte når 

fram till dem den berör, de mottagande pedagogerna.  

Elever som nämns som aktuella för kompletterande muntlig överlämning är elever med 

inlärningsbehov, sociala behov och elever som på annat sätt utmärker sig. 

De mottagande pedagogerna upplever att de saknar information om kunskapsnivå och 

dokumentation. De hade också gärna kommit in tidigare i övergångsproceduren när det gäller 

bildandet av de nya klasserna då de menar att de har kunskap om resursmöjligheter som det 

idag inte tas hänsyn till enligt deras upplevelse.  
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De olika teman som framkommer vad gäller pedagogers uppfattningar av överlämning 

kopplat till information och dokumentation har samlats under olika underrubriker. Dessa är 

muntlig respektive skriftlig information, diagnos och medicinering, åtgärdsprogram, 

kunskapsnivå, personlig information samt stödåtgärder.  

6.2.1 Muntlig respektive skriftlig information 

Muntlig information sker i två omgångar. Först från avlämnande pedagoger till 

speciallärare/specialpedagoger i slutet av vårterminen. Sedan från 

speciallärare/specialpedagoger till mottagande pedagoger i början av höstterminen. 

Speciallärare/specialpedagoger betonar att det är lång tid att vara informationsbärare på, från 

vårens överlämningssamtal när informationen ges till hösten när informationen ska delges 

mottagande pedagoger. Som speciallärare/specialpedagog 1 uttrycker det: ”Jag får 

informationen på våren och ska lämna på hösten, det blir lång tid mellan tagande och 

givande.” Speciallärare/pedagog 2 uttrycker det så här: ”någon som har lämnat till U och som 

har lämnat till V som har lämnat till mig och då hinner mycket försvinna på vägen kan man 

säga. Mycket mycket.” 

Utifrån överlämningsblanketten som fylldes i och skickades in till mottagande skola gjordes 

en lista av speciallärare/specialpedagoger på vilka elever vars överlämning skulle 

kompletteras muntligt. Speciallärare/specialpedagog 1 beskriver det så här: 

Speciella behov graderades och markerades med hjälp av färgsystem. Vi gjorde listor på vilka elever 

som skulle överlämnas muntligt. Det är viktigt med kommunikation mellan överlämnande och 

mottagande. 

På denna avlämnande skola har pedagogerna fyllt i för samtliga elever. Avlämnande pedagog 

1 säger: ”men den fyllde vi i om alla barn och skickade in, och sen fick vi en tid för muntlig 

överlämning.” 

Avlämnande skola har också använt blanketten för att poängtera om de anser att muntlig 

överlämning är aktuell. Avlämnande pedagog 2 säger: ”… på pappret skrev vi också om att 

om vi tyckte att det krävdes en muntlig överlämning också. Vissa saker är ju svåra att 

förmedla på några rader bara”. 
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Speciallärare/specialpedagoger upplever att blanketten för den skriftliga 

överlämningsinformationen har tolkats olika på de avlämnande skolorna, alla avlämnade 

skolor till den mottagande skolan har inte gjort lika. Speciallärare/pedagog 2 säger så här: ”... 

den har tolkats väldigt olika på skolorna, men det är ju ingen ny grej, att det görs alltså.”  

En speciallärare/specialpedagog hänvisar till blankett som fanns tidigare i jämförelse med 

den som finns nu. 

… en punkt som var ganska allmän ändå, hur man arbetade, om man var självgående eller om man

behövde lite stöttning eller om man behövde mycket stöttning i klassrummet, en tregradig skala så att 

säga. Den nuvarande blanketten, den funkar väl också kanske, men man har missat en del, tycker jag. 

(Spec 2) 

Samma speciallärare/specialpedagog menar att den fyllde en funktion som inte fylls av 

nuvarande blankett. 

… för att få någon slags lagom blandning i klassen eller grupperna … Den hade vi nytta av fast den

fick vi inte ha kvar, för så fick man inte skriva tyckte den förre skolchefen att man inte fick uttala sig så 

om eleverna. (Spec 2)  

Samtidigt upplevs den nya blanketten som bättre än den gamla av de avlämnande 

pedagogerna. Avlämnande pedagog 2 uttrycker det så här: ”De dokument vi har fått fylla i, 

de har varit bra, bättre än förut faktiskt… förut satt vi och fyllde i en massa papper som 

kändes som onödiga.”  

Mottagande pedagoger hade velat komma in tidigare i processen med klassammansättning. 

Det här citatet är från en av de mottagande pedagogerna, men är talande för båda: 

Jag känner ju att jag skulle, kanske inte bara jag, men vi som mentorer, skulle ha velat komma in 

tidigare liksom haft lite att säga till om hopsättandet av klasser, för vi fick bara höra ja men ja man har 

info det går efter olika värden och allting så där, men jag tyckte jag såg alltså många av oss såg redan 

på pappret nej men det här ser inte bra ut men varför blir det så här och det här ser inte ut som jämna 

klasser vilket vi signalerade men det skulle det vara för det var så genomtänkt men de farhågorna har ju 

besannats på så vis att det är väldigt ojämna klasser. (Mottagande 1) 
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Vid den muntliga överlämningen är det nya saker som kommer upp. 

Speciallärare/specialpedagoger har, som tidigare nämnts, gjort en lista på elever, men 

avlämnande pedagoger kan komplettera med fler vid överlämningen. För 

speciallärare/specialpedagoger är det viktigt att de avlämnande känner att de kan ta upp andra 

elever och annan information än den som tidigare givits i den skriftliga 

överlämningsblanketten. Speciallärare/specialpedagog 1 uttrycker det så här: ”De som 

kommer ska känna att det är ok att ta upp sådant som inte skrivits innan – man vill kanske 

inte skriva ner allt.” 

Avlämnande pedagoger upplever att det var de som bestämde vilka elever som skulle tas upp 

vid den muntliga överlämningen. Avlämnande pedagog 2 säger: ”det var vi som bestämde 

vilka vi ville prata om, de hade ju gjort en plan utifrån de pappren men sen kompletterade ju 

vi med några till.”  

Avlämnande pedagog 2 säger så här om vad som sas vid den muntliga överlämningen: ”Vi 

pratade om de elever vi ville ha muntlig överlämning på, ja som har inlärningsspecifika 

behov eller sociala behov.”  

Speciallärare/specialpedagoger säger så här om vad som sas på den muntliga överlämningen: 

Även de elever som utmärker sig på annat sätt – ensamma, kaxiga får man information om i de 

överlämnande samtalen som blir. Barnet som lämnas är ju inte samma som kommer hit – det är ju nya 

förutsättningar, men vi är observanta på det barnet ifrån början så att vi kan använda den kunskapen 

som finns om det behövs. (Spec 1) 

Speciallärare/specialpedagog upplever att överlämningskommentarerna blir lite väl subtilt. 

Speciallärare/specialpedagog 2 uttrycker det så här: ”Det är ju så mycket känsla.” 

Vidare poängterar speciallärare/specialpedagoger att relevant information ska lämnas, saker 

som hände för länge sedan och som egentligen inte är viktigt för elevens inlärning kan lätt 

hänga med under lång tid framöver. Dock har detta blivit bättre. Speciallärare/pedagog 2 

uttrycker det så här: 
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... har blivit bättre på det viset att de har, ja, har blivit lite mera lite mera exakta lite mera handlar om 

vad det, lite mindre strunt som det ibland kunde vara, tyckte jag, en del av förut. 

Avlämnande pedagoger upplever att de vid överlämningssamtalen blir lyssnade på men att 

informationen de delger där inte går vidare till de mottagande pedagogerna.  

De avlämnande pedagogerna är måna om att relationen ska fungera, att samma misstag inte 

ska behöva ske igen efter skol- och lärarbytet. Avlämnande pedagog 2 uttrycker det så här: 

”Vi är väl onödigt oroliga för en del kanske.” Avlämnande pedagog 1 säger så här: ”Man vill 

inte att det ska gå tokigt, man vill att de ska vara förberedda och bli bra från början så de inte 

behöver göra samma misstag som vi har gjort, att de lyssnar på våra erfarenheter.” 

Mottagande pedagoger upplever att de kan använda sin yrkeserfarenhet och känna in den nya 

klassen och vid behov gå tillbaka till information som lämnades vid överlämningen. Citatet är 

talande för både mottagande pedagoger men sägs av mottagande 2:  

…någonstans förlita sig på sin profession, sin erfarenhet, och känna av i klassen och sen så om man

märker någonting, att här är det lite speciellt då får man ju gå tillbaka till sina anteckningar vad var det 

kring den här eleven.  

Om vikten av muntlig och skriftlig överlämning uttrycker sig en mottagande pedagog så här: 

Möjligheten är ju att man får helheten på eleven så och kan hjälpa till där eleven befinner sig och inte 

behöva börja om med saker utan hela tiden fortsätter där det slutat. Det är ju en möjlighet så att vi inte 

ska uppfinna hjulet igen. (Mottagande 1) 

Det är ett citat vars andemening går att urskilja hos samtliga pedagoger som intervjuats. 

När höstterminen börjar samlas arbetslagen på mottagande skola tillsammans med 

speciallärare/specialpedagog för att på så sätt få ta del av den överlämningsinformation som 

speciallärare/specialpedagog fick på vårterminens slut. Mottagande pedagog 2 uttrycker det 

så här: ”När vi började nu höstterminen så fick vi, då hela laget satt tillsammans med 

speciallärare och den berättade då det den fått och gav det vidare till oss i laget.” Mottagande 

pedagog 1 berättar: ”…sen satt vi ju i arbetslaget så fick vi överlämningsinfo om alla elever i 

alla fyra klasser oavsett vilken klass man skulle vara mentor för så fick vi höra eftersom man 

skulle ha dem i undervisning också.” 



31 

Någon kommunikation mellan avlämnande och mottagande skola finns det bara om det blir 

specifika ärenden. Det är en gemensam uppfattning från samtliga pedagoger på den 

mottagande skolan och mottagande pedagog 2 uttrycker det så här: 

Det är ju om det är något speciellt som vi behöver ringa upp och kolla, men oftast så sker det ju med, 

alltså genom vår speciallärare, så då kontaktar den gamla skolan och pratar med dem. 

I ett fall har det varit en personlig överlämning på en elev, där avlämnande pedagog kom och 

träffade hela arbetslaget för överlämning. Mottagande 2 berättar:  

Sedan var det en elev som vi fick personlig överlämning på där det kom en lärare … men där tyckte 

hon att det var viktigt att hon ville sitta med och informera hela arbetslaget själv då om den eleven. 

6.2.2 Diagnos och medicinering 

Mottagande pedagog upplever inte att det är viktigt att eleven har en diagnos för att 

mottagande pedagog ska kunna bedriva undervisning men menar att det är viktigt att 

informationen kommer fram ordentligt från början. Mottagande pedagog upplever också att 

resurspersoner försvinner, trots vetskap om att tilläggsbelopp sökts av avlämnande skola åt 

mottagande skola och beloppet har beviljats för resursperson. Mottagande pedagog 1 

uttrycker det så här: ”Inte för mig som pedagog men det är ju lättare att hävda att den ska ha 

resurser av de pengar som anslås om den har diagnos. Skolan är ju liksom skyldig att 

tillgodose.” Vidare säger mottagande pedagog 1: 

… att det (information, min förtydligan) kommer fram ordentligt och sen kan jag tycka att jag

reagerade på jag reagerade inte på när jag hörde det, men det var ju när jag fick reda på att den här 

eleven har haft assistent. Den här har inte fungerat helt ut i helklass, utan suttit i mindre 

gruppsammanhang och det är ju bra att veta, men samtidigt så finns inga resurser för att det ska 

fortsätta här vilket jag blir varse sen när eleven sitter där med mig. 

Mottagande pedagoger är mer intresserade av det som är skolhälsorelaterat eller vad som 

kommer fram ur informationssynpunkt rent allmänt. De visar mindre intresse/behov av 

information av elevernas sociala utveckling. Det uttrycks så här av mottagande pedagog 1: 

”Jag har ju lite ärenden som både skolsköterska och kurator är inkopplade på men det blir ju 

mer att de kollar tillbaka om det är någonting, men det blir ju mer på individnivå.”  

Avlämnande pedagoger upplever att diagnoser och annat hälsorelaterat lämnas via 

skolhälsovården och därför inte behöver tas upp vid överlämningen. Avlämnande 2:  
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”…skolhälsovården de får ju papper där får de ju diagnoser och sånt går ju den vägen.” 

Mottagande pedagoger upplever att i överlämningen är informationen knapp. Mottagande 

pedagog 2 uttrycker det så här: 

Oftast är det ju väldigt fåordigt så där så där att om det är någon som har adhd, om den medicinerar 

eller inte. Viktigt med relationen kan det vara, så att man verkligen bygger en relation med eleven. Och 

så att den har varit utåtagerande eller. Det är ju oftast bara några meningar så där som man får i börjfrån 

första början. 

Detta skiljer sig åt mot vad avlämnande pedagog sa i citatet ovanför, om vad som inte 

behöver tas upp vid överlämningen. Här nämner mottagande pedagoger att adhd nämns och 

talas om vid överlämning. 

6.2.3 Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammen anses vara viktig information av alla pedagoger, dock har pedagogerna 

olika uppfattningar om dessa. Avlämnande pedagoger upplever att mottagande pedagoger 

inte efterfrågar åtgärdsprogram medan de mottagande upplever det som en brist att de inte får 

åtgärdsprogram utan behöver uttrycka önskemål om att få dem. Avlämnande pedagog 1 

uttrycker det så här: ”Men de efterfrågade ju inte åtgärdsprogram det skickade vi ju aldrig 

med några.” Medan mottagande pedagog 2 säger så här: 

Det kan man tycka men då får nog vi liksom begära det. Det är nog ingenting som förs över 

automatiskt utan det vi får, kanske, är den senaste utredningen då. Men inte senaste åtgärdsprogrammet 

det borde ju vara någonting som följer med. 

6.2.4 Kunskapsnivå 

De mottagande pedagogerna efterfrågar mer information om elevernas faktiska 

kunskapsmässiga nivå. De upplever att de inte får någon information om elevernas 

kunskapsmässiga nivå i dagsläget. De får eventuella pedagogiska utredningar, men inte de 

åtgärdsprogram som det eventuellt har utmynnat i. Det uttrycks så här av mottagande 

pedagog 2:  

Jag vill ju veta liksom lite, kunskapsmässigt skulle man ju vilja veta mer än vad vi får, speciellt om det 

står bara ett F, för på vissa elever så får det det enda vi har är ett F ja och vilken nivå är de på då då? 
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Vad kan de? Var ska jag börja någonstans? Det saknar jag i överlämningen. Nu att vi får med de stora 

dragen, bara att eleverna ligger betydligt under genomsnittet. 

De mottagande pedagogerna upplever att de inte får någon kunskapsprofil från de nationella 

proven som görs i årskurs 6. Mottagande pedagog 2 uttrycker sig så här: ”Nej, jag har inte 

sett en enda profil på någon elev!” 

Mottagande pedagog 2 har som förslag att vara delaktig i överlämningssamtalen med 

avlämnande pedagoger för att få informationen direkt. Det uttrycks så här: ”…sitta med redan 

när speciallärarna kommer hit och berättar kring, så att man redan då kan börja förbereda sig 

och kunna få de där kunskapsprofilerna.”  

De avlämnande pedagogerna upplever att de vid överlämning berättar elevernas betyg och 

resultat. Det uttrycks så här av avlämnande pedagog 2:  

Betyg, resultat, nationella prov, eventuella diagnoser, allmän oro. Alltså frånvaro, alla egentligen alla 

anpassningar som vi gjort berättar man ju om då. Så har vi haft någon som haft lässtöd på prov, då så 

berättar vi ju det.  

6.2.5 Personlig information 

När det gäller överlämningskommentarerna så kan kommentarerna bli lite väl subjektiva och 

att saker som hände för länge sedan och som egentligen inte är viktigt för elevens inlärning 

kan hänga med under lång tid framöver. Mottagande pedagoger vill inte ha 

överlämningssamtal där avlämnande pedagogs subjektiva tankar framkommer till exempel 

”tjurig elev”. 

Detta upplevs av båda mottagande pedagoger och en av dem uttrycker det så här:  

 Det kan ju ha hänt mycket över en sommar och de utvecklas ju hela tiden så att det tycker inte jag är 

bra att det kommer fram, sådana saker, för det tycker jag inte har med själva överlämnandet att göra. 

Det är inget intressant för den pedagogiska situationen, för att vi ska kunna hjälpa som pedagoger. 

(Mottagande 1) 

Speciallärare/specialpedagoger ser en fördel med att ta emot elever från ett större områdena 

och när det är inte är samma skolor eleverna kommer ifrån år efter år.  
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Speciallärare/specialpedagog 2 uttrycker det så här: 

Det är liksom den här individen som vi pratar om, och det är den som vi ska överlämna nu. Skit 

detsamma om den har haft en stjärna till storasyster eller en buse till storebror, utan det är faktiskt hur 

den här eleven fungerar och det är det vi ska prata om när vi överlämnar. 

6.2.6 Stödåtgärder 

Återigen lyfter avlämnande pedagoger fram relationen som viktig för det som ska ske i 

klassrummet. Avlämnande pedagog 1 uttrycker det så här: ”och så tänker jag på det sociala 

omhändertagandet för det har vi, lämnar många som behöver mer kontakt med sina lärare än 

de flesta andra.” 

De avlämnande pedagogerna poängterar också att relationen ligger till grund för att eleven 

ska våga be om hjälp eller säga till vid behov av hjälp. Det uttrycker avlämnande pedagog 2 

så här:   

Så att man vågar själv, i alla fall inbillar jag mig, att de barn vi har som har särskilda behov nu har fått 

lära sig att själv se till att man får det stöd man behöver också, och därför så tror jag att det första 

bemötandet de får i form av förståelse för vi uppmuntrar ju dom till att säga till. Har vi någon som 

behöver få uppläst så säger de det. Även till oss, när vi är stressade och glömmer bort saker, så säger de 

att nej, det här fixar inte jag om du inte hjälper mig. 

Samtliga pedagoger har många tankar kring det här med stöd, vad som har funnits, vad som 

behövs och att det kan försvinna på vägen och inte komma åter. Mottagande pedagog 1 

uttrycker det så här: 

…det var ju också någonting som sas, redan vid överlämningarna, att de här eleverna ser vi, ja de

kommer att behöva ha studiehandledare… men det har ju fortfarande inte kommit,  ja så att det känns 

ju inget bra så. 

Mottagande pedagoger vill från överlämningen få ta del av vilket stöd en elev har haft. Det 

uttrycks av mottagande pedagog 2 på det här sättet: ”hur har stödet sett ut behöver man ju 

veta.” 

Avlämnande pedagoger lyfter än en gång relationen som förutsättning för att stöd till elever 

ska fungera.  
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Får de inte gehör för det, det första de hör, många av dem har ju svårt att uttrycka att det är klart att, 

säger de då jag behöver hjälp och så säger de att nej. Då kommer ju inte de att fråga något mer så den 

första kontakten är viktig. (Avlämnande 2) 

Samtidigt så nämner de att det finns olika vägar att lära sig på och att man som pedagog 

måste individualisera för att alla ska få lyckas. Avlämnande pedagog 1 uttrycker det så här: 

”Det man behöver göra extra i klassrummet för att de ska lyckas, inte tänka att alla kan göra 

samma uppgift på samma sätt.”  

Mottagande pedagog 1 funderar över hur stödbehov ser ut inom olika klasser och hur resurs 

skulle kunna vara tillgänglig för flera om eleverna gick i samma klass och ser det som ett 

förbättringsområde för övergångarna. 

 Jag tycker det är tokigt att inte vi, även ifall vi inte känner eleverna som individer så kan vi ändå se 

saker. Jag tänker på diagnoser. Vi vet vad vi har för resurser här. Att det kan vara ett feltänk till 

exempel, att den här klass… eller eleverna, borde gå i samma klass för där har vi bara en sån resurs. De 

kan ju inte klona sig. Det vet ju bara vi här, så att det tycker jag absolut att man borde göra en 

förbättring på. (Mottagande 1) 

Samma pedagog har tidigare nämnt att organiseringen för övergången behöver utvärderas och 

att inlagt datum för detta saknas. 

Speciallärare/specialpedagog poängterar att det är viktigt att se alla elever och att eleverna 

blir bemötta för dem de är. Speciallärare/specialpedagog 1 uttrycker det så här: 

Nästan alla barn har ett särskilt behov, svårt att analysera, barns om inte trivs i sin klass, inte vågar 

komma in i skolan, jag kan inte begränsa mig, jag måste se det som finns mycket socialt behov – att SE 

elever! 

Angående kompensatoriska hjälpmedel så säger speciallärare/specialpedagog 1 att: ”Alla här 

har en dator alla har tillgång till inläsningstjänst – inget utmärkande.” 

6.3 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att det är olika hur informationen om eleverna och deras tidigare lärande 

överlämnas av de gamla pedagogerna och mottas av de nya.  
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6.3.1 Organisation och tidsplan – avlämnande pedagog 

De avlämnande pedagogerna upplever att överlämningssamtalen fungerar bra på det stora 

hela, men att de inte följer verksamhetens tidsplan för övergångar. De hänvisar till rektor vad 

gäller organisation och tidsplan för övergång. Vidare upplever de sig stressade då datumet för 

den muntliga överlämningen drog ut på tiden. Vid överlämningssamtalen upplever 

avlämnande pedagoger att speciallärare/specialpedagoger lyssnar och är engagerade. De 

upplever också att det fanns möjlighet att komplettera med fler elever än vad som tidigare 

nämnts i överlämningsblanketten. 

 

6.3.2 Organisation och tidsplan – mottagande pedagog 

Mottagande pedagoger upplever, precis som avlämnande, att övergångarna på det stora hela 

fungerar bra. De hänvisar till speciallärare/specialpedagog vad gäller organisation och 

tidsplan för övergångar. Mottagande pedagoger upplever att tidsplanen behöver revideras för 

att även få med en utvärdering av övergången som varit så att den kan förbättras.  

 

6.3.3 Information och dokumentation – avlämnande pedagog 

Avlämnande pedagoger upplever att informationen som de lämnat stannar någonstans, inte 

når fram till mottagande pedagoger. De lämnar till speciallärare/specialpedagog som sedan 

vidareförmedlar informationen. Speciallärare/specialpedagog är själva inne på att det är 

mycket information som lämnas och att lång tid går mellan tagande och givande. 

 

6.3.4 Information och dokumentation – mottagande pedagog 

De mottagande pedagogerna upplever att de kom sent in i processen med klasserna. De 

önskar komma in tidigare, redan under klass-sammansättningarna för att kunna påverka då de 

menar att de vet var och hur resurser finns och kan fördelas. Mottagande pedagoger upplever 

en avsaknad av information angående elevens kunskapsnivå. De saknar även 

kunskapssprofiler och åtgärdsprogram i överlämningarna. De mottagande pedagogerna 

upplever att deras lära-känna-samtal med vårdnadshavare och ev. delar av elevhälsoteamet 

ger dem information, för de elever där det behövs, utöver den de fått av 

speciallärare/specialpedagoger. 
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6.3.5 Resultatavslutning 

Ett citat från en speciallärare/specialpedagog sammanfattar vad överlämningen behöver 

handla mer om, det som sker i undervisningssituationerna, men poängterar samtidigt vikten 

av att vara ett team runt eleven. Detta, samt önskemål om mer tid för överlämningssamtalen, 

genomsyrar också samtliga pedagogers uppfattning om övergångarna. 

Kanske att man skulle ha lite mer tid till vad som har fungerat bra/mindre bra i undervisningssituation, 

gå ner mer i detaljer. I stort sett tycker jag att det fungerar rätt bra med överlämningarna – att vi är ett 

team runt eleven. (Spec 1) 

Avslutningsvis så konstateras det att det är svårt med övergångar och överlämningssamtal. 

Citatet sammanfattar samtliga pedagogers uppfattning:  

”Det är ju svårt att göra. Helst skulle man ju vilja sitta med alla lärare som är som en elev ska 

ha men det är ju helt orimligt så att.” (Avlämnande 1)  

Lite skämtsamt säger avlämnande pedagog 2: ”Man får filma överlämnandet så så kan man 

titta.”  

7. Diskussion

I det här avsnittet kommer studiens resultat att diskuteras i relation till tidigare forskning och 

de specialpedagogiska perspektiven; kategoriska, relationella, kritiska, kompensatoriska och 

dilemma.  

Undersökningens syfte var att undersöka pedagogers uppfattningar av övergångar från en F - 

6 skola till en 7 - 9 skola för elever i behov av särskilt stöd. I resultatdelen har pedagogernas 

uppfattningar presenterats under olika teman. Här väljer jag att gå tillbaka till 

frågeställningarna och använda dem som underrubriker. 
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7.1 Vilka uppfattningar har pedagoger i årskurs 6 av hur övergångarna 

mellan årskurs 6 och årskurs 7 (på de aktuella skolenheterna) fungerar för 

barn i behov av särskilt stöd? 

Framförallt så är det tre saker som visar sig ha betydelse när det gäller hur avlämnande 

pedagoger uppfattar hur överlämningarna fungerar - förförståelsen som eleven behöver, att 

informationen inte når mottagande pedagoger och att tidsschemat hålls. 

7.1.1 Förförståelse 

Inom förförståelsen så utgår pedagogerna från ett kritiskt perspektiv, de önskar bidra till en 

övergång där varje elev sedan kan mötas utifrån sina egna förutsättningar när skolgången 

påbörjas på den mottagande skolan. De avlämnande pedagogerna har även ett relationellt 

perspektiv då elevens förutsättningar enligt pedagogernas uppfattning påverkas av 

omgivningen och miljön. Forskning har visat att om eleven inte känner sig trygg på det socio-

emotionella planet minskar möjligheterna till en framgångsrik övergång (Akos & Galassi, 

2004; Topping, 2011). Avlämnande pedagoger har alltså stöd i forskningen när de värnar om 

elevernas förförståelse och de sociala aspekterna för eleverna, framför allt de elever som är i 

behov av särskilt stöd, ur både ett kritiskt och relationellt perspektiv. 

Avlämnande pedagogers upplevelse av att det inte finns någon förståelse vid mottagande 

skola för att de kommande elever behöver förförståelse om mottagande skola inför besöket 

där är värt att notera. Observera att denna brist på förståelse inte upplevs ligga hos 

mottagande pedagoger utan i organisationen som sådan (hos ledningen för mottagande skola). 

Avlämnande pedagoger befinner sig även här i ett relationellt perspektiv. Som 

specialpedagog skulle detta kunna ses ur det kritiska perspektiv, att bidra till en 

skolverksamhet där varje elev kan mötas utifrån sina förutsättningar. En liten förändring av 

organiseringen av tidsplanen av mottagande skolas ledning skulle kunna ge eleverna 

möjligheten till förförståelse om den nya skolan och dess miljö. Att denna förändring av 

tidsplanen kan vara nödvändig lyfter även Topping (2011) i sin studie. Nu är den mottagande 

skolan mer åt det kategoriska perspektivet där problemet finns hos individen, eller så har man 

helt enkelt inte förutsett att behovet skulle kunna finnas.  
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7.1.2 Information 

De avlämnande pedagogerna är oroliga för eleverna i avseendet elev-lärare relationen, det 

socio-emotionella, som grundar för att eleven ska vara mottaglig för hjälp från en pedagog. 

Detta kan ses ur ett relationellt perspektiv då Akos och Galassi (2004) menar att lärare för de 

lägre åldrarna är mer koncentrerade på det socio-emotionella hos elever än vad lärare för de 

högre åldrarna är.  Samtidigt funderar jag över att de olika pedagogiska miljöerna, som 

Simmons och Blyth (i Andersons et al., 2000) skriver om, också spelar roll för eleverna ur det 

kritiska perspektivet. Här tänker jag återigen att specialpedagogen har en viktig uppgift – att 

tillsammans med skolans organisation (ledning) skapa en välkomnande miljö för alla elever.   

Även den dolda läroplanen som Frelin (2013) nämner spelar roll för eleverna. 

Avlämnande pedagoger upplever att de har lämnat informationen men att informationen inte 

har nått rätt person/er. Det här har fått mig att fundera på att dels är pedagoger som sådana 

kanske dåliga på att sätta ord på vad de verkligen gör/hur de anpassar/undervisar, 

professionell dokumentation.  Eller eftersom dokumentationsbördan har ökat, vilket också 

Andreasson och Asplund Carlsson (2013) såg i sin studie, kan det då vara så tiden inte finns 

för dokumentation? 

 

Det kanske är otydligt från ledningshåll med vad, när och hur, vad som ska ingå och på vilket 

sätt överlämning skall ske. Då åtgärdsprogram inte efterfrågas överlämnas inte dessa av de 

avlämnande pedagogerna. Enligt Skolverket (2013) minskar antalet åtgärdsprogram mellan 

årskurs 6 och årskurs 7, framförallt vid byten från f – 6 skolor till 7 – 9 skolor. Detta antyds 

även här. Om detta beror på att de gamla inte efterfrågas eller om de har avslutas av 

avlämnande pedagoger innan övergång till ny skola ger denna studie inget svar på. I den 

litteratur jag läst har det inte heller funnits några tankar angående det. 

 

7.1.3 Tidschema 

Jag funderar på hur en skola kunde tappas/glömmas bort vid själva överlämningarna. Den 

frustration som avlämnande pedagoger upplevde när det närmade sig terminsavslutning var 

påtaglig bara de pratade om händelsen och enligt min mening får sådant inte inträffa. Jag har 

tidigare nämnt att den mottagande skolans organisation (ledning) behöver arbeta inom det 

kritiska perspektivet för att få en mer välkomnande miljö för alla elever. Som tidigare nämnts 

måste en övergångsprocess justeras om behov uppstår vilket även Topping (2011) nämner i 

sin studie.  
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7.2 Vilka uppfattningar har pedagoger i årskurs 7 av hur övergångarna 

mellan årskurs 6 och årskurs 7 (på de aktuella skolenheterna) fungerar för 

barn i behov av särskilt stöd? 

Det är två saker som pedagoger i årskurs 7 nämner och återkommer till när det gäller hur 

mottagande pedagoger uppfattar hur övergångarna och överlämningssamtalen fungerar - 

tidsplanen och saknad av information (muntlig och skriftlig) angående kunskapsnivå, 

eventuella åtgärdsprogram samt hur stödet har sett ut.  

7.2.1 Tidschema 

De mottagande pedagogerna kommer sent in i tidschemat. De menar att tidschemat behöver 

revideras så att utvärdering av övergångar/överlämningar kommer med för att kunna förbättra 

dem, vilket saknas idag. Att övergångar kan behöva justeras påvisar även Topping (2011) i 

sin studie. Att information som lämnas vid överlämning, till speciallärare/pedagog från 

avlämnande pedagog, försvinner/inte tycks nå mottagande, vilket också setts i Skolverkets 

rapport (2014), kan bero på tid ur två aspekter i denna studie som jag ser det. Tiden som går 

mellan att speciallärare/specialpedagoger får informationen till det att den ska ge infon är en 

aspekt. Den andra är hur själva dagen för överlämning till mottagande pedagoger av 

speciallärare/specialpedagoger utformas. Detta överlämningstillfälle upplevs som ett matande 

av information och ett stressigt tillfälle av mottagande pedagoger. Fyra hela klasser 

överlämnas vid ett och samma tillfälle i en större lokal till samtliga lärare. En del elever ska 

läraren vara mentor för och en del kommer den att träffa i undervisningssituationer. Hur 

överlämningstillfällen organiseras är återigen en del i det kritiska perspektivet där skolans 

ledning tillsammans med specialpedagogen (och resten av elevhälsoteamet) kan göra 

skillnad. 

7.2.2 Information 

Om vi börjar med att titta på hur informationens kedja ser ut ser vi att avlämnande pedagog 

lämnar till speciallärare/specialpedagoger. Det sker via skriftlig blankett och muntlig 

komplettering/förtydligande som speciallärare/specialpedagog antecknar. Därefter så återger 

speciallärare/specialpedagoger det ca två månader senare till mottagande pedagoger som 

antecknar vid detta tillfälle. Detta är givetvis inte optimalt. Det förklarar dock inte varför 

information om kunskapsnivå, åtgärdsprogram, och hur eventuellt stöd har sett ut inte 

framkommer. I den forskning jag läst finner jag ingen direkt förklaring till det heller. Stöd för 
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att informationen försvinner mellan f – 6 - och 7 – 9 skolor finns dock (Skolverket, 2014). 

Akos och Galassi (2004) menar att lärare för de högre åldrarna är mer fokuserade på 

elevernas kunskapsinhämtning än vad lärare för de yngre åldrarna är. Betyder det att man 

som lärare för de högre åldrarna dokumenterar på ett annat sätt? Eller kan det bero på den 

syfteskomplexitet som Frelin (2013) skriver om? Jag tolkar det som att lärare för de högre 

åldrarna främst finns inom det kategoriska perspektivet.  

7.3 Specialpedagogens roll 
I denna studie visar det sig att speciallärare/specialpedagoger roll är större på mottagande 

skola än på avlämnande skola. Avlämnande pedagog är ofta mentorer för eleverna och 

därmed de som överlämnar till den mottagande skolan, ibland sker detta med bistånd av 

speciallärare/specialpedagog. Jag tänker att specialpedagogens roll är större än så. Jag ser det 

som en uppgift för specialpedagogen, att i samarbete med skolans ledning, verka för att det 

relationella perspektivet får genomslag hela vägen, inte bara på f – 6 skolan utan ända upp till 

årskurs 9. Samtidigt arbeta för att skapa och sedan hålla en röd tråd i övergångarna, även då 

de sker mellan f – 6 och 7 – 9 skolor. 

8. Avslutande reflektioner  

Alla elever klarar inte av att direkt anpassa sig till nya normer, värden och förväntningar eller 

att interagera med nya klasskamrater och nya lärare på den nya skolan, vilket också nämns i 

Topping (2011), Akos och Galassi (2004) och Anderson et al. (2000). Det tar också tid att 

acklimatisera sig som elev till den nya miljön som 7 - 9 skolan innebär (Simmons & Blythe, i 

Andersons et al., 2000; Topping, 2011). Detta gör att övergången blir än viktigare för elever i 

behov av särskilt stöd.  

Pedagogers förhållningssätt och tolkningar av kapitel 1 och 2 i Lgr 11(2011), har förmodligen 

också betydelse. Även vad de olika lärarutbildningarna innehåller/har innehållit kan påverka. 

Ju högre upp i ålder en lärare undervisar ju viktigare blir ämneskunskapen, eller? Kan det 

vara så att utbildningen för de lägre åldrarna genomsyras av ett relationellt perspektiv och 

utbildningen för de högre åldrarna influeras av ett kategoriskt, på väg att skifta mot det 

relationella? 

Jag funderar lite på varför inte pedagogerna var med och organiserade själva tidsplanen för 

övergången. Jag tror det hade varit bra att låta de två mest framstående perspektiven – det 
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relationella och det kategoriska (eller kritiska kanske) mötas och tillsammans skapa 

övergången.  

Informationen är ett frågetecken. Varför försvinner informationen? Är det för att avlämnande 

pedagoger tycker att det är viktigare med relation och bemötande och då kommer 

kunskapsinhämtandet att fungera för eleven vet ju vad den kan? Avlämnande pedagoger 

verkar ju här tänka i ett relationellt perspektiv medan mottagande verkar tänka i det 

kategoriska perspektivet. Eller tänker avlämnande pedagoger att informationen finns ju 

tillgänglig i form av matriser i datadokumentationssystem som är samma i hela kommunen? 

Varför nämner vare sig avlämnande pedagoger, mottagande pedagoger eller 

speciallärare/specialpedagoger det? 

Kan det vara så att det handlar om att förutse situationer innan de uppstår, att planera för 

mottagande av elever samt utbilda/förbereda sig innan eleverna kommer. Att 

skolverksamheten har en handlingsplan för hur man tar emot nya elever i behov av särskilt 

stöd tror jag är viktigt. Detta för att underlätta för lärandet för eleven, kanske med ett tänk 

inom det kompensatoriska perspektivet. Att samma handlingsplan är väl förankrad och 

utarbetad i samråd med avlämnande och mottagande pedagoger är en förutsättning för att det 

ska fungera.  

Handlar det om den salutogena synen på människan? Att kraven på pedagogen har gått från 

att följa det som står i läroplanen till att tolka det som står och göra det meningsfullt för dem 

som det berör? Eller handlar det om att utbildningssystemet är motsägelsefullt? Är det då ett 

dilemma-perspektiv där specialpedagogiken riskerar att avlägsnas från praktiken och hamna i 

etiska diskussioner kring svårigheten hur en skola för alla erbjuds till alla? 

9. Förslag på vidare forskning

Den här studien har fokuserat på pedagogers uppfattningar och erfarenheter. Att följa upp 

med hur eleverna i behov av särskilt stöd uppfattar övergångar kunde vara av intresse då det 

skulle ge ett elevperspektiv där elevernas tankar och uppfattningar skulle vara i fokus.  

Hur informationen kan försvinna vid övergångar och överlämningar vore en annan intressant 

sak att undersöka.  I och med det behöver nog ligga på fokus på organisation och ledning.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Jag heter Åsa-Mette Svarvare och går min sista termin på utbildningen till Specialpedagog 

vid Linköpings Universitet. I mitt examensarbete kommer jag att undersöka övergångar 

mellan åk 6 och åk 7, då specifikt från en f - 6 skola till en 7 - 9 skola. 

Arbetet kommer att följa de forskningsetiska riktlinjer som finns vilket innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avsluta ditt deltagande i studien. Vad du 

vill och hur mycket du vill dela med dig av bestämmer du själv. Du kommer att vara 

anonym (ditt deltagande kommer att avidentifieras) och dina svar kommer inte att användas i 

något annat sammanhang än det jag ovan angett.  

När studien är klar kommer skolan att få en kopia på mitt arbete och jag kan också besöka er 

för att berätta om min studie om ni så önskar. 

Med vänlig hälsning 

Åsa-Mette Svarvare 

mette.svarvare@gmail.com 

070-3282037 

mailto:mette.svarvare@gmail.com
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som pedagog/som specialpedagog/speciallärare? 

Samverkan 

Vilken samverkan finns på 

- Organisationsnivå 

- Gruppnivå (när klasserna är klara/höstterminen startat, sker det då någon 

samverkan?) 

- Individnivå 

Förbereds övergången från årskurs 6 till årskurs 7 av pedagogerna? 

I så fall – hur? 

Övergång och överlämnande av elever 

Har ni någon plan för övergången/överlämnandet/mottagandet på skolan och är 

skollagen/läroplanen kopplad till den? 

Vilka erfarenheter har du av övergångar/överlämnande av elever i behov av särskilt stöd från 

årskurs 6 till årskurs 7? 

Vilka erfarenheter har du av övergångar/mottagande av elever i behov av särskilt stöd från 

årskurs 6 till årskurs 7?  

Hur sker överlämnandet? 

Vilken information lämnas? 

Vad finns det för möjligheter? 

Vilka hinder finns? 

Vilka faktorer gör en överlämning bra? 

Kan du ge exempel på en bra överlämning? 

Hur skulle du vilja att övergången/överlämnandet/mottagandet gick till? 

Skulle du vilja ändra något? 

Elever i behov av särskilt stöd 

Vad är särskilda behov för dig? 
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Spelar det någon roll om eleven har någon diagnos? 

Vad tycker du är viktigt vid övergången av elever i behov av särskilt stöd? 

Finns det något som du tycker borde förändras för att göra övergången av elever i behov av 

särskilt stöd mer framgångsrikt?  


