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ABSTRACT 
Böhlin, Mimmi och Holm, Kristina (2015). Titel: Transitioner i f-9-skolor - en smidig ”röd” tråd 

eller en med svårlösta knutar. (Transitions in preschool-class - elementary schools - a flexible 

line or one with intractable knots.) 

 

The aim of this study was to identify and make transitions in Swedish preschool-class-9-years 

elementary schools visible with a special-needs educational perspective. Transitions in focus 

were those between preschool-class and primary school, between grade three and four and 

the last between grade six and seven. 

 

In the 1960’th Swedish elementary school were devided into three levels; primary school, 

intermediate level school and upper level lower secondary school. Those levels were 

officially removed when the curriculum of 1994 was introduced. However, in some way such 

levels still exist, for example in organisation and structure of schools, the curriculum and 

teacher education.  

 

How did school leaders design transitions between levels and which tools were used? What kind 

of information was transferred to help children with special needs and what was the role of the 

special pedagogue in the transition process? 

 

The study was a combination of a quantitative and qualitative method, a questionnaire survey 

complemented with qualitative interviews with special pedagogues in three schools in a middle-

sized Swedish town. 

 

The result of the study shows that schools in focus had a work plan. The design of the work plan 

and handling transitions depended on the organization and school administration. Main tools 

used in transitions were transition conferences, mainly attended by principals, pedagogues from 

lower and higher levels and special pedagogues as well as transfer documents. The special 

pedagogue main roll at transitions was to supervise teachers. 

 

Keyword: Preschool class, elementary school, transitions, special pedagogue,  

 special needs education. 
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1. Inledning 
 

Barn och elever tvingas ett flertal gånger under sin skolgång till övergångar mellan verksamheter 

och stadier. Många gånger sker dessa övergångar smidigt och utan vidare komplikationer, men 

vi vet alla som arbetat i skolans värld att det finns elever som upplever svårigheter av olika slag i 

samband med övergångar. För dessa elever innebär en övergång ökad risk för utsatthet och 

marginalisering. Viktiga relationer förändras och den eventuella anpassning av skolgången efter 

elevens behov som görs, kan komma att ifrågasättas. 

 

Vi, en förskollärare och en lärare i musik och matematik, har många års erfarenheter från flera 

olika verksamheter inom förskolan och grundskolan. Övergångar mellan verksamheter har 

påverkat oss själva och våra elever, det har vi egna upplevelser av. En sammanhållen väg 

mellan alla verksamheter i grundskolan har kännetecknats av en röd tråd. Denna tråd är 

intressant ur ett transitionsperspektiv, för både rektorer, pedagoger och elever. Vi ställer oss 

frågan om samverkan mellan organisationer och professioner bygger broar i arbetet med våra 

barn och elever som behöver mer för att få lika mycket. De olika övergångarna mellan stadierna 

i vårt skolsystem kan kanske i vissa fall fungera som direkta hinder för barn som inte utvecklat 

en fungerande övergångskompetens. Olika traditioner inom förskola och skola kan påverka hur 

övergångar genomförs och på så sätt kanske stjälpa i stället för att hjälpa barn på olika sätt. Om 

hjulet ska uppfinnas om och om igen, om ny kunskap ska formas vid varje övergång utan att 

använda en kumulativ process så minskar tiden för våra elever att nå målen.  

 

Det har gått 20 år sedan skolan blev stadielös (Lpo94) men trots det är övergångar något som 

ingår i skolan och livet och kan påverka oss både positiv och negativt. Vi har som många andra 

pedagoger och lärare kunnat bevittna myntets båda sidor när viktig information om och för 

barnet och eleven inte har kommit hela vägen. Den röda tråden har på detta sätt kanske förlorat 

sitt symboliska värde. 

 

F-9-skolor har en organisatorisk fördel genom att elever där känner igen många lärare, miljöer 

och en naturlig process i undervisningsformer kan utvecklas genom alla stadier. Dessa skolor är 

inte befriade från övergångar men det intressanta är hur övergångarna genomförs mellan 

stadierna. Kanske är problemen bortbyggda genom att de förut så tydliga stadierna togs bort i 



 

 

      2 

 

läroplanen. I f-9-skolan behöver elever inte byta skola och det kan för en del innebära en större 

trygghet och bli lättare att ta sig genom övergångarna. Jag tyckte det var så skönt på en f-9-

skola, tyckte aldrig att jag hade ont magen, sa en ung kille om att gå i en sådan f-9-skola.  

 

Men det ska tilläggas att trots att stadierna försvann i läroplanen finns mycket av tanken kvar 

genom att betygskriterierna, lokalfördelning och lärarresurser ofta fördelas utifrån de gamla 

stadierna. Upplevelsen av övergångarna på en f-9-skola kan vara annorlunda i jämförelse med 

skolor där elever måste byta lokaler vid vissa tillfällen under sin skolgång. 

                                                                 

Barn upplever övergångar olika, för en del innebär diskontinuiteten att de lär sig nytt och bygger 

nya relationer medan andra upplever uppgivenhet och social exkludering (Ackesjö & Persson, 

2014, s.24). Vissa barn ser övergången mellan förskola och grundskola som ett spännande 

äventyr där nya relationer byggs och ny kunskap utvecklas. Andra har inte samma 

övergångskompetens och tar mycket längre tid på sig att knyta an till nya personer. Anpassning 

till den nya miljön kan te sig svåröverkomlig och ovana undervisningsformer försvårar 

inlärningen. Den traditionella kommunikationen inom skolan skapar inte bara kunskaper och 

färdigheter utan också svårigheter att förstå och lära (Säljö, 2010). 

 

Den svenska skollagen ger ingen vägledning i hur arbetet med övergångar ska ske utan lämnar 

öppet för pedagoger att göra egna tolkningar. Det är idag upp till olika skolor och rektorer hur 

dessa övergångar utförs, vilka verktyg och aktiviteter som ska användas, hur de dokumenteras 

och följs upp tillika vilka som deltar i arbetet. Frågan om vikten av väl fungerande övergångar 

och varför de bör vara välfungerande, gör sig påmind. I Lpfö98, (reviderad 2010) läser vi att 

förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande, som en röd tråd och Lgr11 lyfter att den 

svenska grundskolan ska vara till för alla även de som behöver lite mer för att få lika mycket. 

Skollagen betonar härmed att alla grundskoleelever har rätt till likvärdig utbildning. Denna 

utbildning behöver inte se lika ut för alla. Den ska anpassas till elevers olika förutsättningar och 

behov och de (eleverna) ska ges stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt (1 kap.8-

9§§). 

 

Forskning visar att övergångar mellan olika verksamheter såsom förskola och verksamheter 

inom grundskolan på flera sätt kan påverka barn och elever som upplevs mera sårbara och 

skapa svårigheter som följer barnet och eleven framöver (Sandberg, 2013). Förskolan och 

skolan ska stå för en samsyn där delaktighet genom begreppet inkludering ska förebygga hinder 
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som utanförskap. Marginalisering kan här bli konsekvensen om inte förhållningssätt, struktur och 

flexibilitet är väl förankrat. Det låter så fint men hur ser transitioner ut och vilka verktyg används 

på f-9-skolor vid transitioonsprocesser? 

 

I vår studie vill vi synliggöra hur olika f-9-skolor gör vid transitioner, förekomsten av arbetsplan 

för övergångar och pedagogers kännedom om den, vilka verktyg som används, special-

pedagogens roll och vad detta kan innebära för elever i behov av stöd. Hur planerar de, 

genomför och utvärderar arbetssätt när det gäller övergångar genom alla stadier? 

Utgångspunkten är att alla skolor har någon form av överlämningar vid övergångar. Vi tror att 

det finns ett förhållande mellan pedagogers och rektorers inställning till övergångar och väl 

fungerande sådana.  

 

Studien görs ur ett sociokulturellt perspektiv. Detta perspektiv präglas av att det är genom 

deltagande i kommunikation som individer möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera 

och handla (Säljö, 2000, s.115). Förskolans och grundskolans kultur genomsyras av den 

sociokulturella teorin (Korp, 2003, Sheridan et al., 2010). Vi ställer oss frågor om hur flexibla 

inblandade pedagoger är när det gäller bemötande, undervisningsformer och relationer? Präglas 

skolan av en smidig röd tråd eller en med svårlösta knutar vilket skulle kunna innebära 

svårigheter för elever i behov av stöd? Vilken roll har specialpedagogen i arbetet med 

övergångar och utvecklande av smidiga övergångar med sitt specialpedagogiska perspektiv? De 

tolknings- och analysredskap vi använt visar om verkligheten överensstämmer med teorin. 

 

 

2. Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att studera hur tre olika f-9-skolor i en mellanstor norrländsk 

kommun gör vid transitioner/övergångar när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Målet är att 

tydliggöra vilka strategier skolor utvecklat vid transitioner mellan stadier. 

 

● Hur gör f-9-skolorna vid transitioner/övergångar mellan stadier? 

● Vilken information överförs och på vilket sätt förs den vidare mellan stadierna? 

● Vilken roll har specialpedagogen vid transitioner/övergångar? 
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3. Teori 
 
I ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation och språkanvändning de mest centrala 

begreppen (Säljö, 2000). Människor lär sig genom ett samspel med andra genom hela livet. 

Genom aktiviteter och interaktion med andra människor blir vi delaktiga och medvetna om hur 

de ser på, tolkar och förklarar sin omgivning. Säljö (2000) menar att denna vardagliga interaktion 

och det naturliga samtalet är den absolut viktigaste lärmiljön. Korp (2003) menar att i det 

sociokulturella perspektivet ses individens meningsskapande som beroende av de sociala och 

kulturella sammanhang som den lärande är en del av (s. 62).   

 

Samtal men även tänkande är viktiga för människan, detta är något som sker inom oss alla. 

Tänkandet kan även ses som deltagande i en kollektiv process, där upprättar och vidmakthåller 

man en gemensam förståelse för vad man håller på med och dessutom utvecklar man den 

delade förståelsen genom kommunikation (Säljö, 2000, s. 111).  

 

Tillsammans befinner vi oss i en miljö där en särskild kultur mellan människor och deras omvärld 

utvecklas. I denna miljö sker kunskapstradering genom förtolkning eller mediering det vill säga, 

vi lär oss genom att påverkas av individer i och den kultur vi befinner oss i. Små barn lär sig från 

första början olika samspelsregler av den vuxne, som en slags lärling. Även vårt tänkande 

påverkas av den kultur vi befinner oss i.  

 

I varje kultur utvecklas olika redskap för att hantera och förklara omgivningen. Dessa redskap är 

skapade med specifika syften men är inte självklara utan formas av de individer som finns i den 

aktuella kulturen. Redskapen, som inom den sociokulturella teorin kallas artefakter, är av både 

fysisk och intellektuell art: till exempel skriftspråk, bilder, symboler, scheman, verktyg, men 

också skriftlig information, olika procedurer och kompetenser. Hela vårt sätt att vara, 

kommunicera och tänka påverkar och påverkas av dessa artefakter. Genom dessa kan vi även 

se nya mönster och möjligheter i vår kultur. Genom samspel med andra kan vi ta till oss och föra 

över - appropriera nya kunskaper. På detta sätt utvecklas kommunikation, artefakter och kultur i 

en ständig förändringsprocess. 
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Skriften, som är exempel på en både fysisk och intellektuell artefakt inom den sociokulturella 

teorin, har i vår kultur en central del och är en betydande medierande resurs (a.a, s.156). Det är 

i vår kultur nödvändigt att kunna hantera skrift för att bland annat lösa problem och 

informationsöverföring. Skriften skiljer sig från annan kommunikation genom att den innebär en 

enkelriktad överföring och därför tvingas läsaren tolka budskapet på ett annat sätt än när 

människor interagerar med varandra. Detta ställer vissa krav på läsaren att kunna förhålla sig 

kritisk-analytisk till det skrivna (Ong, 1982, enligt Säljö, 2000, s. 192).  

 

Förskolans läroplan (Lpfö 98) vilar främst på sociokulturella teorier där barn lär i samspel och 

kommunikation med andra och med sin omgivning (Sheridan et al., 2010). Även kunskapssynen 

i grundskolans läroplan följer ett sociokulturellt perspektiv och även den utbildningsvetenskapliga 

forskningen domineras av denna teori (Korp, 2003).  

 

Transitioner sett med sociokulturella ögon skulle kunna innebära att de blir till händelser som 

ofta är situerade och tolkas av en grupp eller individer utifrån olika perspektiv. Elever tolkar dem 

på sitt sätt och personal gör det kanske på ett annat. Genom kommunikation och mediering 

utvecklas i en kollektiv process en kultur där det gemensamma för alla är att erövrade 

erfarenheter blir verktyg för nästa övergång. Artefakter för att hantera transitioner approprieras 

genom samspelet mellan individer inom den aktuella kulturen.  

 

Genom denna kollektiva process kan således en utveckling och förståelse för hur transitioner 

påverkar elever och pedagoger inom skolan ske. 
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4. Bakgrund och tidigare forskning 
 

I avsnittet som följer förklaras olika begrepp som används i studien. En historisk 

bakgrundsbeskrivning av förskolan och grundskolan görs. Till det läggs en beskrivning av 

forskning och styrdokument knutna till transitioner. 

 

4:1 Begrepp 
 
I denna studie använder vi det engelska begreppet transition vilket är en direkt översättning av 

svenskans övergång och en beskrivning av förflyttningar. Alla människor genomgår en mängd 

olika transitioner varje dag, mellan hemmet och skolan/arbetet och till fritidsaktiviteter. Samtalet 

vid familjefrukosten och umgänget bland skolkamraterna i skolbussen är exempel på transitioner 

där barn behöver lära sig hantera olika förhållanden och relationer. De flesta barn har redan i 

förskolan fått erfarenheter av att byta barngrupper och lokaler. I vår studie använder vi transition 

som beskrivning av övergången mellan t.ex. förskola och förskoleklass, mellan förskoleklass och 

åk 1, mellan åk 3 och 4 eller mellan åk 6 och 7. Begreppet kan även användas vid byte av skola, 

skolform eller pedagoger. Övergångskompetens är ett begrepp som Ackesjö och Persson 

(2014) använder när de beskriver hur vissa barn kan använda sig av tidigare erfarenheter vid 

inträden i nya sociala kontexter, genom att odla nya relationer samtidigt som de behåller gamla 

sociala gemenskaper. Resilience är en dynamisk process som innebär en positiv anpassning till 

situationer där det finns betydande bakslag (Jindal-Snape & Miller, 2008).  

  

4:2 Historien, “ett livslångt lärande” och “en skola för alla” 
 

Att titta på förskolan och skolan i ett historiskt perspektiv gör att vi ökar förståelsen för 

verksamheterna i dagens samhälle. Dessa så viktiga institutioner speglar värderingar och synen 

på barn/elevers utveckling och lärande. 
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Förskola - Förskoleklass 

Förskolans historia i Sverige kan sägas börja när den första Barnkrubban öppnades i Stockholm 

i mitten på 1800-talet. Namnet byttes till Daghem ca 100 år senare och syftade till heldagstillsyn. 

Barnträdgårdar var benämningen på senare års lekskola som hade en mer pedagogisk 

inriktning. Begreppet barnstugor började användas i mitten på 1950-talet och var ett 

samlingsnamn på daghem och lekskolor. Redan i betänkande SOU 1948:48 och SOU 1967:8 

hade samarbete mellan barnstuga och grundskola belysts för att underlätta för övergångar och 

hjälpa barn till en mer successiv skolmognad. Barn med lättare fysiska och psykiska handikapp 

skulle ingå i vanliga barngrupper och för att stödja barnstugepersonal skulle speciella konsulter 

anställas (a.a). Efter en seriös diskussion om förskolefrågor kom, till många förskollärares 

tillfredställelse Barnstugeutredningen (SOU 1972:26/27), med synpunkter på hur förskolan skulle 

utformas. 1 juli 1975 var i förskolans historia en viktig dag då Lagen om allmän förskole-

verksamhet för alla 6-åringar trädde i kraft. Lagen innebar att barn med språkliga, fysiska eller 

andra handikapp redan från 4 års ålder skulle få plats i förskolan (Simmons-Christenson, 1987). 

Först 10 år efter Förskolelagen, 1985, la regeringen en proposition, Förskola för alla barn (Prop. 

1984/85:209) om en förskola för alla barn. 1987 införde Socialstyrelsen ett Pedagogiskt program 

för förskolan och redan året därpå, 1988, fick fritidshemmen ett liknande program, Pedagogiskt 

program för fritidshemmet. 

Förskolans inträde i utbildningssystemet den 1 januari 1998 var en reform som skulle förstärka 

samverkan med skolan. Läroplanen för förskolan, Lpfö98, kom att träda i kraft 1 augusti samma 

år och skolformen förskoleklass blev ett nytt begrepp. Läroplan för det obligatoriska skol-

väsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, reviderades för att stödja en integrering av 

verksamheterna förskoleklass och fritidshem inom grundskolan. 

Syftet med integreringen var att utveckla en samsyn och kontinuitet för barn och elevers 

utveckling (Persson, 2008). Sven Persson (2008) pekar utifrån en forskningsöversikt på att det 

även fanns praktiska och ekonomiska intressen för att flytta 6-åringarna till förskoleklassen inom 

grundskolan. Finanserna var dåliga och kommunerna saknade både plats och pengar för att 

klara de stora barnkullarna i förskolan (a.a). Under tidigt 2000-tal organiserades många förskolor 

genom att dela upp barnen i två grupper där 2,5-3 år var brytpunkten mellan grupperna 

(Garpelin, 2003). Genom denna uppdelning kunde förskolan klara uppdraget med de allt yngre 

inskrivna barnen (Ekström et al., 2008). Idag finns förskoleklasser och fritidshem kvar inom 

grundskolorna. 
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Skola 

Den svenska folkskolan för allmänheten inrättades år 1842. Skolan fanns redan tidigare men var 

då avsedd för en privilegierad grupp (Hjörne & Säljö, 2012). I och med industrialiseringen med 

förvärvsarbetande kom skolplikten som en lösning på barnomsorg och samhället fick ta över 

socialiseringen (a.a). Barn från alla samhällsklasser med olika erfarenheter, kunskaper, 

bakgrunder och förväntningar kom till skolan. Det fanns en spridd förhoppning att skolan skulle 

komma till rätta med den moraliska kris som det nya samhället befann sig i (Dahlberg & Lenz  

Taguchi, 1996). I skolan skulle barnen lära sig bland annat moral, nationalism och hygien. Så 

småningom lyftes även familjens roll som del i utbildning, fostran och social verksamhet in i ett 

moraliskt och hygieniskt nätverk (a.a). Medelklassen krävde ett skolsystem som anpassades 

efter deras barn (Dahlberg & Lenz Taguchi, 1996, Garpelin, 2003). Tidigare hade undervisning 

handlat mycket om att reproducera värderingar, attityder och kunskaper men allteftersom blev 

det viktigare att individerna fick kunskaper utifrån de behov som fanns i samhället. Även en 

strävan efter demokratisering växte fram genom den svenska folkhemstanken där utbildning 

stod för en väg in i framtiden (Garpelin, 2003).  

 

Larsson (2011) beskriver skolans senaste förändringar i tre vågor. Den första vågen under 1960-

talet innebar att enhetsskolan och grundskolan växte fram med stadieuppdelningen; lågstadium, 

mellanstadium och högstadium (Riksarkivet, 2014). Med SIA-reformen 1970 kom den samlade 

skoldagen till för de elever som behövde extra anpassningar, stödundervisning skulle ske inom 

den ordinarie klassrumsundervisningen (Larsson, 2011). Andra vågen med 1990-talets 

kommunalisering av skolan ledde till att mål och resultat styrde arbetssätten. Läroplanen Lpo94 

och Lpfö98 utarbetades och stadieuppdelningen avskaffades. Den tredje vågen med start 2006 

innebar att staten ökade sin styrning av skola och lärarutbildningar med reviderad läroplan, 

Lgr11 och nationella provsystem (a.a). 

 

Skolinspektionens rapport 10 (enligt Larsson, 2011) ger en bild av att skolan har ett 

likvärdighets-problem (s.131). Rapporten visar att många av grundskolans lärare saknar 

kunskap om de nationella målen och kunskap om de ämnen de undervisar i. Sett till de elever 

som är i behov av särskilt stöd, upprättas åtgärdsprogram utifrån en standardmall och inte 

utifrån elevens enskilda behov. Skolinspektionen (a.a) konstaterar att uppföljning i form av 

kvalitetsarbete ofta är osystematiska och att rektor inte kan vara en pedagogisk ledare på grund 

av att denne inte är insatt i sitt arbete på skolan.     
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Samverkan förskolan – skolan 

Både förskola och skola har uppstått genom samma samhälleliga behov, att socialisera barn 

genom uppfostran och utbildning (Dahlberg & Lenz Taguchi, 2000). Genom hela förskolans 

framväxt har det funnits en genomgående strävan att den ska bidra till utvecklandet av fria och 

självständiga människor. Lek och skapande verksamheter har varit hjärtat i verksamheten, vilket 

kan härröras från upplysningstidens tankar om att frihet uppstår genom viljan att göra det rätta. 

Idén om frihet och Rosseaus tankar om barndomen som en oskuldsfull period i människans liv 

präglade förskolan under 1990-talet (a.a). Barnet uttrycker sin personlighet genom lust, här och 

nu, i motsats till skolans framtidsperspektiv (a.a) med kunskapskrav och betyg. Sverige har idag 

en sammanhängande skola som börjar vid 1 års ålder och slutar vid 19 år (Skollagen 2010:800).  

Tanken på samarbete mellan skolformerna har genomsyrat förskolan och skolan genom många 

betänkanden och läroplaner (SOU 1948:48, SOU 1961:30, SOU 1967:8, Lgr80, Lpo94, Lpfö98, 

Lgr11). Förskolan och skolans olika traditioner är starka och försök till samverkan gjordes redan 

på 1970-talet (Kärrby, 2000). En fungerande samverkan kräver vilja att förändras, engagemang, 

reflektion och ökad förståelse. På organisationsnivå krävs att ledningen för ett samordnat arbete 

möjliggör tidsplaneringar och frigörande av resurser (a.a) 

Under början av 2000-talet ökade kraven på samarbete mellan förskola och skola genom 

behovet av en mjuk övergång mellan dessa pedagogiska miljöer (Garpelin, 2003). Syftet var, 

förutom att mjukstarta skolan, att uppnå EU-standard och inte hamna “på efterkälken” i ett 

internationellt perspektiv. Önskan om mötet mellan förskoleklassen, fritidshemmen och 

grundskolan skrevs in i Lgr11: Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskole-

klass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande (a.a, s. 5).  

Resultatet av detta utökade samarbete innebar att skolans och förskolans arbetsuppgifter 

förändrades. Det blev legitimt att arbeta med siffror och bokstäver med sexåringar, jämfört med 

tidigare då barnen hörde till förskolan (Hjelte, 2005). Fritidshemmen flyttade in i skolans värld, 

tillsammans med förskollärare och fritidspedagoger, för att kunna bygga broar mellan skol-

formerna (Garpelin, 2003). Hjelte (2005) menar att integrering mellan barnomsorg och skola 

genom förskoleklassen också hade ett syfte att skapa arbetslag bestående av lärare, 

fritidspedagoger och förskollärare i förskoleklass. Inledningsvis hade lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger olika avtal vad gällde lön och arbetstidsavtal, men detta förändrades allt-

eftersom för att alla skulle få liknande villkor (a.a). Konsekvensen av arbetet i arbetslag blev att 

kommunikationen ökade samt att yrkesrelationerna omformades. De arbetsuppgifter 

pedagogerna förut haft blev nu inte lika explicita utan kom att hamna i en förändringsprocess 
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(a.a). Hjelte (2005) menar dock att förskoleklassen som gränsöverbryggare (s.114) inte 

fungerade fullt ut eftersom samarbetet mellan förskola och grundskola inte blev så 

genomgripande som det var önskat. 

Yrkesrelationer påverkas genom relationer och kommunikation och hur maktfördelningar ser ut 

(a.a). Förhållandena är antingen symmetriska eller asymmetriska. Samarbetet mellan 

förskollärare, lärare och fritidspedagoger i förskoleklass betecknas som relativt symmetriska 

vilket innebär att en samverkan och delaktighet på lika villkor existerar dem emellan. Till skillnad 

från skolan har förskolan och fritidshemmen inte haft någon självklar position i samhället och 

utbildningssystemet (Persson, 2008, s. 9). I relationen mellan lärare och fritidspedagoger finns 

ett asymmetriskt förhållande vilket visar sig genom att fritidspedagogen bara blir tilldelad en 

arbetsuppgift, blir en extra vuxen i klassrummet, och inte är delaktig i planering av arbetet. 

Fritidspedagogen blir genom detta synsätt en del i skolans verksamhet, men läraren blir inte 

delaktig i fritidsverksamheten. 

                                                                   

 

Stadier 

Stadierna uppkom som tidigare beskrivits i och med införandet av enhetsskolan (Larsson, 2011).  

Genom Lpo94 avskaffades stadieuppdelningen officiellt. I början av 2000-talet fanns många 

skolor som arbetade stadielöst utan övergångar (Garpelin, 2003). Vissa kommuner skapade 

sammanhängande stadielösa grundskolor med få lärarlag genom hela skoltiden från 6 års ålder 

till dess eleven fyllde 16 år (a.a). Det finns även exempel på kommuner där klassen som enhet 

övergavs och ersattes med någon form av trygghetsgrupper, bestående av elever från många 

åldrar. I vissa fall skapades dessa grupper genom indelning utifrån förväntad prestationsnivå 

(a.a). 

 

Idag delar vi ofta in skolan i förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Rent 

organisatoriskt är därmed stadierna i viss mån tillbaka i organisationen med effekten av att 

övergångar kan blir tydligare. I de lägre årskurserna är övergångarna i regel inte så markerade 

medan de i de högre åldrarna är tydligare, om än de sker inom samma skola. I förskolan finns 

tankar om mer markerade övergångar (Ekström et al., 2008) i och med åldersindelade grupper. 

Den tidigare utvecklingen mot att ta bort stadierna har under de senaste åren alltså ersatts av en 

tanke om mer markerade övergångar inom förskolan (a.a). 
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Ytterligare tecken på stadier som organisatorisk indelning hittar vi i lärarutbildningen. Grund-

skollärarutbildningen har under åren skiftat från de tidigare lågstadie- och mellanstadielärar-

utbildningarna, till utbildning för lärare i åk 1-7 och åk 4-9. Grundlärarprogrammet vid Umeå 

Universitet (2014-10-21) har idag tydliga inriktningar mot antingen; fritidshem, förskoleklass och 

årskurs 1-3, grundskolans årskurs 4-6 eller Ämneslärarprogrammet - årskurs 7-9. Även läro-

planen signalerar om en indelning som knyter an till de gamla stadierna eftersom kunskaps-

kraven i Lgr11 är uppdelade i åk1-3, åk 4-6 och åk 7-9. 

 

 

Barn i behov av särskilt stöd 

I denna studie har vi tittat extra noga på de barn och elever som behöver lite mer för att nå lika 

långt. Det är barn och elever som inte nödvändigtvis har någon diagnos men som av olika 

anledningar har svårigheter med övergångar. Det kan vara barn eller elever som till exempel 

behöver anpassat material, anpassad miljö, extra tid, extra personal eller andra typer av 

anpassningar för att de lättare ska nå målen.  

 

Många elever i den svenska skolan lever i en utsatthet (Garpelin, 2003). Den dolda utsattheten i 

den egna kompisgruppen eller bland klasskamraterna är vanligare än den mer uttalade, men 

utsattheten kan även formas genom att vuxna i skolan mer eller mindre exkluderar individen i 

någon form. Upplevelsen av utsattheten och skolans arbete med integrering eller exkludering 

påverkar eleverna på olika sätt (a.a). Integrering och delaktighet kan innebära att vissa elever 

känner att de duger och accepteras medan andra upplever marginalisering och exkludering, 

som till slut skapar känslor av utanförskap (a.a). Att flytta till nya skolor kan för vissa elever 

innebära oro för hur de uppfattas av äldre elever och hur de kommer att kunna klara av 

skolarbetet (Galton & Morrison, 2000).    

 

Enligt Hjörne och Säljö (2013) behövs kunskapsutveckling om hur man kan utveckla skolans 

organisation av undervisning och lärande, så att så många som möjligt kan vara delaktiga, att 

den alltmer blir en skola för alla. Skolans utveckling har inneburit att många marginaliserade 

grupper får större livschanser (s.141). I takt med ett ökat antal elever i behov av stöd ökar också 

behovet av nära samarbete mellan olika yrkeskategorier; till exempel medicinska, sociala och 

utbildningsgrupper för att säkerställa att rätt åtgärder implementeras för dessa elever (Ek et al., 

2010).  
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Enligt Garpelin (2003) är elever utlämnade åt varandra under högstadiet då lärare är mer 

inriktade mot sina ämnen till skillnad från de tidigare årens klassföreståndare. Elever förväntas 

forma klasser/grupper som sins emellan ska forma spelregler för sitt umgänge (s.419). Eleverna 

själva formar normer och regler i respektive grupp. Detta gäller allt från relationer, studier, 

läxläsning, prov till hur de värdesätter olika ämnen och lärare (a.a). 

 

Många kommuner och skolor uppfattar elevers svårigheter på ett individuellt plan (Giota & 

Emanuelsson, 2011, Eriksson-Gustavsson et al., 2011). I första hand är det elevers svagheter 

som gör att de har svårt att nå målen och det är ovanligt att tänka att elevers behov av stöd har 

sin grund i under-visningsmetoder eller vuxnas förhållningssätt (Giota & Emanuelsson, 2011). 

De åtgärder som då införs är i första hand individuella, anpassning av läromedel, särskild 

färdighetsträning, anpassning av undervisningsformer (a.a).  

 

Hjörne och Säljö (2013) menar att det saknas analys och resonemang om barns svårigheter i 

samband med skolarbete och undervisningsupplägg, om klassrumsmiljön, relationen lärare och 

elever emellan, om stimulans kontra krav och lärarens bemötande och maktposition. Utgångs-

punkt är att lärare, undervisning och skola fungerar och att problemet ligger hos eleven (a.a). 

Tufvesson (2007) menar att flera faktorer i skolans lärmiljö; den yttre och inre rumsliga miljön, 

klassrumsstorlek, akustik och inredning kan ha både negativ och positiv inverkan på elever i 

behov av stöd och alla elevers förmåga att koncentrera sig. För elever med ADHD och lättare 

inlärningssvårigheter är det av stor vikt att eleverna placeras i lämplig lärmiljö och att skolan 

utreder hur de kan erbjudas en väl fungerande undervisning både i grupp och individuellt för att 

de inte ska underprestera (Ek et al., 2010).  

 

 

4:3 Styrdokument 
 
Skollagen 2010:800, Lpfö98 reviderad 2010 och Lgr11 ger inga tydliga direktiv om hur över-

gångar ska se ut, utan ger utrymme för skolor och dess personal att själva tolka och utarbeta 

arbetsplaner och policydokument. Det finns tydliga direktiv i lagen om rättigheter för barn i behov 

av särskilt stöd och de som riskerar att inte nå kunskapsmålen (SFS 2010:800, 1 kap, 4§). 

Rektors uppdrag är att tillgodose det stöd som eleven kan tänkas behöva. 
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Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje 

elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett 

långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med 

förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå 

från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (Lgr11, s.16). 

 

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och 

fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive 

verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den 

särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången 

till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd 

(Lpfö98, reviderad 2010, s.14).               

 

Riktlinjerna i de båda läroplanerna uppmanar lärare, förskollärare och arbetslag att utveckla 

samverkan och samarbete mellan förskola, skola och fritidshem. De ska utifrån kunskaper och 

erfarenheter särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd. I ett nytt stöd-

material från Skolverket, utgivet i november 2014, finns olika förslag på dokument och 

arbetsplaner för att hjälpa skolor att säkra övergångar inom och mellan olika skolformer.   

 

Receptet på framgångsfaktorer är; 

 

● Förtroendefullt samarbete mellan förskola/skola och vårdnadshavare 

● Samverkan och synkronisering 

● Professionell dokumentation 

 

 

Sekretessen inom förskolan och skolan skiljer sig på det sätt att förskolans (Skollagen 2010:800, 

29 kap. 14 § och SekL 23 kap. 1 §) är striktare och kräver vårdnadshavarens medgivande för att 

föra information vidare. Lutz (2013) menar att förskollärares yrkesmedvetenhet om den stränga 

sekretesslagstiftningen kan vara ett hinder i samverkan. Om det fanns ett enhetligt system för 

alla yrkesgrupper skulle insatser runt barn i behov av särskilt stöd inte begränsas på grund av 

brister i informationen (a.a). 
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Salamancadeklarationen som kom till i Spanien 1994 på The World Conference on Special 

Needs Education, introducerade inkluderande lärmiljöer. I deklarationen anges riktlinjer, 

principer, inriktning och praktik när det gäller undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

(Persson, 2013). Eriksson-Gustavsson et al., (2011) menar att det lämnas stort utrymme för 

tolkning av inkluderingsbegrepp till kommuner och enskilda skolor. Persson (2013) menar att 

skolor måste kunna ge elever effektivare stöd än idag och ta emot alla barn utifrån deras skilda 

förutsättningar för att kunna bli mer inkluderade. 

 

Kommunen där studien är gjord har tagit beslut om riktlinjer för hur skolor ska kunna stötta 

elever i svenska och matematik med tidiga insatser. I beslutet finns förklarat att skolor själva 

ansvarar för att utarbeta riktlinjer för överföring av information om elevers kunskaper och 

färdigheter vid övergångar. Vidare lyfts vikten av att pedagoger i tidigare skolår, ända från 

förskolan och uppåt, får information om elevers resultat för att kunna göra förbättringar i den 

pedagogiska verksamheten.  

 

 

4:4 Specialpedagogiska perspektiv. 
 

Inom specialpedagogiken finns idag flera olika perspektiv. Vi väljer här att beskriva de 

vanligaste.  

 

Nilholm (2007) förklarar de tre följande. Det kompensatoriska perspektivet placerar problemen 

inom individen. I detta perspektiv är det viktigt att utreda och ge individen en diagnos. Eleven 

ska ges anpassningar för att kompensera för brister inom individen. I det kritiska perspektivet 

ligger problemen i samhället och miljön runt individen. Utmärkande för detta perspektiv är 

missnöjet med normalitetsbegreppet och att specialpedagogiken ur ett sociokulturellt perspektiv 

skapar negativa identiteter som kan ses som professions- och/eller institutionskritik (a.a, s. 53). 

För att stödja inlärning behöver anpassningar göras i skolans olika miljöer runt individen. 

Dilemmaperspektivet beskriver utbildningssystemets grundläggande komplexitet och 

motsägelsefullhet (a.a, s.23). Det kan ses som ett dilemma att ha ett helhetsperspektiv där 

elevens svårigheter ska avhjälpas i skolmiljön. Dilemmat ligger i att lärarna dagligen ställs inför 

svåra uppgifter att välja de mindre dåliga, och ändå gör det utifrån bästa förmåga (Ahlberg, 

2013). Svårigheterna uppstår i relationen mellan eleven och skolmiljön (a.a). Till exempel ska 
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några elever med särskilda behov få stöd av läraren i en anpassad miljö med individuellt 

tillrättalagt material, samtidigt som läraren ska finnas tillgänglig för alla andra elever i 

klassrummet. Sätts resurser på några elever kan de övriga bli lidande. Dessa svårigheter 

behöver analyseras och resoneras kring.  

 

Emanuelsson et al. (2001) menar att i det kategoriska perspektivet står problemen för något 

individuellt, som eleven kan få hjälp med av en specialpedagog.  Det relationella perspektivet 

skiljer sig från det kategoriska på så sätt att problemet kring eleven blir till något gemensamt för 

både lärare och specialpedagog/speciallärare (a.a).  

 

Mycket av kritiken mot specialpedagogiken har legat i avskiljandet, den så kallade segrege-

ringen (Nilholm, 2007). Det kan handla om att sätta elever i behov av stöd i särskilda mindre 

grupper. Hur skolor bedriver sina specialpedagogiska insatser är upp till varje skola att 

bestämma, vilket Lutz (2013) menar, grundar sig i decentraliseringen av kommunernas verk-

samheter och påpekar att risken är att specialpedagogiska kunskaper och erfarenheter inte 

kommer få någon större spridning. 

 

                                                                         

4:5 Specialpedagogen 
 
Specialpedagogen ska enligt examensbeskrivningen (SFS 2007:638) arbeta självständigt för 

barn och elever i behov av särskilt stöd. Pedagogen ska i samarbete med olika berörda aktörer 

undanröja aktuella hinder för barn och elever som är i behov av kort eller långvarigt stöd.  

 

Enligt Skolverkets stödmaterial (2014) har specialpedagogen ofta en betydelsefull funktion och 

kan t.ex. ha rollen som övergångssamordnare. I den funktionen kan det t.ex. ingå att skapa en 

samlad bild av behoven i avlämnande och mottagande elevgrupp. Det kan även ingå att stödja 

och vägleda mottagande personal runt extra anpassningar och särskilt stöd som barn och elever 

är i behov av (s.19). För detta krävs ett professionellt förhållningssätt; personlig mognad, trygg 

yrkesidentitet och intresse för uppgiften (Normell, 2002). Helldin och Sahlin (2010) nämner de 

två för-djupande förmågorna perspektivisering och självkritik som viktiga hos specialpedagogen 

och att samtalandet måste utvecklas i skolans pedagogiska former (s.41). Bladini (2004) menar 

att specialpedagogen har många förväntningar på sig när denne kliver ut i verkligheten från 
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såväl skolledning som sin egen uppfattning av sin vidareutbildning som expert. Det är ingen lätt 

uppgift för specialpedagogen att med en påbyggnadsutbildning vars innehåll för många är oklar 

etablera sig i förskola och grundskola. Vad är det för typ av kompetens hon har fått med sig och 

vilka är fältets förväntningar? (a.a, s.19) 

 

Specialpedagogen ska även ha kunskaper att leda utveckling, uppföljning och utvärdering av det 

pedagogiska arbetet för att nå målet att möta behov hos alla barn och elever är viktiga (SFS 

2007:638). När det gäller utveckling menar Angelöw (1991) att upplevelsen av att känna sig 

motiverad är motorn i förändringsarbete (s.89). När människor inser behovet av förbättring och 

utveckling finns det energi och drivkraft till förändring. I en organisations förändringsprocess, 

som till exempel en skola, krävs att medarbetare ges möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Skolledning, enskilda medarbetare och arbetskamrater behöver känna tilltro till varandras och 

sin egen förändringsförmåga (a.a). Tilltron till sin egen förmåga att genomdriva förändring 

betyder att motivationen höjs och självkänslan ökar hos den som är del i förändringsarbetet 

(a.a). För att bedriva ett framgångsrikt förändringsarbete inom skolan pekar Persson och 

Persson (2012) på vikten av kartläggning av verksamheten och en pedagogiskt grundad analys 

av den, undervisning och förutsättningar för att möjliggöra lärande. Vidare menar författarna att 

det är viktigt att syna vilka motiv det finns för att verksamheten organiseras som den gör. 

Angelöw (1991) pekar på att målen i ett förändringsarbete måste vara tydliga och realistiska 

utifrån organisationens förutsättningar och sättas upp i ett långsiktigt perspektiv.   

 

Studier visar (Ahlberg, 2013, Skolinspektionen, 2012) att specialpedagogers kompetenser inte 

har tagits tillvara vid skolors förbättringsarbeten. Till exempel saknas utvärdering när det gäller 

hur aktiviteter bedrivs för att smidiggöra transitioner (Galton & Morrison, 2000). Hjörne och Säljö 

(2013) menar att det är svårt att skapa kumulativitet i arbetet då det finns brister i dokumentation 

i arbetet med till exempel EHT (Elevhäloteam). Specialpedagogen skulle kunna anta rollen som 

kopplingspedal genom att sammanföra hjälp av olika professioner för att kartlägga 

barnets/elevens psykiska/fysiska förutsättningar ur ett helhetsperspektiv för att undanröja hinder 

i miljön (Fischbein & Österberg, 2003). 
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4:6 Åtgärdsprogram och IUP 
 
Upprättande av åtgärdsprogram är lagstadgat för skolan medan denna lag inte finns i förskolan. 

Vid minsta risk att eleven inte når kunskapsmålen ska ett åtgärdsprogram direkt upprättas. Det 

ska tydligt framgå vilka åtgärder som ska tillsättas samt avsättas tid för återkoppling. Rektor eller 

den person som rektor utser har rätt att avsluta ett åtgärdsprogram (SFS 2010:800). Lagen om 

åtgärdsprogram har förändrats (1 juli 2014) till att göras enklare för att underlätta för pedagoger i 

deras dokumenthantering. I denna hantering kan brister uppstå eftersom pedagoger har svårt att 

tolka information mellan varandra i de olika verksamheterna (Hjelte, 2005). 

 

En Individuell utvecklingsplan, IUP, ska enligt skollagen kap.10, 13§ finnas för alla elever i åk 1-

5. Genom ett utvecklingssamtal ska alla elever veta sin individuella utvecklingsplan (IUP) där 

läraren ger omdömen i kunskapsämnen samt sammanfattar de insatser som behövs för att nå 

målen. I förskolan är det frivilligt att upprätta IUP men Lutz (2013) menar att verktyget mer eller 

mindre har blivit obligatoriskt inom många rektorsområden efter beslut från rektorer. 

 

 

4:7 Nationell och internationell forskning 
 

For some children the wind of change blow fair, 

for others the passage can be stormy, 

for others still they drift into the new, 

and for some they set off on a huge adventure, 

as explorers in search of something new (Dunlop, 2007, p.156). 

 

Svårigheter vid transitioner uppkommer på grund av att transitionerna bryter av det vanliga livet 

(Andersson et al., 2000), en diskontinuitet uppstår. I skolan uppstår två typer av diskontinuitet, 

en organisatorisk och en social (a.a). Den organisatoriska diskontinuiteten innebär förändringar i 

skolans storlek, förväntningar från lärare, elevers självbestämmande, akademiska kunskaper 

och nivågrupperingar (a.a). Den sociala diskontinuiteten innebär ytterligare mångfald av elever, 

att relationer med lärare byts och att känslan av tillhörighet bryts (a.a). Social, fysisk och kulturell 

diskontinuitet kan påverka barn negativt vid till exempel övergångar mellan olika skolformer och 

stadier (Fabian, 2002, enligt Ackesjö & Persson, 2014, s. 5). Barnen är oroade över hur de ska 
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hitta i skolan men också hur deras nya relationer kommer att se ut (Reichmann, 2011, enligt 

Ackesjö & Persson, 2014, s. 6).  

 

Det finns flera faktorer som direkt eller indirekt påverkar upplevelsen av transitioner bland elever 

i skolan, till exempel låg socioekonomisk standard, kön eller lägre begåvning (Hughes et al., 

2013, Jindal-Snape & Miller, 2008). Dessa faktorer kan även påverkas i positiv eller negativ 

riktning av familjeförhållanden, relationer med kompisar/klasskompisar, samhället eller andra 

individuella faktorer (Jindal-Snape & Miller, 2008).  

 

Jindal-Snape och Miller (2008) menar att skolan behöver bli mer medveten om elevers 

personliga och sociala upplevelser i samband med transitioner. För en del elever kan alltför 

många stressande upplevelser samlade under en kort tidsperiod bli övermäktiga att hantera, 

särskilt för sårbara elever. I Jindal-Snapes och Millers (2008) studie lyfts olika förmågor som 

självkänsla och resilience som viktiga för att elever ska klara transitioner i skolan på ett bra sätt. 

Självkänsla är beroende av två faktorer; dels i vilken utsträckning individen känner sig värd 

andras respekt och dels på vilket sätt individen ser på den egna förmågan att hantera 

kommande utmaningar (a.a).  Hughes et al., (2013) pekar på att skolan behöver ta reda på vilka 

faktorer som gynnar resilience vid transitioner.  

  

Ackesjö och Persson (2014) menar att barn använder tidigare kamratrelationer och erfarenheter 

för att ta avstamp till nya relationer. Diskontinuiteten i till exempel olika övergångar innebär att 

barnen måste reflektera över sina relationer och sitt eget jag. Barnen lär sig att reflektera över 

sin egen identitet och beskriver sig själv som till exempel blyg eller snäll. För barnen är det inte 

institutionen, till exempel skolan eller förskolan, som skapar gränser för sociala gemenskaper 

utan hellre kamratrelationerna. Barnen ser olika på övergångarna beroende på hur deras 

tidigare övergångar och erfarenheter sett ut och vilken position i gruppen de har eller har haft 

(a.a). 

 

Barn upplever övergångarna olika, för en del innebär diskontinuiteten att de lär sig nytt och 

bygger nya relationer medan andra upplever uppgivenhet och social exkludering (Ackesjö & 

Persson, 2014, s. 24). Dockett och Perry (2006; 2007, enligt Ackesjö & Persson, 2014, s. 9) 

menar att kontinuitet i relationer och vänskap bidrar till stabilitet i olika övergångsprocesser och 

som Coffey (2013) uttrycker det, kamratskap är nyckeln till goda transitioner. Vissa barn 

utvecklar särskilda övergångskompetenser i form av självreflexivitet som de använder i nya 
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sociala miljöer (Ackesjö & Persson, 2014, s. 25). Självreflexivitet handlar om förmågan att 

förbereda sig mentalt och känslomässigt samt resonera inför att lämna och ingå i nya sociala 

kontexter. Fysisk diskontinuitet verkar vara mer positiv, barnen lämnar något och träder in i en 

ny kontext (a.a). 

 

Sandberg (2013) beskriver hur pedagoger i förskoleklass ger en positiv syn på övergången 

mellan förskola och skola. Barnen får en nystart och möjlighet att förbereda sig på skolan, hon 

talar om en bro. När sedan barnen ska flytta över till skolan är de förberedda men förskollärarna 

påtalar viss problematik för barn i behov av särskilt stöd och att det har med utredningar och 

beslut om stöd som inte är klara vid terminsstart.  

 

Rosina Merry (2007, s. 51, enligt Ekström et al., 2008) menar att pedagogers förväntningar på 

barn i förskolan förändras genom övergångar. Här ses övergången som en bromskloss i stället 

för en lärprocess, då de små barnen måste inta en ny ställning som nybörjare bland de större 

barnen i och med övergången. Van Geenep (1997, enligt Sandberg 2012, s. 50) talar om att 

passageriter är viktiga för att övergångar mellan stadier ska upplevas som positiva. I det 

svenska samhället har det historiskt sett funnits flera olika så kallade passageriter som markerar 

övergångar i livet, t.ex. dop, bröllop, begravning men dessa riter har idag förlorat mycket av sin 

funktion (Garpelin, 2003). Garpelin (2003) menar att elever i åk 7-9 har behov av att få genomgå 

dessa ibland svåra riter eftersom det innebär att de får växa och känner sig större (a.a). 

Skolungdomar kan uppfatta transitioner inom skolvärlden som just sådana passageriter (a.a). 

                                                              

Hughes et al. (2013) menar att det endast finns sparsamma bevis som relaterar till psykologisk 

inverkan på elever i behov av särskilt stöd vid övergångar. Det är viktigt att identifiera typiska 

grupper av elever i behov av stöd för vilka det innebär en särskild risk med övergångar och 

utveckla faktorer som kan skydda elever mot negativa upplevelser vid övergångar (a.a).  

 

I en amerikansk-brittisk studie belyser Galton och Morrison (2000) att skolor satsar mer på att 

lösa administrativa verksamheter hos elever vid övergångsprocesser, till exempel att schema 

ska fungera. Elevers sociala och personliga behov reduceras till ett minimum. Den oro som 

elever uttrycker i samband med flytt till nya skolor tycks försvinna efter bara någon termin men 

det som kvarstår är bristen på kontinuitet genom läroplanen och att mottagande lärare föredrar 

att börja om från början (a.a). Lärarna underskattar lätt elevernas förmågor vilket gör att 

eleverna ges för enkla uppgifter och på så sätt tappar motivation. De exempel på aktiviteter i 
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samband med transitioner som framkommer i studien (a.a) är olika former av hälsa-på-aktiviteter 

där både elever och lärare hälsar på hos varandra för att bygga relationer. För elever i behov av 

stöd genomförs extra handledningsmöten mellan lärare, personal och föräldrar, även särskilda 

introduktionsdagar förekommer. Nya rutiner anses av många lärare vara viktiga att 

implementera bland eleverna så fort som möjligt för att verksamheten ska fungera 

tillfredställande.  

 

Galtons och Morrisons (2000) studie pekar på att elever menar att det svåraste att hantera vid 

transitioner är skillnaden i undervisningssätt mellan olika stadier. Forskarna menar att alltför lite 

uppmärksamhet riktas mot elevers lärande och undervisning. Galton och Morrison (2000) menar 

att kontinuitet genom läroplanen och undervisningen påverkas i liten utsträckning av de vidtagna 

åtgärderna vid transitioner. Endast ett fåtal aktiviteter görs för att underlätta transitioner när det 

gäller själva undervisningen (a.a). Skolor skulle behöva inrikta sig mer på läroplanen och 

undervisning vid transitionsprocesser. Nya undervisningsformer efterlyses för att underlätta för 

elever att anpassa sitt eget tänkande och utveckla sin självständighet (a.a) 
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5. Metod 
 

5:1 Val av metod 
 
Utifrån syftet med vår studie som var att synliggöra och kartlägga övergångar bland alla 

pedagoger på några skolor valde vi att använda oss av en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

metod. Vi ansåg att en enkät skulle underlätta insamlandet av kvantitativ information från en 

mängd individer (Bryman, 1997).  

 

För att bredda vår studie och få mer nyanserade svar på våra forskningsfrågor från 

specialpedagoger valde vi att komplettera den kvantitativa undersökningen med en kvalitativ 

metod, den halvstrukturerade intervjun. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den är en intervju 

med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens världsbild i syfte att tolka innebörden 

av de beskrivna fenomenen (s.19). Genom att använda både en kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod skulle vi kunna hitta olika sätt att se på situationen och finna nya synvinklar 

genom att ha flera olika ingångar (Bryman, 1997). 

 

Med hänsyn till syftet och forskningsfrågor menar vi att det sociokulturella perspektivet lämpade 

sig för att analysera vårt resultat. I detta perspektiv studeras vad människor säger, skriver eller 

gör (Säljö, 2000). Dessa handlingar påverkas alltid av den aktuella kontexten som människorna 

befinner sig i. När en fråga ställs till en individ svarar denne så som denne finner rimligt och 

önskvärt att säga och/eller vad man i hastigheten kommer på (a.a, s.115).  

 

Enkät 

Enkät som datainsamlingsmetod kräver omsorgsfulla förberedelser för att den ska svara upp 

mot studiens syfte och de forskningsfrågor som finns. Ejlertsson (2010) menar att fördelen med 

enkätstudier är att urvalet kan göras förhållandevis stort och området rent geografiskt är 

obegränsat. Trost (2007) beskriver enkäter som personliga intervjuer (s. 9) men med skillnaden 

att informanten själv skriver sina svar. 
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Enkätundersökningar ger vanligtvis lägre svarsfrekvens än intervjuundersökningar (a.a). Enkäter 

kan distribueras med post eller via Internet. Användandet av webbenkäter har blivit allt vanligare 

men det förutsätter att den studerade populationen har tillgång till dator (a.a). 

 

Intervju 

Intervjun är en produkt av interaktionen mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & 

Brinkman, 2009). Att göra intervjuer kan jämföras med att utveckla en skicklighet för ett hantverk 

(a.a). Genom att studera mästare och läsa skickligt utförda rapporter ökar den egna förståelsen 

för att sedan kunna utföra egna intervjuer. Att göra forskningsintervjuer innebär att man odlar 

färdigheter som de flesta av oss redan kan. Men även om till exempel de flesta människor kan 

öppna munnen och sjunga är det bara ett fåtal som sjunger tillräckligt bra för att väcka andra 

människors uppmärksamhet och få dem att lyssna. Än färre sjunger så bra att andra vill betala 

för att lyssna till dem (a.a, s.319) 

 

Det är viktigt att i studier skilja på det människor säger och det människor tänker (Säljö, 2000). 

Det är inte säkert att de svar vi får i våra intervjuer är det som den intervjuade faktiskt tänker 

eller gör. 

 

 

5:2 Urval 
 
För att undersöka intresset för studien i empirin valde vi att göra en pilotstudie i form av en första 

enkät till några särskilt utvalda personer i alla f-9-skolor i kommunen. Enkäten (bilaga 2) bestod 

av åtta frågor och skickades som en online-enkät till alla rektorer, en förskoleklasslärare, en 

lärare i åk 1-3, en lärare i åk 4-6, en lärare i åk 7-9 samt en specialpedagog på vardera skolan. 

Rektorerna var givna medan lärarna och specialpedagogerna valdes slumpvis.  

 

Denna första enkät skickades till 72 personer och vi fick in 30 svar vilket gav ett procentuellt 

utfall på 42 procent. Svarsfrekvensen var relativt låg men vi använde denna första enkät endast 

som ett urgallringsverktyg, vilket innebar att svarsfrekvensen endast hade betydelsen av att visa 

på vilken skola som skulle undersökas. Utifrån de med högst svarsfrekvens valdes tre skolor ut, 

rektorerna kontaktades, och bjöds via mail in att delta i studien. Att tre skolor valdes ut berodde 

på att syftet inte var att peka ut någon som bra eller dålig utan att kartlägga de verktyg skolor 



 

 

     23 

 

använde i övergångsprocesser. En av dessa tre skolor avböjde omgående att delta och vi 

kontaktade nästa skola på listan över flest svar. 

 

Det var svårt att få svar från rektorerna via mail (bilaga 1), därför kontaktades dessa skolors 

rektorer på telefon och då ställde alla upp. I samråd med rektorer och för att göra lika på alla 

skolor valde vi att skicka ut en enkät via Google-docs Formulär (bilaga 4) till all pedagogisk 

personal på skolorna. Med pedagogisk personal menar vi de som arbetar som rektorer, 

specialpedagoger/speciallärare, pedagoger, förskollärare och fritidspedagoger.  

 

De ostrukturerade intervjuerna genomfördes med två specialpedagoger på vardera skola.  

Vi fick med rektorernas hjälp kontaktuppgifter till specialpedagogerna. Av dessa 

specialpedagoger valdes slumpvis två till tre per skola, de kontaktades via mail. Alla dessa, sju 

stycken, ställde upp på en intervju. På grund av att vi ville göra lika på alla skolor och 

tidsaspekten genomfördes endast sex intervjuer. 

 

 

5:3 Bortfallsanalys 
 

 
I vår analys jämförde vi materialet med det ursprungliga urvalet (Trost, 2007).  

 
Tabell 1:  
Antal svarande i både antal och procent för de olika yrkeskategorierna på respektive skola.  
 

 
 

 
Svarsfrekvensen (Tabell 1) spänner bland skolorna mellan 37 och 63 procent. Skola A tenderar 

att ha den lägsta svarsfrekvensen där endast 20-23 procent av lärare i åk 4-9 svarat. Rektorer, 

 Skola A  Skola B  Skola C  

Förskollärare 4 av 5 80 % 2 av 4   50 % 5 av 11 45 % 
Fritidspedagoger 3 av 9 33 % 5 av 13   38 % 10 av 28 34 % 
Lärare åk 1-3 5 av 10 50 % 5 av 6   83 % 7 av 17 41 % 
Lärare åk 4-6 2 av 10 20 % 3 av 8   42 % 9 av 14 64 % 
Lärare åk 7-9 5 av 22 23 % 13 av 15   87 % 8 av 18 44 % 
Rektorer 1 av 3 33 % 2 av 2 100 % 2 av 3 67 % 
Specialpedagoger/ 
Speciallärare 

4 av 5 80 % 4 av 4 100 % 2 av 6 33 % 

Totalt 24 av 65 37 % 33 av 52   63 % 43 av 97 44 % 
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specialpedagoger/speciallärare och lärare i åk 7-9 på skola B är de grupper som svarat mest 

och ger därför ett säkrare resultat för den skolan. Totalt för hela studien uppgick 

svarsfrekvensen till 47 procent vilket vi kan vara nöjda med (a.a). Generellt sett brukar 

svarsfrekvensen på enkätstudier ligga mellan 50 och 75 procent (a.a). 

 

Genom att använda förinställda mailadresser i skolornas webbplattform för e-posthantering 

försäkrade vi oss om att enkäten skickades till rätt personer. Vi kan dock inte säkerställa att alla 

pedagoger verkligen sett enkäten då vi fått en del automatsvar om att personer varit tjänstlediga. 

 

I den inledande pilotstudien visade skolorna genom den låga svarsfrekvensen att de inte avsåg 

att delta i studien. Den rektor som avböjde direkt ett deltagande via mail angav anledningen med 

deltagande i andra studier. Vi gör tolkningen att det blir många undersökningar på skolorna på 

grund av stadens närhet till ett universitet. Empirin kan på så sätt begränsas. 

 

 

 

 

5:4 Genomförande av enkät 

 
Huvudenkäten (bilaga 4) bestod av 20 frågor och skickades ut i ett Google-docs: Formulär via 

Internet. Frågorna var konstruerade utifrån vårt syfte och forskningsfrågor. Vårt följebrev (bilaga 

3) med information om undersökningen fick inleda enkäten. Trost (2007) menar att informa-

tionen ska vara lättillgänglig för informanten. Vi försökte konstruera frågorna så explicit som 

möjligt utifrån vår erfarenhet om informanternas förståelse av begrepp. Enkäten hölls kort, med 

så många fasta flervalsfrågor som möjligt. Det finns risk att informanter avstår från att svara på 

enkätfrågor om det inte klart framgår vad frågan handlar om, därmed minskar svarsfrekvensen 

(a.a). Vi hoppades kunna öka svarsfrekvensen genom att endast ha tre frågor där informanterna 

kunde skriva fritt. 

 

Enkäten skickades ut till all pedagogisk personal på de tre utvalda f-9-skolorna, 214 personer 

och vi fick in 101 svar, vilket gav en svarsfrekvens på 47 procent. Vi valde att skicka ut två 

påminnelser till alla som fått enkäten med en dryg veckas mellanrum. Vi skickade även ut brev 

till rektorer med en uppmaning att motivera sin personal att svara på enkäten. Ingen kunde gå in 

och redigera sina svar då enkäten slutgiltigt skickats in.  
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5:5 Genomförande av intervju 
 
För att säkerställa vår samsyn och sättet att genomföra intervjuerna skapade vi tillsammans en 

intervjuguide med våra forskningsfrågor som tema. Intervjuerna bokades alla via mailkontakt och 

val av tid och plats bestämdes av informanterna. Alla intervjuer ägde rum på informanternas 

arbetsplatser under dagtid i enskilda rum och lugna omständigheter. Två av intervjuerna skedde 

under en av elevernas lovveckor. 

                                                               

Av sex intervjuer genomförde vi tre var. Genom att vara ensamma med informanten vid 

intervjutillfället ville vi skapa jämvikt i maktförhållandet mellan intervjuare och informant (Trost, 

2005). Vi valde att spela in intervjuerna delvis för att kunna ge informanten all vår 

uppmärksamhet men också för att kunna ta del av varandras intervjuer vid analys och 

bearbetning. Informanterna tilldelades olika kodnamn för att underlätta vid hänvisningar av 

citaten. 

 

 

5:6 Bearbetning och analys 
 
Vid bearbetning och analys av svaren utgick vi från den sociokulturella teorin som referensram, 

och specialpedagogiska perspektiv, vilken beskrivs i kapitel 3 respektive kapitel 4:4. Empirin 

utgjordes av en blandning av enkätsvar, intervjuutskrifter, källmaterial och kvantitativ information 

(Bryman, 1997).  

 

Skolorna delades upp i de tre olika skolområdena; Skola A, Skola B och Skola C, för att få 

överblick över resultaten från enkäter och intervjuer. Även de olika yrkeskategorierna delades 

upp på varje skola för att kunna jämföras med varandra.  

 

Enkäterna sammanställdes först i det Google-docs: Formulär där vi konstruerat enkäten, där 

kunde även resultatet kategoriseras efter olika skolor och yrkeskategorier. Detta material skrevs 

ut, bearbetades manuellt och i online-verktyget, Google-docs: Kalkylark. Grupperade 

stapeldiagram framställdes i Google-docs: Kalkylark, för varje skola och fråga, där svaren 

angavs som andel i procent. Ett sådant stapeldiagram används då data ska redovisas för två 

eller flera grupper (Backman, 1998), vilket gjorde vår data överskådlig. 
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När det gäller analysen av intervjuerna utgick vi från Kvales (1997) olika steg i analys av 

intervjuer (s.171). Dessa börjar i och med att den intervjuade berättar sin historia vilket i våra 

intervjuer knöt an till våra forskningsfrågor. I en dialog mellan oss och den intervjuade fördes ett 

samtal, frågor ställdes och besvarades. Genom motfrågor och förtydligande växte en klarhet och 

förståelse fram som visade på olika sökta artefakter och begrepp från det sociokulturella 

perspektivet. Den intervjuade visade på flera sett att denne upptäckte nya förhållanden (a.a, s. 

171) under intervjun.  

 

Intervjuerna transkriberade vi var och en själva och fortsatte på så sätt vår egen analys. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) lärde vi oss på det sättet något om vår egen intervjustil. Utskrifterna 

sammanfattades och strukturerades i olika teman som knöt an till de olika sociokulturella 

begreppen; mediera, appropriera, artefakter och kultur. Kvale (1997) kallar detta för menings-

koncentrering (s.174). För oss blev det viktigt att försöka tolka intervjupersonens svar utan 

fördomar (s.177) samt urskilja mönster, skillnader och likheter hos de intervjuade utifrån våra 

forskningsfrågor. Vi ville hitta den intervjuades synvinkel på frågorna.  

 

Svaren i enkäten kategoriserades efter forskningsfrågorna, kopplat till barn i behov av stöd, och 

jämfördes med svaren i intervjuerna varje skola för sig.  

 

Genom våra gemensamma samtal och diskussioner om resultatet av enkäterna och innehållet i 

intervjuerna skapade vi en förståelse för vad som var väsentligt och oväsentligt (a.a, s.171) och 

en förståelse växte fram om den insamlade empirin. Vi var medvetna om att hur vi än vände och 

vred på saker och ting hade vi ändå kvar våra egna erfarenheter som ett slags glasögon genom 

vilka vi såg den andres tolkning, vi kunde inte ta av oss de glasen (Bryman, 1997). Eftersom vi 

hade två olika typer av metoder och skulle dra slutsatser från dessa innebar det att 

informationen måste kategoriseras i jämförbara teman utifrån våra forskningsfrågor. Detta kan 

ha inneburit att detaljer i den kvalitativa studien gått om intet (a.a)  

 
Avslutningsvis gjordes en sammanfattning och analys utifrån det sociokulturella perspektivet 

med kategorisering av de olika verktygen, artefakterna, för alla skolors samlade resultat. 
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5:7 Etiska ställningstaganden 
  
Vid båda enkätutskicken (se bilagor 1-3) beskrevs de etiska reglerna (Vetenskapsrådets, 2002) 

och vid första kontakt med våra informanter för intervjutillfällena informerade vi om dessa. Vid 

genomförandet av intervjuerna påminde vi återigen de intervjuade om sina rättigheter. 

 

Genom att berätta om syftet med studien vid varje intervjutillfälle och i enkätutskick löste vi 

informationskravet. 

 

Samtyckeskravet beskriver informanters frivillighet att delta och möjlighet att när helst de önskar 

avbryta sitt deltagande såväl av en intervjun som deltagandet i hela undersökningen. Alla de 

intervjuade gav sitt samtycke till intervjun samt till att spela in de aktuella intervjuerna.  

  

Konfidentialitetskravet upprätthölls genom att materialet endast har varit tillgängligt för oss och 

både skolor och informanter är helt anonyma i vår studie. Detta upplystes informanterna om 

både under intervjutillfällena samt vid enkätutskicken.  

 

Nyttjandekravet innebär att materialet vi samlar in endast används i denna undersökning.  

 

Under hela forskningsprocessen har vi haft informanternas konfidentialitet i fokus. Vi har 

diskuterat de etiska principerna utifrån anonymitet och känsliga resultat för både skolorna 

och informanterna. 

 

 

5:8 Studiens validitet, reliabilitet och generalisering. 
 
Validitet handlar om mätinstrumentets giltighet när det gäller kvantitativa studier (Trost, 2007) 

medan begreppet pålitlighet används när det kommer till kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Enkäternas validitet menar vi var god, de flesta frågor i enkäten mätte något om själva 

undersökningens kärna, nämligen skolans; verktyg vid övergångar, vilken information som 

fördes vidare i övergångarna och specialpedagogens roll. 
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Reliabilitet är ett begrepp som beskriver en studies tillförlitlighet, resultatet ska kunna replikeras 

vid en annan tidpunkt och fortfarande vara detsamma (Trost, 2007). Den halvstrukturerade 

intervjun är av låg standardisering och kan sägas ge studier reliabilitetsproblem (a.a).    

Vi utformade enkäten genom så enkla frågor som möjligt, kryssfrågor med flera standardiserade 

svarsalternativ vilket skulle underlätta att svara och på så sätt öka reliabiliteten (a.a).  

 

Bryman (2013) pekar på vikten av tydliga instruktioner till respondenten på varje fråga så att 

risken minskar att de svarar fel. 

 

Många kvalitativa studier görs som en fallstudie av t.ex. EN skola vilket kan innebära att 

generaliserbarheten går om intet. Vi studerade därför tre olika skolor som ett team vilket vi 

hoppades skulle innebära att generaliserbarheten skulle öka (Bryman, 1997). För att få ett brett 

empiriskt material och öka generaliserbarheten använde vi oss av enkäter till all pedagogisk 

personal på de tre skolorna. 

 

För att säkerställa validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samtalade och diskuterade vi 

grundligt om formuleringar av brev, enkätfrågor, intervjuguide och den avslutande analysen. 

Forskning kan aldrig bli helt objektiv och fri från förutfattade meningar (Bittner, 1973, enligt  

Bryman, 1997,  s.94) och vi ville få en så liknande ingång i studien som det bara var möjligt. Vi 

insåg vikten av att ha ett gemensamt förhållningssätt vid intervjuerna eftersom vi delade upp 

intervjuerna mellan oss. Intervjuerna höll låg grad av standardisering, de intervjuade fick gärna 

styra och berätta själva utifrån vårt tema (Trost, 2007).  
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6. Resultat 
 

Utifrån vårt syfte med studien kommer vi här att redovisa de svar vi fått efter insamlad empiri 

från både enkät- och intervjusammanställningar. Resultaten från de tre olika skolorna har vi valt 

att redovisa var för sig med en kort beskrivning av skolornas kontext och sedan görs en 

sammanfattning utifrån de likheter och skillnader vi vill synliggöra. Svarfrekvensen på de olika 

skolorna skiljer sig en del. Totalt sett ligger svarsfrekvensen i hela studien på 47 procent. På de 

enskilda skolorna spänner svarsfrekvensen mellan 37 procent och 63 procent. 

 

I studien framkom att kommunen har utarbetade riktlinjer för överföring av information på 

individnivå om barns kunskaper och färdigheter, dessa ska tillämpas vid alla övergångar (Samtal 

rektor, specialpedagog och kommunens hemsida). Vikten av att lämnande pedagoger, från 

förskola och uppåt, får information om elevers resultat för att kunna göra förbättringar i det 

pedagogiska arbetet, lyfts fram. Resultatet visade att barn i behov av särskilt stöd alltid kom upp 

som första punkt på skolornas överlämnandekonferenser och överlämningssamtal.  

 

 

6:1 Skola A 

        
Skola A är en f-9-skola med ca 600 elever. På skolan finns tre förskoleklasser, fyra fritidshem 

och 27 klasser från åk 1-9. Det finns en grupp med årskurserna f-3 som arbetar åldersblandat. 

Skolan ligger utanför stadskärnan och har ett upptagningsområde från själva området och från 

närliggande byar. Lokalerna är uppdelade så att åk f-6 samlas i en del av skolan och åk 7-9 har 

sina lokaler lite mer avskilt men dock inom samma väggar. Tre rektorer ansvarar för var sitt 

stadium; åk f-3, åk 4-6 och åk 7-9. Skolans fyra specialpedagoger fungerar som ett eget 

arbetslag men de ingår även i arbetslag på de tre stadierna. Två av specialpedagogerna arbetar 

mot åk 7-9.  
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Hur gör skolorna vid övergångar mellan stadier? 

På frågan om skolan har någon arbetsplan eller dokument som används vid övergångar råder 

delade meningar. De flesta av pedagoger har dock svarat att de har och känner till att skola A 

har en arbetsplan eller dokument som används vid de olika övergångarna/transitionerna. De 

menar även att arbetsplanen utvärderas och följs upp 1 gång/år. De som har svarat att de har en               

arbetsplan är övervägande lärare i förskoleklass och åk 1-3. De anser alla att det är viktigt och 

till och med mycket viktigt att skolan har en plan över hur övergångar ska se ut. I intervjuer med 

specialpedagoger framkom att skolan har genomgått en förändring i organisationen och att 

arbetssättet vid övergångar är under revidering. Den rektor av tre som svarat, menar att det 

finns en arbetsplan/dokument. I arbetet mot de yngre åldrarna tycks arbetsplanen vara tydlig vid 

transitioner. De flesta vet inte vem som ansvarar för att arbetsplanen/dokumentet revideras och 

håller sig aktivt. 

 

Figur 1. Pedagogiska personalens uppfattning om vilka verktyg som används vid övergångar på 

skola A. Andel i %. 

 

I huvudsak används överlämningssamtal och överlämningsdokument som verktyg när skolan 

hjälper barnen/eleverna i transitioner mellan stadier och verksamheter (fig.1). 

Transitionen mellan förskolorna och förskoleklass visar på ett explicit exempel; 

Pedagoger från förskolan och skolan har samverkan kring att träffa de nya grupperna eftersom 

barnen blandas från tre olika förskolor. Vi är också insatta i varandras arbeten på förskolorna 

och förskoleklasserna. (Enkätsvar) 

 

Inför varje övergång mellan stadier hålls en överlämnandekonferens (som i enkäten benämns 

överlämningssamtal) där alla professioner (rektor, specialpedagog i mottagande stadie samt 

avlämnande och mottagande klasslärare/mentor) som rör gruppen är representerad och det är 
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mottagande lärare/mentor som är ansvarig för vilka verktyg i form av aktiviteter som ska ingå. 

Vikten av att alla inblandade är närvarande på överlämnande konferensen har betydelse för 

individ och grupp, allt för att pedagoger inte ska kunna säga att informationen inte har nått dem 

och gått förlorad på vägen menar specialpedagogerna. 

 

För ett antal år sedan hade vi ett arbetssätt där mottagande lärare gick ner och undervisade i sin 

kommande klass, detta var ett bra verktyg i övergångsprocessen. Men på grund av tjänster och 

kompetens togs det bort (Intervju A1,15.45). Hälften av de pedagoger som svarat anser att barn 

i behov av särskilt stöd får särskilda anpassningar utifrån sina behov vid transitioner. 

 

Exempel på särskilda anpassningarna för barn i behov av särskilt stöd utifrån enkätsvar är; 

… eleven får träffa mottagande lärare i god tid innan de börjar. 

Fler riktade möten kring problemet, mer information till personal och eventuellt träff med 

föräldrar. 

Gruppdelning,… plats vid arbete och plats i hallsituation. 

Eleven har ett personligt schema. 

 

Figur 2. Pedagogers tankar om förändrat arbetssätt på skola A. 

 

92 procent av pedagogerna svarar att de har förändrat sitt arbetssätt på något vis efter att de vid 

överlämningssamtal eller konferenser fått information om elever. Alla svarande pedagoger utom 

fritidspedagogerna har svarat att de anpassat material och åk f-6 menar att de har förändrat sina 

rutiner medan kring 50 procent av pedagogerna anger att de har förändrat sitt bemötande 

gentemot elever. Endast lärare i åk 7-9 och förskolelärare menar att de anpassat sin 

undervisning. 
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Vilken information och på vilket sätt förs den vidare? 

 

Figur 3. Pedagoger om vilken information som förs vidare mellan stadier på skola A. Andel i %. 

 

Vid överlämningskonferenser var alltid barn i behov av särskilt stöd första punkt och högst 

svarsfrekvens fick också åtgärdsprogram. Uppgifter om elevers sociala skolsituation, 

omdömen/betyg och elevers inlärningssituation ansåg pedagogerna också som viktig 

information att föra vidare vid överlämningskonferenserna. En specialpedagog påpekar att det; 

Ser lite olika ut beroende på vilken övergång det gäller (Enkätsvar).  

 

När det gäller elevers sociala skolsituation handlar det om att skapa grupper som fungerar och 

bra kompisrelationer. 

 

Rektor menar att det är åtgärdsprogram, IUP, portfolio, omdöme/betyg och uppgifter om elevens 

inlärningssituation som ingår i informationsöverförandet när transitioner sker. 

 

 

Figur 4. Vilken information som pedagoger anser viktiga att få del av på skola A. Andel i %. 
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Diagrammet (fig. 4) visar att pedagogerna tycker att den viktigaste informationen som ska föras 

över är åtgärdsprogram, information om den sociala skolsituationen och inlärningssituationen.  

Resultatet visar också på att pedagoger anser att de andra delarna också är viktiga. 

Fritidspedagoger menar att den viktigaste informationen är åtgärdsprogram och önskar ingen 

information om elevers sociala skol- eller inlärningssituation. Notera att det är få pedagoger som 

är intresserad av att föra vidare information om elevers hemförhållande. 

 

 

Vilken roll har specialpedagogen vid övergångar? 

 

Figur 5. Vilka arbetsuppgifter som all pedagogisk personal upplever som specialpedagogens på 

skola A. Andel i %. 

 

Arbetsuppgifterna som specialpedagogerna har vid skola A enligt övrig pedagogisk personal 

överensstämmer med specialpedagogernas egen uppfattning om sin roll vid transitioner. 

De upplever sig delaktiga i planering/förändringsarbete av transitioner och hitta anpassningar 

som underlättar för elevers inlärning samt att de har en viktig del i att handleda personal och 

vara ett bollplank. Specialpedagoger mot de lägre åldrarna menar att de inte har några 

aktiviteter med eleverna men att de är med i början av terminen i klassrummet som stöd och ser 

att det fungerar bra. Mot de äldre eleverna upplevde specialpedagogerna sin roll i att se till 

övergångarnas aktiviteter likvärdighet för alla elever. Rektor menar att det är specialpedagogens 

uppgift att handleda personal och vara delaktig vid planering och förändringsarbete vid 

transitioner på skola A. 
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Figur 6. Vilken typ av stöd pedagoger anser sig fått av specialpedagog vid skola A. Andel i %? 

 

Pedagoger som uppgav att de sökt stöd hos specialpedagog vid övergångar var mer än 50 

procent och stödet bestod av handledande samtal, kartläggning av elevers behov och särskilt 

stöd till enskild elev. Handledande samtal, att vara ett bollplank uttryckte specialpedagoger som 

en viktig uppgift i arbetet samt att ha ett nära samarbete med rektor.  

 

 

 

6:2 Skola B    

  
Skola B är en f-9-skola med drygt 400 elever med två paralleller utom i årskurs 7 där det är en 

parallell. Personalen är indelad i 5 arbetslag och de två rektorer har delat upp ansvaret i 

grupperna åk f-3 och åk 4-9. Skolan ligger i ett bostadsområde nära skog och grönområden. 

Lokalerna är indelade så att elever från år f-6 befinner sig i två avdelningar där klasserna är 

relativt blandade med varandra. Högstadiet är lokaliserat till en egen avdelning. Specialsalar för 

estetiska och praktiska ämnen ligger i högstadiedelen.  

 

På skolan finns tre speciallärare varav en är utbildad specialpedagog. Det finns ingen officiell 

arbetsbeskrivning över specialpedagogens uppdrag. I första hand arbetar specialpedagogerna 

med enskilda elever och som bollplank för att kunna anpassa miljö och undervisning för elever i 

behov av stöd. 
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Hur gör skolorna vid övergångar mellan stadier? 

Uppfattningen om skola B har någon arbetsplan eller dokument för arbetet vid transitioner är 

svårt att svara på. Nästan hälften svarade att de inte visste (44%) medan 32 procent svarade att 

det fanns en handlingsplan. 

Det går inte heller att se om det är någon speciell kategori pedagoger som svarar mer lika. 

Rektorerna menar dock att det finns en arbetsplan/dokument vid transitioner och att denna 

revideras 1 gång/år samt att det är de som är ansvariga för denna uppgift. Alla har svarat att de 

anser en arbetsplan vid övergångar på skolan vara viktig eller mycket viktig. 

 

Figur 7. Pedagogiska personalens uppfattningar om vilka verktyg som användes vid övergångar 

på skola B. Andel i %.  

 

Överlämningssamtal är verktyget som används mest vid övergångar på skola B. Faddersystem 

används i förskoleklass, fritidsverksamhet och i åk 1-3, denna verksamhet kan se olika ut 

beroende på vilka pedagoger som är inblandade. Rektorerna delar pedagogernas uppfattning 

men har också överlämnadedokument och gruppstärkande aktiviteter som verktyg i 

transitionerna. 44 procent av all pedagogisk personal anser att de har särskilda anpassningar för 

elever i behov av särskilt stöd, men det kan se väldigt olika ut beroende på behov. 

 

Figur 8. Pedagogers tankar om förändrat arbetssätt på skola B. Andel i %. 
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82 procent av pedagogerna har förändrat sin undervisning på grund av den information som 

kommit fram under överlämningssamtalen. Där pedagogerna förändrat mest är 

undervisningsformen och hur de anpassar materialet. Fritidspedagogerna förändrar sitt 

bemötande mest.  

 

Förskolelärarna är den grupp som beskriver den största förändringen i sin undervisning genom 

att göra anpassningar inom alla områden utom att förändra sina rutiner. Fritidspedagoger menar 

sig ha förändrat sitt beteende. 

 

  

 

Vilken information och på vilket sätt förs den vidare? 

 

 

Figur 9. Pedagoger om vilken information som förs vidare mellan stadier på skola B. Andel i %. 

 

Rektorer menar att det främst är information i form av åtgärdsprogram, IUP och omdömen/betyg 

som förs vidare vid övergångar. Bland pedagogerna förs i första hand information om 

åtgärdsprogram och inlärningssituation vidare. För förskollärare handlar informationen mest om 

hemförhållanden och den sociala skolsituationen men även inlärningssituationen. För 

fritidspedagoger är inlärningssituationen bland elever något som förs vidare tillsammans med 

den sociala skolsituationen och åtgärdsprogram medan övrig information lyfts lite. Lärare i  

åk 7-9 menar den information som främst lämnas över handlar om omdömen och betyg. 
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Figur 10. Vilken information som pedagoger anser viktiga att få del av på skola B. Andel i %. 

 

Diagrammet (fig. 10) visar att pedagoger önskar information om främst åtgärdsprogram och 

elevers sociala skol- och inlärningssituation. Omdömen och betyg vill framför allt lärare i åk7-9 

ha information om men även lärare i åk4-6 önskar information om detta. Fritidspedagoger vill 

gärna ha information om elevernas sociala skolsituation, hemförhållanden och 

inlärningssituation.  

 

 

Vilken roll har specialpedagogen vid övergångar? 

 

Figur 11. Vilka arbetsuppgifter som all pedagogisk personal upplever som specialpedagogens 

på skola B. Andel i %. 

 

På skola B har man en specialpedagog anställd i åk f-3 medan i åk 4-9 arbetar två speciallärare. 

Resultatet speglar en osäkerhet bland pedagogerna om vad specialpedagogens uppgifter vid 

transitioner är, de kan inte se någon explicit arbetsuppgift för specialpedagogen vid transitioner. 

Specialpedagogerna har heller ingen direkt samverkan mellan de olika övergångarna. En av 

speciallärarna i åk 4-9 har en specialpedagogisk del i sin tjänst.  
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Enligt specialpedagogerna själva är de involverade i överlämningssamtal för att komplettera 

med information om elever, att försöka tillgodose deras rättigheter till en så bra skolsituation som 

möjligt (1B 31:31). Informationen kan handla om undervisningsformer, metoder, resurser eller 

hjälpmedel. I specialpedagogens uppgift ligger även att försöka forma en stödjande miljö, t.ex. 

mindre grupper, avskild studieplats och att vara ett bollplank för pedagogerna för att anpassa 

studiematerial och undervisningsmetoder. Specialpedagogen beskriver transitioner som ett 

tillfälle då information och ansvar överlämnas till den som ska ta över. På nåt sätt känns det som 

att det klipps där (1B 2:30). Specialpedagogerna i de tidigare årskurserna är inte involverad i de 

elever denne har varit engagerad i sedan tidigare och lämnar över ansvaret till den nya 

specialpedagogen.   

 

Del i förbättringsarbete handlar om att förbättra för enskilda elever, uppgiften menar 

specialpedagogen mot de äldre eleverna var att vara uppdaterad på eleverna med  

åtgärdsprogram och se till att dessa får rätt stöd i de olika ämnena under överlämnings- 

konferenserna. Denne upplever inte heller att pedagogerna kommer och frågar vid problem vid 

transitioner utan, pedagogerna söker stöd hos avlämnade pedagog.   

 

Figur 12.  Vilken typ av stöd pedagoger upplever sig fått av specialpedagogen på skola B. Andel 

i %. 

 

55 procent svarar att de inte fått någon hjälp av specialpedagoger vid transitioner och 

specialpedagogen mot åk 4-9 upplever inte att pedagogerna söker stöd hos henne utan att de i 

första hand vänder sig till den pedagog som haft elev/klass tidigare. Vilket stöd pedagogerna 

anser sig få av specialpedagoger visar också på att stödet oftast varit mer individrelaterat. Flest 

har svarat att de inte har någon uppfattning.  
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6:3 Skola C 
 
Skola C är en f-9-skola med ca 830 elever. Den ligger nära skogs- och grönområden, i en 

expansiv del av staden. Skolan är geografiskt belägen i två byggnader i bostadsområdet med ett 

avstånd på ca 700 m mellan byggnaderna. I den ena byggnaden går elever i åk f-2 och 4 

förskoleavdelningar, i den andra åk 3-9. Åk 3-6, har sina klassrum i en del av byggnaden, och åk 

7-9 finns i en annan del. Tre rektorer tar ansvar för var sitt stadium, det vill säga f-2, åk 3-5 och 

åk 6-9. I år finns det fyra förskoleklasser och två klasser vardera i åk 1-2. Fritidsavdelningar är 

en del av verksamheten på respektive skolavdelning. I åk 3-9 varierar parallellerna mellan två 

och fyra stycken och totalt 20 klasser. På skolan arbetar 5 specialpedagoger.  

 

Hur gör skolorna vid övergångar mellan stadier? 

Skolan har en arbetsplan med ett årshjul som används vid arbetet med transitioner. Ett 

dokument utarbetat av kommunen har nyligen börjat användas som stöd för överförandet av 

information i de lägre åldrarna i ämnena svenska och matematik. Av de svarande pedagogerna 

säger cirka 62 procent att de känner till att skolan har en handlingsplan vid övergångar. Alla 

pedagoger och rektorer menar att det är viktigt eller mycket viktigt att ha en plan för hur skolan 

arbetar med transitioner. Av de som svarat på enkäten menar 75 procent att rektor har ansvar 

för handlingsplanen medan 18 procent inte vet vem som ansvarar för handlingsplanen. 33 

procent svarar att handlingsplanen revideras en gång varje år, vilket rektorer bekräftar, medan 

63 procent inte vet hur ofta handlingsplanen revideras. Att ha en flexibel organisation när det 

gäller vid vilket år övergångarna ska ske på skolan har varit ett måste för att skolan ska kunna ta 

emot alla elever. Därför har övergångarna mellan olika stadier varierat under senaste åren.  

 

 

Figur 13. Pedagogiska personalens uppfattning om vilka verktyg används vid övergångar på 

skola C. Andel i %.  
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Diagrammet (fig.13) visar att bland pedagoger är i huvudsak överlämningssamtal det mest 

använda verktyget tillsammans med olika former av överlämningsdokument. Av de olika 

formerna av relationsbyggande aktiviteter, är det i första hand gruppstödjande sådana som 

används, enligt pedagogerna. Här är det dock endast lärare i förskola och åk 7-9 som nämner 

det i någon större utsträckning. 

 

En av specialpedagogerna nämner att det finns ett intresse av att göra övergångarna så trygga 

som möjligt för elever, föräldrar och pedagoger. Denne menar även att personalen på skolan är 

beredd att med kritiska ögon titta på sig själva (2C 48:40) vilket bidrar till ett bra sätt att 

analysera sig själv, sitt arbetslag och sin organisation. Övergångar handlar inte bara om att få 

reda på hur långt eleverna har kommit i de olika ämnena utan även om hur de fungerar socialt 

och annat som behöver uppmärksammas. Det framkommer även att personalen är skolade att 

tänka att allt är en hel skola (1C 38:45).  Det är en stor vinst när man har en f-9-skola, man vet 

hur man har jobbat tidigare, man samarbetar i ämneskonferenser kring ämnen, det blir inte 

samma gropar. Det blir en röd tråd på ett helt annat sätt (2C 13:40) 

 

Förutom de beskrivna verktygen i diagrammet är dialog med vårdnadshavare viktig, enligt 

specialpedagogerna. Informationsbrev skickas till vårdnadshavare och tidiga kontakter tas med 

dem genom möten och utvecklingssamtal. Inför överlämningar ska det finnas ett intyg där 

vårdnadshavare skriftligen godkänner att information får föras vidare upp genom skolåren.  

 

För att möta önskemål från både elever, vårdnadshavare och pedagoger har det förts samtal 

bland personalen om det skulle vara en idé att splittra klasserna någon gång under de tio 

skolåren för att låta eleverna prova på nya gruppkonstellationer. Tanken härrör från det faktum 

att elever behöver träna övergångskompetenser. I och med organisationen med två 

skolbyggnader och övergången mellan dem blir det en slags överlappning då personal från den 

ena skolan följer med sina elever/klasser till den andra skolan. Denna typ av överlappning har 

även förekommit i de högre årskurserna och har varit positiv för elevers övergång mellan olika 

stadier.  

 

Specialpedagogerna på skola C i årskurserna 3-9 delar samma arbetsrum vilket kan underlätta 

gemensamt arbete kring elever i behov av stöd.  
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Figur 14. Pedagogers tankar om förändrat arbetssätt på skola C. Andel i %.  

 

95 procent av alla pedagoger på skolan har svarat att de förändrats i sin undervisning pga. 

information de fått i samband med transitioner. Pedagoger i förskoleklass beskriver den största 

förändringen i alla avseenden (fig.14). Lärare i åk 4-6 är den grupp pedagoger som visar relativt 

liten förändring inom alla områden. Det är tydligt att material och hjälpmedel är ett område där 

flest pedagoger anser att de gjort förändringar i sin undervisning. Att inga lärare i åk 7-9 

förändrat sina rutiner kan jämföras med förskoleklassens lärare där alla säger sig ha förändrat 

sina rutiner. Lärare i åk 7-9 är också den grupp som säger sig gjort minst förändringar i sina 

undervisningsmetoder på grund av information de fått vid övergångar. Skolans 

specialpedagoger menar att skolan arbetar mycket med bemötande och i detta avseende är det 

främst förskollärare som säger sig ha förändrat sitt beteende (fig.14).  

 

Övrigt som kommer fram när pedagoger beskriver det som görs för elever i behov av stöd är att 

skolan vid behov kallar till extra möten med personal och vårdnadshavare och att det är viktigt 

att mottagande lärare och elev kan skapa relation så tidigt som möjligt. Bland pedagoger nämns 

anpassningar i lärmiljön/klassrummet, placering med t.ex. fasta platser, tekniska hjälpmedel och 

annat anpassat undervisningsmaterial för elever i behov av stöd tillika stöd av speciallärare. 

Någon pedagog beskriver att individuella scheman använts och att enskild genomgång av 

skoldagen genomförts för elever i behov av stöd. 

 

Ibland saknas tid för att pedagoger ska kunna sätta sig in i all information om olika elevers 

behov. Då kan viktig information gå om intet om och ställa till problem för både grupp och 

individ. 
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Enligt specialpedagogen arbetar skolan i de lägre åldrarna mycket med lärmiljön där fokus 

förhållandevis mycket ligger på lärarna och deras bemötande. Annat som också kan anpassas 

är arbetsron, tekniska hjälpmedel i form av t.ex. läsplattor, datorer, appar, timer, ljudinspelning 

mm. 

 

 

Vilken information och på vilket sätt förs den vidare? 

Specialpedagoger på skolan beskriver en mängd olika former av samtal, i första hand formella 

som verktyg för att överföra information vid övergångar, men även informella. Det rör sig om 

vårterminens överlämningskonferenser där alla inblandade pedagoger, lämnande och 

mottagande, tillsammans med rektor och elevhälsoteam konfererar om grupper och individer. I 

andra sammanhang rör det sig om screening-konferenser, mentor-till-mentor-samtal, samtal 

mellan specialpedagoger och elevhälsoteamsmöten i olika former, samt uppföljningsmöten. 

Även extra möten med vårdnadshavare och särskilt inbjudna yrkesgrupper då det t.ex. finns 

behov av särskilt stöd eller medicinskt kunnande förekommer. 

  

Figur 15. Pedagoger om vilken information som förs vidare mellan stadier på skola C. Andel i %. 

 

Rektorer och specialpedagoger menar att information inom nästan alla de nämnda områdena 

förs vidare utom portfolios. Rektorer menar att information om hemförhållanden inte förs vidare i 

lika stor utsträckning som specialpedagoger. Åtgärdsprogram visar sig vara något som alla tar 

del av vid övergångar. Lärare i åk 7-9 är de som visar på lägst överföring av IUP-information. 

Lärare i förskoleklassen för i lägst utsträckning vidare information om omdömen och betyg.  

 

Vid samtal med specialpedagog framkommer att det som behandlas i överlämnande- 

konferensen primärt handlar om gruppers styrkor och svagheter; samspel och sociala relationer 
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men även måluppfyllelse, resultat och arbetssätt. Gruppen måste fungera för att det ska bli en 

bra arbetsmiljö. En pedagog lyfter fram att den information som förs över om hemförhållanden 

bör ske i dialog med föräldrar, även vikten av information om vem som har vårdnad om barnet 

nämns. Det framkommer även att pedagoger behöver vara ärliga om elevers svårigheter så att 

rätt insats kan sättas in så fort som möjligt.  

 

En faktor som försvårar informationsöverföring är när elever byter skola och då vårdnadshavare 

inte vill att nya skolan ska ta del av den tidigare skolans kunskaper om eleven med motiveringen 

att eleven behöver en nystart. En pedagog beskriver vad som händer då de inte får information 

från tidigare skola för ny elev: Detta gör att vi ofta behöver börja om.  

 

Specialpedagog menar att information om klassens framsteg och hur långt den kommit i 

lärprocessen är viktig för att inte elever ska tappa motivationen. Det är viktigt att kartlägga och 

se på vilken nivå gruppen ligger och sätta in undervisning på deras nivå, samtidigt får inte de 

elever som inte nått lika långt tappas bort.  

 

 

   Figur 16. Vilken information som pedagoger anser viktiga att få del av på skola C. Andel i % 

 

Diagrammet (fig. 16) visar att åtgärdsprogram, information om elevens sociala skolsituation och 

inlärningssituation anses av pedagogerna vara viktig information att få vid transitioner. Det finns 

en viss skillnad i efterfrågan av information om hemförhållanden och omdömen bland 

pedagogerna, där lärare i förskoleklass tillsammans med fritidspedagoger inte nämnvärt anser 

att information om omdömen/betyg är viktiga. I åk 7-9 anser pedagoger jämförelsevis lite att 

information om IUP är viktig att ta del av. Överlag ligger fritidspedagogerna jämförelsevis lågt i 

inställning till vilken information de anser vara viktig.  
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Vilken roll har specialpedagogen vid övergångar? 

 

 

Figur 17. Vilka arbetsuppgifter som all pedagogisk personal upplever som specialpedagogens 

på skola C. Andel i %. 

 

Lärare i åk 1-3 och förskoleklassen har en jämförelsevis högt ställd förväntan på att 

specialpedagogen ska vara involverad i handledning av personal vid övergångar. Runt 50 

procent av alla pedagoger menar att specialpedagogen ska vara delaktig i ett förändrings- och 

utvecklingsarbete på skolan samt hitta anpassningar för elever i behov. Den grupp som litar 

mest till att specialpedagogen arbetar med kartläggning, anpassningar och utvecklingsarbete är 

pedagoger från förskoleklassen. 4,5 procent av de som svarat vet inte vilken uppgift 

specialpedagogen har. Rektor menar att specialpedagogens uppgifter i första hand är att 

handleda personal, hitta anpassningar och att vara delaktig i förändrings- och utvecklingsarbete 

på skolan.  

 

Det finns på skolan en samstämmighet mellan rektors och specialpedagogens uppfattning om 

specialpedagogens uppgift. Att föra samtal med pedagoger om vikten av att bygga fungerande 

grupper och hur man gör det, kortsiktigt och långsiktigt upplevs viktigt av specialpedagoger.  

En specialpedagog uttrycker: När barnet kommer ska det möta en miljö som är så optimal som 

det är möjligt för att det här barnet ska nå sitt rätta jag (1C 13:52).  

 

En specialpedagog anser att dennes uppgift är att föra samtal om den röda tråden så att en 

lagom svår stegring sker i lärprocessen. Elever behöver utmanas på rätt sätt och inte tråkas ut, 

vilket specialpedagogen menar kan hända. Det framkommer att vissa elever kan uttrycka att de 

tycker att skolan är tråkig och specialpedagogen tror att det kan bero på att de redan kan det de 

arbetar med, det har de redan lärt sig i tidigare klasser.  



 

 

     45 

 

 

Vid samtal med specialpedagogerna framkommer även att de känner sig ha en uppgift att bland 

annat förmedla struktur i klassrumsmiljön, till exempel; tavelstruktur, möblering och arbetsro. 

Anpassningar av schemaläggning och klassrumsplacering nämns för att eleverna ska känna sig 

trygga. Annat som också är viktigt att förmedla till lärarna, enligt någon specialpedagog, är att 

eleverna ska förstå vilka förväntningar lärarna har på dem och att eleverna ska känna att de är 

accepterade och duger. 

 

 

 

Figur 18. Vilken typ av stöd som pedagoger anser sig fått av specialpedagog på skola C. Andel i 

%. 

 

Diagrammet (fig. 18) visar i vilken utsträckning lärare använder sig av specialpedagogens olika 

funktioner; handledningssamtal, kartläggning och stöd till enskild individ eller grupp. Lärare i åk 

1-3 verkar nyttja specialpedagogen mest av alla pedagoger, vid både kartläggning av elevers 

behov samt särskilt stöd till både enskild elev och grupp. Lärare i förskoleklass använder 

specialpedagogen vid handledningssamtal mer än lärare i åk 1-3. Relativt få pedagoger nyttjar 

specialpedagogen som en resurs för att stödja grupper och klasser. Fritidspedagoger ligger här 

mer parallellt med övriga pedagoger och verkar nyttja specialpedagogerna. 
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6:4 Sammanfattning och analys av skolornas resultat 

 

Figur 19. Pedagogers svar på om det finns någon arbetsplan. Andel i %. 

 

Diagrammet (fig.19) visar att Skola C har flest andel pedagoger som känner till skolans 

arbetsplan om hur övergångar ska ske, här är också andelen osäkra lägst. På Skola B menar 

närmare hälften av pedagogerna att de inte känner till någon arbetsplan eller att den inte finns 

alls. Det kan signalera om en viss osäkerhet i organisationen och att arbetet med en arbetsplan 

för hur övergångar ska ske behöver tydliggöras bland personalen. Skola A har den största 

andelen pedagoger som menar att skolan inte har en arbetsplan för övergångar men även här 

finns det i jämförelse med Skola C en osäkerhet som skulle behöva kartläggas mer. Att skolor 

har en arbetsplan för transitioner tycker 99 procent av den pedagogiska personalen är 

viktigt/mycket viktigt.  

 

När det gäller hur pedagogerna svarar på frågan om vem som bär ansvaret för att arbetsplanen 

revideras svarar 60 procent på Skola C att rektor eller specialpedagog har ansvar för planen 

medan, på Skola B är det 15 procent som svarar att det är rektor eller specialpedagog. På Skola 

A är det 50 procent av de svarande som menar att ansvaret för revidering av arbetsplanen ligger 

på rektor eller specialpedagog. Av alla svar vi fått in är det 15 procent som svarar att det är 

specialpedagogen som har ansvar för att arbetsplanen revideras. 45 procent av alla svarande 

menar att de inte känner till vem som är ansvarig för revideringen av arbetsplanen.  
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Figur 20. Pedagogisk personal om användning av verktyg vid övergångar. Andel i %. 

 

Studien visar att skolorna i huvudsak använder överlämningssamtal vid övergångar tillsammans 

med överlämningsdokument (fig. 20). Dessa verktyg menar skolorna alltid har barn i behov av 

särskilt stöd i blickfånget genom åtgärdsprogram.  Aktiviteter för att stödja grupper används en 

del medan individ- och kamratstödjande verksamheter inte används nämnvärt. Efter 

sammanställningen av pedagogers egna synpunkter på vilka verktyg som kunde användas mer 

menar de att “överlappning” i form av att lärare följer med i till exempel ett ämne, som resurs och 

även åt andra hållet tillbaka i sin gamla klass, ett “uppföljningssystem” där det sker en 

återkoppling till förskolan och skolan och att det är för lite “tid” avsatt för dessa 

överlämningssamtal. Det finns exempel på att fritidspedagoger tycker att de hålls utanför 

övergångar, att deras kunskaper om och relationer till eleverna skulle kunna tas tillvara på ett 

bättre sätt (Enkätsvar).  

 

Informationen som förs över mellan stadierna är huvudsak åtgärdsprogram och information om 

elevens inlärningssituation. Detta sker då på de överlämningskonferenser som skolorna har på 

vårterminen. En skola visar att de har många tillfällen genom olika möten att överföra 

information. 

 

Studiens resultat pekar på att uppfattningen av specialpedagogens uppgift vid övergångar är i 

första hand anpassning för att underlätta för elevers inlärning, handledning av personal samt 

vara delaktiga i planering och förändringsarbete med transitioner. Det överensstämmer med 

rektorers och specialpedagogers egen uppfattning om specialpedagogens uppdrag kring 

övergångar. Specialpedagogerna beskrev också sitt uppdrag att se till att barn som behöver 

stöd får detta tillgodosett. 16 procent av pedagogerna menar att specialpedagogen inte har 

någon särskild uppgift alls vid transitioner. 
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Analysen vi gör av resultaten, menar vi, visar på ett arbetssätt som överensstämmer med ett 

sociokulturellt perspektiv. Artefakter som arbetsplaner, överlämningssamtal, 

överlämningsdokument och handledning av personal utgår från interaktion och kommunikation 

mellan pedagoger. Genom samtal och interaktion medieras och approprieras kunskaper (Säljö, 

2000). Alla dessa verktyg, menar vi, bidrar till ökad utveckling och förändringar som skolan kan 

använda i att smidiggöra transitioner för alla barn/elever, även de som behöver mer i form av 

särskilt stöd av olika slag.  
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7. Diskussion 

 

7:1 Metoddiskussion 
 
Vi menar att metoderna vi valde var de rätta för att vi skulle få svar på våra forskningsfrågor i 

ämnet och få den bredd vi sökte. Enkäterna gav oss ett brett resultat med svar på våra 

forskningsfrågor bland den pedagogiska personalen. Intervjuerna med specialpedagogerna gav 

oss en djupare förståelse av deras syn vilket bekräftades på flera sätt i enkäterna.  

 

För att få mer konkreta svar på hur skolorna utformade sina transitioner, anser vi att intervjuer 

med pedagogerna skulle ha gett djupare svar. Vi reflekterade över våra svar och försökte se 

dem utifrån olika sätt att se på problematiken, olika perspektiv. Det var viktigt att vi resonerade 

om vår tolkning var den sanna (Bryman, 1997). I ett sociokulturellt perspektiv finns inte den 

sanna tolkningen på det viset. Det informaterna säger är inte säkert att de menar riktigt just vid 

undersökningstillfället (Säljö, 2000). De kanske aldrig ens hade reflekterat över frågorna. I 

intervjuerna kunde vi gå djupare i de olika forskningsfrågorna för att få en klarare syn på hur 

specialpedagogerna såg på transitioner, vilket för oss gav en högre reliabilitet.  

 

Validiteten av studien menar vi är god, då enkäterna ger svar på våra forskningsfrågor och visar 

på en giltighet. Intervjuerna med specialpedagogerna och speciallärarna bekräftade svaren i 

enkäterna och tillförde djup och pålitlighet i undersökningen. 

 

Vi värderar studiens totala reliabilitet som låg, eftersom resultatet vid denna undersökning är här 

och nu. En ny undersökning med samma syfte och frågor i en annan kommun eller med andra f-

9-skolor i denna kommun skulle kunna ge helt andra svar. Säljö (2000) menar att i det 

sociokulturella perspektivet svarar människor på frågor men undersökaren kan inte vara säker 

på att personen tänkt på frågan förut. Interaktivt kostar det mindre att bara svara något.    

Inte heller kan vi, utifrån resultaten, göra några säkra generaliseringar med utgångspunkt från 

varje skola eftersom svarsfrekvensen ser så olika ut på de olika skolorna och yrkeskategorierna. 
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Vår metod att skicka ut online-enkäter med påminnelser kan diskuteras med avseende på 

svarsfrekvens och därmed reliabilitet. Vi är inte nöjda med enkäternas svarfrekvensen. Enligt 

Trost (2007) blir svarsfrekvensen oftare lägre vid webbenkäter än vid postala enkäter. Det kan 

bero på att e-post lättare glöms bort och att påminnelser upplevs som tjatiga. Adresserna kan 

även vara felaktiga eller för gamla.  

 

Den första enkäten och den andra hade liknande rubriker vilket ledde till att några personer 

redan trodde sig ha svarat när den andra enkäten skickades ut. Med större skillnad i rubricering 

och tydligare hjälptexter hade detta kunnat undvikas (Bryman, 1997). Det finns exempel på 

lärare som tyckte att enkäten var lätt att besvara men vi kan inte utesluta att någon fråga kan ha 

missförståtts av informanterna. En kommentar i enkäten ger signaler om att det finns en 

oförståelse av begreppet övergångar och okunskap om stadier. Genom att skriva enkla rubriker 

med förklarande hjälptexter inne i själva enkäten hade vi kunnat förtydliga den ytterligare. 

Det finns flera begränsningar vid användandet av en online-enkät (Trost, 2007). En av riskerna 

är att de som svarar kan göra det flera gånger. Problem kan även uppstå vad gäller design och 

till exempel vid olika typer av bildskärmsupplösning. Det rör sig om tekniska svårigheter och för 

att underlätta valde vi att utforma enkäten så enkelt som möjligt. Genom att använda 

kommunens interna E-postsystem kunde vi begränsa att enkäterna fastnade i brandväggar och 

spamfilter. 

 

Eftersom de första två intervjuerna skedde under tid då eleverna hade lov kan det tänkas att 

informanterna då hade mer tid för reflektion och inte var så stressade som vid de övriga 

intervjuerna. Dessa två första intervjuer tog lite längre tid i anspråk än de övriga intervjuerna, 

vilket kan ha berott på att samtalsämnet var relativt nytt för intervjuaren eller att informanterna 

hade mer information att ge. Kanske hade de första informanterna helt enkelt mer tid till sitt 

förfogande än de senare. Intervjuaren kan även ha påverkats och beroende på tidsaspekten 

skyndat på eller fördjupat frågeställningarna vid de senare intervjuerna. Rent hantverksmässigt 

(Kvale, 1997) i intervjusituationer kan intervjuaren påverka informanten till att svara på olika sätt, 

särskilt i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000). Våra olika utgångslägen kan ha påverkat de 

intervjuades svar. 
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7:2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår studie är att synliggöra hur transitioner kan se ut på olika f-9-skolor och för barn i 

behov av särskilt stöd. Vi påstår att stadierna som togs bort i och med Lpo94 är på återtåg men 

att man i och med en f-9-organisation på en skola är bättre rustad att bygga smidiga transitioner, 

när de tar till vara miljöns bidrag till att bygga relationer och strategier för kommunikation (Hjelte, 

2005) så att den röda tråden kan förbli utan knutar.  

 

Hur gör f-9-skolorna vid transitioner/övergångar mellan stadier? 

Resultatet i vår studie pekar på att transitioner ser olika ut på olika skolor men den 

gemensamma nämnaren var samma syn på barn i behov av särskilt stöd. Pedagogers 

inställning till fenomenet transitioner visar på en samstämmighet vad gäller vikten av att samtala 

om och ha en arbetsplan för hur arbetet utförs. Utifrån i rapporten beskriven forskning och det 

nya stödmaterial som Skolverket (nov. 2014) utarbetat är det glädjande att pedagogers 

inställning till arbetet med transitoner är viktigt eller mycket viktigt. Även med hänsyn till de barn 

och elever som upplever att övergångarna i skolans verksamheter behöver medvetandegöras 

(Garpelin, 2003, Sandberg, 2012) är samtalet viktigt. Detta menar vi, är ett tecken på interaktion 

ur ett sociokulturellt perspektiv som vi finner levande i skolorna.  

 

Skollagen (2010:800) och läroplanerna (Lpfö98 och Lgr11) ställer inga krav på att det ska finnas 

en arbetsplan men det är upp till varje skola eller kommun att utarbeta en sådan för samverkan 

mellan för- och grundskola och inom grundskolan. Skolorna i studien har en arbetsplan vid 

övergångar. Resultaten i studien visar på vissa brister i kommunikation om arbetsplanen och 

interaktion mellan pedagoger i implementeringsarbetet då så många medarbetare inte känner till 

ansvarsfördelning och tidplan för revidering. Vi menar att ju mer explicit formulerad och 

kommunicerad arbetsplan, desto mer medvetenhet om transitioner kommer att finnas bland 

pedagogerna. Detta ger större möjligheter till appropriering i arbetet för elever i behov av 

särskild stöd. 

 

För att skapa en miljö med kommunikation och relationer som låter den “röda tråden” löpa 

smidigt genom stadierna krävs en organisation med delaktighet och inflytande av alla 

professioner (Angelöw, 1991, Garpelin, 2003, Hjelte, 2005). Vid en f-9-skola är miljön tillrättalagd 

i det avseende att alla i större utsträckning befinner sig inom samma väggar än i andra skolor 

och vi tror att det ger bättre förutsättningar för tätare kontakter genom ansikte-mot-ansikte-
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relationer (Hjelte, 2005) där kommunikationen/interaktionen kan förenklas och 

relationsbyggande kan öka. Vi vet att organisation och ledning har stor betydelse för utformning 

av en arbetsplan och en avgörande roll i att skapa inflytande och delaktighet bland den 

pedagogiska personalen (Angelöw, 1991). Därför anser vi att det är viktigt att ledningen tar 

ansvar för att kommunikation och relationer hålls levande på skolan.  

 

Det framkommer i studien att pedagoger i vissa fall i brist på tid inte hinner läsa all 

dokumentation. Detta menar vi kan bli ödesdigert för de elever i behov av särskilt stöd där det 

finns mycket information om behov av anpassningar i till exempel miljö, material och lärares 

bemötande. Pedagoger ska inte behöva gissa sig till vilka behov elever har om de är 

dokumenterade sedan tidigare. Här menar vi att rektorer behöver se över sin organisation så att 

mer tid kan avsättas för läsning av dokument och vid behov även föra samtal med relevant 

personal (Skollagen 2 kap. 9-10 §§). 

 

Pedagogerna på skolorna menar att överlämningssamtal och överlämningsdokument är de mest 

använda verktygen vid transitioner. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010) är det just 

samtal mellan individer som leder utvecklingen framåt. Samtalen är för elever i behov av särskilt 

stöd viktiga så att den mottagande pedagogen ska ha en historia att förhålla sig till och där utgå 

från elevens behov samt slippa uppfinna hjulet igen. I dagens diskussion om skolor där samtalet 

mycket kretsar kring att minska dokumentation vill vi varna för att dokumentationen minskas till 

en alltför minimal nivå. Pedagoger behöver ha dokumentation för att få relevant inblick i elevers 

historia, behov och sociala relationer, så att en kumulativ process inte försvåras  

(Hjörne & Säljö, 2013) 

 

Empirin tyder på att relationsstödjande aktiviteter inom grupper, mellan kamrater och individer 

inte används i lika hög grad som överlämningssamtal och överlämningsdokument i arbetet vid 

transitioner. Aktiviteter av grupp-, kamrat- och individstödjande art är viktiga utifrån det faktum 

att det finns elever i den svenska skolan som beskriver en dold utsatthet av kompisar eller 

klasskamrater (Garpelin, 2000). Jindal-Snapes och Millers (2008) teorier om elevers självkänsla 

och resilience behöver tas i beaktande när skolan bygger transitioner. Det är enligt deras 

forskning mycket viktigt att finna verktyg för att stärka elevers självkänsla och förmåga att 

anpassa sig. Vi kan inte utesluta att relationsstärkande aktiviteter som stödjer grupper, kamrater 

och individer inte förekommer på annat sätt än som frågats om i studien. Dessa aktiviteter skulle 

då kunna bidra till att smidiggöra transitioner och bibehålla den röda tråden.  
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De aktiviteter av hälsa-på-karaktär som i viss utsträckning förekommer på skolorna anser vi inte 

vara tillräckliga för att bygga relationer mellan elever och lärare. Överlämningskonferenser blir 

inte tillräckligt effektiva då pedagogerna inte känner till eleverna, vilket skulle kunna bidra till att 

pedagogerna föredrar att börja om från början i sin undervisning (Galton & Morrison, 2000) eller 

kanske gissar sig till vilken undervisningsmetod som passar. Här skulle det kunna bli en svårlöst 

knut på den röda tråden, kontinuiteten och kumulativiteten i informationen skulle kunna gå om 

intet (Hjörne & Säljö, 2013). Resultaten som visar på upplevelsen av insyn i varandras 

arbetsmetoder mellan förskola och förskoleklass är exempel på förståelse för pedagogers 

kompetenser (Hjelte, 2005). 

 

Fritidspedagogernas svar på enkätfrågorna visar tecken på att de är en onyttjad resurs. Vi tolkar 

resultaten i studien att fritidspedagogerna inte känner sig delaktiga i arbetet vid transitioner och 

att det inte spelar så stor roll vilken information de lämnar eller får. Delaktigheten bland olika 

yrkeskategorier i en skola handlar om i vilken utsträckning det finns kopplingar i form av 

relationer och kommunikation mellan dem (a.a). Resultatet bland fritidspedagogerna skulle då 

kunna beskrivas utifrån tankar om att det finns alltför få kopplingar mellan fritidspedagoger och 

lärarnas arbete på skolorna.   

 

Fritidspedagogerna träffar eleverna varje dag och har oftare kontakt med vårdnadshavare vilket 

skulle kunna leda till en ökad kunskap om elevers syn på skolan. Möjligen skulle detta kunna 

leda till nya kunskaper om hur elever kan förbättra sin självkänsla och i arbetet med att stärka 

elevers anpassningsförmåga. Vidare menar vi att den helhetssyn på elever som är särskilt viktig 

för barn i behov av särskilt stöd, finns bland fritidspedagoger skulle kunna innebära att 

pedagoger får kunskap om elevers heldagsperspektiv. En inventering av olika professioners 

kompetenser kan öka skolans arbete med alla elevers behov och särskilt dem som behöver lite 

mer för att få lika mycket. Resultatet i vår studie visar samstämmighet med Hjeltes (2005) 

nästan 10-åriga studie. Vi anser att det finns en gedigen uppgift hos ledningen att se över hur 

fritidspedagogernas heldagskunskaper kan användas bättre när barn och elever allt oftare 

behöver lite extra. Vi skulle kunna komma längre i vår strävan efter att alla elever ska få plats i 

en skola för alla.   

 

Vi tolkar att de pedagoger (90%) som säger att de gjort anpassningar i sin undervisning menar 

att detta är gjort för att förbättra brister; i undervisningsmetoder, i relationer mellan dem och 

eleverna eller i deras förhållningssätt till elever (Giota & Emanuelsson, 2011, Hjörne & Säljö, 
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2013). Önskvärt vore om samtal om klassrumsmiljö, maktförhållande mellan elever och lärare 

och varför elever är i behov av anpassning kan föras (Hjörne & Säljö, 2013). På så sätt, menar 

vi, skulle anpassningar för elever och då särskilt elever i behov av stöd, och arbetsmiljön kunna 

förbättras ytterligare när det gäller transitioner mellan stadier och verksamheter.  

 

 

Vilken information överförs och på vilket sätt förs den vidare mellan stadierna? 

Den information som förs vidare genom stadierna är i största utsträckning åtgärdsprogram och 

uppgifter om elevens sociala skol- och inlärningssituation. Detta kan tyda på ett kompensatoriskt 

perspektiv där problemet placeras hos eleven. I intervjuer med specialpedagoger på en av 

skolorna framkom att överlämningssamtal uppmärksammar gruppdynamiken, vilket då tyder mer 

på ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007). Även omdömen/betyg och information om elevers 

hemförhållanden förekommer vilket kan tyda på en önskan att få ett helhetsperspektiv av 

omständigheter kring elever.  

 

Vårterminens överlämningskonferens, där lämnande och mottagande pedagoger möts 

tillsammans med rektor och elevhälsoteam, anser vi inte vara tillräckligt för att säkerställa att all 

information som ska ge en helhetsbild av elever och grupper. Vi menar att uppföljningar som har 

liknade mötes/samtalsstruktur är av vikt när de mottagande pedagogerna har påbörjat nästa 

termin och börjat känna eleverna/grupperna. För att skapa förutsättningar i alla led för 

pedagoger, är utvärderingar och reflektioner verktygen som förändrar verksamheter och 

arbetssätt. När pedagoger får se att det de kämpat för har gett resultat, ökar också motivationen 

att gå tillbaka och fortsätta arbeta med det medierande sätt som gav effekt. Detta knyter an till 

det sociokulturella perspektivet där nya erfarenheter och kunskaper kan approprieras mellan 

pedagoger och verksamheter.  

 

En orsak till att samverkan kan hindras kan vara att förskolans och grundskolans sekretess 

skiljer sig åt (Lutz, 2013). Förskolans sekretess är strängare än grundskolans. Även om 

förskolläraren kan begära ett samtycke från föräldrar, kan osäkerheten om hur informationen 

används göra att informationsöverföringen går om intet. Här menar vi att det handlar om 

professionalitet och trygghet mellan professionerna. Kan det skapas trygga mötesplatser där 

informell information mellan förskola och skola får flöda, kan hindret i form av sekretess minskas 

och det leder, menar vi, till positiv utveckling för elever. 
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Möten för information kan upplevas som en belastning men vi menar om specialpedagogen med 

sitt helhetsperspektiv kan lyfta dessa frågor och som en pedagog menar: 

Bättre info inom skolan, mellan stadier, samt ett färdigt kit med info mellan skolor (Enkätsvar) 

Tillsammans kan pedagoger lättare kunna skapa smidiga övergångar för alla elever. 

 

Vilken roll har specialpedagogen vid transitioner/övergångar? 

Synen på specialpedagogen i studien skiljer sig åt beroende på om skolan har anställda 

specialpedagoger eller speciallärare. Där det finns förhållandevis många specialpedagoger 

verkar de ha rollen som handledare och är mer involverade i planerings- och utvecklingsarbetet 

vid transitioner. Vi tolkar det som om det här finns en tydligare relationellt specialpedagogiskt 

perspektiv. På dessa skolor verkar också fler pedagoger känna till arbetsplanen. 

På skolor som satsat mer på speciallärare verkar inte specialpedagogen ha någon särskild roll 

vid transitioner annat än att medverka i överlämningskonferenser och uppdatera eventuella 

åtgärdsprogram. Den märkbara skillnad i vilka som tar hjälp av specialpedagogen tolkar vi som 

en okunskap, en snedvriden syn på specialpedagogen och ett outnyttjade av dennes 

kompetens, bland en del pedagoger. Vi är kritiska mot att specialpedagoger saknar tydliga 

arbetsbeskrivningar vid transitioner. Ur ett sociokulturellt perspektiv ser vi ett behov av att 

specialpedagogen med dennes kompetenser får en tydligare roll vid transitioner då dennes 

kompetens ligger i att handleda pedagoger och synliggöra olika perspektiv på elevers olikheter. 

Vi menar att mediering av olika verktyg, artefakter och perspektiv underlättar för elever i behov 

av särskilt stöd för att inte pedagoger ska behöva uppfinna hjulet igen och öka chanserna för 

dessa elever att komma smidigare genom olika transitioner. Vidare ser vi brister på 

tillgängligheten av specialpedagogen hos vissa professioner på skolan. 

 

I sin specialkompetens som Helldin och Sahlin (2010) menar är perspektivisering och kritiskt 

tänkande har specialpedagogen ett bra läge på arenan i överlämningskonferensen att ta rollen 

som specialpedagogisk “dusch” det vill säga bidra med ett helhetsperspektiv. Specialpedagogen 

som “kopplingspedal” (Normell, 2002) kan vara som spindeln i nätet mellan organisationens topp 

och botten, tycker vi också kan tydliggöra uppdraget för barn i behov av särskilt stöd vid 

transitioner, som för många av dessa elever kan vara kritiska perioder (Ekström et al., 2008). 

Genom att kritiskt granska olika perspektiv kan specialpedagogen bidra till att arbetet “gasas” 

och “bromsas” vid rätt tidpunkt för dessa elever och pedagoger.  

 



 

 

     56 

 

Det kan inte uteslutas att den handledande och utvecklande funktionen som specialpedagogen 

har finns hos någon annan profession bland personalen, som till exempel rektor eller kurator. De 

flesta specialpedagoger upplever sig vara delaktiga i arbetet med planering och 

förändringsarbete vid transitioner, men de har inget aktivt arbete med eleverna vid själva 

transitionen. De kan finnas med i klassrummet vid terminstart men allt utifrån mottagande 

pedagogs vilja och behov. Vi menar att delaktigheten ökar om specialpedagogen finns med i 

klassrummet och bistår pedagogen med en helhetsbild som också ger specialpedagogen 

relationer med elever där de befinner sig. På detta sätt kan också ett mer relationellt perspektiv 

utarbetas.  

 

Vi anser att det som krävs i en transitionsprocess är en väl fungerande organisation där det finns 

tillräckligt med tid för samtal bland alla inblandade professioner, relevant information om elever 

och ett arbete som stärker självkänsla och resilience hos eleverna.  

 

Under vårt arbete med denna rapport har skolverket framställt ett nytt stödmaterial som 

beskriver just övergångar. Detta material lyfter frågor om övergångar och ger exempel på 

strukturer och mallar som kan användas vid arbete med övergångar. Vår upplevelse av arbetet 

med övergångar är att många pedagoger vill se en mer genomarbetad plan och detta har 

Skolverket hörsammat i och med materialet: Övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

(2014).  

 

Vi hoppas att vår undersökning ska bidra till ökad kunskap runt organisation av transitioner i f-9-

skolor och visa på att mellanmänskliga relationer är viktiga i ett specialpedagogiskt perspektiv. 

Kan vi genom detta arbete bidra till att smidiggöra transitioner för elever, och då särskilt elever i 

behov av stöd, är vi glada och hyser stor förhoppning att den ”röda” tråden ska stärkas genom 

hela grundskolan. Genom arbetet hoppas vi att rektor med uppdraget (Lpfö98, Lgr11) att 

implementera nya kunskaper ska ge förutsättningar för möten mellan professioner, där alla kan 

bidra med sin kunskap runt barn som behöver lite mer och har svårt att ”sy med en tråd full av 

knutar”. Vårt arbete, menar vi, kan bidra till en utveckling på skolorna då vi har synliggjort vissa 

brister i kommunikationen mellan skolledning och den pedagogiska personalen. Genom mer och 

effektivare kommunikation, tillsammans med samtal om den ”röda” tråden och relations-

stärkande aktiviteter kan skolan breddas så att den blir en skola för alla. 

 

 



 

 

     57 

 

 

 

8. Fortsatt forskning 
 
För att vidare reda ut och få en bredare bild av hur transitioner utförs i våra skolor vore det bra 

att bedriva mer forskning om hur avlämnande lärare i förskolor och mottagande lärare i 

gymnasieskolor uppfattar hur transitioner utförs och hur dessa professioner kan bidra till att 

smidiggöra övergångar mellan grundskola och gymnasium. Specialpedagogers syn på 

transitionerna i dessa skolformer hade kunnat fördjupa förståelsen av vilka verktyg som används 

i övergångar inom det svenska skolsystemet.  

 

Finns det effektiva verktyg för att smidiggöra transitioner som skolor inte använder sig av vid 

transitionsprocesser och hur kan skolor införliva dem i verksamheten? Hur utvecklar skolor nya 

verktyg för att stärka övergångskompetenser, som tex självkänsla och resilience, för elever i 

behov av stöd? 

  

En viktig fråga är även att ta reda på långsiktiga konsekvenser av arbetet med transitioner, att 

utvärdera arbetet vid transitioner och följa upp arbetet. Vilka positiva respektive negativa 

konsekvenser blir det av olika arbetssätt? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Brev till rektorer 
 

 

 

Till rektor på Skola     Umeå 2014-10-13 

 

 

 

Hej. 
 

Under en lång period i skolans historia har det funnits förskolor, lågstadie-, mellanstadie- och 

högstadieskolor. Övergångar mellan dessa har utförts på olika sätt med skilda resultat, det finns 

dock inga fasta nationella riktlinjer för hur de ska ske. I dagens skolor finns inte de tidigare 

stadierna lika uttalat men vi vet att elever i stor utsträckning behöver stöttning och förberedelse 

när de ska genom övergångarna. För många elever innebär övergångar nya positiva utmaningar 

medan de för andra blir som bromsklossar. Genom att undersöka hur skolor arbetar för att göra 

övergångar så smidiga som möjligt och relatera med tidigare studier och forskning, tror vi oss 

kunna hjälpa till att förenkla arbetet med övergångar för skolor. Det skulle alla skolor kunna 

vinna på. 

 

Det Du nu läser är en inbjudan till att delta i en studie om hur skolor gör vid övergångar. För en 

tid sedan skickade vi en enkät till Dig och några av Dina slumpvis utvalda medarbetare på 

skolan. Enkäten handlade om övergångar mellan stadier i skolan med inriktning mot ett 

specialpedagogiskt perspektiv. 

 

Vi vill nu bjud in Dig och Ditt kollegium på Skolan till en fortsättning av denna undersökning. Det 

innebär att Du låter oss få möjlighet att intervjua 2-3 specialpedagoger/speciallärare på Skolan 

samt ger oss tillfälle att komma till skolan för att dela ut och samla in en enkät ställd till all 

pedagogisk personal. Intervjun räknar vi med ska ta mellan 30 och 45 minuter vardera för varje 

specialpedagog. Att svara på enkäten uppskattar vi till mellan 5 och 10 minuter. Naturligtvis 

följer vi vetenskaplig etisk praxis när det gäller insamlandet av material till studien. 



 

Att hinna med allt är en knivig uppgift i skolans värld men vi vädjar till Dig att hjälpa oss med 

denna undersökning. Denna inbjudan är en första kontakt och vi kommer att ringa Dig för att få 

vidare svar på frågan om Skolan skulle kunna vara delaktiga i studien 

 

 

Med Varma Hälsningar. 

 

 

Mimmi Böhlin, mimmibohlin@yahoo.se 

Kristina Holm, kristinaholm66@gmail.com 

Studerande vid Umeå universitet: Specialpedagogiska programmet 

 

Handledare: Åsa Falck-Lundqvist: Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen 



 

Bilaga 2. Enkät - Pilotstudie 
 

Hur gör skolan vid övergångar mellan stadier? 
1. Har ni ett dokumenterat arbete med överlämningar mellan stadier på din skola?(Markera ett 

alternativ) 
● Ja, tydligt dokumenterat 

● Ja, i viss mån dokumenterat 

● varken tydligt eller otydligt dokumenterat 

● Nej, inte så tydligt dokumenterat 

● Nej, inte dokumenterat 

● Vet ej 

 

2. Sker det en aktiv utvärdering av arbetet med överlämningar på din skola?(Markera ett alternativ) 
● Ja 

● Nej 

● Vet ej 

 

3. Sker det en uppföljning av överlämningsarbetet? (Markera ett alternativ) 
● Ja 

● Nej 

● Vet ej 

 

4. I vilken utsträckning är du nöjd med överlämningsarbetet mellan stadier som bedrivs på din 

skola? (Markera ett alternativ) 
● Mycket nöjd 

● I viss mån nöjd 

● I viss mån missnöjd 

● Missnöjd 

● Varken nöjd eller missnöjd 

● Både nöjd och missnöjd 

● Vet ej 

 

5. Känner du till anpassningar som gjorts för elever i behov av stöd på din skola?(Markera ett 

alternativ) 
● Ja 

● Nej 

 



 

6. Har dessa anpassningar gjorts på grund av information som framkommit vid överlämning 

mellan stadier?(Här kan du markera flera alternativ) 
● Alltid 

● Ibland 

● De skulle gjorts ändå 

● De har gjorts efter att eleven gått en period i det nya stadiet 

● Vet ej 

 

7. Annat du gärna vill berätta för oss. Här kan du skriva egna tankar om övergångar/överlämningar 

mellan skolans stadier med fokus på elever i behov av stöd. 
 

8. Vilken skola arbetar du på? 
● Skola A 

● Skola B 

● Skola C 

● Skola D 

● Skola E 

● Skola F 

● Skola G 

● Skola H 

● Skola I 

● Skola J 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Informationsbrev. 
 

Hej du som arbetar på Skola     Umeå 24/10 2014 

 

Du har säkert upplevt att övergångar mellan olika verksamheter och stadier påverkar barn och 

elever på olika sätt, ibland negativt. Att barn och elever ska ha en sammanhängande skolgång 

med en röd tråd låter i teorin som poesi. 

 

Vi är två studenter vid specialpedagogiska programmet vid Umeå universitet som gör en studie 

om hur skolor gör dessa övergångar. Arbetet handlar om att synliggöra och kartlägga hur 

övergångar kan se ut på några f-9-skolor. Syftet med vår studie är att ta reda på hur skolor gör 

vid övergångar, vilken information som förs vidare och vilket roll specialpedagogen har. 

 

Du besitter en enorm kunskap om redskap som kan underlätta dessa övergångar och de 

redskapen är vi oerhört nyfikna på. Därför vill vi be dig fylla i en online-enkät som du hittar via 

länken 

 

(Länk) 

Vi uppskattar att den tar mellan 5 och 10 minuter. 

 

Ditt svar kommer endast att studeras av oss samt vår handledare på Umeå Universitet. Vi 

garanterar anonymitet och ingen kommer att kunna identifieras i den färdiga studien. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avsluta din medverkan. 

 

Vi tackar på förhand för att du tog dig tid att hjälpa oss att genomföra denna studie. Utan Din 

medverkan hade den inte varit möjlig. 

 

Vänliga Hälsningar! 

 

Mimmi och Kristina 

----------------------------------------------------- 

 

Mimmi Böhlin. mimmibohlin@yahoo.se 

 

Kristina Holm. kristinaholm66@gmail.com 

 

Handledare: Åsa Falck-Lundqvist, Pedagogiska Institutionen, Umeå Universitet



 

Bilaga 4. Huvudenkät 

Hur gör skolor vid övergångar mellan stadier? 

Tack för Din medverkan. 

 

 

1. På vilken skola arbetar du? 

○ Skola A 

○ Skola B 

○ Skola C 

 

2. Vad är din huvudsakliga arbetsuppgift? 

○ Rektor 

○ Lärare 7-9 

○ Lärare 4-6 

○ Lärare 1-3 

○ Lärare i förskoleklass 

○ Fritidspedagog 

○ Specialpedagog 

○ Speciallärare 

○ Övrigt: 

 

3. Hur länge har du arbetat på denna skola? 

○ Mer än 10 år 

○ Mellan 5-10 år 

○ Mellan 1-4 år 

○ Mindre än 1 år 

 

4. Har ni på er skola någon arbetsplan eller dokument när det gäller övergångar mellan 

stadier? 

○ Ja 

○ Nej 

○ Vet inte 



 

 

5. Om ni svarat ja, hur ofta revideras den? 

○ 1 gång/termin 

○ 1 gång/år 

○ Fler gånger 

○ Vet ej 

 

6. Vem är ansvarig för att arbetsplanen revideras? 

○ Rektor 

○ Specialpedagog 

○ Speciallärare 

○ Annan personal 

○ Vet ej 

 

7. Hur viktigt tycker du det är att skolan har en plan för hur övergångar ska se ut? 

○ Mycket viktigt 

○ Viktigt 

○ Mindre viktigt 

○ Inte viktigt alls 

○ Vet inte 

 

8. Vilka verktyg använder din skola när det gäller övergångar mellan stadier? 

Du kan kryssa för fler alternativ 

○ Överlämningssamtal 

○ Faddersystem 

○ Kamratstödjande aktiviteter 

○ Gruppstödjande aktiviteter 

○ Individstödjande aktiviteter 

○ Överlämningsdokument 

○ Övrigt: 

 

9. Vilka verktyg tycker du skulle användas mer om Du fick bestämma? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….



 

 

10. Vilka aktörer är i största utsträckning inblandade vid samtal runt elever i behov av 

stöd? 

Kryssa för fler alternativ. 

○ föräldrar 

○ pedagoger 

○ rektor 

○ specialpedagog/speciallärare 

○ fritidspersonal 

○ personal från elevhälsan 

○ personal från socialtjänsten 

○ personal från habiliteringen 

○ Övrigt: 

 

11. Vilken information förs vidare mellan stadierna? 

Du kan kryssa för fler alternativ. 

○ Åtgärdsprogram 

○ IUP 

○ Portfolios 

○ Omdömen/betyg 

○ Uppgifter om elevens hemförhållanden 

○ Uppgifter om elevens sociala skolsituation 

○ Uppgifter om elevens inlärningssituation 

○ Övrigt: 

 

12. Vilken information tycker du som lärare är viktig? 

Du kan kryssa för fler alternativ. 

○ Åtgärdsprogram 

○ IUP 

○ Potfolios 

○ Omdömen/betyg 

○ Uppgifter om elevens hemförhållanden 

○ Uppgifter om elevens sociala skolsituation 

○ Uppgifter om elevens inlärningssituation 

○ Vill inte ha någon information alls. 

○ Övrigt:



 

 

13. Har du förändrats i din undervisning på grund av information du fått vid 

överlämningssamtal? 

○ Ja 

○ Nej 

 

14. Om ja, på vilket sätt? 

○ Förändrade rutiner 

○ Anpassat material/hjälpmedel 

○ Förändrat bemötande 

○ Anpassade undervisningsformer 

○ Övrigt……. 

  

15. Hur ser övergångarna ut för barn i behov av särskilt stöd på er skola? 

Du kan kryssa för fler alternativ. 

○ På samma sätt som för alla elever 

○ Särskilda anpassningar utifrån elevens behov 

○ Vet ej. 

 

16. Om du svarat Särskilda anpassningar, hur ser dessa anpassningar ut? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………... 

 

 

17. Vilken uppgift har specialpedagogen vid övergångar? 

○ Ingen särskild uppgift 

○ Handledning av personal 

○ Kartläggning av fysiska miljön för elever 

○ Kartläggning av sociala miljön för elever 

○ Hitta anpassningar för att underlätta för elevers inlärning 

○ Delaktig i planerings- och förändringsarbetet med övergångar 

○ Övrigt….. 

 



 

 

18. Har du som pedagog sökt hjälp av specialpedagog för elever i behov av stöd vid 

övergångar? 

○ Ja 

○ Nej 

○ Vet ej 

 

19. Vilken typ av hjälp har du fått av specialpedagog för elever i behov av stöd vid 

övergångar? 

○ Handledningssamtal 

○ Kartläggning av elevers behov 

○ Särskilt stöd till enskild elev 

○ Särskilt stöd till grupp/klass 

○ Övrigt…. 

 

20. Här kan du skriva annat som du vill lämna synpunkter på eller berätta för oss. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

Bilaga 5. Intervjuguide 
 

Intervjuguide Specialpedagoger 

 

Hej och välkommen 

Presentation, datum, 

Be om att få återkomma för att vid behov komplettera uppgifter. 

Vetenskaplig etisk praxis. 

 

Beskriv vad begreppet övergångar har för betydelse för dig. 

Definiera tillsammans begreppet övergångar. 

Vilka är övergångarna vi talar om? 

 

Berätta hur övergångar går till på din skola? 

 

Användbara begrepp: 

-transitioner 

-passageriter 

-övergångskompetenser 

-BUIBASS 

 

Om det finns en uppdragsbeskrivning för specialpedagoger så är vi intresserad av att se den. 

 

Ta reda på lite om spec.pedagogens bakgrund. Hur länge arbetat, grundutbildning mm? 

 

Kan finnas en processkarta över arbetet med övergångar. Be att få den. 

 

Fråga om det finns elever som faller mellan stolarna? Vad göra? 



 

 

Verktyg vid transitioner 

● överlämningar 

● relationsbyggare 

● gemenskapsaktiviteter 

● undervisningsformer 

● fadderverksamhet 

● samtal 

● utvärdering/uppföljning 

● fortbildning av personal 

● gruppstärkande 

● övrigt 

 

 

Beskriv Information vid transitioner 

● Vilken 

● Hur 

● När 

● Vem för vidare 

● Vem tar emot 

● Ansvarig 

● Dokumentation 

● Utvärdering/uppföljning 

 

 

Specialpedagogens roll vid transitioner 

● Vad gör spec.ped när det gäller…. 

● Upplever arbetet: förebyggande, främjande, akutåtgärder 

● samtal 

● undervisning 

● elever i behov av stöd 

● Del i utvecklings- och förändringsarbete vid övergångar 

 

 


