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Titel 

Systematisk övergång 

En specialpedagogisk analys av lärares muntliga framställningar om övergång från 

grundskola till gymnasiets Språkintroduktion 

English title 

Systematic transition 

A special educational analysis of teachers’ oral presentations regarding transition from 

compulsary school to high school’s preparational studies ”Språkintroduktion” 

 

Abstrakt 

Studiens syfte är att analysera muntliga framställningar av lärare på gymnasiets 

Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till Språkintroduktionen 

på gymnasiet. Som metod användes insamling och analys av kvalitativa 

forskningsintervjuer. I studien framställs överlämningarna vara varierande och 

överlämningsdokumentationen återges vara bristfällig eller obefintlig. Studiens 

medverkande uppmärksammar, att mottagande skolor har tagit egna initiativ för att hitta 

lösningar, för att möta den bristfälliga överlämningsdokumentationen. De medverkande 

skildrar att målet med en övergång är att utgå från individperspektiv/elevperspektiv. 

Studiens deltagare observerar att det inte finns vedertagna rutiner att följa vid en 

övergång. Deltagarna i studien vittnar om att detta får negativa konsekvenser för 

elevernas fortsatta studier. Lärarna som har medverkat i studien framhåller att det finns 

en diskrepans mellan avlämnande lärare och dem, gällande elevers kunskapsutveckling 

och nivå. Konsekvenser som understryks av medverkande lärare är att det kan bli 

svårigheter för eleven. Lärarna i studien beskriver att de efterfrågar skriftlig information 

som är tydlig och lättförståelig.  

 

Nyckelord 

Övergång, överlämning, stadieövergång, samverkan, konflikt, dokumentation, 

bedömning, Språkintroduktion, skola, nyanländ, elev, läridentitet  
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1 Inledning  

Barn och ungdomar går i förskola, förskoleklass, obligatorisk skola och gymnasieskola. 

Under dessa år genomgår de flera olika övergångar. De mest naturliga övergångarna är 

när byte sker från förskola till förskoleklass, från förskoleklass till grundskola, 

stadiebyte inom grundskolan och sedan övergång till gymnasiet. Många läser vidare och 

även där sker en övergång. Det händer också att barn flyttar eller byter skola, även då 

sker en övergång. När en övergång sker, innebär det att barnet och ungdomen får nya 

intryck och att det blir ändrade förutsättningar i lärmiljön. Barnet och ungdomen möter 

nya lärare och en övergång innebär nya klasskamrater och gruppkonstellationer.  

 

I Utbildningsdepartementets (2010) utredning framkom att övergångar är den kritiska 

punkten och extra kritisk för elever i behov av särskilt stöd. Övergångar inom och 

mellan skolor och skolformer bör utföras och utformas så att elevers fortsatta lärande 

underlättas. Vid en övergång kan viktig pedagogisk information stanna hos avlämnande 

lärare och skola och inte nå mottagande lärare och skola. Detta kan få konsekvenser för 

elevens fortsatta lärande och elevens fortsatta studier. Gällande samtycke till 

överlämnande av information kan sekretesslagstiftningen utgöra ett hinder om 

vårdnadshavare inte vill att information ska föras vidare. En anledning till detta kan vara 

att vårdnadshavare vill att barnet ska få en ny start. Ett problem kan också vara att lärare 

inte vill ha dokumentation då den håller för låg professionell nivå, relevans, brister i 

innehåll och syftet med dokumentationen (Utbildningsdepartementet 2010). Den 

information mottagande lärare får är bristfällig och den ger inte någon information av 

värde för att mottagande lärare ska kunna möta eleven i undervisningen.  

 

Språkintroduktionen är idag det största introduktionsprogrammet på gymnasiet sett till 

elevantal. Eleverna har väldigt olika förutsättningar att klara sina studier. En av 

anledningarna till detta är baserat på elevens ålder då de påbörjade programmet och 

vilken skolbakgrund de har med sig (Skolverket 2017). De elever som går på 

Språkintroduktionen är nyligen anlända eller nyanlända1. Språkintroduktionen är avsedd 

för nyanlända elever som inte har behörighet till ett nationellt program och behöver 

studier som har en tyngdpunkt i det svenska språket för att kunna gå vidare inom 

gymnasiet eller till annan utbildning (Skolverket 2017). En bra överlämning och 

                                                 
1 Nyanlända är de elever som har gått mindre än fyra år i svensk skola (SFS2010:800)  
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överlämningsdokumentation från avlämnande grundskola till gymnasiets 

Språkintroduktion är av vikt, för att mottagande skola och lärare ska kunna möta 

eleverna på bästa sätt så de kan gå vidare med sina studier.  

 

De elever som går Språkintroduktionen är inte en homogen grupp. Eleverna som går på 

Språkintroduktionen har olika erfarenheter i livet och skola med sig. De som går på 

Språkintroduktionen har alla olika förutsättningar, har varit och är i olika livssituationer. 

Några av eleverna är papperslösa, några är asylsökande, andra elever har tillfälligt 

uppehållstillstånd, tidsbegränsat uppehållstillstånd eller permanent uppehållstillstånd. 

Även livssituationen är olika för eleverna där några är ensamkommande, medan andra 

är här med sin familj. Det som eleverna har gemensamt är att de har ett annat 

modersmål än svenska.  

 

Med tanke på att Språkintroduktionen är det största introduktionsprogrammet på 

gymnasiet och att en avklarad grundskoleutbildning är ett måste för att kunna påbörja 

gymnasiala studier, är det av vikt att övergången blir så bra som möjligt för den 

enskilda eleven. Övergången till gymnasieskolan är också den som är mest komplex 

(Skolverket 2014). Hur beskrivs då överlämnandet, överlämningsdokumentationen och 

användandet av den dokumentation som följer eleverna enligt mottagande lärare på 

gymnasiets Språkintroduktion? 

 

2 Bakgrund 

Avsikten med Språkintroduktionen betonas juridiskt med formuleringen i SFS 2010:800 

kapitel 17 3§: ”att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska 

språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan 

utbildning.” När eleven har slutbetyg i årskurs 9 kan eleven söka till nationellt 

gymnasieprogram. Är det så att eleven inte har ett slutbetyg står det att läsa i SFS 

2010:800 10 kap 22§: ”I fall där ett icke godkänt betyg sätts i ett avslutat ämne ska en 

skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får 

också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av 

läraren.” För att kunna läsa vidare på gymnasiet ska grundskoleutbildningen vara 

avslutad. SFS 2010:800 15 kapitlet 5§ ”Gymnasieskolan ska vara öppen endast för 

ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning …”  
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När en elev slutar grundskolan och har för avsikt att fortsätta sina studier genom att läsa 

på introduktionsprogram på gymnasiet sker ett byte av skola och skolform. Grundskolan 

och gymnasiet ska samarbeta med varandra och detta lyfts fram i Skolverket (2011a) 

och i Skolverket (2011b). I Skolverket (2011a) står att läsa att den obligatoriska skolan 

ska ha ett nära samarbete med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. I 

Skolverket (2011b) står att läsa att ett samarbete ska utvecklas med de obligatoriska 

skolformerna, universitet och högskolor, mellan gymnasieskolans olika skolformer, 

särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt kommunal 

vuxenutbildning. Samverkan nämns i Skolverket (2011a) och i Skolverket (2011b). 

Skolverket (2014) har tagit fram ett stödmaterial gällande övergångar inom och mellan 

skolor och skolformer. I detta stödmaterial finns det skrivet om ett samarbete mellan 

olika parter, samverkan mellan avlämnande och mottagande verksamhet. Det lyfts fram 

att alla ska ta ett ansvar gällande övergångsarbetet så att det kan ske och fungerar på 

bästa sätt (Skolverket 2014). Enligt Utbildningsdepartementet (2010) är den starkaste 

framgångsfaktorn ett förtroendefullt samarbete mellan skola och vårdnadshavare. Att 

bygga ett förtroendefullt samarbete kan ske genom ömsesidig respekt och att den 

dokumentation skolan har är professionell och rör elevens lärande. 

 

Innan SKOLFS 2016:10 trädde i kraft hade Skolinspektionen lyft fram kritik gällande 

brister i exempelvis kartläggning. 

 
”Skolinspektionen konstaterar att kartläggning och värdering av elevers 

tidigare skolbakgrund och kunskaper sker i alltför liten utsträckning vilket 

leder till att undervisningen inte kan planeras och genomföras utifrån  

elevens behov och förutsättningar.” (Skolinspektionen 2009, s. 3)  

 

Skolinspektionen (2009) uppmärksammar att nyanlända elever inte får den utbildning 

de har rätt till och att de per rutin sätts i en grupp där undervisningen är lika för alla. 

Även Skolinspektionen (2014) uppmärksammar brister i sin rapport. De betonar att 

kartläggningen ska göras för att individen ska komma fram och att det ska vara behöriga 

lärare som undervisar. Skolinspektionen (2014) ansåg att så inte var fallet och att det då 

inte var en likvärdig utbildning. Den enskilde läraren var den som fick ta ansvaret. 

Skolinspektionen (2010) och Skolinspektionen (2014) påtalar att det finns goda 

exempel där lärare har lyckats individanpassa undervisningen och att läraren då har 

använt sig av ett konsekvent språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolverket 

(2011a, s. 8) understryker vikten av en likvärdig utbildning: “Undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
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lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper.” 

 

3 Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande uppsats är att analysera muntliga framställningar av lärare på 

gymnasiets Språkintroduktion, om övergången av elever från grundskolan till 

Språkintroduktionen på gymnasiet.  

Studiens frågeställningar är: 

1. Hur beskrivs överlämningen från grundskolan till gymnasiets Språkintroduktion? 

2. Hur beskrivs överlämningsdokumentationen från grundskolan till gymnasiets 

Språkintroduktion?  

3. Hur beskrivs användningen av den överlämningsinformation som följer med vid 

överlämningen från grundskolan till gymnasiets Språkintroduktion? 

4.Vilken information efterfrågar lärare på gymnasiets Språkintroduktion angående 

elever som kommer från grundskolan? 

  

4 Tidigare forskning 

I avsnittet som följer presenteras tidigare forskning med utgångspunkt att titta på 

fenomenet övergång. Det väsentliga för denna studie har varit att titta på övergången 

oavsett när övergången har skett inom och mellan skolor och skolformer.  

Områden som kommer beröras i avsnittet tidigare forskning är övergångar inom och 

mellan skolformer; samverkan, samförstånd, delaktighet och konflikt och 

dokumentation och bedömning.  

 

4.1 Övergångar inom och mellan skolformer 

I enlighet med lärarnas berättelser, i Ahtolaas et. al. (2011) studie, var den bästa 

predikatorn för snabb utveckling av barns färdighet samarbete över läroplaner och 

skriftlig information. Även Galton (2000) åskådliggör förvärvet av kunskap och 

begreppsförståelse. Genom detta väcks tankar om läroplan, undervisning och lärande. 

Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) får fram att för att underlätta 

övergång är det en fördel om eleverna är akademiskt förberedda, är självständiga och 

flitiga, att det överensstämmer med de vuxnas standard och elevernas 
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hanteringsförmåga. Något annat som betonas i deras studie är elevernas stödjande 

hemmiljö, lärartillgänglighet och lärarstöd.   

 

Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) skriver att om övergångar ska 

underlättas krävs tid för förberedelse och stöd innan, under och efter en övergång. 

Galton (2000) menar att när en övergång ska ske mellan skolor måste det ske smidigt 

och ha så lite påverkan som möjligt på eleverna. En viktig sak är att eleverna får 

bekanta sig med sin nya omgivning strax innan övergång, för att dämpa elevernas 

känsla av oro. Både Galton (2000) och Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber 

(2000) lyfter fram vikten av att hälsa på och få lära känna den omgivning man ska 

komma till.  

 

Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) understryker betydelsen av att ha 

vänner. En framgångsfaktor är vetskapen om övergång och där har det visat sig att äldre 

syskon underlättar eller att eleven gör ett besök i den framtida skolmiljön. Utöver detta 

är det viktigt att systematiska övergångar är omfattande, att föräldrar är involverade och 

att skolan arbetar aktivt med känsla av gemenskap och tillhörighet. 

 

Hellberg och Kjellberg (2012) nämner att det kognitiva stödet hjälper. De menar att 

övergångar inom skolan och mellan stadier har betydelse för den fortsatta skolgången 

och även för möjligheten att få arbete. Ett gymnasiebetyg krävs för att kunna vara 

konkurrenskraftig på arbetsmarknaden och för vidare studier. 

 
“Det gör att den tidiga skolgången samt övergångsprocesserna inom 

grundskolan och övergången mellan grundskola och gymnasium blir 

effektiva lärandemässigt och där eleven är delaktig och upplever en 

meningsfullhet i lärandet.” (Hellberg & Kjellberg 2012, s. 52).  

 

Wehman och Targett (2011) skriver att en övergång är normalt gällande skola, tillväxt 

och utveckling. Sett till elever som har funktionshinder är behovet extra stort och att då 

använda sig av en övergångs-IEP2 är en hjälp. En övergångs-IEP är en hjälp till eleven 

där lärandet kan vara till stöd till att nå möjligheter samt till att klara sig i samhället. 

 

Warrell (2010) fann i sin studie att lärare är betydelsefulla och de spelar en kritisk roll 

vad gäller övergången för eleverna. Det lärarna enas om är att det finns en stor 

                                                 
2 I en övergångs-IEP finns information om arbete, samhälls- och sociala färdigheter, läskunnighet och 

självbestämmande. 
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medvetenhet om eleverna och elevernas behov. En medvetenhet finns hos lärarna om 

hur situationen ska hanteras på ett så bra sätt som möjligt för att göra övergången 

smidig. Det fanns rekommendationer kring övergångsmetoder och dessa följdes. 

Lärarna ansåg att övergången fungerade på ett tillfredsställande sätt och upptäcktes 

något ytterligare att förbättra, påtalades detta och så gjordes rekommendationer för att 

förbättra och förändra övergångsarbetet. Warrell (2010) upptäckte att lärarna använde 

sig av andra informella metoder utöver det som gällde enligt övergångspraxis, som de 

hade använt sig av tidigare och som visat sig vara ett vinnande koncept. Lärarna såg till 

att eleverna fick möjlighet att arbete med självutveckling och utveckling genom att 

erbjuda möjlighetsarenor. Exempel på detta kunde vara övningar som gjorde att 

eleverna lärde känna nya kompisar, läxtillfällen, kompis- och mentorsprogram, 

datoranvändning, föräldramöten och ytterligare aktiviteter.  

 

Flera studier har funnit att det finns svårigheter med en övergång oavsett inom och 

mellan skola och skolform. 

Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) skriver att det är problematiskt att 

byta skola, oavsett elev och att det är speciellt svårt för vissa elever. De lyfter fram 

ytterligare en faktor i sin studie. Flickor är speciellt sårbara vad gäller miljön. Den 

systematiska övergången har negativa effekter på självkänslan och det är större 

påverkan på flickor än på pojkar. Försämringen av självkänsla ökar markant om det 

finns andra signifikanta livsförändringar i livet. Tidigare beteendeproblem är också en 

faktor till misslyckande vid systematiska övergångar. Enligt Anderson, Jacobs, 

Schramm och Splittgerber (2000) framkommer ytterligare en faktor och det är låg 

akademisk prestation, dåliga betyg, då de inte är akademiskt förberedda inför nästa 

skolnivå och detta ökar risken för att eleven slutar skolan. Sist men inte minst, påverkar 

också socioekonomisk status och ras samt uteblivet stöd från föräldrar. Dessa fyra 

faktorer influerar varandra och kan vara kombinerade på många olika sätt.  

 

Hellberg & Kjellberg (2012) märker att ett hinder i övergångsprocessen kan vara 

elevens individuella förutsättningar. Eleven kan exempelvis ha svårt att styra sin 

impulskontroll eller koncentrationsförmåga och detta påverkar möjligheten att slutföra 

arbetsuppgifter i skolan eller möjligheten att få betyg. 
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Nilsson (2015) upptäcker i sin studie att övergången mellan förberedelseklassen och 

reguljär klass upplevdes svår av eleverna. De upplevde övergången med oro, nervositet, 

rädsla och blyghet. Nya klassen innebar en annan social verklighet än den de kände till i 

förberedelseklass som hade varit deras trygghet. Det svåra för de nyanlända eleverna 

var att få kontakt med andra elever och de kände sig ensamma. Nilsson (2015) ser att 

svårigheterna med att gå i reguljär klass är att följa med i undervisningen vad gäller 

språk- och kunskapsnivå. I och med övergången av de nyanlända eleverna till det 

ordinarie systemet, blir det tydligt att den sociala situationen är starkt sammankopplad 

med möjligheterna till kunskapsutveckling. Det fanns också sociala svårigheter för de 

nyanlända i reguljär klass. Axelsson (2015) finner i sin studie att de elever som innan de 

började Språkintroduktionen gått i reguljär klass får en känsla av att börja om från 

början när de börjar på Språkintroduktionen.  

 

Wehman och Target (2011) menar att övergångsplaneringen hjälper eleven att lära sig 

mer om sig själv. Det är viktigt att en övergångsplanering görs tidigt och på ett 

meningsfullt sätt. Om detta inte bereds är risken att det blir en ofullständig eller 

ineffektiv utbildning. Undervisningen ska stödja eleverna och hjälpa dem att utveckla 

färdigheter och kunskaper. 

 

Vad gäller övergångar är vissa av dem utvecklingsmässiga och följer en åldersprocess, 

som handlar om individuella fysiska, intellektuella och emotionella förändringar. Andra 

förändringar är systematiska. Ofta är de utvecklingsmässiga och systematiska 

övergångarna tätt sammankopplade. Den systematiska övergången påverkar i stort sett 

alla elever, mer eller mindre (Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber 2000).  

 

Enligt Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) bryter en skolövergång en 

kontinuitet i livet och detta har att göra med institutionella diskontinuiteter som består 

av två generella typer: organisatoriska och sociala. Organisatoriska diskontinuiteter 

innefattar förändringar i storlek av skola, byråkratisering, nivågruppering, akademisk 

standard, lärarnas förväntningar och elevernas självständighet. Sociala diskontinuiteter 

innefattar förändringar i elevgruppen, relationer med lärare och känsla av tillhörighet 

(Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber 2000). 

 

Hellberg och Kjellberg (2012) framhäver att vad gäller övergången är det inte enbart en 

enskild faktor som är avgörande, utan det är en process som består av flera faktorer. 
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Dessa faktorer ger förutsättningar för övergången från skola till vidare studier och 

arbete. Övergångsprocessen gäller från individ till makronivå och här berörs 

specialpedagogiska-, medicinska-, sociala och arbetsterapeutiska områden.   

“Vidare handlar också övergångsprocessen om kunskaper och attityder, 

resursfördelning, skol-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitik. Detta gör 

att för att underlätta och möjliggöra övergången behövs en bred ansats med 

en bredd av professioner.” (Hellberg & Kjellberg 2012, s. 54).  

  

4.2 Samverkan, samförstånd, delaktighet och konflikt 

Ahtolaa et. al. (2011) skriver att anpassning och samordning möjliggör en effektiv 

undervisning och positiva resultat. Även Axelsson (2015, s. 88) understryker att ett 

lärande sker genom att det förekommer ”ett samspel mellan språk, ämne, kognitiv 

utveckling och en sociokulturellt utmanande och stöttande miljö.” För att nyanlända ska 

nå skolframgång krävs det att lärare samarbetar med varandra. 

 

Hellberg och Kjellberg (2012) påtalar att de olika aktörerna som samverkar kring eleven 

behöver samverka med varandra och aktivt se till att varje enskild elev med 

neuropsykiatrisk problematik involveras och att de närstående blir delaktiga i det stöd 

som eleven behöver. Vidare lyfter Hellberg och Kjellberg (2012) fram att vid en 

övergång ska elevens totala situation och hemsituation tas med i beaktande.   

“Om den är strukturerad och välorganiserad påverkar det elevens lärandet i 

skolan positivt. Utöver att insatserna behöver riktas i förhållande till den 

enskilda eleven i ett brett perspektiv är det även viktigt att arbeta på en 

makronivå för att övergångsprocessen ska möjliggöras som att påverka 

institutionella förutsättningar.” (Hellberg & Kjellberg 2012, s. 54). 

 

Lundgren och Magnusson (2009) finner att IT-systemet är en stor hjälp, eftersom det 

krävs snabb och tydlig information kring ungdomars avhopp från skolan. I studien 

framkommer berättelser om behov av praktikplatser och utveckling av tillvägagångssätt 

för att nå ungdomarna. Ett brett handlingsutrymme krävs i ansatsen att nå de avhoppade 

ungdomarna då gruppen är heterogen. Det framkommer att det finns allomfattande och 

särskilda behov av utvecklingsarbete. 

 

Det personal, inom och mellan olika professioner, diskuterade när möjlighet gavs vid 

möte, andra situationer eller via telefon och mail, var elevernas ”förutsättningar, 

arbetsinsatser, prestationer, frånvaro, uppträdande och relationer.” (Möllås 2009, s. 

106). Vid dessa tillfällen lyfts enskilda elever eller grupper och förhandlingar sker på 

olika nivåer i organisationen. Informationsöverföring sker även med vårdnadshavare. 
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Kommunikationen och det samspel som sker inom den formella arenan gör att 

verksamheten påverkas. Vilka som deltar på de formella mötena påverkar 

organisationen och därmed den enskilda eleven. Elevernas lärande och elevernas 

delaktighet påverkas av hur undervisningen utformas. Prov kan utformas i samarbete 

mellan olika skolor med avsikten att få en översikt över elevernas ämneskunskaper. 

Provens utformning ger indikation om en nivågruppering. 

 
”Träffar kan ske mellan personal inom respektive skola, mellan 

gymnasieskolor eller mellan grund- och gymnasieskolor. Kontakter med 

externa instanser i form av socialtjänst, barn/ungdoms- och 

studentpsykiatrin, ungdomsmottagningar etc. har ofta direkt koppling till 

enskilda elever, men kan även handla om allmänna frågor som rör 

elevvården.” (Möllås 2009, s. 106) 

 

Elevens delaktighet i den egna lärandeprocessen är en avgörande faktor. Detta innebär 

att undervisande lärare och mentor behöver ha kontinuerliga samtal och uppföljningar 

(Möllås 2009). Resultatet visar att elevens egen delaktighet spelar en nyckelroll för 

fortsatt framgång, lärande och utveckling. 

 

Den viktigaste faktorn som påverkar senare prestation, gällande social- och 

beteendemässig anpassning, är hur väl samspelet mellan förskol- och grundskollärare 

fungerar (Ahtolaa et. al. 2011).  

 

Bouakaz och Bunar (2015) uppdagar att den svenska skolans arbetssätt och de låga 

kraven uppfattades av de nyanlända eleverna som ett hot mot deras vidare utbildning 

och tankar på yrkesaspirationer. Bouakaz och Bunar (2015) förklarar att kartläggningen 

är en grund för nyanländas vidare utbildning. Det eleverna har med sig måste ses som 

värdefullt och användas av läraren. Elevens uppfattning om bilden av att vara elev, hur 

man lär, vad skolan har för avsikt, pedagogiskt och som social institution samt vad som 

ingår i lärarrollen är starkt sammanbunden till tidigare erfarenheter. Att börja en skola i 

Sverige efter att ha gått i skola i ett annat land innebär många utmaningar. Förutom att 

lära sig ett nytt språk ska förlusten av en vardag och det sociala nätverk som fanns 

hanteras. Att vara elev i hemlandet och sedan få en förändrad livssituation som 

nyanländ i Sverige innebär mycket nytt vad gäller förväntningar och positionering i 

skolans interna hierarkier. Det är en skillnad att få undervisning i svensk skola och få 

undervisning i ett annat land, vilket främst beror på ländernas socioekonomiska status. 

Det existerar skillnader mellan länder i hur undervisningen bedrivs, vilka 
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examinationsinstrument3 som finns och används samt lärarens status. Men det 

förekommer även likheter i historia, kultur, språk och religion. 

 
“De läridentiteter och kunskaper som eleverna bär med sig från hemlandets 

skolor har präglats av normer, inlärningsstilar och relationsmönster som i 

den svenska pedagogiska diskursen och skolornas vardag anses vara 

konservativa och bakåtsträvande. Men det är just dessa kunskaper och 

lärstilar som ska kartläggas, värdesättas och göras till utgångspunkt för 

nyanlända elevers utbildning i Sverige.” (Bouakaz & Bunar 2015, s. 277)  
 

Jakobsson och Lundgren (2013) noterar att det finns en bild av komplexitet i en 

samverkansprocess. Behovet av samverkan ökar när stödet delas och den problembild 

som finns är komplicerad. Då individen har begränsade möjligheter i att påverka 

behöver de strukturella hinder som finns tas bort. Jakobsson och Lundgren (2013) 

skriver att målet i den nationella strategin för samverkan är att stöd ska ges utifrån en 

helhetssyn och barnperspektivet ska vara i centrum. Samverkansidén bygger på en 

helhetssyn utifrån ett interaktionistiskt synsätt. Helheten skapas genom interaktion som 

sker mellan individer, grupper och verksamheter. Att en individ har problem är ofta ett 

resultat av en konflikt i interaktionen där flera aktörer deltar. 

 

Jakobsson och Lundgren (2013) påtalar också att ordet samverkan kan betyda olika 

saker beroende på vilken tolkning som görs och vilket perspektiv som innehas. 

Lundgren och Magnusson (2009) upptäcker i sin studie att det blir hinder i samverkan 

när verksamheter inte uppfattar att de är en del i arbetet. I Möllås (2009) studie 

framkom det att verksamhetens organisering, medierande verktyg och samspel mellan 

aktörer kan bli en barriär. Att behöva vänta på stödinsatser och samverkan mellan olika 

informativa kontexter kan innebära att konsekvenserna blir negativa för berörd elev.  

 

Flera studier har visat att lärare ansåg att det var viktigt att få ta del av information om 

framtida elever. I enlighet med lärarna så skulle adekvat information om de elever de 

skulle möta hjälpa dem att undervisa utifrån individens personliga egenskaper och 

behov. Vidare visar studier att lärare önskade få beskrivningar av elevernas 

kunskapsnivå och de åtgärder som krävdes för att eleven skulle nå målen för 

utbildningen (Ahtolaa et. al. 2011; Möllås 2009). En studie finner att trots att 

mottagande lärare hade varit kritisk mot den information de delgetts användes 

informationen (Möllås 2009). 

                                                 
3 Med examinationsinstrument menas: pedagogiska inlärnings- och bedömningssystem. 
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”I en inkluderande skola betonas elevens rätt till utveckling, rätt till stöd 

och likvärdig utbildning. Anpassningen av miljön utgör därmed en 

kärnpunkt. Haug varnar emellertid för konsekvenserna av organisatoriska 

åtgärder som innebär att alla elever sammanförs under samma tak, utan 

anpassning av undervisningen till elevernas förmåga och utan nödvändiga 

resurser, inte minst i form av professionellt stöd och kompetens. 

Specialpedagogiken anses därmed vara en angelägenhet för hela skolan.” 

(Möllås 2009, s. 40) 

 

4.3 Dokumentation och bedömning 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) betonar att i elevdokumentationer är det 

individuella elever som beskrivs. När det skrivs innebär det att det skrivna kan få 

konsekvenser för hur läsaren läser och hur eleven själv uppfattar sig. Det som är tänkt 

att dokumenteras är elevens kunskapsutveckling och hur den står i förhållande till målen 

för de olika ämnena. Andréasson och Asplund Carlsson (2009) formulerar att det är 

utvecklingen som ska dokumenteras, men även framsteg, förändringar och förbättringar.  

 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) framhåller att det istället för att förhålla sig 

till kunskap och lärande så tenderar språket i det skrivna att handla om elevens 

personlighet, attityd, uppträdande och känslor. I elevdokumentationen kan läsaren utläsa 

skolans dubbla uppdrag; kunskapsuppdraget och det sociala fostransuppdraget. I det 

skrivna beskrivs sociala och moraliska aspekter. Det som går att utläsa är elevernas 

kunskaper, attityder, förmågor och färdigheter samt beteenden. Asp-Onsjö (2012) har 

funnit att det ofta finns beskrivningar av eleven i åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet 

skrivs om elevens problematik som till exempel dyslexi eller autism. Genom att det 

skrivs på detta sätt placeras eleven i en viss kategori. Asp-Onsjö (2008) noterar att det 

ofta blir så att människor med samma diagnos behandlas på liknande sätt och på grund 

av detta så tas ingen hänsyn till individen.  

 

Asp-Onsjö (2008) uppmärksammar att då dokumentationen utsätts för granskning ges 

möjlighet till en dialog om hur de ska utformas och detta bidrar till en utveckling av 

pedagogiken.  

 
”Dokument är nödvändiga för att skapa och vidmakthålla den sociala 

ordning som ett komplext samhälle kräver. Man kan uttrycka det som att 

det som beskrivs i ett dokument inte enbart beskriver verkligheten utan i 

lika hög utsträckning producerar eller skapar en verklighet och sanning.” 

(Asp-Onsjö 2012, s.78) 
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I kontrast till det Asp-Onsjö (2012) skriver om att ett dokument beskriver verkligheten, 

går det att läsa Basic (2012) och Lipsky 1980). Basic (2012; jmf Lipsky 1980) har 

omnämnt Lipskys resonemang och betonar att det inom olika yrken, där samspel mellan 

människor återfinns och ena parten är en myndighetsperson, ges stor frihet att utföra sitt 

uppdrag. De olika yrkena har olika uppdrag och uppdragen kan vara oförenliga med 

varandra. Basic (2012) formulerar att Lipsky anger att det underlättar för organisationen 

att skapa en klient av individen genom att använda kategoriseringar i det språk som 

används vid avhandlandet av individen. 

 
“People come to street-level bureaucracies as unique individuals with 

different life experiences, personalities, and current circumstances. In their 

encounters with bureaucracies they are transformed into clients, 

identifiably located in a very small number of categories, treated as if, and 

treating themselves as if, they fit standardized definitions of units 

consigned to specific bureaucratic slots. The processing of people into 

clients, assigning them to categories for treatment by bureaucrats, and 

treating them in terms of those categories, is a social process.” (Lipsky 

1980 s. 59) 

 

Asp-Onsjö (2012) framhäver att det i dagens samhälle krävs att det arbete som görs ska 

planeras och dokumenteras och att det sker i olika former av dokument. 

Dokumentationen riskeras att göras till maktens språk där skolan ofta har ett 

tolkningsföreträde i dialogen som förs. Asp-Onsjö (2012) skriver att lärare och föräldrar 

kan ha olika bilder av eleven/barnet. Läraren möter eleven då den är delaktig i en social 

situation, läraren ska undervisa och har inverkan på det som händer i skolan, medan 

föräldrarna känner sitt barn på ett annat sätt. De olika bilderna ska vävas samman och de 

ska komplettera varandra. Det som skrivs är påverkat av den norm som gäller vid 

skrivandet och den dokumentation som finns knuten till ett barn aldrig är neutral. ”Det 

som uppfattas som sant i en viss situation avgörs av hur olika maktrelationer kommer 

till uttryck som ideologiproduktion inom institutioner.” (Asp-Onsjö 2012, s. 77). Basic 

(2012) markerar att det ofta är idealistiska formuleringar i det dokumenterade (även i 

Lipsky1980). Den idealiska bilden av individen i dokumentet skildras som ett objekt, 

vilket innebär att den blir lätthanterlig för den byråkratiska organisationen.  

 

Asp-Onsjö (2012) märker att de mest vanligt förekommande elevdokumentationerna 

består av underlag för utvecklingssamtal, individuella utvecklingsplaner och 

åtgärdsprogram. Hur de skrivs och hur formen ska vara är något som måste vara lokalt 
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förankrat och det ska vara i linje med hur den egna verksamheten arbetar. I och med 

detta finns det en stor variation i hur dokumentationen ser ut och utformas.  

 

Något som ofta återfinns i skolans elevdokumentation är tester. Testerna fungerar som 

övervakande och normaliserande bedömning. Tester används ofta när elever har 

svårigheter och används i ett sätt att analysera och diagnostisera (Andréasson & 

Asplund Carlsson 2009). 

 

Asp-Onsjö (2008) formulerar att läraren har en förväntning på sig att se individen och 

individens behov. Utöver detta har skolan som organisation ett behov av att kategorisera 

elever i olika grupper för att förenkla processen. Här blir det viktigt för läraren att hitta 

ett handlingsutrymme, eftersom läraren står mellan elev och organisation. Läraren avgör 

vem som är i behov av särskilt stöd och hur detta ska ske. Läraren måste se till att alla 

parter är nöjda; skolledning, föräldrar och elev. Enligt Lipsky (1980) finns det 

handlingsutrymme för anställda inom offentlig sektor, men en konflikt kan uppstå när 

aktörer har olika syften och uppdrag.  

 

Bunar (2015) upptäcker att om elevernas skolerfarenheter och kunskaper kartläggs 

innebär det att eleverna har en god förutsättning för att få en god start i den svenska 

skolan. Kartläggningen är alltså en grund för vidare utbildning. Elevens läridentitet är 

viktig då den är en del av elevens föreställning om hur det är att vara elev, hur lärande 

inträffar, vad skola är och vilka förväntningar som finns på läraren. Elevernas kunskaper 

och lärstil ska kartläggas och värdesättas (Bunar 2015). Fokus i kartläggningen ska vara 

på vad eleven kan och elevens förmågor. Detta ska vara utgångspunkten och därifrån 

ska det byggas vidare. Även Fischbein (2007) bedömer att kartläggningen ska se till 

barnets styrkor och svagheter samt hur uppgifter ska anpassas och utformas utifrån de 

förutsättningar som framkommer i kartläggningen.  

 

Utifrån kartläggningen kan läraren få kunskap om elevernas tidigare skolgång, rutiner 

och strategier för lärande. Kartläggningen ger information om de faktakunskaper eleven 

har med sig och genom detta skapas insikt om hur eleven tidigare inhämtat kunskap. 

Fischbein (2007) framhäver vikten av en kartläggning av barnet och dess individuella 

tänkande och hur barnet inhämtat kunskap. Detta ska vara grunden till de pedagogiska 

anpassningar av innehåll och arbetssätt varje barn behöver.  
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”Bedömning för lärande handlar om att anpassa bedömningen i skolan till 

läroplanens mer komplexa mål att främja elevernas kommunikativa 

utveckling, deras kreativitet, ansvar och inflytande.” (Lundahl 2014, s. 9) 

 

Lundahl (2014) tydliggör att bedömning som gäller lärande ska gynna synlighet, 

delaktighet och ansvar. Då de som utvärderas påverkas av bedömningarna och hur de 

skrivs styr därmed bedömningarna de processer som påverkar undervisningen och 

inlärningen. Lundahl (2014) poängterar att det finns två olika typer av bedömnings- och 

utvärderingssätt. De summativa bedömningarna sammanfattar på vilken kunskapsnivå 

eleven befinner sig och detta ska överensstämma med någon typ av kriterium, som till 

exempel ett betyg. Genom de summativa bedömningarna kan information ges om vilken 

nivå resultaten ligger på skolan, hos huvudman eller på nationell nivå. Sadler (1989) 

menar att den summativa bedömningen står i kontrast till den formativa bedömningen 

då den sammanfattar en prestation och sker i slutet av en kurs. En summativ bedömning 

kan få pedagogisk och personlig konsekvens för eleven. Lundahl (2014) hävdar att de 

summativa bedömningar riktas mot resultaten och från utbildningen då det görs en 

utvärdering i efterhand.  

 
”Formativ bedömning syftar till att utveckla elevens kunskaper men även 

lärarens undervisning under själva utbildningsprocessen. De används alltså 

för att påverka och forma lärandeprocesser.” (Lundahl 2014, s.11)  
 

Lundahl (2014) noterar att de formativa bedömningarna skapar ett underlag under tiden 

utbildningen pågår. De två olika bedömningarna kan stödja varandra. En summativ 

bedömning är ett slutomdöme och den formativa bedömningen påverkar en lärprocess 

som är fortgående. Sadler (1989) finner i sin artikel att formativ bedömning handlar om 

hur bedömningar på elevernas arbete kan användas för att förbättra och förändra 

studentens kompetens. Den största skillnaden mellan de olika bedömningstyperna är 

syftet och effekten, alltså inte när i tid den sker. Vad gäller formativ bedömning är 

återkoppling det primära och den ger information om hur väl något har gjorts eller görs. 

Det är viktigt att eleven förstår vad den ska göra (Bunar 2010). 

 

Den nyare forskningen påtalar att återkoppling är viktig och central för allt lärande. Sett 

till den mest effektiva återkopplingen så innefattar den ”information om var elever 

befinner sig, var eleven är på väg och vad som behövs för att eleven ska komma 

vidare.” (Lundahl 2014, s. 62). Lundahl (2014) formulerar att det är viktigt att 

kunskaperna blir synliga för elever, att lärare och elever är delaktiga i det som sker i 

klassrummet och att både lärare och elev tar ansvar för den process som lärandet 
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innebär. Om detta görs så finns förutsättningar för lärande och socialisering. Även 

Sadler (1989) framhåller att lärandet sker i samspel mellan lärare och elev. Genom 

samspelet kan förbättringar göras och eleven lär sig att se och skapa strategier för att 

utveckla under processens gång. Eleven ska kunna producera och förändra samtidigt 

som de är i processen. Eleven måste känna till målet, referensnivån och kunna jämföra 

med den för att kunna tillämpa strategier och göra förbättringar.  

 

5 Teoretiska utgångspunkter  

I avsnittet som följer presenteras teoretiska utgångspunkter för studien. Det som 

presenteras är symbolisk interaktionism, punktuellt perspektiv och relationellt 

perspektiv. Rubrikerna är Interaktion, kultur och möte och Process och framställning av 

verkligheten. 

Ett socialt samspel sker och teorierna berör hur samspelet sker, hur interaktion uppstår 

och hur handlingar tolkas och får en innebörd. Det punktuella och relationella 

perspektivet kan påverka lärarens syn på elever. 

De teoretiska utgångspunkterna ligger till grund för studiens analys och för att kunna 

tolka det resultat som framträder genom empiriinsamlingen som sker genom kvalitativa 

enskilda intervjuer. 

 

5.1 Interaktion, kultur och möte 

Studiens teoretiska utgångspunkt är ur ett interaktionistiskt perspektiv. Ordet interaktion 

definieras i Nationalencyklopedin som: ”samverkan, samspel; process där grupper eller 

individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra.” Ordet symbolisk 

interaktionism definieras i Nationalencyklopedin som: ”Symbolisk interaktionism 

studerar människan som språklig varelse och hävdar att det är språket som ger 

människan hennes reflekterande medvetna intelligens, liksom att den personliga 

identiteten är av socialt ursprung.”  

 

Blumer (1986) förklarar, utifrån tre grunder, den symboliska interaktionismen. Det 

första steget förklarar individens handlande. Det andra steget förklarar hur mening 

skapas. Det tredje steget förklarar hur det sociala samspelet, bestående av individer, 

förändras. Det som händer är att flera aspekter interagerar med varandra och en 

interaktion uppstår. Blumer (1986) och Charon (2010) återger att människor utvecklas 
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och förändras genom ett socialt samspel. Denna utveckling sker genom hur förfarande 

tolkas och skapas genom det sociala samspel som sker till följd av olika sociala 

situationer, handlingar tolkas och ges en innebörd. Kommunikation sker genom att 

individer kommunicerar genom att vara avsändare och mottagare genom exempelvis 

ljud och gester. Charon (2010, s. 64) skriver ”Symbols are the individual’s eyes to the 

world.” Individen handlar utifrån sig själv, sin livsvärld och sin individuella 

utgångspunkt. Personen verkar utifrån betydelsen av det som händer och detta innebär 

att en och samma sak eller händelse kan ha olika mening eller betydelse för olika 

individer. Vi alla bär på olika ryggsäckar med olika innehåll och dessa erfarenheter 

färgar oss i vårt betraktande av omvärlden. Meningen skapas och formas av processen 

till följd av social interaktion. Den föreställning vi hade förändras beroende på samspel 

och samverkan. Hur individen hanterar och formas i det sociala samspelet är unikt. ”Det 

sociala är det som sker mellan människor och utgör källan till meningsskapandet och 

människors subjektivitet förstås som förändring, som en subjektivitet i varande” (von 

Wright, 2000 s. 49). I en interaktion sker agerande i form av olika symboler och dessa 

kan tolkas på olika sätt. Den avsända symbolen kan innebära en igenkänning och en 

gemenskap kan framkomma. Men det kan också vara så att den avsända symbolen kan 

generera i ett missförstånd och utifrån detta kan en konflikt uppstå (Blumer 1986; 

Charon 2010). 

 
”Social responsitivity is thus a basic quality in both individual and societal 

life. This is, of course, natural, because in the symbolic interactionist 

tradition, the individual and the social can only analytically be separated 

from each other.” (Månson 2012, s. 46) 

 

Vi är alla en del av vardagen och vardagen innebär möten. Möten sker mellan 

människor, kända som okända. Vardagen som sker delas av alla människor som 

befinner sig i vardagen. Individen har sin uppfattning och perspektiv och de skapas i en 

slags gemensam uppfattning av den verklighet som delas av alla som deltar däri. Varje 

människa kan på sitt sätt och i varierande grad bilda sociala relationer utifrån sin 

förmåga (Persson 2012). Den sociala interaktionen är ett samspel runt de symboler som 

finns med individen i centrum. Individen ser sig med betraktarens ögon och det skapas 

ett symbolspråk genom att det finns en social interaktion som skapar delaktighet och en 

gemensamhet. Jaget skapas genom samspel (Egidius 2002). Jaget är jaget i den 

situationen och i det samspelet. Kommunikation och samspel är en gemensam nämnare. 

Individen och dess omgivning skapar något tillsammans.  
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”Symbols make possible human reality, they create human society, and they are central to 

what it means to be human.” (Charon 2010, s. 69) 

 

5.2 Process och framställning av verkligheten 

von Wright (2002) formulerar att det punktuella perspektivet handlar om förmågor och 

egenskaper som den enskilda individen besitter. Dessa förmågor och egenskaper 

kommer till uttryck i egenskap av handlingar. Egenskaperna tillhör individen och de är 

fastställda. Eleven behöver inte själv vara delaktig i processen gällande svårigheterna 

som eleven har. Eleven har en brist, det är något som saknas, läraren ska hitta den 

bristen. De brister som hittas är formuleringsarenan för de utvecklingspotential som 

sedan kan skapas. Eleven kan få hjälp genom att eleven får en benämning eller 

kategorisering som talar om vad felet är (von Wright 2002), eleven beskrivs som elev 

med svårigheter, det är felet som ska åtgärdas. En central utgångspunkt är diagnoser och 

svårigheterna är bundna till individen (Persson 2013). Diagnoser används för att påtala 

att en individ har en avvikelse från det som anses vara normen. Individens sätt att vara 

eller bete sig är det man har fokus på (Emanuelsson & Persson & Rosenqvist 2001). von 

Wright (2000) anser att begreppet ”vad” innefattar förhållningssättet som kopplas ihop 

med det punktuella förhållningssättet. Individen är ett objekt, något som är oföränderligt 

och därmed kan fastställas. Elevens möjligheter till utveckling kopplas ihop med 

bristerna och hur bristerna ska hanteras. 

 

Aspelin och Persson (2011) menar att ur ett relationellt perspektiv sker utbildning 

genom en ömsesidig process. Utbildningen består av yttre och inre handlingar och det 

väsentliga sker i rummet däremellan. Läraren utgår från eleven som individ och dennes 

förutsättningar i de sociala situationer som utspelas i skolan. Det är relationen som står i 

centrum och relationer uppstår genom ett samspel mellan människor och detta är 

ständigt pågående. 

 

von Wright (2002) menar att det relationella perspektivet har minst två sidor. För att 

kunna förstå någon behöver vi förstå handlingarna i förhållande till sammanhanget de 

sker i. Fenomenen är beständiga. Ser man situationen ur ett relationellt perspektiv så har 

jag, exempelvis, dyslexi och det visar sig mer i vissa situationer än i andra. Behovet av 

stöd är bundet till ett sammanhang. Elevens behov är föränderliga. Delaktighet är viktig 
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och läraren blir delaktig i elevens behov. Lösningen hittas i samförstånd, relation och 

bekräftelse. Elevens behov är beroende på situation. “Vi frågar vem hon är och vad hon 

skulle kunna vara.” (von Wright 2002, s. 6). Ur ett relationellt perspektiv beskrivs 

eleven som elev i svårigheter och svårigheterna uppstår i mötet (Persson 2013). von 

Wright (2000) anser att begreppet ”vem” innefattar förhållningssättet som kopplas ihop 

med det relationella förhållningssättet. Sett till det relationella perspektivet ser läraren 

till att skaffa sig en egen bild av eleven och vem eleven är som den individ den är. 

Läraren har en ambition att bygga en relation med eleven och utgå från den i sitt 

pedagogiska arbete. Enligt von Wright (2000) överensstämmer detta med det 

interaktionistiska synsättet. Har läraren ett relationellt perspektiv ser läraren till 

undervisningssituationen och problematiserar den, inte eleven. Läraren ska ha eleven i 

åtanke och utforma undervisningen utifrån att det sker möten mellan människor. 

Aspelin och Persson (2011) skriver att pedagogik handlar om mänsklig utveckling och 

att färdigheter och förmågor kommer fram genom de relationer som uppstår. Elever ska 

ha inflytande och delaktighet. Den enskilda eleven är den som är viktigt och den 

undervisningen ska kretsa kring. Den du är här och nu är viktigare än den du ska bli. 

 

6 Metod 

I avsnittet som följer presenteras vilka metoder som använts i studien.  Det som 

presenteras är hermeneutik, tillvägagångssätt och urval, metodkritik och 

forskningsetiska överväganden.  

 

6.1 Hermeneutik 

I detta arbete utgår jag från ett hermeneutiskt synsätt. Hermeneutik betyder 

tolkningslära (Egidius 2002; Patel & Davidsson 2003). Ordet hermeneutik definieras i 

Nationalencyklopedin som: ”läran om tolkning”. För att studera människor och tolka 

det sagda och det skrivna är hermeneutiken ett bra angreppssätt (Bryman 2011). 

Människor lever i en vardag och en tolkning av deras livssituation görs utifrån den 

förförståelse som finns hos tolkaren. En subjektiv förståelse infinner sig. Intentionen är 

att förstå fenomenen som framkommer (Ahrne & Svensson 2015).  

 

Inför arbetet har jag med mig en viss förförståelse. Förförståelse är något alla bär med 
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sig i egenskap av de erfarenheter som bärs med individen. Detta måste jag förhålla mig 

till genom hela arbetets gång. Jag har för avsikt att vara lyhörd mot det empiriska 

material som insamlas. Genom att jag har försökt medvetandegöra min förförståelse och 

vara öppen och nyfiken inför det som arbetet erbjuder ökar möjligheten till att se vad 

det empiriska insamlingsmaterialet erbjuder. Jag har en viss förförståelse, men vill lära 

mer och det finns så mycket mer att lära. I och med detta kommer arbetet granskas 

utifrån ett holistiskt perspektiv (Patel & Davidsson 2003). 

 

6.2 Tillvägagångssätt och urval         

Min avsikt var att börja med en explorativ undersökning vilket innebar att jag läste in 

mig i ämnet och skaffade mig ämneskunskap. Genom inläsning skaffade jag mig insikt 

och kännedom om området jag skulle studera (Patel & Davidsson 2003).  

 

Min metodansats var att göra en kvalitativ forskningsintervju. Jag valde att göra 

kvalitativa, individuella intervjuer, som empiriskt material. En kvalitativ 

forskningsintervju är ett sätt att tolka omvärlden och det som kommer fram är de 

intervjuades erfarenheter och uppfattning (Kvale 1999; Kvale & Brinkmann 2011; Patel 

& Davidsson 2003). Genom intervjuer med intervjupersoner kan forskaren ges en 

förståelse för den intervjuades upplevelser av det studerade (Fejes & Thornberg 2015). 

Genom att göra intervjuer kan information och kunskap om sociala förhållanden 

insamlas. Även information om enskilda människors erfarenheter kan införskaffas 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

 

Jag valde att göra enskilda intervjuer då jag hade som avsikt att ta del av lärares 

muntliga framställningar och deras erfarenheter. En begränsning av empiriområdet har 

skett genom att ett urval har utformats (Bryman 2011). Jag tog kontakt med fem olika 

Språkintroduktioner i små eller mellanstora kommuner i Södra Sverige under maj och 

juni månad 2017. Kontaktpersonen fick ett mail där syftet med studien presenterades, 

ett missivbrev (12 Missivbrev, bilaga 2) medföljde och en förfrågan om att 

vidarebefordra detta till de lärare som arbetade på Språkintroduktionen. Av dessa fem 

skolor svarade lärare från fyra olika Språkintroduktioner. De intervjuade var 

undervisande lärare på Språkintroduktion och har till antalet varit sex stycken. Lärarna 

betonade att de hade lärarexamen och lärarlegitimation.  
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Ett missivbrev skickades till kontaktpersoner på fem olika skolor och endast sex lärare 

på fyra av skolorna svarade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) skriver att 

säkerheten att få ett förhållandevis oberoende material ökar vid sex till åtta personer, ur 

en särskild grupp. Att endast sex lärare svarade kan bero på att det var i slutet av 

terminen då det är som mest att göra, färdigställa och avsluta inför läsårsslut. Av de sex 

intervjuade, träffade jag fyra när det var studiedagar och de hade tid till eget förfogande. 

Övriga två träffade jag när de nationella proven och övriga tester var slutförda samt 

sammanställning av läsårsslut var färdiga.  

 

Vad gäller ett kvalitativt angreppssätt blickar fokus mot det subjektiva, individen tolkar 

och skapar sin egen verklighet och berättelse. Det finns en empiri att utgå från, empiri 

ska samlas in, analyseras och tolkas utifrån den metod som valts. Bearbetning eller 

analys av empirin är det som sker när läsningen görs eller när empirin tolkas med hjälp 

av teorier eller när teman genereras eller kategoriseras (Fejes & Thornberg 2015)4. 

  

Intervjuguiden jag följde var semistrukturerad (Bryman 2011) eller halvstrukturerad 

(Kvale & Brinkmann 2011) eller haft en låg grad av standardisering (Patel & Davidsson 

2003). Med detta i åtanke hade jag en intervjuguide (11 Intervjuguide, bilaga 1), som 

var en mall under mina intervjuer. Utrymme lämnades för att kunna följa den 

information som de intervjuade delger i sitt svar och utifrån den informationen låta 

intervjun leva, intervjun får en flexibilitet och möjlighet till följsamhet ges. Frågorna 

leder i den riktning de leder genom det kan ny kunskap erhållas (Bryman 2011; Kvale 

1999). Intervjufrågorna ger en möjlighet till fortsatt samtal där chanser för de 

intervjuade finns att berätta och utveckla sitt resonemang och genom det erhålla 

information om sådant som inte hade kunnat förutsägas (Bryman 2011; Kvale & 

Brinkmann 2011; Patel & Davidsson 2003). Intentionen med intervjufrågorna är att ge 

premisser för en variation i de muntliga framställningarna (Basic 2012). Mina 

förberedelser inför intervjuerna har, förutom att ha tänkt ut en analysmetod, varit att 

tänka på mitt förhållningssätt. Tanken var att vara inlyssnande, lugn, metodisk och 

trevlig, samt att jag har tänkt igenom min position som intervjuare (Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne 2011). 

 

                                                 
4 Fejes och Thornberg använder ordet data i sin bok. Jag har istället medvetet valt att använda ordet 

empiri då empiri är sammankopplat med kvalitativa studier. 
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Alla intervjuerna spelades in med en diktafon (Fejes & Thornberg 2015), papper och 

penna användes för att föra stödanteckningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Stödanteckningar fördes, dels för att komma ihåg, dels med avsikten att kunna ställa 

följdfrågor till de intervjuade under intervjuns gång. Jag ville följa frågornas väg (Kvale 

1999).  

 

Platsen för intervjun har betydelse och påverkar resultatet (Bryman 2011; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). Även tiden för intervjun och hur lång tid intervjun tar måste 

tas i beaktande (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Intervjuerna genomfördes på en 

plats som de intervjuade valt och jag har åkt till de intervjuades kända miljö.  

De intervjumiljöer som användes gav möjlighet till att sitta ostört och prata. Rummet 

och dess utformning och innehåll samt jag och mitt framträdande i form av kläder, 

förhållningssätt och framtoning påverkar intervjupersonen (Bryman 2011; Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011¸ Merriam 1993). Denna vetskap har jag burit med mig. 

Intervjuerna har skett i likhet med turtagning med inslag av reparationer, då det under 

mötet uppkommit inslag av att prata i munnen på varandra eller tysthet (Bryman 2011). 

De olika intervjuerna började med en presentation av de intervjuade i enlighet med 

intervjuguiden (11 Intervjuguide, bilaga 1) och denna del spelades inte in. Anledningen 

till att det inte spelades in var med tanke på de intervjuades konfidentialitet i enlighet 

med forskningsetikens fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet 2002). Efter det inledande 

samtalet skedde intervjuerna och de tog mellan 15–26 minuter. När insamlingen av det 

empiriska materialet var klart transkriberades de av mig (Bryman 2011). Det empiriska 

materialet, avsett för denna studie, består av sammanlagt 84 sidor transkriberad text 

(Times New Roman 12, 1 radavstånd). 

 

Under bearbetningen av materialet har jag valt att fokusera på det som de intervjuade 

har sagt. Jag har undvikit att lägga värdering i hur det har framförts (Merriam 1993). 

Avsikten har varit att undvika att tolka det de intervjuade har sagt. Avsikten har varit att 

lyssna till det av de intervjuade sagda.  

 

6.3 Metodkritik 

I och med metodvalet, kvalitativ metod, intervju, har jag tittat på berättelserna som de 

intervjuade har anförtrott (Bryman 2011). Vid en kvalitativ forskningsintervju kan 

benämningen och sättet att intervjua spegla en ojämvikt sett till maktfördelningen 



~ 23 ~ 
 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). Jag har i mitt arbete valt att benämna de 

intervjuade: lärare eller intervjuade.5 Intervjuaren behöver vara medveten om sin 

position som intervjuare innan intervju genomförs. Två personer träffas och dessa två 

personer är individer. Mötet mellan dessa två kan bli gynnsamt om den intervjuade 

känner sig komfortabel, men det kan också uppstå en konflikt i mötet (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011). 

 

De intervjuer jag genomfört har följt en semistrukturerad intervjuguide6 (11 

Intervjuguide, bilaga 1). Är intervjuaren inte uppmärksam under intervjun kan den leda 

bort från valda teman. Nya frågor och tankar kan uppkomma under kvalitativa 

intervjuer och en semistrukturerad intervjuguide möjliggör ställande av öppna frågor 

och följdfrågor.  

 

En nackdel är att när intervjun görs kan svaren reflektera det personen känner just där 

och då, vid just det tillfället (Ahrne & Svensson 2015). 

 

Jag skriver mitt arbete själv och trovärdigheten i det jag författar hade blivit högre om 

jag skrivit tillsammans med någon annan, eftersom vi tillsammans hade kunnat resonera 

och fundera (Ahrne & Svensson 2015).  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

”En kodex är en sammanställning av forskningsetiska regler, det vill säga av mer 

specificerade normer som avser ett visst forskningsområde eller vissa moment i 

forskningen.” (Vetenskapsrådet 2017, s. 12). Robert Mertons fyra principer, CUDOS-

kraven7, som skapades på 1940-talet, har haft ansenlig relevans för diskussionen inom 

                                                 
5 ”Val av benämning – respondent respektive informant – är beroende av hur frågorna formuleras. Medan 

respondenten i denna uppdelning kommer att svara på frågorna så som de formulerats av intervjuare, 

kommer informanten att svara på frågor som kommer ur hans eller hennes kultur eller sociala miljö.” 

(Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011, s. 47) 
6 Här väljer jag endast att använda semistrukturerad intervjuguide. Under kapitlet 6.2 Tillvägagångssätt 

och urval, sidan 20, skriver jag ”Intervjuguiden jag följde var semistrukturerad (Bryman 2011) eller 

halvstrukturerad (Kvale & Brinkmann 2011) eller haft en låg grad av standardisering (Patel & Davidsson 

2003).” 
7 CUDOS står för: Communism, Universalism, Disinterestedness, Organized Scepticism. Communism 

innebär att alla har rätt att ta del av forskningsresultatet. Universalism ska bedömas enligt vetenskapliga 

kriterier. Disinterestedness innebär att forskarens motiv innebär att nya kunskaper ska framkomma. 

Organized Scepticism betyder att forskaren alltid ska ifrågasätta och granska, men först efter att tillräcklig 

grund finns att luta sig mot. 
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forskaretiken. Den kodex som haft mest betydelse är Helsingforsdeklarationen8. Vad 

gäller Helsingforsdeklarationens regler är de kända världen över av forskare och dessa 

tillämpas i forskning (Vetenskapsrådet 2017). 

 

Det finns en etikprövningslag, som fastställer vilka projekt och vad i dessa projekt, som 

ska prövas av vilka som sitter i de nämnder som prövar detta. Etikprövningsnämnden 

kompletterar lagstiftningen gällande forskning som avser människor. Om forskningen 

undslipper etikprövningsnämnden återstår trots allt för att forskaren att efterfölja, att 

inte genomföra forskning, utan information och samtycke samt välja försökspersoner 

utan goda skäl.  Uppsalakodexen9 ” vädjar till forskare att undvika sådan forskning som 

kan leda till ekologiska skador och vapenframställning eller som strider mot 

grundläggande mänskliga rättigheter.” (Vetenskapsrådet 2017, s. 21). Mitt arbete har 

inte behövts prövas av etikprövningsnämnden och jag har heller inte behövt ta 

Uppsalakodexen i beaktande under arbetets gång.  

 

Vad gäller forskningsetik finns det fyra huvudkrav. Dessa fyra är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandeprinciperna (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

Informations- och samtyckeskravet ställer krav på att de intervjuade får vetskap om 

syfte med föreliggande arbete, vem jag är, vilken institution och vid vilket universitet 

jag läser. Information gavs om att deltagandet var frivilligt och att den intervjuade 

kunde avbryta medverkan när den intervjuade ville, utan att det skulle få några 

konsekvenser för dem om de valde att avbryta. Denna information gavs i ett missivbrev 

(12 Missivbrev, bilaga 2) som skickades ut innan intervjun. Mottagaren hade möjlighet 

att ta ställning till att vara delaktig eller inte. Läraren fick ta steget att kontakta forskaren 

för att undvika påtryckning och påverka deras ställningstagande i att deltaga (ibid.). 

 

Vad gäller konfidentialitetskravet innebär det att materialet och den intervjuade ska 

hanteras konfidentiellt och att resultaten inte ska kunna återkopplas till den intervjuade. 

Eventuell information om den intervjuade ska inte gå att finna varken inspelat eller i det 

                                                 
8 Helsingforsdeklarationen utkom först 1964, senaste version är från 2013. Reglerna och även begrepp, i 

deklarationen är användbara inom många forskningsområden, vilket ligger till grund för kodexens 

avgörande ställning.  
9 Uppsalakodexen togs fram av forskare under 1980-talet. 
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transkriberade materialet. För att avidentifiera lärarna fick de fiktiva könsneutrala namn, 

inte heller ålder eller etnicitet framkommer. Information om vilken skola eller kommun 

de arbetar i ges inte (Bryman 2011; Vetenskapsrådet 2002).  

 

Det är skillnad på att erbjuda anonymitet och att erbjuda konfidentialitet. Vissa studier 

kan kräva anonymisering och då är det en grund för etikprövningsnämnders 

godkännande. Det finns nackdelar med anonymisering då forskares uppgifter blir svåra 

eller omöjliga att kontrollera. Stigmatisering eller diskriminering kan vara en nackdel 

även om individen inte går att identifiera. Konfidentialitet handlar om att forskaren har 

fått ett förtroende och detta innebär att forskaren ska skydda insamlade uppgifter så 

obehöriga inte får tillgång (Vetenskapsrådet 2017). 

 

I enlighet med nyttjandeprinciperna var syftet med intervjuerna att de skulle användas i 

föreliggande uppsats (Vetenskapsrådet 2002).  Som forskare kan inte garanti ges att 

ingen utanför forskargruppen får ta del av det empiriska materialet som samlats in för 

att användas i föreliggande uppsats. Det kan finnas omständigheter som gör att det 

inträffar (ibid.). 

 

Under arbetets gång har det varit av vikt att följa god forskningssed. Enligt min 

bedömning har jag inte hanterat intervjupersonerna och deras svar på ett oetiskt sätt.  

 

Mitt arbete kan benämnas som grundforskning då jag sökt ny kunskap. Jag har inte på 

förväg kunnat veta var insamlingen av empiri skulle leda. Jag har varit nyfiken och velat 

finna sammanhang för att kunna förstå. Att ha en önskan om att förstå är en motivering 

god som någon vad gäller forskning (Vetenskapsrådet 2017). 

 

7 Resultat 

För att uppnå syftet med studien och för att svara på frågeställningarna redovisas här 

resultatet i form av de intervjuades berättelser. De intervjuade lärarna i studien har fått 

fiktiva könsneutrala namn för avidentifiering. De namn de fick i denna studie var: Kim, 

Lee, Lo, Robin, Sam och Zion och namnen kommer återfinnas vid citat.  Resultatet 

kommer att redovisas i de olika teman med utgångspunkt i de frågeställningar som 

presenteras i avsnittet. I de fall det förekommer citat är det för att lyfta fram sådant som 
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många av de intervjuade gett uttryck för eller något som är värt att lyfta fram i 

sammanhanget.  

 

7.1 Beskrivning av överlämning  

De intervjuade skildrar att överlämningarna har varit varierande. De intervjuade 

klarlägger att överlämningen ser olika ut beroende på avlämnande skola eller lärare.  

Under samtalet kring överlämning och rutiner säger Kim:  

 
”Nu var ju inte jag själv med på någon överlämning. Vi delade upp det. Så 

jag har lite svårt att jämföra liksom exakt vad som … ja ... hur det var på 

skolorna eller så eftersom jag inte var med själv. Men, det finns ju liksom 

ingen rutin och det har inte funnits någon rutin från vår sida heller.” 

 

En av lärarna berättar att lärare i svenska som andraspråk varit de som åkt till 

grundskolan för att sköta överlämningen och möta avlämnande grundskola. Utöver 

lärare har studie- och yrkesvägledaren och arbetslagsledaren varit delaktig i arbetet.  

 

En annan lärare framhäver att överlämning sker olika beroende på avlämnande skola. 

Där sker överlämning gällande Språkintroduktionselever och elever till andra 

Introduktionsprogram samtidigt. Vid överlämningsmötena är rektor, biträdande rektor, 

speciallärare, specialpedagog studie- och yrkesvägledare samt lärare och samordnare 

närvarande. Vilka som närvarar beror på vilken avlämnande skola det är. Läraren 

återger att mottagande gymnasieskola åker ut till några av de avlämnande 

högstadieskolorna och har informationsmöten och föräldramöten, där de träffar föräldrar 

och godemän. Läraren framställer att de gällande alla högstadieskolor träffar personal 

och berättar vad de erbjuder så att den personal som har eleverna vid tillfälle kan 

vidarebefordra informationen till berörda elever.  

 

En av de intervjuade återger, efter fråga om skolans överlämning, att den varit oerhört 

bristfällig eller obefintlig. Läraren innehar en förhoppning om att det till hösten kommer 

ske förändring då ett högt antal elever kommer att börja på Språkintroduktionen. 

Läraren berättar att läraren när en förväntan att de som då kommer närvara är de lärare 

som är inblandade i Språkintroduktionen och de lärare som arbetat med eleverna 

tidigare. Kanske kommer även elevhälsan att närvara vid överlämningen. Vid frågan om 

det sker överlämningsmöten där personal är delaktig svarar Lo:  
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”Jo, det har jag varit med om. Men inte i någon Språkintroduktion, men vid 

andra tillfällen, så har jag varit med om överlämningar.” 

 

Ytterligare lärare lyfter att det ser olika ut vad gäller överlämningar gällande elever till 

Språkintroduktionen och andra program på gymnasiet. Sam berättar under samtalet: 

 
”Det är en helt annan procedur än om du är född i Sverige. Så jag tycker att 

vi...det är mycket bättre nu, kontaktnät och … vilket samarbete vi har när 

jag bara kom för ett par år sedan. Vi har ju arbetat aktivt för att det ska bli 

så. Det hänger väldigt mycket på personal.” 

 

Vid frågan om hur överlämningen sker svarar den intervjuade att överlämningen beror 

på vilken avlämnande skola det har handlat om och att det har sett olika ut beroende på 

vem som har ansvarat för överlämningen. Läraren konstaterar att överlämningen har 

skett via möten där lärare eller studie- och yrkesvägledare kommit till 

Språkintroduktionen på besök. Det har också varit så att överlämningen helt har 

uteblivit trots mail, telefonkontakt och att den intervjuade varit på besök på skolan.  

 

När en av intervjuerna kommer in på om överlämningens utformning har att göra med 

skolan eller om det snarare är så att det handlar om läraren, att det handlar om individen 

återger Lee:  

 
”Ja. Sen så är det så att vissa skolor säger att vi använder den här 

blanketten och då är det samma för samma lärare. Även om man tolkar 

blanketten olika och man gör en större eller mindre insats när man fyller i 

blanketten. Men så där kan man se att vissa skolor fungera bättre än andra. 

Men jag tror att läraren spelar en jättestor roll i hur överlämningen blir.”  

 

”Jag tycker att vi har gjort ett steg i rätt riktning med standardisering och 

att man använder samma blankett. Efter ett tag blir man van vid blanketten 

och då skriver man si och så. Men sen kanske att man ska definiera utifrån 

vilken filosofi man vill göra överlämningen. Det är det här som 

överlämningen går ut på. /…/ Så att man på något sätt verifierar en filosofi 

där det ska vara en realistisk överlämning. Det gynnar inte eleverna att 

skönmåla eller något sådant. /…/ Det ska vara bra överlämningar i alla 

lägen.” 

 

7.2 Beskrivning av överlämningsdokumentation  

De intervjuade betonar att ingen överlämningsdokumentation de fått ta del av har varit 

komplett. De framhåller att den information de har erhållit har varit av varierande 

kvalitet och innehåll. De intervjuade skildrar i sitt berättande att det beror på vilken 

skola det handlar om och att läraren spelar en stor roll i hur 

överlämningsdokumentationen ser ut. Bristen på likvärdighet lyfts fram. När jag ställt 

frågan hur överlämningsdokumentationen ser ut förklarar Kim: 
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”Däremot så var det väldigt varierande överlämningar … i varierande 

kvalitet. I vissa så fick vi inte ens modersmål. … det hade bytts lärare åhhh 

namn, egentligen personnummer. Det var väl egentligen det enda vi fick 

med oss från den skolan. … medans andra skolor var lite mer, men jag 

tycker kanske inte att det var någon som komplett så.”  

 

Lärarna understryker att även om en skola använder samma blankett så tolkar lärare 

blanketten olika och lägger olika stor eller liten insats när blanketten fylls i. Lee 

besvarar min fråga kring hur överlämningsdokumentationen ser ut på följande sätt:   

 
”De har i alla fall fått någon slags överlämning. Några papper. Så ibland 

fysiska möten, men ofta får man en stor bunt med papper, formulär och 

blanketter där det då står information om eleverna. Som kan vara mer eller 

mindre givande. Men jag tycker att mycket av det … beror på vilken skola 

det handlar om.” 

 

Når jag ställer frågan om hur överlämningarna skulle kunna vara bra, återgäldar läraren 

frågan genom att berätta om en tanke om ett nationellt dokument då det finns elever 

som flyttar. Lo konstaterar att skolan har sin utformning av ett dokument och hur blir 

det då med likvärdigheten? Lo utvecklar sitt resonemang under samtalet: 

”Det känns inte som att det är, man har kontroll på läget. Det är inte för att 

den andra skolan inte har kontroll, utan för att det inte finns några 

dokument att fylla i, eller för att det inte ges tid, för att fylla i dem och sen 

tror jag inte ens man ser … nyttan av en överlämning. Det är bara något 

man gör, inte något som … det är ju viktigt. Nu lämnar den här eleven där 

och går över där och istället för att börja om från ruta ett, som man ofta gör, 

så ska det vara en progression. Det finns inte. Det skulle jag vilja se. Det 

hade varit mycket lättare att individualisera om man verkligen vet vad som 

hänt.”  

 

När samtalet kretsar kring dokumentation poängterar några av de intervjuade att 

dokumentationen ser olika ut beroende på var i sin kunskapsutveckling eleven befinner 

sig. Är eleven långt bort från möjligheten att nå minst betyget E i slutbetyg för årskurs 9 

eller är eleven nära och har en stor chans att klara det inom en snar framtid så kan 

dokumentationen skilja sig åt. De intervjuade förklarar att läraren spelar en stor roll i 

hur överlämningen och överlämningsdokumentationen ser ut och utformas. Någon 

överlämning har varit detaljerad då eleven endast haft lite kvar att klara för att få minst 

betyget E, medan andra har varit mer eller mindre bristfälliga oavsett hur mycket eller 

lite eleven har kvar för att nå minst betyget E i slutbetyg för årskurs 9. 

 

De intervjuade understryker under samtalet att det ofta saknas information om vem som 

varit mentor eller ansvarig undervisande lärare i de olika ämnen som eleven läst. 
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Lärarna belyser att om det finns ett behov om att få information är det ofta svårt och det 

krävs detektivarbete för att få fram information.  

 

Zion nämner under samtalet om bristfällig överlämningsdokumentation att inga 

skriftliga omdömen har funnits, att den information som erhållits varit mycket 

bristfällig. Kartläggningen är en del av den information som ska följa med eleven vid en 

överlämning och några av de intervjuade skildrar att de inte har fått ta del av någon 

kartläggning på de elever de mött. Zion lyfter det själv på frågan gällande hur 

överlämningsdokumentationen ser ut. Zion framhåller i sitt svar:  

 
”Kan också nämna att jag inte på någon elev har fått den kartläggning som 

blev obligatorisk 15 april 2016, då det inte hade hunnit lösas i kommunen. 

Men inför höstterminen -17, bör den komma då kommunen har en lösning 

på den biten.” 

 

Under intervjun framkommer en problematik med att avlämnande skola och mottagande 

skola inte ser likadant på var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. De 

intervjuade återger att det har hänt att eleven, utifrån den information som erhållits från 

avlämnande skola, satts i en grupp, men väl i gruppen, så inser läraren att eleven inte 

bör vara i den gruppen. Det som är svårast är när eleven är i en grupp som ligger på för 

hög nivå och därmed behöver flyttas till en grupp med lägre nivå. De intervjuade påtalar 

en diskrepans vad gäller överlämningsinformationen, den överensstämmer inte med vad 

de anser. En av lärarna lyfter fram att grundskolan och Språkintroduktionen inte alltid är 

överens vid en överlämning, utan de båda parterna har olika tankar om var eleven 

befinner sig i sin kunskapsutveckling. När jag ställt frågan om informationen har med 

skolan att göra belyser Sam situationen genom följande svar: 

 
”Det är väldigt olika, alla gör på olika sätt upplever jag. Det kan vara, att man ser 

att eleven har läst enligt trean eller sexan eller nian fast att den är i 17–18 år 

gammal. Det kan vara att man är A1, A2, B1, B2, C1, C2 enligt GERS. Men alla 

gör olika så att man får liksom rikta in sig på att jaha, den här skolan gör så, då 

får man synka in sig på att det är något nytt här och så är det en annan skola som 

gör så här. Så det är väldigt svårt åhh, man måste hela tiden hitta frekvenser för; 

hur ska jag leta upp hur vi ska jobba gentemot det som kommer hit. Vi jobbar 

inte alls likadant. Det är svårt.”  
 

De intervjuade indikerar under intervjun att om överlämningsdokumentationen är 

bristfällig måste de själva skaffa sig en egen bild av eleven, vilka förmågor eleven har 

och vilka kunskapskrav eleven når. De utvecklar sitt resonemang och klarlägger att 

detta kan innebära att eleven får göra ett och samma moment igen eller jobba med ett 

och samma kunskapskrav igen, för dem, trots att detta redan gjorts tidigare för tidigare 
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lärare, men det saknas dokumentation på detta. Lärarna understryker att de måste ha ett 

underlag för att kunna sätta ett betyg. Sam belyser problematiken med en bristfällig 

överlämningsdokumentation:  

 
”Och utifrån överlämningarna vi får så har vi ingen möjlighet att individualisera 

eller skriva en IUP på någonting. Det måste överensstämma med vad vi ska 

genomföra.” 

 

Lärarna pratar om att kunna möta eleven där eleven är och deras chanser att 

individualisera undervisningen utifrån eleven. Lo berör detta gällande konsekvenser av 

en bristfällig överlämningsdokumentation:  

 
”Finns det någon överlämning är den knapphändig vilket gör att man inte kan … 

får någon kunskap om elevens … situation eller problem eller … ja.” ”Man har 

ju svårt att individualisera elevernas kunskaper, hur långt de har kvar till betyg.” 

”Det hade varit mycket lättare att individualisera om man verkligen vet vad som 

hänt.” 

 

När samtalet handlar om dokumentation poängterar de intervjuade att de efterfrågar 

information om eleven och elevens kunskapsutveckling. Några av lärarna skildrar att det 

som ofta saknas är om det finns någon problematik, extra anpassningar eller behov av 

särskilt stöd. En lärare markerar att det däremot ofta förekommer sociala formuleringar i 

överlämningarna. Läraren klarlägger att det i överlämningsdokumentation har stått att 

eleven har ”myror i brallan”. En av de intervjuade understryker att det gällande elever 

till annat Introduktionsprogram framkom i dokumentationen att det funnits en 

problematik som gjort att eleven inte klarat sina högstadiebetyg. Läraren poängterar att 

överlämningen då innehöll information om det fanns eventuella diagnoser eller en social 

problematik.  

 

Beskrivning av initiativ och lösningar  

Utifrån lärarnas berättelser har det framkommit att då överlämningsdokumentationen 

och informationen kring eleverna har varit bristfällig och av mycket varierande kvalitet, 

har varje skola funnit sitt sätt för att få kompletterande information. Zion lyfter fram 

sina tankar kring sitt sätt att hantera bristfällig information. 

 
”Sen måste ju jag tänka på också att … ja, vad ska jag lägga min energi. Vad 

ska jag gör och vad kan jag påverka? Är det värt tiden att jaga information 

som inte initialt finns eller har getts till mig? Kanske måste vi skapa ett eget 

början-av-läsårs-test i olika ämnen för att få egen koll?” 

 

Några av de intervjuade förklarar att de har förändrat sitt mottagande av eleverna genom 

att bjuda in till intervju. Lärarna framställer att de bjuder in elev och vårdnadshavare, 
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som kan vara förälder eller god man. Kim skildrar sin tanke kring intervjuer med elev 

och vårdnadshavare:  

 
”Om jag är mentor vill jag gärna ha den första kontakten själv. För då har 

man redan börjat bygga en relation kring eleven … .”  

 

Den intervjuade återger gången gällande intervjun. Läraren berättar att elev och 

vårdnadshavare bjuds in på intervju så att skolan kan få ta del av den information de 

besitter. Den information som erhålls vid intervjun ger mycket information kring 

eleven. Läraren fortsätter sitt berättande och anger att skolan har en intervjuguide som 

intervjuaren kan följa. Nytt för detta år är att mentorn genomför intervjuerna. Läraren 

betonar att skolan även har skapat en blankett, som de önskar att alla avlämnande 

grundskolor ska använda sig av inför överlämningen. Intervjumallen är liknande den 

överlämnandeblankett som är gjord. Läraren utvecklar sitt beskrivande om lösningar för 

att kunna möta eleven och redogör att lärarna gör olika slags övningar, moment och test 

för att skapa sig en egen bild av eleven och veta hur undervisningen ska läggas upp. 

 

På min fråga hur de intervjuade möter den bristande överlämningsdokumentationen 

svarar en av lärarna att de har egna kartläggare, som i sina tjänster har i uppdrag att 

kartlägga elever. Varje elev har ett introduktionssamtal, en liten intervju och där läggs 

en studieplan upp där det framgår vilka ämnen eleven ska läsa och hur länge 

studieplanen är tänkt att gälla. Läraren berättar att skolan har olika tester som de 

framställer själva med syfte att få information elevernas språkliga nivå i svenska. Dessa 

tester görs i början av läsårsstart, testerna rättas och sedan skapas olika grupper utifrån 

dessa tester. Den intervjuade fortsätter redogöra för att skolan även har påbörjat ett 

samarbete med en av högstadieskolorna där olika tester skickas till grundskolan för att 

sedan skickas tillbaka till Språkintroduktionen för rättning. När rättningen av lärare på 

Språkintroduktionen är klar får försteläraren på högstadieskolan tillbaka testerna. 

Utifrån detta ser både läraren på Språkintroduktionen och försteläraren på 

högstadieskolan var eleverna till läsårsstart ska vara, Språkintroduktion eller annat 

Introduktionsprogram. Sam lyfter fram syftet med samarbetet mellan 

Språkintroduktionen och grundskolan:   

 
”Vi måste hitta en nivå där vi jobbar likadant så att överlämningen blir 

smidig för eleven.” 
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Under intervjuerna rapporterar flera av lärarna att egna tester och moment görs för att de 

ska kunna skaffa sig en bild om var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Lärarna 

återger att det inför varje läsårsstart görs tester på skolan för att kunna nivågruppera 

eleverna och dessa tester gäller framför allt svenska språket.  

Lee återger under samtalet rörande att skaffa sig en bild om var eleven befinner sig:  

 
”Ja, ofta måste jag ju komplettera med, genom att själv skapa en egen bild. 

Kanske inte så bra på att lita på andra människor. Jag gör gärna själv. 

Eleven ska visa själv. Däremot kräver jag inte att eleven visar gång på gång 

om jag vet att annan lärare har kollat av det.” 

 

En av lärarna redogör för att de gör olika uppgifter, moment och tester vid läsårsstart 

gällande svenskan som sedan användes som underlag för gruppindelningen i svenska.  

Läraren berättar vidare att även andra lärare gjorde olika insatser för att kunna möta 

eleven där den var och för att kunna individanpassa undervisningen.  

 

7.3 Beskrivning av användning av överlämningsinformation  

De intervjuade framställer att den information som följer med eleven ligger till grund 

för vilken grupp eleven ska tillhöra, vilken nivå eleven ska läsa på och vilka ämnen 

eleven ska läsa. Informationen som de får vid överlämningen ligger också till grund för 

hur de ska kunna förbereda sig på bästa sätt för att möta eleven. Någon lärare poängterar 

frågan om hur stort ett eventuellt behov av samarbete mellan olika professioner på 

skolan är: rektor, biträdande rektor, ungdomskonsulent, studie- och yrkesvägledare, 

speciallärare, specialpedagog, lärare och studiehandledare. De intervjuade illustrerar att 

får de ett bra underlag finns det bra förutsättningar att vara förberedda inför och vid 

läsårsstart. Lo berättar om sitt sätt att tänka kring den information som förekommer: 

  
”Den information du får den sätter du dig in i och försöker hitta lösningar 

kring den för att möta eleven så gott du kan.” ”Jag arbetar efter de 

förhållande som finns efter de förutsättningar som finns.” 

 

Lärarna anser det är av vikt att veta vilken skolbakgrund eleven har så att eleven hamnar 

rätt och möts rätt i skolsituationen. Är eleven analfabet, nybörjare eller har eleven 

kommit långt i sina svenskkunskaper och ämneskunskaper? Vilka förmågor har eleven 

med sig? Vad ska vi jobba vidare med och vad ska vi jobba med för att eleven ska 

kunna nå ett högre betyg? Sam belyser skillnader i skolerfarenhet: 

 
”Det måste få ta tid. Här på Språkintroduktionen får det ta tid. Vi har elever 

som går i flera år. Som jobbar på en viss nivå om de är långsamma, 

beroende på skolbakgrund. Vi har elever som kommer hit och kanske 
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aldrig har hållit i en penna. Och med rätt stöd får de ta god tid på sig. 

Jobba… upp sig. På *** så...det är jättestressigt för lärare och elever. Jag 

tror inte på det. Man lurar kanske också eleven att tro att den befinner sig 

på en annan nivå än vad den är. Vi har elever som kommer hit och säger 

jag har fått höra att det här kommer jag klara på ett år. Man lovar ... runt 

och håller tunt. Det får inte bli att man lurar eleven … utan hellre säger att: 

Du nu ska vi lugna ner det här. Vi ska noga titta på vad du behöver. Detta 

kommer ta tid. Du behöver … du ska få till dig ett helt nytt språk. Det är på 

så många olika lager det sker.”10 

 

Under intervjun belyser några av lärarna en brist i att det grundskolan säger inte 

överensstämmer med hur man på Språkintroduktionen uppfattar elevens nivå. Lärarna 

berättar att eleven hamnar i en grupp baserat på den information som grundskolan 

överlämnat. Robin delger sina tankar: 

 
”När de redan har börjat i en grupp, testa dem och flytta ner dem… det blir 

inte så bra, va. Då blir det ett jättebakslag för den eleven som tänker vad 

har jag nu hamnat. Här vill jag absolut inte va’.”  

 

Samtalet med en av läraren berör problematiken kring att tankarna om elevens kunskap 

inte överensstämmer mellan olika lärare. Läraren pratar om att de tillsammans måste 

hitta en grund för hur de ska jobba. Sam markerar särskilt i sin berättelse: 

 
”Det är lite känsligt, man vill inte kritisera hur andra jobbar med sina 

elever. Det är väldigt tabu.” 

 

Under intervjuerna skildrar flera av de intervjuade problematik då det blir fel gällande 

elev och grupp. Det underlag läraren har fått genom överlämningen ligger som underlag 

när eleverna placeras i en grupp. De understryker att om underlaget är träffsäkert finns 

stora chanser att eleven hamnar i rätt grupp är underlaget litet är risken stor att det blir 

fel. Sam poängterar i sin framställning under samtalet:   

 

”Kanske till och med har en överlämning på en elev som är jättebra. Då har vi 

stora möjligheter att placera eleven i rätt grupp direkt. För det är viktigt att 

man inte skiftar grupp. Särskilt inte neråt. Oj, du passar inte i den här 

gruppen… du måste flytta ner en grupp… det är katastrofalt dåligt att göra så. 

Tyvärr någon gång har man varit i ett sådant läge.” 

 

En av de intervjuade lyfter situationen när ingen information finns och att eleven då 

sätts in i den grupp där det finns plats. Lärarna skildrar att finns ingen 

överlämningsdokumentation ska beslut ändå fattas om i vilken grupp eleven ska 

tillhöra. Sam återger att det kan finnas olika slags kruxparameterar som gör att fel beslut 

fattas:  

 
”Det finns olika sådana där kruxparametrar som gör att man fattar fel beslut. 

Skit också… nu får jag… då brukar jag säga så här till en elev som är 

missnöjd: -Nu har vi gjort så här att i efterhand har vi sett att den här nivån 

ska passa DIG, det är inte du som ska passa in på nivån, utan vi anpassar 

efter dig. Nu har jag sett och varit väldigt noga med allting kring dig och 

observerat att du ... den här nivån passar dig. Så man vänder på det så det 

inte eleven det är fel på utan det är nivån… ska vara efter dig. Det brukar bli 

                                                 
10 *** är inlagt av författaren för att efterfölja konfidentialitetskravet. 
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vredet som liksom elever ... absolut ... det är för min skull ... ja, okej. Har 

man tabbat sig så får man ta på sig det. Men eleven ska känna att den är på 

rätt plats. Det är inte eleven som ska passa in utan vi ska passa…” 

 

De intervjuade berättar att det finns en fördel med en tydlig 

överlämningsdokumentation där det framgår att en elev har jobbat med ett speciellt 

område och klarat det på en viss nivå. Läraren framhåller att om den dokumentationen 

finns behöver eleven inte visa att den kan ytterligare en gång. Läraren markerar att finns 

det tydligt dokumenterat kan läraren förlita sig på att momentet och kunskapskravet är 

avklarat och eleven behöver inte göra samma sak ytterligare en gång. När jag ställt 

frågan om hur dokumentationen skulle se ut gällande lärarens ämne svarar Lee följande: 

 

”Historia – då behöver jag ganska mycket information, då vi ändå skalar 

ner kursen ganska mycket redan nu. Då kan jag inte bara utgå ifrån att 

eleverna har gjort allt som den har gjort för att kunna få ett betyg. Då skulle 

jag verkligen behöva vilka områden har jobbats med, hur de har jobbat med 

det så jag kan se vilka kunskapskrav den hade uppnått. Jag hade gärna haft 

ett exempel på något bedömningsmoment som eleven hade gjort. Om det 

finns något prov eller inlämningsuppgift som eleven hade gjort. Så att man 

kan se att på den här nivån har de jobbat på den här skolan. Den här nivån 

har eleven visat. Det är nog mer önskemål än realistiskt.”  

 

På frågan kring hur den dokumentation de får gällande eleven används berättar de att 

den sätts in i en elevakt eller pärm. Lärarna återger att de kontinuerligt sätter in 

dokumentation som skapas under tiden eleverna går på Språkintroduktionen. Lärarna 

påtalatar att rätt information ska till rätt person eller instans. De säger att den som är 

ansvarig samordnare eller mentor ser till att ansvarig och undervisande lärare får ta del 

av den information som berör. De intervjuade berättar att gäller det information som 

erhållits gällande exempelvis hälsotillstånd eller annat ges den informationen till 

berörda personer. 

 

7.4 Beskrivning av efterfrågad information 

När frågan har ställts om vilken information lärarna efterfrågar svarar de att de vill ha 

information om överlämnande mentor, överlämnande lärare, överlämnande 

specialpedagog eller speciallärare om det har varit någon inblandad överlämnande 

studie- och yrkesvägledare och kontaktuppgifter så att dessa går att nå vid ett eventuellt 

behov. Utöver denna information önskar mottagande lärare få uppgifter om eleven. De 

intervjuade förtydligar att de efterfrågade uppgifterna innefattar personuppgifter, namn, 

adress, personnummer, telefonnummer, ankomst till Sverige, vilket land och plats, 

födelseland och plats. Information om elevens modersmål är viktigt att få information 

om. Ytterligare information om eleven gällande elevens skolbakgrund i hemlandet och 

kortfattad information om vad den innehåller och om det finns intygade betyg därifrån. 
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Lärarna berättar vidare att de vill ha information om elevens studievana, hur väl eleven 

kan läsa, skriva och tala på modersmålet. Har eleven gått i skola i Sverige vill lärarna ha 

information om detta. Lärarna delger frågor för att förtydliga vad de efterfrågar. Vilka 

grundskoleämnen har eleven läst och på vilken nivå och motsvarande år i grundskolan? 

I det skrivna ska det framgå var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och om 

eleven har betyg ska det framgå. Har eleven fått studiehandledning, på vilket språk och i 

vilken omfattning i så fall är också värdefull information som efterfrågas. Om eleven 

har haft något åtgärdsprogram upprättat vill mottagarna ta del av detta samt om det har 

gjorts några extra anpassningar vill de ha information om dessa. Vilka insatser har 

gjorts för eleven och vilka av dessa insatser har inte fungerat och vilka har fungerat? 

Övrig information som kan vara av intresse är elevens fritidsintresse och framtidsmål.  

Lärarna har ytterligare svar att delge kring önskan om vad de vill ha för information. De 

vill, utöver information om eleven, få information om vårdnadshavare och dennes 

kontaktuppgifter. Lärarna fortsätter och markerar att de vill ha information om elevs 

hälsa och om det är något speciellt som lärarna behöver känna till önskas. Lärarna 

påtalar vikten av kontaktuppgifter till skolsköterska så att skolsköterskan på deras skola 

kan få ta del av informationen. Finns det någon övrig kontaktperson eller annan 

myndighet, exempelvis Socialtjänsten, där kontaktuppgifter kan vara värdefulla att ta 

del av. Det finns utrymme för att lämna övrig information som anses vara av värde för 

mottagande skola. De intervjuade nämner sekretess och det ska det självklart tas hänsyn 

till och rätt information ska till rätt person.  

 

På min fråga om vad de intervjuade vill ha för information har alla svarat att det vill ha 

kunskap om elevens kunskapsutveckling. Vilka förmågor har eleven? Vilka moment har 

eleven arbetat med och vilka moment har eleven ännu inte hunnit arbeta med? Har 

eleven klarat av något eller några av de moment eleven har arbetat med ska det tydligt 

framgå och då gärna vilken betygsnivå eleven klarade momentet eller momenten på. 

Lärarna berättar att om en elev har gjort ett eller flera moment och visat att den klarar av 

det eller de momenten ska eleven inte behöva visa det igen och igen. Några av de 

intervjuade nämner skriftliga omdömen och att de vill att det ska framgå vilken som 

varit undervisande lärare.  

 

De intervjuade pratar om elevens progression och att de vill fortsätta bygga utifrån där 

eleven befinner sig, så att eleven kan fortsätta att utvecklas och gå vidare i sin 
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kunskapsutveckling. Lärarna återger att de önskar specifik information så att de ska 

kunna individanpassa utifrån eleven och följa upp och med elevens utveckling. Zion 

framhäver likvärdighet och vikten av skriftlig överlämning ur ett elevperspektiv: 

 
”Om det fanns en tydlighet så att alla pratar samma språk och menar 

samma sak, jobbar mot samma mål och … ja… då finns chansen att det blir 

likvärdigt. Eleven kan tydligt följa sin progression och utveckling. Det ska 

inte hänga på en lärare, en skola. Målet är likvärdighet. Progression. Det 

ska vara ett tydligt överlämningspapper som kan skickas eller finnas 

digitalt… det följer eleven. Om lärare byter jobb eller elev flyttar… spelar 

ingen roll… allt finns.” 
 

Alla de intervjuade uttrycker att de vill ha information skriftligt. De framhåller att 

informationen ska var tydlig och lätt att förstå. Det ska finnas med, vem som skrivit 

informationen så att det går att kontakta personen i fråga om det skulle uppkomma 

frågor. Under samtalet med Lo berörs vikten av skriftlig dokumentation. Om en person 

besitter information och den informationen inte finns nedtecknad på papper är det lätt 

att den information som personen besitter, inte förs vidare eller rent av försvinner med 

personen. Samtalet berör lärarbyten och vad som händer när en lärare, som inte 

dokumenterat, försvinner från arbetsplatsen. På min fråga om hur man ska styra upp 

situationen svarar Lo:  

 
”Ja det tror jag att det måste fås på papper, eller på något sätt att man kan 

gå in och skriva in i någonstans … den här progressionen finns eller den 

här personen behöver träna på det här…ju mer ska inte säga detaljer, men 

detaljer kan vara ganska avgöra när det gäller språkintroduktion. Någon 

kan ha kommit väldigt långt i sin språkutveckling, men det fattas en liten 

del.” Alltså, det är inte bara att sätta dem i en grupp och ja, men de kan 

hålla igång med det där ett par månader. Man måste vara mer specifik och 

individualisera.” 

 

De intervjuade betonar elevens språkliga nivå och att de efterfrågar information om 

elevens språkliga nivå i svenska. Lärarna efterfrågar att få veta vad eleverna har jobbat 

med i ämnet svenska och hur långt har eleven kommit i sin språkutveckling. Några av 

lärarna efterfrågade också bedömningsmoment som eleven gjort, prov och 

inlämningsuppgifter. Lärarna åskådliggör att får de detta kan de skaffa sig en bild av 

vad eleven jobbat med och på vilken nivå. Flera av lärarna nämner ordet nivå under 

intervjun. Lärarna anger att de eftersöker en gemensam nivå, som bör hittas där alla 

jobbar likadant så att överlämningen blir smidig för eleven. Lärarna efterfrågar 

gemensamma rutiner och strukturer. 
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8 Analys  

I avsnittet som följer presenteras studiens analys. Utgångspunkten har varit de olika 

frågeställningarna, vars svar från resultatet analyseras, med hjälp av tidigare forskning 

och teori. Upplägget i detta avsnitt följer upplägget i resultatdelen. Detta med avsikten 

att det ska vara en tydlig struktur och lätt att följa som läsare. 

 

8.1 Framställning av överlämning 

Studiens deltagare uppmärksammar att det inte finns vedertagna rutiner att följa. De 

intervjuade efterfrågar en rutin och struktur för att det ska bli så bra som möjligt för alla 

inblandade parter, en smidig övergång. I enlighet med andra studier framkommer att om 

det finns en kunskap om eleverna och deras behov ska den användas vid en övergång 

för att underlätta densamme. Rekommendationer kring ett övergångsarbete gör att en 

övergång fungerar tillfredställande (Warrell 2010). Är det så att det finns problematik 

kring eleven kan en övergångs-IEP11 med fördel användas (Wehman & Targett 2011). 

Wehman och Targett (2011) betonar att en övergångsplanering bör göras tidigt för att 

inte riskera att eleven får en bristande och resultatlös utbildning. Vidare konstaterar 

Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) att det är viktigt, vad gäller 

systematiska övergångar, att vårdnadshavare inkluderas. Läraren anses spela en 

väsentlig roll i att skapa en god grund för eleven och här behövs tid för läraren att lära 

känna eleven och dennes behov (von Wright 2002).  

 

De intervjuade lärarna påtalade att det är olika gällande vilka yrkesgrupper och personer 

som är med vid en överlämning och att det skiftar beroende på vilken skola det gäller. 

Olika tidigare studier belyser delaktighet och samverkan. Hellberg och Kjellberg (2012) 

återger att det krävs en mångfald av aktörer som samverkar för att underlätta 

övergångsprocessen. I de fall en aktör inte uppfattar sig som en del i det arbete som ska 

fortgå, kan det bli svårigheter för samverkan (Lundgren & Magnusson 2009).  

 

De intervjuade lärarna skildrar att överlämning sker innan eleverna har börjat och de har 

inte träffat eleverna. Vilket perspektiv de olika inblandade intar är av vikt för 

förhållningssättet (Aspelin & Persson 2011; Emanuelsson & Persson & Rosenqvist 

                                                 
11 I en övergångs-IEP finns information om arbete, samhälls- och sociala färdigheter, läskunnighet och 

självbestämmande. 
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2001; Persson 2013; von Wright 2000). Detta kan ses som en kategorisering och eleven 

ses ur ett punktuellt perspektiv (Emanuelsson & Persson & Rosenqvist 2001; Persson 

2013; von Wright 2002). Eleven är ett objekt, som är beständigt, där läraren ska åtgärda 

elevens svaga sidor för att eleven ska ha en chans att klara skolans krav (von Wright 

2001).  

 

En av studiens intervjuade lärare beskriver att ”det är en helt annan procedur än om du 

är född i Sverige”. I en studie gjord av Bouakaz och Bunar (2015) påtalar de att en elev 

som kommer till Sverige står inför många nya intryck i ett för dem nytt land. Det finns 

likheter och det finns skillnader i undervisningen mellan länder och det är viktigt att ta 

tillvara på elevens läridentitet. Med stöd av tidigare forskning och teori framkommer att 

läraren som möter eleven behöver denna kunskap för att kunna möta eleven och genom 

samspel bygga en relation för att utveckla färdigheter och förmågor (Aspelin & Persson 

2011; Emanuelsson & Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013; von Wright 2000). 

Läraren som möter eleven där eleven befinner sig och bygger en relation har ett 

relationellt förhållningssätt. Elever som går på Språkintroduktionen etiketteras som 

nyanlända elever, de är som studiens lärare säger, inte födda i Sverige, men de är elever. 

Charon (2010) påtalar att när ett uttryck eller en symbol används finns en risk för att 

olika tolkningar görs och detta kan skapa felaktiga tolkningar.  

 

8.2 Framställning av överlämningsdokumentation 

Studiens lärare beskriver att den information de får är bristfällig eller obefintlig. De 

redogör för att det går att finna stor variation i den information som ges och de 

konstaterar att det är olika beroende på skola, men även lärare. Lärarna vill hitta ett 

samförstånd för att kunna möta eleven på bästa sätt. Idag arbetar skolorna olika och det 

försvårar. Enligt Asp-Onsjö (2012) ska den egna verksamheten forma sina dokument 

utifrån verksamhetens arbetssätt.  

 

Lärarna i denna studie beskriver att det i den överlämning de får så går det att utläsa 

sociala formuleringar. Utifrån en teoretisk utgångspunkt har den som skrivit fokus på 

brister hos individen och genom detta intar den som skriver ett punktuellt perspektiv. 

Svårigheten ligger hos eleven och det är bristerna hos individen som är i fokus. 

Pedagogiken och lärmiljön tas inte i beaktande (Emanuelsson & Persson & Rosenqvist 

2001; Persson 2013; von Wright 2002). Jämlikt tidigare studier benämns hanteringen av 
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individen i det skrivna och resultatet av en byråkratisk hantering av individen.  

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) och Asp-Onsjö (2008) skriver att det i 

överlämningsdokumentationen skrivs om eleven som individ och om elevens attityd och 

beteende. I och med detta ligger problematiken hos eleven, elevens identitet ligger i 

elevens beteende. Ett resultat av denna byråkratiska hantering blir att skolans ansvar 

minskar, eftersom problemet placeras hos individen i och med nedtecknandet i 

överlämningsdokumentationen (Basic 2012). Asp-Onsjö (2012) skriver att en 

dokumentation är ett maktmedel och de som har tolkningsföreträde är skolan.  

 

Denna studies intervjuade lärare delger information om att de ser en svårighet med att 

möta eleven och att kunna individualisera utifrån den bristfälliga överlämning de får 

samt att lärarna framhåller att det saknas information om det finns någon problematik, 

extra anpassningar eller behov av särskilt stöd. Lärarna återger i studien att de saknar 

information för att kunna möta eleven.  Utifrån en teoretisk utgångspunkt belyser 

lärarna i studien att deras sätt och handlingar får en aktiv roll i samspel med eleven och 

elevens behov. Studiens lärare utgår ifrån ett relationellt perspektiv när de resonerar 

(Aspelin & Persson 2011; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013; 

von Wright 2002).  

 

Lärarna i denna studie uttrycker att de vill se en progression och utveckling hos eleverna 

och de vill utifrån det få information om eleven. Utöver detta delger de intervjuade 

lärarna att de vill skaffa sig en egen bild av eleven. Lärarna beskriver att de vill att 

eleven ska nå målen och kunskapskraven. Intas en teoretisk synvinkel på resonemangen 

studiens lärare för uttrycker de att miljön och pedagogiken går att förändra och därmed 

har de ett relationellt perspektiv.  

 

Asp-Onsjö (2008) framhåller i sin analys att lärarna förväntas se individen och de behov 

individen har, utifrån detta är det läraren som avgör vem som är i behov av särskilt stöd 

och hur det särskilda stödet ska ske. I enlighet med annan tidigare forskning framhålls 

att om det utförs en kartläggning erhålls information om elevens personliga 

tankeförmåga och läridentitet som ska ligga till grund för utformningen av 

undervisningen och eventuella pedagogiska anpassningar (Bouakaz & Bunar 2015; 

Bunar 2015; Fischbein 2007). I tidigare studier utförda av Ahtolaa et. al. (2011) och 

Möllås (2009) framkommer det att lärare efterfrågar information om åtgärder kring 
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eleven för att kunna stötta eleven att nå målen för utbildningen. Jämlikt annan forskning 

framkommer det att lärarna genom att de får information om anpassning och 

samordning kan skapa effektiv undervisning och därmed ger undervisningen positiva 

resultat. Lärande sker genom samspelet (Ahtolaa et. al. 2011; Axelsson 2015) och 

lärarna efterfrågar information för att kunna lyckas i sitt samspel med eleverna. Om det 

är så att informationen är bristfällig kan samspelet mellan olika aktörer bli ett hinder, 

väntan på stödinsatser och samverkan kan innebära negativa konsekvenser för eleven 

(Möllås 2009). I och med bristande dokumentation kan konsekvensen bli att eleven får 

göra om en och samma sak flera gånger och en känsla av att börja om infinner sig hos 

eleven samt att svenska skolans låga krav blir ett hot mot elevens framtida utbildning i 

enlighet med tidigare studier gjorda av Axelsson (2015) och Bouakaz och Bunar (2015). 

Denna studies lärare bekräftar det tidigare forskning lyfter fram då de uttalar att deras 

elever ibland får göra om en och samma sak mer än en gång, eftersom det saknas 

dokumentation.  

 

Framställning av initiativ och lösningar då överlämningsinformationen varit 

bristfällig 

Utifrån berättelser från studiens intervjuade lärare framkom att de har funnit egna 

lösningar för att få information, då informationen de fått varit bristfällig. Lärarna 

beskriver i studien att de vill ha information om elevens kunskapsutveckling och 

information om vem eleven är. De ger i studien uttryck för att de vill lära känna eleven 

och vem eleven är. Lärarna berättar under studiens gång att de vill skaffa sig en egen 

bild av eleven och läraren har en ambition av att bygga en relation med eleven och 

genom det arbeta vidare för att eleven ska kunna lyckas i sitt lärande. Med en teoretisk 

utgångspunkt för studiens lärare ett resonemang med sin grund i ett relationellt 

perspektiv (Aspelin & Persson 2011; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; 

Persson 2013; von Wright 2002).  

 

Studiens intervjuade lärare understryker att ett sätt att få mer information och att 

samtidigt börja bygga en relation kring eleven är genom att genomföra intervjuer med 

elev och vårdnadshavare. Det de intervjuade lärarna betonar är att de vill lära känna 

eleven och börja bygga ett samarbete med vårdnadshavare. Med utgångspunkt i den 

symboliska interaktionismen beskriver lärarna ett sätt att skapa en arena för ett möte 
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med avsikten av att skapa en social relation. Blumer (1986) och Charon (2010) skildrar 

att människor utvecklas och förändras genom ett socialt samspel.  

 

Med tanke på att studiens lärare skildrar att, eleven och vårdnadshavaren får berätta om 

eleven, det blir ett vem som beskrivs i det mötet. När sedan den sociala interaktionen 

börjar i skolmiljön då lärare och elev möts sker ett pedagogiskt möte (Aspelin & 

Persson 2011; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013; von Wright 

2002). I enlighet med studien gjord av Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber 

(2000) är det en fördel att göra vårdnadshavare delaktig vid systematiska övergångar 

och det är viktigt att skolan arbetar med att skapa en känsla av gemenskap och 

tillhörighet.  

 

I denna studie skildrar flera av de intervjuade lärarna att de gör olika slags övningar, 

moment och tester för att få en bild av elevens kunskaper. Lärarna framställer att de 

framför allt vill veta vilken språklig nivå eleverna befinner sig på, men även andra 

lärare i andra ämnen gör olika tester för att skapa sig en bild av elevens kunskapsnivå. 

Det som framgår i tidigare forskning är att när lärarna har information kan de bygga en 

relation med eleven för att samspel frammana progression i elevens lärarende. Det 

framkommer i flertalet studier att kartläggning är en viktig informationskälla (Axelsson 

2015; Bouakaz & Bunar 2015; Bunar 2015; Fischbein 2007). Ur en teoretisk 

utgångspunkt har lärarna i denna studie till att börja med ett punktuellt perspektiv för att 

sedan övergå till ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson 2011; Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013; von Wright 2002).  

 

Andréasson och Asplund Carlsson (2009) fann i sina analyser att tester gjordes när 

elever hade svårigheter och de användes för att analysera och diagnostisera. Lärarna i 

denna studie beskriver istället att de använder testerna som en del av en kartläggning, 

som sedan ska ligga till grund för elevens utbildning. Detta resonemang 

överensstämmer med vad Fischbein (2007); Bouakaz och Bunar (2015) och Bunar 

(2015) framhåller i sina studier. Det denna studiens lärare gör, i och med tester, är i 

enlighet med Lundahl (2014) och Sadler (1989) resonemang, en summativa bedömning, 

som sammanfattar var eleven ligger i sin kunskapsnivå och den sammanfattar en 

prestation. 
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8.3 Framställning av användning av överlämningsinformation  

I lärarnas beskrivningar återges att den information som erhålls ligger till grund för 

vilken grupp eleven ska tillhöra, vilken nivå eleven ska läsa på och vilka ämnen eleven 

ska läsa. Överlämningsdokumentationen blir ett underlag för mottagande lärare att föra 

diskussion, vilket överensstämmer med vad Asp-Onsjö (2008) fann. Ahtolaa et. al. 

(2011) fann i sin studie att informationen ligger till grund för undervisning och genom 

den finns möjligheter att möta eleven som individ och utifrån de behov eleven har. I och 

med detta förhållningssätt antar läraren ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson 

2011; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013; von Wright 2002). 

 

Studiens lärare framhåller att det har varit en diskrepans gällande det skrivna i 

dokumentet och deras bedömning gällande elevers kunskapsutveckling och nivå. De 

intervjuade lärarna omtalade i studien att detta resulterade i att elever hamnade i fel 

grupp och ett byte av grupp behövde ske. I enlighet med studien gjort av Anderson, 

Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) visade det sig att eleven inte var akademiskt 

förberedd för en övergång. Att eleverna inte var akademiskt förberedda och att 

överlämningsdokumentationen som denna studies lärare fått inte överensstämde, 

upptäckte lärarna i det sociala samspelet och i mötet med eleven. Genom den sociala 

interaktionen uppmärksammades diskrepansen. I enlighet med den symboliska 

interaktionismen, genom Blumer (1986) och Charon (2010) exemplifieras att en avsänd 

symbol kan innebära att mottagare och sändare är överens, men också att det kan skapa 

en konflikt. Lärarna i denna studie talar om att de problematiserade undervisningen, inte 

eleven och därmed har läraren ett relationellt perspektiv (Aspelin & Persson 2011; 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013; von Wright 2000).  

Lärarna i denna studie konstaterar att det inte är en optimal situation för någon när det 

har blivit fel för en elev då det påverkar eleven. I tidigare forskning gjord av Anderson, 

Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) konstateras att när det sker ett byte av grupp 

genomgår eleven en social diskontinuitet genom att byte av elevgrupp, byte av lärare 

sker och detta påverkar känslan av tillhörighet.  

 

8.4 Framställning av efterfrågad information  

På frågan vilken information som önskades vid en överlämning var de intervjuades svar 

genomtänkta och deras svar avslöjade att frågan hade diskuterats. Lärarna ger 

detaljerade tankar om vilken information de eftersökte och listan var lång. Att frågan 
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har kommit upp och diskuterats beror på att den information de tidigare tagit emot varit 

bristfällig eller obefintlig. Exempelvis har dokument skapats för att ge till avlämnande 

skola och samarbete har initierats för att skapa likvärdighet inför en överlämning.  

 

De intervjuade lärarna beskriver att de vill ha skriftlig information som är tydlig och lätt 

att förstå. I enlighet med andra studier berättar lärare att de vill ha information så att de 

kan möta eleven på bästa sätt i undervisningen utifrån individen (Ahtolaa et. al 2011; 

Andréasson och Asplund Carlsson 2009; Fischbein 2007) och detta överensstämmer 

med vad denna studies lärare efterfrågar. Ytterligare berättar lärarna i denna studie att 

de vill ha information gällande elevens tidigare kunskap, kunskapsutveckling och 

läridentitet, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Ahtolaa et. al 2011; 

Bouakaz & Bunar 2015; Bunar 2015; Fischbein 2007; Lundahl 2014; Möllås 2009; 

Sadler 1989).  

 

Denna studies lärare efterfrågar informativ information för att ha möjlighet att 

samordna, se över resurser för att kunna ge eleverna bästa möjliga start och möjlighet 

till en positiv utveckling och denna önskan och efterfrågan återfinns i tidigare forskning 

(Ahtolaa et. al. 2011; Hellberg & Kjellberg 2012; Möllås 2009).  

 

Någon av de intervjuade lärarna sade sig gärna ta emot bedömningsmoment, prov och 

inlämningsuppgifter. I enlighet med Andréasson och Asplund Carlsson (2009) var tester 

något som ofta är med i den elevdokumentation som finns. 

 

I denna studie skildrar intervjuade lärare att de vill ha information om alla elever som 

börjar på skolan. De efterlyser rätt och tydlig information om eleverna för att de som 

lärare ska kunna få de rätta förutsättningarna att kunna möta eleven och för att de 

tillsammans ska kunna arbeta mot målet att eleven ska klara utbildningen. Bouakaz och 

Bunar (2015) och Bunar (2015) betonar att elevens kunskaper och lärstilar utgör en 

grund att arbeta vidare med. Om denna grund finns ges det stora chanser att elevens 

skolgång blir positiv. von Wright (2000) skriver att lärarens tanke om relation som 

grund med eleven i det pedagogiska arbetet överensstämmer med det interaktionistiska 

synsättet. Det lärarna i denna studie efterlyser är förutsättningar att kunna samspela med 

eleven och få en grund att skapa en relation med eleven för att kunna gå vidare i det 

pedagogiska arbetet.  Detta överensstämmer med studien av Aspelin och Persson (2011) 
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som anser att pedagogik växer fram genom relation. Möllås (2009) uttrycker att eleven 

ska vara delaktig i sin utveckling. Lundahl (2014) och Sadler (1989) beskriver att 

lärandet sker i ett samspel mellan lärare och elev, vilket kan ske genom formativ 

bedömning. Detta berörs av lärarna i denna studie. De har en önskan om adekvat 

information och de har tankar om att de vill samspela med eleverna. De intervjuade 

lärarna i denna studie pratar om att de vill se en progression i elevens 

kunskapsutveckling och det är viktigt att ha med eleven och att eleven förstår och är 

delaktig i processen.  

 

9 Diskussion 

I föreliggande avsnitt diskuteras studiens resultat, metod och tankar om vidare 

forskning. 

 

9.1 Resultatdiskussion 

Avsikten med studien var att ta del av och analysera muntliga framställningar i form av 

intervjuer med lärare på gymnasiets Språkintroduktion. 

 

En systematisk övergång (Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber 2000) är en 

övergång som är förutsägbar och alla vet om att den kommer att ske. Utifrån att en 

övergång är systematisk borde det finnas förutsättningar att ha tydliga rutiner kring 

övergången och en samverkan mellan de stadier som är involverade, så som Anderson, 

Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) exemplifierar i sin studie. De lyfter fram att 

det finns goda grundläggande delar som bör följas och utföras för att övergången ska bli 

gynnsam. I enlighet med deras studie framkommer att i de fall elever förbereds inför 

övergången finns förutsättningar för att övergången blir effektfull, uteblir stöd kan det 

bli problematiskt (Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber 2000). I denna studie 

påtalar de intervjuade lärarna att det inte finns några direkta rutiner att följa, vilket kan 

innebära att de didaktiska konsekvenserna för den specialpedagogiska 

yrkesverksamheten riskerar att bli påtaglig för deras verksamhet genom att behovet av 

stödinsatser ökar, om övergången blir problematisk. Möllås (2009) konstaterar i sin 

studie att lärmiljön är central. Om inte lärmiljön är adekvat innebär det konsekvenser av 

organisatoriska åtgärder. Det krävs professionellt stöd och kompetens, vilket kräver 

resurser och de specialpedagogiska insatserna blir trängande för hela skolan.  Det finns 
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också en ökad risk att eleven slutar skolan (Anderson, Jacobs, Schramm & Splittgerber 

2000).  

 

Utbildningsdepartementet (2010) påtalar att en övergång är kritisk och då främst 

gällande elever i behov av särskilt stöd. Information kan gå till spillo och det får 

konsekvenser för elevernas fortsatta studier. De intervjuade lärarna i studien vittnar om 

att det blir negativa konsekvenser för eleverna, då bristande eller obefintlig information 

finns. Lärarna återger också att det finns ett behov av att utveckla tydliga rutiner och 

samverkan gällande en övergång, då det vid studiens genomförande, enligt lärarnas 

utsago, inte fanns gemensamma rutiner. Detta överensstämmer även med de slutsatser 

som Skolverket (2014) kom fram till.  

 

Om det finns tydliga rutiner kan läraren följa dessa och eleverna kan förberedas och 

mötas där de befinner sig. Genom att eleven möts där den befinner sig kan eleven göras 

starkare i sig och detta leder till att övergången blir passande. Möts eleven inte där 

eleven befinner sig är risken stor att det krävs extra anpassningar och särskilt stöd för att 

eleven ska nå minst betyget E och ha en chans att fullgöra sin utbildning. Skapas 

däremot en fungerande lärmiljö minimeras behovet av extra anpassningar och särskilt 

stöd, eftersom lärmiljön är anpassad utifrån elevernas behov. De didaktiska 

konsekvenserna blir att det blir ett fåtal elever som behöver särskilt stöd vid särskilda 

tillfällen, då lärsituationen och lärmiljön kräver detta. Förutsättningarna för att eleven 

ska få känna tillhörighet och meningsfullhet i ett socialt nätverk är större om eleven 

möts där den befinner sig. I enlighet med von Wright (2000) och Blumer (1986) så är 

mening en följd av social interaktion och den uppkommer av skeenden. Mening skapas 

genom social interaktion.  

 

Utbildningsdepartementets (2010) utredning kom fram till att en framgångsfaktor för en 

tillfredsställande övergång är att elevdokumentationen håller hög kvalitet. En bra 

kartläggning skapar goda förutsättningar för att eleverna ska få en bra start i den 

svenska skolan (Bouakaz & Bunar 2015; Bunar 2015; Fischbein 2007). Lundgren och 

Magnusson (2009) fann i sin studie att IT-systemet var ett bra system gällande snabb 

och tydlig information. Har då alla skolor i Sverige, eller inom en och samma kommun, 

ett enhetligt system som skulle kunna fungera för säker och snabb överföring gällande 

dokumentation?  
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Enligt de intervjuade i studien efterfrågar de information om elevens tidigare kunskaper, 

kunskapsutveckling och de åtgärder som krävdes för att eleven skulle nå målen för 

utbildningen. Lärarna önskade få information om både summativ och formativ 

bedömning. Om elevens kunskapsutveckling inte finns dokumenterad är det svårt att få 

en progression och en positiv utveckling i lärandet, enligt studiens intervjuade lärare. En 

konsekvens, vid bristfällig eller utebliven information, kan bli att det kommer krävas 

specialpedagogiska insatser av olika dignitet för att stötta eleven. Konsekvenserna för 

individen det berör kan bli förödande, inte bara på individbasis utan det blir negativa 

konsekvenser ur ett samhällsperspektiv. I sin studie skriver Hellberg & Kjellberg (2012) 

att det idag krävs en gymnasieexamen för att ha möjligheten att kunna studera vidare 

eller få ett arbete.  

 

Då liten eller ingen dokumentation finns gällande elevens kunskapsutveckling är risken 

stor att varje lärare måste börja om från början i sin undervisning. Det eleven har med 

sig går förlorat och eleven får en känsla av att börja om infinner sig. Detta skriver också 

Axelsson (2015) i sin studie där eleverna uttryckte en känsla av att börja om när de 

började på Språkintroduktionen. Denna studies lärare bekräftar detta då de belyser att 

eleverna behöver visa vad de kan då det inte finns någon dokumentation. Om ingen 

information finns kan det innebära att de får göra om samma moment flera gånger. 

Lärarna i denna studie berättar att om de skall sätta ett avgångsbetyg för årskurs 9 måste 

de därmed veta att alla kunskapskrav är avklarade. Finns inget dokumenterat får eleven 

visa läraren så att den har ett underlag för att kunna sätta ett betyg. Detta kan innebära 

att tiden för att hinna klara av sina studier är en riskfaktor. Ett annat scenario är att 

lärare antar att alla moment är avklarade och sätter ett slutbetyg på en elev, trots att alla 

kunskapskrav inte är genomgångna och avklarade. När eleven har ett avgångsbetyg och 

en avslutad grundskoleutbildning kan eleven gå vidare till studier på ett nationellt 

gymnasieprogram. Förväntningarna på eleven väl intagen på ett nationellt program är att 

den ska klara av studierna. Om eleven inte uppnår förväntningarna kommer det att 

krävas specialpedagogiska insatser för att eleven ska ha en chans att genomföra och 

avsluta sina studier, på det nationella programmet. I studien utförd av Anderson, Jacobs, 

Schramm och Splittgerber (2000) framhålls att det finns en ökad risk att eleven slutar 

skolan om en elev, exempelvis, inte är akademiskt förberedd inför nästa steg i 

utbildningen. 
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Det framkom i intervjuerna att det är en problematik då olika lärare inte har en 

överensstämmande uppfattning på var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling och 

kunskapsnivå. I studien utförd av Ahtolaa et. al. (2011) skriver de att den viktigaste 

faktorn som påverkar är hur väl fungerande och samspelta lärarna är tillsammans. De 

intervjuade lärarna uttalar att det blir en svårighet för eleven som behöver byta grupp, 

framför allt om eleven måste flyttas till en grupp med en lägre nivå. I studien skriven av 

Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) belyses organisatoriska 

diskontinuiteter och påverkan av känslan av tillhörighet. Om en elev byter grupp krävs 

nya anpassningar för att känna samhörighet. Något att ha i åtanke är också att under 

terminens och läsårets gång sker det förändringar i grupperna på gymnasiets 

Språkintroduktion. Elever kommer från en dag till en annan likväl som elever kan sluta 

från en dag till en annan. Detta påverkar gruppen och grupperna, men också individen i 

gruppen. Anderson, Jacobs, Schramm och Splittgerber (2000) formulerar att en 

försämring av självkänslan ökar markant om det sker andra förändringar i livet. Detta 

bekräftas av de intervjuade i denna studie då de berättar att det är en svårighet om en 

elev behöver byta grupp, framförallt påverkas eleven om den får flytta ner. Det är alltså 

viktigt för eleven att överlämningsdokumentationen blir korrekt och att lärarna har en 

samsyn.  

 

Blumer (1986) och Charon (2010) beskriver att om det finns en samsyn blir det en 

gemenskap som skapas. Är det så att det inte finns en samsyn och de inte tycker 

likadant är det risk att det blir en konflikt. I denna studie lyfter en av de intervjuade 

lärarna att det kan bli en konflikt. Läraren påtalar att det är känsligt att lyfta frågan när 

det är så att lärare har olika syn. Frågan är, enligt läraren i denna studie, tabubelagd. 

Den som får ta de största konsekvenserna av att lärarna inte har en samsyn är eleven. De 

didaktiska och specialpedagogiska konsekvenserna blir olika för olika elever och 

beroende på hur stor diskrepansen i samsynen är. 

 

De lärare som deltog i studien säger att de vill ha skriftlig information vid ett 

överlämnande. Det som ska vara med i en dokumentation är elevens 

kunskapsutveckling och det är individuella elever som beskrivs, vilket överensstämmer 

med vad Andréasson & Asplund Carlsson (2009) skriver. Denna studies lärare beskriver 

att elevers sociala situation kan beskrivas i den dokumentation som finns, vilket 
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överensstämmer med Andréasson och Asplund Carlsson (2009) och Asp-Onsjö (2012) 

iakttagelser. 

 

Genom att beskriva problematiken placeras eleven i en kategori, som är lätthanterlig för 

skolan, som är en byråkratisk organisation (Basic 2012; Emanuelsson & Persson & 

Rosenqvist 2001; Persson 2013; von Wright 2002). Basic (2012) och Lipsky (1980) 

understryker att en myndighetsperson har ett stort handlingsutrymme i sitt uppdrag och 

det understödjer en organisation att använda kategoriseringar i sitt språkanvändande. 

Genom att eleven blir kategoriserad finns en risk att eleven behandlas på liknande sätt 

som andra med samma problematik eller situation och undervisningen är lika för alla 

även om det inom elevgruppen finn stora variationer. Detta uppmärksammade 

Skolinspektionen (2009) i sin granskningsrapport. De fann att nyanlända elever inte fick 

den utbildning de hade rätt till utan alla fick en och samma undervisning oavsett behov. 

  

Asp-Onsjö (2012) formulerar att det skrivna om ett barn aldrig är neutralt. Genom det 

skrivna blir det ett maktmedel där skolan, som myndighet, har tolkningsföreträde. Den 

som läser det skrivna som återfinns i dokumentationen tolkar det som står skrivet, även 

eleven som läser det skrivna om sig tolkar det skrivna. Eleven påverkas av att läsa om 

sig själv i dokumentationen. Hur påverkas eleven om det inte finns någon 

dokumentation kring eleven? Är eleven obetydlig, ett oskrivet blad utan något värdefullt 

med sig? I studien gjord av Bouakaz och Bunar (2015) lyfter de fram att det eleven har 

med sig ska värdesättas. Om det nu endast finns bristfällig eller ingen dokumentation 

kring eleven som kommer till Språkintroduktionen, värdesätts då eleven och det eleven 

har med sig? I denna studie framkom det att det fanns bristfällig eller ingen 

dokumentation kring eleverna. Skapas ett samförstånd eller en konflikt i och med detta? 

Skapas ett samförstånd i betydelsen kan den avsända symbolen skapa en gemenskap. 

Men Blumer (1986) och Charon (2010) uttalar också att det finns risk för att det blir 

missförstånd och detta kan skapa en konflikt. Individen ser och förstår symbolen utifrån 

sin begreppsvärld så en och samma sak kan betyda olika för olika mottagare av det 

utsända. 

 

9.2 Metoddiskussion 

I denna studie valde jag att utgå från ett hermeneutiskt synsätt, hermeneutik betyder 

läran om tolkning. Jag ville genom detta angreppssätt få en förståelse. Min metodansats 
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var att göra kvalitativa forskningsintervjuer, som insamling av empiriskt material. Valet 

blev att göra enskilda intervjuer med lärare på gymnasiets Språkintroduktion, då syftet 

med studien var att ta del av lärares muntliga framställningar av övergången till 

gymnasiets Språkintroduktion. Intervjuerna gjordes utifrån en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuerna genomfördes utifrån en mall med öppna frågor, med ett 

utrymme för att kunna ställa följdfrågor och på så vis låta intervjun leva. Genom detta 

kunde en variation framkomma i de olika intervjuerna. Samspelet mellan intervjuare 

och de intervjuade skapar sitt och leder åt det håll de tillsammans skapar.  

 

Avgränsningsskäl och tidsskäl gjorde att endast kvalitativa intervjuer genomfördes.  

Istället för intervjuer kunde en enkät med samma frågor skickats ut till de intervjuade. 

Detta hade skapat en enhetlighet i frågorna och resultatet hade troligtvis gett ett annat 

utfall än det som intervjuerna gav. Att enkäter inte skickades ut var för att misstanke om 

enkättrötthet fanns. Observation hade kunnat göras vid ett eller flera 

överlämningsmöten. Avgränsningsskäl, tidsskäl och etisk aspekt gjorde att så inte blev 

fallet. Kvalitativa intervjuer var det som passade bäst med ansatsen att komma åt 

lärarnas berättelser. 

 

Intervjun blev ett tillfälle för de intervjuade att reflektera över överlämningen, 

överlämningsdokumentationen och användandet av den överlämningsdokumentation 

som erhölls. Under intervjuerna framkom tankar kring vad den egna verksamheten 

gjorde för att möta bristande eller obefintlig överlämningsdokumentation. Detta kan ses 

som en lärprocess för de inblandade (Bryman 2011). De intervjuade fick en chans att 

reflektera och sätta ord på sina tankar och de fick också en chans att tänka ytterligare en 

gång kring ämnet. Någon av de intervjuade uttryckte att det var värdefullt att få prata 

och bli lyssnad på utan att bli avbruten. De intervjuade uttryckte att intervjun var en 

värdefull och lärorik stund. Genom språket skapas en reflektion. Människan utvecklas 

genom att delta i ett socialt samspel (Blumer 1986; Charon 2010). 

 

Jag valde ett interaktionistiskt perspektiv för att det sociala samspelet är en 

utgångspunkt i lärandet och mötet med eleverna. Överensstämmelsen mellan ett 

interaktionistiskt synsätt och lärarens synsätt är när läraren vill bygga relation med 

eleven, för att kunna ha den som en utgångspunkt i det pedagogiska arbetet. Om 
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analysmetoden eller teorin varit en annan än valda hade troligen studien fått ett annat 

resultat.  

 

Blir frågeställningen besvarad? Under intervjun med de intervjuade formades unika 

berättelser som ledde åt sitt håll. Frågeställningarna besvarades på sitt sätt och nya 

tankar och berättelser skapades under intervjun och analysens gång. 

 

9.3 Vidare forskning 

Under arbetets gång har nya tankar och funderingar frambringats. De intervjuade har 

öppnat nya infallsvinklar och associationsbanor. Arbetet i sig skulle kunna fördjupas 

och breddas. Detta skulle kunna göras genom att ett större antal lärare på gymnasiets 

Språkintroduktion intervjuades. En studie med snarlikt tema hade kunnat göras ur ett 

elevperspektiv. Ytterligare en vinkling på en studie hade varit att göra intervjuer med 

andra yrkesgrupper, så som specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, 

rektorer, kuratorer eller skolsköterskor. 

 

En studie gällande elevernas berättelse kring övergången från grundskolan till 

Språkintroduktionen hade kunnat utföras, för att komma åt elevernas erfarenheter och 

berättelser. Hur uppfattar elever från grundskolan övergången till Språkintroduktionen? 

Hur väl förberedda känner sig eleverna? Var Språkintroduktionen det enda alternativet 

eller fanns det andra alternativa studievägar och vad var det som gjorde att det blev 

Språkintroduktionen? Påverkar formen på organisationen eleverna och deras studier? 

Detta ger uppslag för en jämförande studie mellan olika kommuners uppbyggnad av 

Språkintroduktionen och deras mottagande av elever i skolan. Är organisationen 

inkluderande eller segregerande? Hur väl förberedda är lärare och elevhälsa, på att möta 

elever som börjar på Språkintroduktionen? Vilka förutsättningar har de att möta 

eleverna som kommer? En studie hade kunnat titta på hur väl de olika aktörerna som 

finns kring elever på Språkintroduktionen, samverkar. 

 

En longitudinell studie som följer elever under deras väg från Språkintroduktionen till 

vidare studier och slutligen vägen mot arbete hade varit ett forskningsområde. Hur 

konkurrenskraftiga är eleverna på arbetsmarknaden och för vidare studier? 
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Bilaga 1 

11 Intervjuguide 

  

Intervjuguide - lärare som är verksamma inom gymnasiets Språkintroduktion. 

Presentation: namn, yrke, utbildning samt behörighet i årskurs och ämne, när avslutades 

utbildningen, antal år i yrket, antal år inom gymnasiets Språkintroduktion, vilken 

utbildning/nivå arbetar du med inom Språkintroduktionen, erfarenhet av nyanlända. 

  

  

• Hur genomförs överlämningen från grundskolan till gymnasiets 

Språkintroduktion (på din arbetsplats?) 

• Vilken personal är delaktiga vid mötet? 

• Vilken överlämningsdokumentation följer med vid överlämningen? 

• Hur använder du den information du fått ta del av?  

• Vilken information önskar du som mottagande lärare få från avlämnande skola? 

• Hur informeras undervisande lärare om elever vid övergången från grundskolan 

till gymnasiets Språkintroduktion? 

• Hur hanterar du situationen då informationen är bristande. Ge exempel. 

• Hur väl överensstämmer den information ni efterfrågar och den information ni 

erhåller?  

• Är det någonting mer du vill tillägga nu i slutet av intervjun? 
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Bilaga 2 

        Växjö 2017-05-XX 

12 Missivbrev 
Hej! 

Jag heter Sofie Hammarqvist och jag studerar min sista termin på Specialpedagog- 

programmet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska, under höstterminen 2017, skriva 

mitt examensarbete. Syftet med min uppsats är att analysera muntliga framställningar av 

lärare på gymnasiets Språkintroduktion om övergången av elever från grundskolan till 

Språkintroduktionen.  

  

För att få information som kan belysa mitt intresseområde önskar jag intervjua 

verksamma lärare inom gymnasiets Språkintroduktion. Därmed vill jag intervjua dig 

som besitter värdefull information för mig och mitt arbete. Intervjun kommer att ta 

maximalt 45 minuter och består av 10 frågor och min förhoppning är att vi ska få en 

givande diskussion. Jag har för avsikt att spela in vårt samtal och samtidigt göra 

stödanteckningar. Informationen som framkommer under intervjun kommer att 

behandlas konfidentiellt. Studiens material kommer att bearbetas och granskas av mig. 

När mitt arbete har blivit godkänt kommer jag att radera allt insamlat material. 

  

Jag har därmed en förfrågan om du skulle vilja delta i min studie. Jag följer genom 

arbetets gång Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ditt 

deltagande är frivilligt och kan närhelst avbrytas. Som intervjuad kommer du att vara 

avidentifierad och all information som skulle kunna koppla dig till studien kommer att 

ändras i uppsatsen.  

 

Har du möjlighet att delta i en intervju skulle jag önska att du hör av dig till mig via 

mail eller telefon. Har du vidare frågor är du välkommen att höra av dig via mail eller 

telefon. Mina kontaktuppgifter finner du nedan. Min handledare är Goran Basic och vill 

du kontakta honom når du honom via mail: XXX@lnu.se. Hör av dig senast XX/XX. 

  

Tack på förhand! Jag hoppas att vi ses. 

  

Med vänliga hälsningar  

Sofie Hammarqvist 

XXX@student.lnu.se 

Telefonnummer: XXX 

mailto:XXX@lnu.se

