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Förord 

Denna studie av Övergång och samverkan – En analys av Specialpedagogers 

uppfattningar ingår i det specialpedagogiska Programmet 90hp vid Linneuniversite tet 

och avslutar även vår utbildning vid detta program. 

Att skriva en kandidatuppsats har krävt både stöd och vägledning och den vi framföra llt 

vill rikta ett tack till är vår handledare, Goran Basic. Ett stort tack även till de informanter 

som ställt upp på intervjuer så att vi kunde genomföra vår studie. 

Vi vill även tacka våra kurskamrater som varit ett stort stöd under utbildningens gång 

samt våra kursledare Marianne Björn, Birgitta Lundberg, Kristina Hellberg och Ulla 

Gadler som under dessa år delgivit oss både kunskaper och erfarenheter.  

Avslutningsvis vill vi å det varmaste tacka våra familjer och våra vänner som på olika 

sätt stöttat oss genom både utbildning och uppsatsskrivande.  
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1. Inledning 

 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära” (SFS 2010:800 1 kap. 4 §).  

En tydlig ledning och stimulans är av stor betydelse för att elever ska kunna utvecklas 

och ta del av lärandet så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Skolverket (2014) 

beskriver hur övergångar kan främja en kontinuitet från förskolan till gymnasiet. För 

många elever är övergången från en verksamhet till en annan utan större hinder, men för 

elever i behov av särskilt stöd, är det viktigt att information kommer fram till mottagande 

skola för att ge eleven likvärdig möjlighet att nå kunskapsmålen. I dessa situationer har 

elevhälsan en stor roll vid övergången. Inom elevhälsan har specialpedagogen en viktig 

funktion vid en övergångsprocess, då det ofta är specialpedagogen som varit inkopplad 

kring elever med särskilda behov. Specialpedagogen kan då ses som en viktig länk till 

nästa skolform.  Detta är något vi många gånger uppmärksammat som problem för dessa 

elever, då informationen inte når fram till den nya skolan.  

 

Enligt Skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

(2014) är specialpedagogens främsta arbetsuppgift att underlätta för alla elever att uppnå 

sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. De ska se till att elever 

med svårigheter får rätt stöd samtidigt som de hela tiden arbetar för att utveckla 

pedagogiken. I läroplanen (Lpo 1994 & Lpf 1994) finns som ett målområde ”Övergång 

och samverkan” där det anges att elevernas utveckling och lärande i ett längre perspektiv 

ska stödjas.  Det ska ske ett samarbete med de gymnasiala utbildningar som eleverna 

fortsätter till. Grundskolans lärare, gymnasieskolans lärare samt elevhälsa ska samarbeta 

kring utbyte av kunskaper, framför allt kring elever i behov av särskilt stöd. Vid byte av 

verksamhet ska samverkan mellan de olika skolformerna ske för att stödja barns och 

elevers övergångar (Lpo 1994 & Lpf 1994).  

 

Utifrån skolverkets stödmaterial Övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

(2014), upplever vi utifrån erfarenheter, att arbetet kring övergångarna kan se olika ut 

från skola till skola och att specialpedagogens roll vid övergångsarbetet varierar stort.  I 

somliga fall är övergångsarbetet obefintligt och i andra fall är hela elevhälsan involverad, 

det vill säga rektor, studie och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och skolpsykolog. 
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I somliga fall nämns övergångsarbetet i specialpedagogens arbetsbeskrivning, i somliga 

fall inte. Emellanåt saknas en arbetsbeskrivning helt och i många fall är den otydligt 

beskriven. Utifrån erfarenheter vi själva upplevt innebär dessa problem att man som 

specialpedagog agerar utifrån vad som av omgivningen förväntas av en specialpedagog, 

inte utifrån det som står i arbetsbeskrivningen att en specialpedagog ska göra. Vid byte 

av verksamhet ska samverkan ske för att stödja barn och elevers övergångar. Särskild 

uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i behov av särskilt stöd. I skolans 

styrdokument (Lgy,11) betonas vikten av samverkan mellan grundskolan och 

gymnasieskolan för att ge eleverna en helhet i utbildningen. Faktorer som ett 

förtroendeingivande samarbete mellan skola och vårdnadshavare, samverkan mellan 

olika aktörer samt vikten av dokumentation, är enligt Skolverket framgångsrika faktorer 

vid övergångar (Skolverket, 2014). Dock upplever vi att samverkan  inte alltid fungerar  

med vårdnadshavare eller  mellan olika professioner inom verksamheten. Detta ser vi som 

ett problem för elever i behov av särskilt stöd vid övergångar.   En god samverkan och en 

god övergång mellan de olika skolformerna ger eleven stödet att utvecklas i sitt lärand e 

ur ett långsiktigt perspektiv. Vid en övergång från en verksamhet till en annan har en 

specialpedagog ofta ett stort ansvar som övergångssamordnare. Detta kan innebära att 

skapa en samlad bild av en elevs behov från överlämnande skola, samt handleda 

mottagande personal i bemötande och arbetssätt med extra anpassningar.  

 

2. Bakgrund 

Att övergångar för barn och elever ligger i fokus och är ett utvecklingsområde, blev 

tydligt i arbetet med att utveckla en rutin för att systematiskt kvalitetssäkra arbetet med 

barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling (Barn-och ungdomsförvaltningen 2012). 

I Skolverkets stödmaterial Övergångar mellan och inom skolor och skolformer (2014) 

lyfts det fram hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till 

gymnasieskolan att det alltid finns en risk att viktig information kan gå förlorad då ett 

barn eller en elev byter skola eller skolform. Att en övergång fungerar är viktigt för en 

bra skolgång vilket gör rutiner och arbetssätt som underlättar betydelsefulla. Enligt 

Skolverket (2014) finns det inga riktlinjer, bestämmelser eller lagar som styr kring dessa, 

inte heller vilken personal som förväntas delta vid övergångarna. Att elevhälsan 

tillsammans med specialpedagogen har en betydande roll understryker dock skolverket 

och hänvisar till det stöd och den vägledning som dessa kan ge till undervisande lärare 

gällande eventuella anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket 2014).  
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Skolverkets material Barnomsorg och skola 2000 – Skolverkets lägesbedömning (2000) 

betonas vikten av att i tid ge gymnasieskolan vetskap om en elevs förutsättningar för att 

kunna sätta in nödvändiga stödinsatser. Görs inte detta kan det i sin tur leda till att eleven 

inte fullföljer gymnasieutbildningen. Det är därför särskilt viktigt att skapa fungerande 

rutiner för informationsöverlämnandet för elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 

2000). I Skollagen (SFS 2010:800 2 kap) skrivs:  

 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till 

personal med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida 

utbildnings-och yrkesverksamhet kan tillgodoses.  

 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) framhåller att grundskolan och 

gymnasieskolan ska samverka för att ge helhet i utbildningen. 

       

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och 

lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt 

samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter 

till. Samarbetet skall utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 

respektive verksamhet.  
 

Socialstyrelsen (2013) Samverka för barns bästa – En vägledning om barns behov av 

insatser från flera aktörer, uttrycker vidare i sitt vägledningsmaterial att  framgångsr ik 

samverkan kräver tydlig styrning och struktur för mål samt rutiner för samverkan. Det 

kräver även respekt och tillit till varandras kompetenser samt en gemensam uppfattning 

om olika behov som kan behövas. Samverkan kan enligt socialstyrelsens rapport (2013) 

beskrivas utifrån målinriktade handlingar som genomförs gemensamt.  

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är dels att analysera specialpedagogers uppfattningar av sin roll vid 

övergången från grundskola till gymnasieskola för elever i behov av särskilt stöd. Dels 

att analysera hur samverkan mellan olika professioner inom gymnasieskolan uppfattas av 

specialpedagoger vid en övergång från grundskola till gymnasieskola. 
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2.2 Frågeställning 

• Hur beskriver specialpedagoger samverkan mellan olika professioner inom 
organisationen vid övergångar? 

• Hur beskriver specialpedagoger sin yrkesroll vid övergångsarbetet? 

 

3. Tidigare forskning 

I avsnittet som följer presenteras tidigare forskning kring studiens huvudsyfte. Avsnittet 

redovisas utifrån två huvudteman: övergång samt samverkan. Begreppen lyfts och 

diskuteras utifrån bland annat elevperspektiv, specialpedagogens perspektiv samt övriga 

yrkesrollers perspektiv.  

 

3.1 Övergång 

Övergångar inom skolan mellan olika stadier kan vara kritiska punkter i barns och 

ungdomars liv. För unga i behov av särskilt stöd kan övergången vara extra besvärlig. 

Övergångar mellan olika stadier (skolor) är betydelsefulla och det är av stor vikt hur stöd 

och hjälp har sett ut under tidigare skolgång. En lyckad övergång från ett stadie till ett 

annat är beroende av flera faktorer där många aktörer har stor påverkan. En viktig 

kompetens är den specialpedagogiska kompetensen, en specialpedagog har ofta rollen 

som samverkare/samordnare för eleven klarlägger Hellberg och Kjellberg (2012) i 

studien Övergångsprocessen från skola till vidare studier och arbete: intervjuer med 

unga vuxna med ADHD och Aspergers syndrom. Generellt sätt är övergången till 

gymnasieskolan den mest komplexa, vilket skulle kunna bero på att elever sprids till ett 

större antal skolor eller att slutbetygen inte är fastställda då överlämningsarbetet i många 

fall påbörjas.  

 

En elev påverkas och influeras av tidigare skolgång varav övergångarna är av stor vikt 

för en elevs fortsatta skolutveckling, vilket Möllås (2009) återger i sin studie Detta ideliga 

mötande. Möllås (2009) redogör vidare om betydelsen av elevens egen delaktighet i en 

övergång. Relationella möten där eleven själv är med, bidrar till positiv skolutveck ling 

och möte där kunskapen kontinuerligt följs upp via samtal med lärare, vilket visar på 

positiv stadieutveckling (Möllås, 2009).  

 

Alatalo och Maier (2014) belyser i sin studie Överlämningar från Förskola till 

Förskoleklass verksamma förskolelärares erfarenheter av övergångar från förskola till 

förskoleklass. En hypotes var att övergången, för att säkerställa kontinuitet, måste 



  
 

5 
 

fokusera på barns lärande inom de målområden som styrdokumenten anger för förskolans 

verksamhet. Övergångarna utförs vidare för att ge barnen en trygg övergång snarare än 

för att gynna kontinuerligt och långsiktigt lärande inom angivna målområden. Resultatet 

i studien påvisade även att omsorg om barnen och att barnens föreställningar om 

skolformernas verksamhet ger avtryck på lärares agerande och ställningstagande vid 

övergångarna. Pedagogerna betonade vidare att de önskar en beskrivning av barnens 

utveckling för att kunna möta barnet där de befinner sig men också för att kunna utmana 

hen vid behov. Studien redogör även för att vissa pedagoger var mer intresserade av 

barnens/elevernas sociala utveckling, än om deras förmågor, och andra pedagoger 

önskade mer information om barnens intressen. Detta för att få information om vad 

barnen/eleverna var intresserade av och eventuellt kan komma att behöva i framtiden. Det 

finns olika önskningar om vad som ska tas upp vid en övergång. Pedagogerna visade även 

på att fokus vid övergångarna låg på de barn som utvecklingsmässigt kommit långt samt 

på de som tidigare haft det svårt i skolan. De barn som kunskapsmässigt sett låg i mitten 

reflekterades det inte över vid överlämningar. Avslutningsvis belyser studien att 

samverkan och kontinuitet mellan förskolan, skolan och hemmet är den viktigaste faktorn 

för att motverka svårigheter i övergången från förskolan till skolans värld. Brist på 

samverkan mellan verksamheter kan leda till hinder för eleven vid övergången enligt 

Altalo och Maier (2014).  

 

Ackesjö (2014) skriver i Barns övergångar till och från Förskoleklass: Gränser, 

identiteter och (dis) kontinuiteter att övergången mellan olika stadier i skolan kan ses som 

en process där flera faktorer är avgörande för eleven. Vissa elever betraktar en övergång 

från ett stadie till ett annat som spännande, då möte med nya kompisar sker, för andra 

upplevs det som ett mer krisartat skeende in i något nytt och främmande. Ett behov av 

samverkan ökar då en problembild är komplex. 

 

Jakobsson och Lundgren (2013) skriver i Samverkan kring barn och unga i behov av 

särskilt stöd att flera deltagare har en betydande roll vid en övergång från ett stadie till ett 

annat. Det kan vara föräldrar i valet av passande gymnasieprogram och det kan vara 

synsättet en lärare har och förmedlar till eleven. Det handlar om det holistiska synsättet 

kring eleven och för att alla delar ska komma till sin rätt vid en övergång, krävs samverkan 

mellan alla aktörer. En helhet som skapas genom interaktion mellan individer, grupper 

samt verksamheter.  
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Ackesjö (2013) beskriver i sin studie Children Crossing Borders. School visits asinitial 

incorporation rites in transition to preschool class hur övergångarna från förskola till 

förskoleklass och den obligatoriska skolan upplevs ur barns perspektiv. Studien består av 

tre delar: I den första studien beskrivs barns utträde från förskolan och övergång till 

förskoleklassen. I den andra studien beskrivs övergången från förskoleklassen till skolan 

och den tredje studien fokuserar på hur barn uppfattar själva uppbrytandet från sociala 

sammanhang vid övergångarna. Studierna visar, att övergångar mellan olika skolformer 

inte enbart handlar om organisationsbytet eller institutionsbytet i sig och de anpassningar 

som kommer med detta, utan även om det relationella och påverkan på det sociala 

sammanhanget, som ett byte av skolform innebär. Omorganisering och nya relationer i 

förskoleklass skapar ofta förvirring hos barnen som vistas där och möjligheten och tiden 

till att skapa trygghet i nya kamratrelationer och sociala gemenskaper ges inte på samma 

vis som det var tänkt med förskoleklassen. Den ”mjuka övergången” från förskoleklassen 

till skola som var tänkt, tenderar att försvinna. Studien visar även att det kan uppstå en 

diskontinuitet i undervisningen efter övergångarna och att det som Ackesjö (2013) skriver  

att det saknas en tydlig röd tråd i undervisningen genom de tre skolformerna. Det 

framgick även i studierna att det var vanligt att barnen, både vid byte av skolform men 

även i förskolan omgrupperades och Ackesjö (2014) skriver att det är viktigt att fundera 

vidare på hur en relationell stabilitet i övergångar kan skapas.  

 

Ackesjö (2015) påvisar i studien kring organisatoriska och yttre villkor Den komplexa 

väven: Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass på hur den sociala 

gemenskapen hos barn och elever kan bibehållas genom en god samverkan mellan 

elevhälsa, skolledare och vårdnadshavare, genom kommunikation gällande barns 

placeringar efter övergången. Enligt studien så organiserar skolledare övergången med 

hänsyn till både yttre villkor och inre villkor där inre villkor ses som logistiska samt 

organisatoriska förutsättningar. Att skolledare har som avsikt att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen och sett till den sociala gemenskapen så är detta något 

förskoleklassen försöker bibehålla även efter förskolan. Studien beskriver vidare att vissa 

skolledare väljer att splittra barnen då de anser det olämpligt att dessa följs åt och 

fortsätter vistas i samma grupp som i förskoleklassen. Några skolledare argumenterade 

för att bryta upp gruppkonstellationer inför förskoleklass med en tanke om att det skulle 

kunna vara utvecklande och bra för barnen/eleverna med nya sociala relationer. De flesta 
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av skolledarna i Ackesjös studie (2015) menar ändå att de bibehåller grupperna i 

organisationen från förskoleklass till skolan och skolledarna tar även hänsyn till 

förskollärarnas och vårdnadshavarnas synpunkter. Avslutningsvis visar Ackesjös (2015) 

studie på att de flesta skolledare anser att social kontinuitet är betydande för barnen vid 

övergången, men att det finns både yttre och inre omständigheter som kan påverka dessa 

gruppsammanställningar.  

 

3.2 Samverkan  

Samverkan som begrepp är ett diskuterat fenomen inom litteraturen. Lindberg (2009) 

återger i sin studie Samverkan, att fenomenet samverkan handlar om att skapa en 

uppfattning om hur organisationer kan uppnå förståelse och inse fördelar med samverkan. 

Enligt Lindberg (2009) är begreppet samverkan i grunden en social företeelse. För att 

kunna möta kunder och klienters behov, har samverkan mellan organisationer ökat skriver 

Lindberg (2009).  

 

Basic (2012) redogör i sin studie Samverkan blir kamp: En sociologisk analys av ett 

projekt i ungdomsvården, att flera forskare har uppmärksammat en del problem kring 

fenomenet samverkan, men att samverkan ofta framställs som fördelaktiga för de parter 

som ska samarbeta. Vidare återger Basic (2012) att flera studier visar på 

samverkanprolem. Det kan handla om allt från professionella yrkesrollkonflik ter, 

meningsskiljaktigheter om professionellas agerande, till bristande tillit mellan aktörer. 

Dock menar Basic (2012) att begreppet samverkan ofta framställs som något fördelaktigt 

för myndigheter och organisationer, men att försök till samarbete mellan olika 

organisationer är ett problematiskt återkommande fenomen. Samverkan mellan 

organisationer tar mycket tid, tid som borde gynna en individ kan istället missgynna ett 

arbete med berörd person. Syftet att nå förbättring i en organisation eller kring ett 

problem, kan ibland vara svårt att uppnå utifrån en enskild grupp. Istället kan det finnas 

fördelar med att samverka, att ta vara på varandras erfarenheter och resurser.  Basic 

(2012) menar att det finns en gängse uppfattning bland professionella att samverkan har 

positiva effekter, vilket snarare skulle kunna bero på att syftet inte går att uppnå själv, 

utan att resurser och kompetenser behövs från olika verksamheter för att uppfylla mål. 

Ett resultat från Basics studie visar  att individer inom människovårdande organisationer 

snarare riskerar att missgynnas och i stället hamna utanför organisationens samarbete.  

 



  
 

8 
 

Ackesjö (2014) som i Barns övergångar till och från Förskoleklass: Gränser, identiteter 

och (dis) kontinuiteter studerat barn i förskoleklass, menar att barn i förskoleklassen redan 

besitter en viss vana av övergångar. Redan i förskolan har de passerat flera olika 

grupperingar, möten med ny personal, nya barn och på så vis skapat nya relationer redan 

i tidigt stadium.  Ackesjö (2014) studie visar vidare att barn är mer vana vid förändringar 

nu än tidigare vilket de beskriver både är positivt och negativt. Många barn/elever 

genomgår övergångar upp till fyra gånger under sin tid i skolan. De skriver vidare att 

dagens forskning pekar på att det i många fall kan vara problematisk då barnet/eleven 

byter skolform vilket ofta innebär nya relationer och en ny grupptillhörighet. För de allra 

flesta barn innebär dessa övergångar inga direkta problem eller svårigheter men ju högre 

upp i skolåren eleven/barnet kommer blir fler lärare och annan personal involverad och 

då måste övergångarna enligt Ackesjö (2014), organiseras och styras upp bättre av 

mottagande skola.  En fungerande samverkan inom den mottagande skolan är av största 

vikt för att övergången ska gynna barnet/eleven. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

I kapitlet presenteras för uppsatsen valda teoretiska perspektiv - fenomenologi och 

symbolisk interaktionism.  Fenomenologi har sin utgångspunkt i att kartlägga hur 

människor uppfattar den värld de lever i medan det i symbolisk interaktionism läggs fokus 

på att försöka förstå den sociala verklighet vi lever i.  Därav valet av fenomenologi och 

symbolisk interaktionism som teoretiska utgångspunkter. I kapitlet beskrivs de båda 

teorierna samt hur dessa kopplas till studiens analys. 

 

4.1    Fenomenologi 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) ligger fokus inom fenomenologin i att beskriva 

människors erfarenheter och i att kartlägga hur människor upplever olika 

livsvärldsfenomen. Inom fenomenologin finns det ett flertal olika inriktningar där alla 

utgår från Edmund Husserls (1859–1938) traditionella fenomenologi. Den traditione lla 

fenomenologin syftar till att rikta blicken mot subjektets värld, det vill säga hur ett subjekt 

upplever vardagen.  Fenomenologin syftar vidare till att beskriva de individer vi har 

runtomkring oss och hur vi upplever dem. Inom den fenomenologiska forskningen görs 

inte anspråk på att nå en säker eller ”sann” bild av det fenomen som studeras, utan snarare 

att det är den mest sannolika tolkningen som presenteras (Kvale & Brinkmann 2014).  
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Inom fenomenologin ligger fokus på att få informanterna att berätta om sina erfarenheter 

och uttrycka dem i ord. Det är därför viktigt att den som intervjuar ställer frågor som 

underlättar för informanterna att berätta om händelser och förhållanden som berört och 

påverkat dem, så kallade öppna frågor. Det är vidare av vikt att den som intervjuar kan 

föreställa sig och sätta sig in i informantens värld, samt att informanterna ges tid till att ta 

återge och reflektera över sina erfarenheter. Intervjuaren ska vara en neutral observatör, 

samtidigt som den förförståelse intervjuaren besitter kan ses som en förutsättning för att 

upptäcka och utveckla ny kunskap och insikt. (Thomassen, 2007).  Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att det inte innebär att forskaren ska göra sig av med sin förförståelse, utan 

istället försöka öka medvetenheten gällande sin förförståelse. De menar vidare att det är 

viktigt för att den inte ska blandas ihop med nya fenomen som ska tolkas och beskrivas.  

Ny kunskap bildas genom skiftet att analysera helheten i forskningsmaterialet, och de 

enskilda delarnas innebörder och relationer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Inom fenomenologi ligger fokus på att finna teman inom ett fenomen, en eller flera 

utförligt förtäljda uttalanden som överensstämmer med varandra. Dessa teman lyfts 

därefter ut och kopplas till relevant del i studiens resultat. Inom fenomenologin handlar 

det om människors upplevelser eller uppfattningar av fenomen eller eventuella känslor 

som uppstår då dessa teman lyfts fram i intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) skriver 

vidare att det inom fenomenologin handlar om att tillfälligt försöka se bortom teoretiska 

förklaringar och istället se till upplevelsen eller uppfattningen och på så vis försöka finna 

innebörden istället för förklaringen (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

I kommande analys kommer fenomenologisk teorianknytning att belysas vid granskning 

av informanternas uppfattningar av samverkan samt specialpedagogens roll för att lyfta 

fenomen i specialpedagogernas berättelser kring dessa teman. 

             

4.2 Symbolisk Interaktionism 

Symbolisk interaktionism kan ses som ett analysverktyg för att förklara den sociala 

verklighet vi lever i. Teorin innehåller ett antal grundläggande föreställningar om världen 

som hjälper människor att förstå den sociala värld de lever i. Enligt Trost och Levin 

(2010) används teorin för att förstå fenomen och skeenden snarare än att försöka förklara 

eller förutsäga. De menar vidare att människor är en social varelse som skapar sitt jag 

genom interaktion med andra människor och att detta jaget utvecklas allteftersom de 
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socialiseras in i samhället genom att de lär sig vilka förväntningar och normer som finns 

där. Detta sker enligt Trost & Levin (2010) i samspel med andra människor samt genom 

språket, framförallt det talade språket men även genom kroppsspråket. Vidare består 

samhället av människor som genom sina föreställningar ger form åt samhället. På samma 

sätt som människan utvecklas genom samhällets påverkan på dem eller av den sociala 

grupp som människan är en del av, så utvecklas samhället genom människors påverkan 

på sin omvärld (Trost & Levin, 2010). Människan ser sig själv utifrån gruppens perspektiv 

på hur individen ska bete sig. Gruppens åsikter, regler och förväntningar blir på så vis 

regler och normer för den enskilda individen och beroende på vilken social grupp 

människan tillsluter så styrs handlandet utifrån hur människan definierar situationen, samt 

hur andra definierar jaget i denna sociala grupp. Genom att människan formar sig efter 

vilken social grupp hen befinner sig i så formas även jaget. Det vill säga vem människan 

är, är beroende av vilken social grupp hen befinner sig i (Trost & Levin, 2010). 

 

Enlig Basic (2012) intresserar sig symbolisk interaktionism för hur individen presenterar 

sig i olika situationer, hur dessa sammanfogas med andra situationer för att skapa 

individens identitet samt för att skapa sociala ritualer och mönster. Vidare undersöks det 

inom klassiska interaktionism huruvida symboler som språk och dokument medverkar i 

skapandet av en kulturell kontext. Basic (2012) beskriver att dessa symboler kan ses som 

”byggstenar” i en kontext, både vad gäller konflikter och gemenskap, i möten mellan 

olika individer. Individen i ett samhälle spelar under sitt liv ett antal olika roller, vilket 

resulterar i att ”jaget” förändras och formas i olika sociala situationer. En identitet är 

vidare inget statiskt fält, utan snarare något aktivt. Identiteten är socialt konstruerad, vilket 

innebär att den kan ändras, exempel yrkesidentitet eller könsidentitet. Urskiljandet av 

olika samordnarroller har inspirerat interaktionisternas syn på roller och identiteter. 

 

Goffman (1922–1982) är ett av frontnamnen inom symbolisk interaktionism. Goffman 

(1998) skriver om interaktionens påverkan på människan och hur samhällsstrukturer 

uppstår genom människors interaktion med andra. Vid en interaktion med andra 

människor så försöker människan alltid att skaffa sig information om de andra som 

interagerar för att definiera situationen. Ofta genom information eller upplysningar från 

tidigare interaktioner eller möten. På så vis skapar sig människan en bild av vad som 

förväntas av ens eget beteende eller roll samt möjligheten att kunna styra mötet mot 

önskat utfall. Goffman skriver vidare att den sociala interaktionen handlar om att vi gör 
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framträdande för varandra och på så vis skapar oss en uppfattning om jaget, en struktur i 

sammanhanget. Goffman framställer också världen som en scen, där individer förväntas 

spela sina roller. Han använder metaforer från teatervärlden för att beskriva vardagslivet 

(Basic 2012). Ett socialt samband och en social roll skapas då aktören spelar upp samma 

roll för liknande publik. Goffman säger att upprätthållandet av världens scen sker genom 

interaktion mellan de olika rollerna, vilket i sin tur skapar en tillfälligt ömsesidig 

förståelse mellan aktörerna. Goffman beskriver att när två individer möts måste de först 

göra klart för varandra vilka de är och vilken roll de vill ha i situationen (Basic 2012). 

Goffman (1998) menar att aktörerna spelar roller inför publik med hjälp av manus, vilket 

kan liknas vid en grupp skådespelare som spelar en pjäs och för att genomföra detta spel 

krävs ett samarbete. Samarbetet bidrar enligt Goffman till att den sociala ordningen 

bevaras, aktörerna vet vilken roll de ska inta samt vilka förväntningar som övriga aktörer 

har vid nästa möte. 

 

Enligt Jakobsson (2001) så är symbolisk interaktionism en konstruktionsprocess. 

Definitionen av situationer utgör basen för hur vi uppfattar och interagerar med varandra. 

Vidare klargör Jakobsson (2001) att den viktigaste förutsättningen i symbolisk 

interaktionism är att frågeställningarna är grundade i det empiriska materialet som ska 

analyseras med hjälp av teori och tidigare forskning kring fenomenet. Människan agerar 

inte utifrån hur något är eller förväntas vara, istället agerar vi utifrån hur vi uppfattar 

situationen just då. Jakobsson (2001) skriver att vår värld skapas genom interaktion och 

möten med andra människor och att elever, lärare och föräldrar konstruerar mening i 

interaktion med andra och på så vis tillsammans skapar en bild av världen (skolans värld). 

I kommande analys kommer symbolisk interaktionism återges bland annat vid granskning 

av informanternas beskrivning av yrkesroll samt vardagslivets dramaturgibegrepp kring 

rutiner vid övergång från grundskola till gymnasieskola 

 

5. Metod 

I metodavsnitt kommer vi att presentera studiens metod, tillvägagångssätt, urval och 

avgränsning, samt forskningsetiska principer. Vår informationskälla till studien har varit 

intervjuer.  

 

Fenomenologin som teori bygger på att få intervjupersoner att komma i kontakt med sina 

erfarenheter och formulera dem i ord, varvid det är av betydelse att intervjuaren ställer 
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frågor som underlättar för informanterna att berätta om händelser och förhållanden som 

berört dem. Därav studiens val av kvalitativ metod, vilket innebär att de intervjuer som 

utförts, bland annat utmärks av ”att man ställer enkla och raka frågor och på dessa enkla 

frågor får man komplexa, innehållsrika svar” (Trost 2010, s. 25) Den kvalitat iva 

forskningsintervjun syftar till att förstå världen från informanternas synvinkel, till att 

skapa mening i specialpedagogernas erfarenheter. Den kvalitativa intervjun syftar även 

till att gå på djupet i informanternas uppfattningar om synen på samverkan och sin roll 

vid övergången mellan grundskola och gymnasieskola (Kvale & Brinkmann, 2014). En 

kvalitativ studie avser vidare att finna kunskap kring samhälleliga fenomen, hur de 

fungerar, hur de påverkar människor samt hur de uppkommer och förändras (Ahrne & 

Svensson, 2015). Studien består av sju intervjuer med specialpedagoger från sju olika 

gymnasier i södra Sverige.  

 

I denna studie samlades empiriskt material in med hjälp av tematiskt upplagda 

semistrukturerade intervjuer, där en person i taget intervjuades och frågorna ställdes 

utifrån en öppen tematisk intervjuguide (se bilaga1). Syftet med ett tematiskt upplägg har 

varit att klargöra vad det är som ska undersökas (Lind & Lisper, 1990). Ändamålet med 

semistrukturerade intervjuer, är att ge informanten möjlighet att berätta och ge sin syn på 

den verklighet hen befinner sig i (Kvale & Brinkman, 2014). Studiens intervjuguide har 

fungerat som ett stöd snarare än en färdigställd intervjumall när vi utfört våra intervjuer. 

Syftet med att utgå från en öppen intervjuguide, vilket innebär att man utgår från större 

frågeområden (teman) istället för många styrda detaljerade frågor, har varit att 

intervjuerna och samtalen kunnat drivas mer naturligt och informanten kunde själv till 

viss del styra i vilken ordning frågorna skulle besvaras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Användandet av en öppen intervjuguide har vidare lett till att informanten uppmuntrats 

till att själv utveckla sina svar genom följdfrågor ställda av den som intervjuar (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta har lett till en större variation i det empiriska materialet samt en 

chans att kunna utläsa specialpedagogernas variation kring fenomen.  

 

De intervjuade specialpedagogerna kommer i resultatdelen att benämnas vid namn samt 

på sina ställen som informanter. Detta för att emellanåt variera språket. 
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5.1 Urval och avgränsningar 

De grupper av människor som är av intresse att intervjua, är helt avgörande utifrån 

forskningsfrågan, men även exakt vilka människor inom gruppen som forskaren ska välja 

ut till intervjuer. Det finns två betydelsefulla sätt att välja ut sina särskilda 

intervjupersoner, tvåstegsurval samt snöbollsurval. Tvåstegsurval innebär att det till en 

början görs ett urval av verksamheter, därefter görs urval av personer inom verksamheten. 

Snöbollsurvalet innebär att man först intervjuar en person för att därefter med 

rekommendation av denna fortsätta med fler intervjuer från andra inom området (Ahrne 

& Svensson, 2015).  

 

Vårt urval har skett genom ett tvåstegsurval, vilket innebar att vi valde ut sju olika 

gymnasieskolor och inom dessa verksamheter kontaktades de informanter vi önskade 

intervjua, med hjälp av verksamhetens rektorer. Fördelen med ett tvåstegsurval är att det 

går att ta reda på mer om verksamheten och dess deltagare redan innan verksamheten 

kontaktas, i vårt fall genom exempelvis gymnasieskolors hemsidor. På så vis fick vi 

information om att de verksamheter vi kontaktade hade en specialpedagog. Genom 

tvåstegsurvalet genererades sammanlagt sju informanter till studien, enligt Ahrne och 

Svensson (2015) så krävs det sex - åtta personer för att man ska kunna få in empiriskt 

material som är oberoende av varandra, samt av enskilda individers personliga 

uppfattningar. Urvalet är vidare målinriktat vilket innebär att urvalet görs utifrån en vilja 

om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 2011). En 

annan avgränsning som gjorts i studien, är att vi avgränsat oss till sju gymnasieskolor i 

södra Sverige. Detta på grund av tidsaspekten i studien som beror på antalet veckor som 

en kandidatuppsats är planerad att författas inom.  

 

5.2 Utformning av intervjuunderlag  

Syftet med studien är att dels analysera uppfattningar av specialpedagogers roll vid 

övergången från grundskola till gymnasieskola för elever i behov av särskilt stöd. Dels 

att analysera hur samverkan mellan olika professioner inom gymnasieskolan uppfattas av 

specialpedagoger vid en övergång från grundskola till gymnasieskola, varvid vi i vårt 

resultat och vår analys valt att utgå från två teman: samverkan samt specialpedagogens 

roll vid övergångar. Vidare är syftet att analysera specialpedagogers uppfattningar kring 

fenomen, varvid våra intervjufrågor inleds med exempelvis: Hur beskriver du? Hur 

återges? Och så vidare (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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5.3 Forskningsetiska överväganden 

En viktig del att ta hänsyn till är de forskningsetiska principerna, vilka rör frågor om hur 

personer som medverkar i en forskning ska behandlas. I största möjligaste mån ska 

informanter skyddas från kränkningar och skador (Vetenskapsrådet 2017). I denna studie 

har vi valt att namnge informanterna med fiktiva namn då de kvalitativa intervjuerna 

redovisas i resultatdelen samt analyseras och diskuteras. Detta för att i möjligaste mån 

uppfylla konfidentialitetskravet. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) handlar forskningsetiska överväganden i stora drag om att 

finna balansen mellan olika intressen såsom kunskapsintresse och integritetsintresse. Det 

handlar om vad forskaren kan lova de medverkande, hantering av integritetskäns ligt 

material samt vem som äger forskningsmaterialet. De etiska principerna är viktiga att ta 

hänsyn till i alla studier, än mer i kvalitativa studier där informanterna förväntas berätta 

om sin verklighet och sina upplevelser (Ahrne & Svensson 2016 & Kvale & Brinkman; 

2014). Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns fyra viktiga begrepp att förhålla sig till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: 

”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 7) 
 

Samtyckeskravet:  

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär)” ” 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 9) 

 

Konfidentialitetskravet:  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12)  
 

Nyttjandekravet:  

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 

9) 

  

I vår studie innebär samtyckeskravet att forskaren ska införska ffa 

undersökningsdeltagarnas samtycke, i vårt fall med både med specialpedagog och berörd 

skolledare/rektor, då vi i vår studie använde oss av ett så kallat tvåstegsurva l. 
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Samtyckeskravet pekar vidare på att det inte bör finnas ett beroendeförhållande mellan 

deltagare och forskare. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare i 

en undersökning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att alla 

personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt. Principen är att sådant som berörda 

individer kan uppleva som frånstötande eller kränkande innefattas i 

konfidentialitetskravet. I vår studie innebär detta att alla uppgifter om de sju 

specialpedagoger vi intervjuat har behandlats på ett sådant sätt att utomstående inte har 

praktisk möjlighet att komma åt uppgifterna eller förstå vem personerna är.  

 

Utifrån de forskningsetiska överväganden inspirerades vi till det missivbrev (bilaga 2) 

som  skickade ut till berörda specialpedagoger och till skolledare, med innehåll av ovan 

förklarade. Även innan det att intervjun skulle äga rum informerades dessa fyra etiska 

krav återigen, detta för att säkerställa att samtliga informanter var införstådda med vilka 

rättigheter dessa hade.  

 

5.4 Tillvägagångssätt och genomförande  

Vi inledde studien genom att ta reda på vilka skolor vi rimligen skulle kunna ta kontakt 

med, både vad det gäller avstånd samt betydelsefulla informanter. Vår första kontakt var 

med skolans rektor som i sin tur tog kontakt med specialpedagogen inom 

verksamheten. Sammanlagt utfördes sju intervjuer, vi utförde tre respektive fyra 

intervjuer vardera. Några av intervjuerna bjöds in till konferensrum på våra egna 

verksamheter, andra på respektive skola eller på annan neutral plats. Under intervjuernas 

gång utgick vi från en öppen intervjuguide med utrymme för såväl följdfrågor för 

intervjuaren som för möjligheten för informanten att vidareutveckla de svar som gavs 

(Kvale & Brinkmann 2014, s. 38).  Samtliga intervjuer dokumenterades genom inspelning 

för att därefter ord för ord transkriberas. Intervjuerna utfördes en och en och var så kallade 

semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2014). Intervjuerna tog mellan 30 min 

till 1h.  

 

5.5 Analys av empiriskt material 

De data som framkommit i föreliggande studie har tematiserats utifrån två olika teman: 

övergång och samverkan. Intervjuerna som genomförts via inspelning har transkriberats 

från tal till skrift. Transkriberingen inleddes med att vi skrev ner varje inspelad intervju 

på dator. Vi valde att skriva ner allt som sagts i intervjun och markerade även i texten vad 

som sagts av intervjuaren respektive informanten. Resultatet kategoriserades fråga för 
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fråga för att tydligt kunna finna likheter och skillnader utifrån intervjusvaren. Därefter har 

vi delat in resultatet och analysen i varsitt kapitel. Rubrikerna i analysen är indelade i två 

övergripande teman: övergång och samverkan. Under respektive rubrik har passande citat 

från informanterna valts ut både för att belysa fenomen men också för att finna en struktur i 

analysprocessen och för att vidare analysera och koppla till syfte och frågeställningar.  I 

analysen presenteras och analyseras resultatet utifrån den litteratur samt de teorier som 

använts i föreliggande uppsats.  Materialet analyserades med inspiration av fenomeno logi 

för att kunna beskriva och analysera specialpedagogernas upplevelser och erfarenheter av 

sin roll vid övergångar, samt kring samverkan mellan olika professioner på skolan. Samt 

utifrån symbolisk interaktionism, vid granskning av informanternas beskrivning av 

yrkesroll samt vardagslivets dramaturgibegrepp kring rutiner vid övergång från 

grundskola till gymnasieskola. Analysen genomfördes med hjälp av tidigare forskning 

om samverkan och övergång. 

 

6. Resultat 

Nedan följer det resultat vi kommit fram till i våra intervjuer. Resultatet presenteras fråga 

för fråga där vi även valt att lyfta in citat för att belysa hur begreppen samverkan och 

övergångar beskrivs av de intervjuade specialpedagogerna. 

 

6.1 Beskrivningar av övergångsarbetet mellan grundskola och gymnasium  

Vid frågan om hur specialpedagogerna beskriver sin yrksroll övergångsarbetet för elever 

med särskilda behov, delger informanterna att det i flera fall finns en arbetsbeskrivning 

över specialpedagogens arbetsuppgifter på skolan. De återger dock att 

arbetsbeskrivningarna ofta är översiktligt beskrivna och att de inte ger någon djupare 

insikt i specialpedagogens arbete. Anna berättar att det i arbetsbeskrivningen inte nämns 

något om övergångsarbetet mellan grundskola och gymnasium eller vilken roll 

specialpedagogen skulle ha vid övergångarna. Hon berättar vidare att de alltid är ett team 

vid övergångarna och gällande rutiner så har teamet själva tagit fram ett underlag, vari 

det beskrivs mer utförligt vad specialpedagogen ska hjälpa till med.  

 

Självklart har jag fått en arbetsbeskrivning och vi är ett team kring övergångarna och vi 

har själva tagit fram ett underlag där man beskriver vad specialpedagogen ska hjälpa till 

med. 

 

Stina delger att det helt saknades en arbetsbeskrivning över hennes roll som 

specialpedagog och även gällande hennes roll vid övergångarna. Hon återger vidare att 
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hon trodde att det kunde bero på att det sågs som en självklarhet att hon skulle delta vid 

övergångarna. Malin berättar däremot att det fanns en arbetsbeskrivning som även 

innehöll en beskrivning kring det specialpedagogiska arbetet vid övergångarna men hon 

upplever att övergångarna inte fungerade särskilt bra. 

 

Vad det gäller arbetsbeskrivning på det specialpedagogiska arbetet finns det en 

beskrivning, men min upplevelse av arbetsbeskrivning gällande övergången mellan  

grundskola och gymnasium är att det är något som fungerar mindre bra. 

 

6.2 Beskrivningar av arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

Då vi ställde frågan kring hur specialpedagoger arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd, beskriver många av informanterna att överlämningsmaterialet är grunden för det 

fortsatta elevarbetet. För de flesta specialpedagoger påbörjas övergångarna redan under 

vårterminen i grundskolan och fortsätter därefter under höstterminen på elevens nya 

skola. Anna berättar i intervjun hur informationen vid övergångarna utgör grunden för 

det arbete som hon utför under resten av året. Hon berättar vidare att det är den 

information och det material som övergångarna ger som hon använder när hon arbetar 

med eleverna i behov av särskilt stöd. Med hjälp av denna information kan hon tidigt 

utläsa vilka elever som är i behov av särskilt stöd eller se vilket stöd eleven tidigare haft.   

 

Övergångsarbetet inleds redan i slutet av vårterminen och fortsätter i början av 

höstterminen och jag skulle vilja säga att det arbete vi gör då grunden för det arbete som 

vi utför under året. Det är detta arbete vi går tillbaka till när vi under året arbetar med 

eleverna på skolan för att se vilka elever som är i behov av särskilt stöd och för att se 

vilket stöd eleven tidigare haft. Ibland för att kontrollera vilka utredningar som är gjorda 

så att stödet kan sättas in så snart det bara går. 

 

Även Emma förmedlar att övergångarna ibland används för att kontrollera vilka 

utredningar som gjorts under tidigare skolår eller vilket stöd eleven tidigare haft i 

undervisningen. Hon upplever att det är en stor hjälp för specialpedagogen vad gäller 

planering av fortsatt särskilt stöd för eleven. Tina återger däremot att specialpedagogen 

ensam kan bli kallad till en övergång på en skola och hon tror själv att det beror på att det 

vid dessa övergångar handlar om elever med svenska som andraspråk. Stina beskriver ett 

annat arbetssätt kring övergångsarbetet. För hennes del påbörjas övergångsarbetet först i 

augusti månad eller i början av höstterminen. Hon berättar vidare att eleven, 

vårdnadshavare och mentor kort därefter kallas in till samtal med specialpedagogen på 

den nya skolan. Detta för att tillsammans se över vilket stöd eleven tidigare har haft och 

vilket stöd eleven är i behov av i kommande skolgång.  
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I de fall jag varit i kontakt med tidigare skola eller vårdnadshavare gör jag tillsammans  

med eleven upp en planering. Är eleven under 18 år, även tillsammans med 

vårdnadshavare. Det kan till exempel vara utifrån extra anpassningar, pedagogiska 

utredningar eller åtgärdsprogram.  

 

Vidare återger Emma och Karin att i de fall de varit i kontakt med tidigare skola eller 

vårdnadshavare, gör de tillsammans med eleven upp en enskild planering över elevens 

fortsatta skolgång. Här utgår specialpedagogerna från tidigare insatta extra anpassningar, 

pedagogiska utredningar eller tidigare gjorda åtgärdsprogram. De betonar att det inte 

finns någon anledning att ”uppfinna hjulet igen” utan istället betonar de att man bör utgå 

ifrån det arbete som gjorts under tidigare skolår. Detta upplever informanterna vidare som 

ett framgångsrikt arbete bland många av specialpedagogerna.  

 

6.3 Beskrivningar av användningen av handlingsplaner och riktlinjer vid 

övergångar 

För att information kring elever i behov av särskilt stöd ska lämnas över på bästa sätt, 

berättar flertalet av informanterna att en överlämningsblankett från skolverket används. 

Den fungerar som ett bra dokument och är ett stöd att utgå ifrån för alla involverade, 

dessutom är det inte ovanligt att blanketten kompletteras med ytterligare information 

kring eleven 

        

Vi använder oss av Skolverkets överlämningsblankett vilket är bra, man vet vilken  

information som kommer att lämnas men ofta behöver man komplettera denna med 

ytterligare info och då finns utrymme på den att göra det. Det finns alltid ändringar och 

förbättringar man kan göra, men ofta löser vi det på plats. 

 

Vid de tillfällen som övergångarna behöver kompletteras med ytterligare information,  

finns det enligt informanterna utrymme på blanketten att göra det och de berättar att de 

upplever att det alltid finns ändringar och tillägg att göra gällande informationen som 

lämnas över. Stina uttrycker en önskan om en planerad övergång där rutiner kring vem 

eller vilka som ska delta fanns.  

 

Då jag upplever att vi inte har några riktlinjer vid överlämning finns det mycket jag saknar 

och önskar.  Jag kan ju inte berätta om de som finns då de saknas, men det som hade varit 

önskvärt är ju någon form av kartläggning.  

 

Denna önskan kring klarare rutiner upplevs även av övriga informanter. Vidare betonas 

vikten av rutiner gällande när övergångarna skulle äga rum, vem som skulle delta samt 

vilken information som skulle lämnas vid övergången. Tina säger att vid de tillfällen hon 

blev kallad till skolor för en övergång så upplevde hon sig nöjd med den struktur som 



  
 

19 
 

fanns, samt att de använde sig av Skolverkets överlämningsblankett vid överlämninge n 

av information kring elever i behov av särskilt stöd. 

 

6.4 Beskrivningar av specialpedagogens yrkesroll vid övergångarna 

Vid frågor som rör specialpedagogernas beskrivningar av sin roll vid övergångarna, är 

alla överens om att de anser sig ha en viktig roll. De berättar att det ofta är 

specialpedagogerna på skolan som tar emot förstahandsinformationen vad gäller elever i 

behov av särskilt stöd och Johanna berättar att det ofta är till specialpedagogen som 

undervisande lärare vänder sig gällande elever i behov av särskilt stöd. De betonar därför 

vikten av att som specialpedagog alltid vara uppdaterad och inneha information rörande 

dessa elever. Emma berättar att specialpedagogen ofta är ”länken” mellan skola och 

vårdnadshavare, då även vårdnadshavare vänder sig direkt till specialpedagogen istället 

för till ansvarig rektor. Stina berättar att hon ser sin roll som specialpedagog som en 

kompetens i en stor grupp av kompetenser, medans Tina upplever sig själv som ”en 

spindel i nätet”.  

 

Jag ser själv min roll som specialpedagog som en kompetens i en stor grupp av 

kompetenser samtidigt är jag som en spindel i nätet.  

 

Informanterna delger att specialpedagogen precis som andra kompetenser vid 

övergångarna spelar en viktig roll, men de betonar att den ena kompetensen inte är inte 

mer framträdande än den andra.  

 

Jag spelar en stor roll precis som kurator, skolsköterska och studie och yrkesvägledare. 

Att en rektor är med vid övergångarna är alltid bra, de är ju trots allt ansvariga i slutändan 

men förstahandsinfon är viktig. Så snart elever anländer talar vi ofta med dessa om det 

stöd de haft och vad de önskar för stöd framöver för att på bästa sätt följa upp arbetet.  

 

De säger också att det viktiga inte är varje persons kompetens utan att man tillsammans 

”Stöter och blöter” för att komma fram till något som fungerar för den elev som är i behov 

av särskilt stöd. Något informanterna återger, är dock att det i många fall förväntas av 

specialpedagogen att hen ska kunna besvara de frågor som ställs kring elever i behov av 

särskilt stöd. De menar i sin tur att detta kan bidra till att rollerna och förväntningarna på 

specialpedagogerna och övriga i elevhälsan blir oklara och säger vidare att en tydlig 

arbetsbeskrivning och en rutin kring övergångarna skulle bidra till att förväntningarna 

och rollerna säkerställdes.  

 

Någon sorts kontinuitet kring ett möte med grundskola och gymnasieskola där 

överlämning om elever som är i behov av särskilt stöd sker. 
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6.5 Beskrivningar av samverkan mellan olika professioner inom organisationen 

vid övergångar 

Betydelsen av samverkan mellan olika professioner framstår som ett tydligt resultat i 

studien och därmed vikten av tydlighet kring övergångsarbetet. Informanterna uttalar 

sig om att riktlinjerna kring vem eller vilka ur elevhälsan som förväntas delta vid 

övergångarna är otydliga och att deltagandet vid övergångarna varierar från år till år. De 

berättar vidare att det ofta är ”de som har tid och möjlighet” att delta vid övergångarna 

som gör det. Det enda undantaget informanterna berättar, är rektorn, som alltid 

förväntas delta.  

 

De som har tid och möjlighet inom elevhälsan. Kurator, specialpedagog, rektor eller 

studie och yrkesvägledare. En rektor deltar alltid.   

 

Tina delger att övergångsarbetet är något som hon prioriterar i sitt arbete kring elever i 

behov av särskilt stöd och hänvisar till den uppföljning av elever som sker kontinuer ligt 

under årets gång samt till de överlämningskonferenser som hålls i augusti.  Informanterna 

återger dessutom att de elever de får information om vid övergångarna ofta har en lång 

skolbakgrund sedan tidigare skolår och ett flertal lärare, speciallärare och 

specialpedagoger att anslutna till sig.  De betonar hur viktigt det är att ta vara på den 

kunskap och de erfarenheter tidigare lärare har gällande elever i behov av särskilt stöd.  

Tina menar att istället för att göra om arbetet igen, så bör man ta vara på den information 

som tidigare lärare och pedagoger lämnar över vid övergångarna.  

 

Eleverna ska studera på skolan i tre år framöver, de har 9 år bakom sig och lärare med 

erfarenhet kring hur man arbetar med dessa. Varför göra om arbetet igen om man funnit 

ett arbetssätt som fungerar.  

 

Informanterna berättar att det vid övergången kan vara rektor, specialpedagog och kurator 

som deltar men de återger även att studie och yrkesvägledare, skolpsykolog eller 

skolsköterska kopplas in vid behov. Detta beroende på vad övergångarna har fokus på. 

Anna återger att hela elevhälsan deltar vid övergångarna och berättar om att elevhälsans 

arbete alltid prioriterades på skolan. Hon berättar vidare om att arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd alltid ges förtur samt att det vid övergången fanns klara riktlinjer kring 

vilka som skulle delta och vilken information som skulle lämnas över.  Anna berättade 

att vid övergångarna blev rektor, specialpedagog och i vissa fall kuratorn och 

skolsköterskan, kallade till grundskolorna, istället för tvärtom. Något informanterna 
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vidare delger är att informationen som lämnades över vid övergångarna, gällande elever 

i behov av särskilt stöd, kopplades till så kallade EHT:möten. Här berättar informanterna 

om att alla i elevhälsan samt involverade lärare, förväntas delta och att man vid mötet 

förde en diskussion om varje klass och varje enskild elev.   

 

Vi försöker att hjälpas åt i EHT med att följa upp elevärenden. Det har i och för sig inte 

så mycket att göra med uppföljning från övergångskonferenser men elever som behöver 

stöd har vi i EHT koll på och följer upp. 

 

 

Denna samverkan kring elever i behov av särskilt stöd hade enligt Anna ett positivt utfall 

på eleverna men även hos lärarna på skolan. Informanterna återgav vidare att de alltid 

försöker att hjälpas åt inom elevhälsan vad gäller uppföljning av elevärenden.  

 

6.6 Beskrivningar av uppföljningen av övergångarna 

Informanterna förmedlar att övergångarna mellan grundskola och gymnasium följs upp 

på liknande vis.  De berättar att det vid EHT:möten förs en diskussion kring varje enskild 

elev samt att hela elevhälsan inklusive rektor förväntas delta. Efter EHT:mötet berättar 

informanterna att såväl elev som vårdnadshavare kontaktades, för att i lugn och ro kunna 

sitta ner och se över elevens studiesituation och eventuella behov av särskilt stöd. I nästa 

led delger informanterna att mentor och undervisande lärare fick ta del av den information 

som delgivits specialpedagog, elev och vårdnadshavare emellan. Specialpedagogens roll 

handlar till stor del om att handleda andra lärare, att stötta dem och ge dem råd kring hur 

de ska kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd, delger de.  

 

Vår roll handlar ju mycket om att handleda andra lärare. Så ofta samtalar vi med eleven, 

ser till överlämningsmaterialet samt diskuterar med läraren om elevens situation samt vad 

läraren och mentorn kan göra för att underlätta och hjälpa eleven att ni kunskapsmålen. 

Detta handlar mer om specialpedagogens roll? 

 

Uppföljningen handlar enligt informanterna om att samtala med eleven, att se till att 

informationen från övergångarna tas till vara på och delges undervisande lärare. En 

kontinuerlig uppföljning med eleverna sker enligt informanterna under årets gång och 

informanterna berättar om att en diskussion förs med undervisande lärare om elevernas 

situation, samt vad undervisande lärare och mentorer kan göra för att underlätta och hjälpa 

eleverna. Informanterna delger vidare att de övergångar som genomförs kopplas samman 

med så kallade överlämningskonferenser. De berättar om att samtliga involverade lärare 

och elevhälsan samlas för att diskutera och lyfta de elever som det fokuseras på vid 

övergångarna. Vidare delger de att vid höstens överlämningskonferenser deltar samtliga 
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undervisande lärare. Syftet med konferenserna är enligt informanterna att delge 

involverade lärare information kring elever i behov av särskilt stöd.   

 

Det används vid höstens övergångskonferenser där samtliga undervisande lärare deltar 

och får informationen av rektorer, kuratorer och specialpedagog. Därefter följs de elever 

som uppmärksammats upp och anpassningar och stöd sätts in så snart som möjligt. 

 

Informanterna uttrycker vidare att de elever som uppmärksammats skyndsamt följs upp 

och eventuella anpassningar eller särskilt stöd sätts in skyndsamt. De berättar vidare hur 

de på olika vis använder informationen från övergångarna kontinuerligt under årets lopp.   

 

Vid behov eller när elevärenden lyfts, vid så kallade EHT: möten eller när eleven eller 

vårdnadshavaren på eget bevåg kontaktar specialpedagogen.  

 

6.7 Beskrivningar av nödvändiga förbättringar vid övergångar 

När vi ställer frågor kring ett förbättrat arbete kring övergångar är samtliga informanter 

överens om att det på varje arbetsplats borde finnas en arbetsbeskrivning kring varje 

professions yrkesroll.  De uttrycker att det endast är ett i fåtal av arbetsbeskrivningarna 

där det i skrift formuleras att specialpedagogen har ett visst ansvar eller en roll vid 

övergångarna. De uttalar sig vidare om att arbetsbeskrivningen kan förtydligas och 

betonar att det alltid är positivt med klara rutiner och riktlinjer kring vad som förväntas 

av dem. Även gällande den information grundskolan förväntas lämnas över och 

mottagande skola förväntas ta emot.  

 

Det är väl alltid positivt att det finns rutiner på skolan, bra att veta vem/vilka som ska 

delta vid övergångarna samt vad som ska diskuteras. I något enstaka fall används 

skolverkets mall men inte i alla.  

 

Samtliga av informanterna betonar på olika vis att det är viktigt med ett samarbete inom 

elevhälsan för att lyckas med elever i behov av särskilt stöd. Informanterna menar vidare 

att ett närmre samarbete med övriga samhällsorganisationer så som Socialförvaltningen, 

Barn och Ungdoms psykiatrin och Polisen hade varit att föredra. Detta för att eleverna 

aldrig ska hamna ”mellan stolarna”. De uttrycker hur viktiga övergångarna är och belyser 

vikten av att det finns fasta datum när övergångarna ska hållas samt att samtliga 

involverade ges möjlighet att delta vid övergångstillfället. De belyser även vikten av att 

dessa rutiner likaså är allmänt kända på skolan. Informanterna är överens om att rutinerna 

är något som måste fungera för att skolan skyndsamt ska kunna sätta in det stöd elever i 

behov av särskilt stöd har rätt till. Även överlämningsblanketten nämns av Stina som ett 

förbättringsområde och säger att skolorna alltid borde använda sig av samma blankett för 
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att underlätta arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Viktigt är också att 

specialpedagogen och övriga involverade friställs från sitt ordinarie arbete för att delta 

vid övergångarna.  

 

Ja klarare rutiner kring vad och vilka som deltar och att man friställs från sitt ordinarie 

arbete för att kunna delta. Självklart hade det varit en fördel om alla skolor använde 

samma mall, skolverkets eller någon annan så att alla deltagande parter visste vad de 

kunde förvänta sig av övergångarna mellan skolorna. 

 

Informanterna betonar än en gång rutiner kring övergångarna som en av de största 

framgångsfaktorerna. Fasta rutiner kring vem som ska delta vid övergångarna hade skapat 

en klarare bild av vilken roll specialpedagogen förväntas inta vid övergångarna. 

Informanterna återger att organisationer idag enbart tänker på vad som händer och sker 

inom sin egen organisation. De betonar att en övergång är en stor omställning för alla och 

särskilt för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Någon sorts kontinuitet kring ett möte med grundskola och gymnasieskola där 

överlämning om elever som är i behov av särskilt stöd sker. Ett samarbete helt enkelt. Jag 

tror att samarbete är otroligt viktigt för att lyckas med elever. Idag känns det för mycket  

att man bara tänker på tiden i sin egen verksamhet. En övergång är ju en stor omställning 

för alla och särskilt för elever med någon funktionsnedsättning. Om vi ska lyckas med en 

skola för alla utifrån allas förutsättningar krävs samarbete, otroligt viktigt tycker jag.  

 

7. Analys 

I detta kapitel analyseras resultaten utifrån studiens syfte, frågeställningar och studiens 

teorier, fenomenologi och symbolisk interaktionism. I analysen har vi valt ut intressanta 

skildringar från specialpedagogers berättelser utifrån två fenomen: övergång och 

samverkan.  

 

7.1 Övergångar  

För barn och elever kan övergångar mellan olika stadier vara extra besvärliga. En viktig 

kompetens vid övergångar är den specialpedagogiska kompetensen som ofta innehar 

rollen som samordnare för eleven.  

 

Hellberg och Kjellberg (2012) skriver att övergång från ett stadie till ett annat är beroende 

av flera faktorer där många aktörer har stor påverkan. Då vi ställer frågan hur 

specialpedagogerna beskriver sin syn på sin yrkesroll vid övergångarna, så återgav 

samtliga informanter att de upplevde sin roll som viktig. En av specialpedagogerna 

beskriver sin roll som en ”spindel i nätet”, en annan som ”länken” mellan skola och 
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vårdnadshavare. I linje med Hellberg och Kjellberg (2012) uplever informanter i studien 

att de har en viktig roll bland de olika aktörerna vid en övergång. 

 

Något som uppmärksammades vid intervjuerna, var att informanterna uppfattade sin roll 

vid övergångarna som otydlig. En oklar arbetsbeskrivning kan leda till oklara 

förväntningar på specialpedagogens roll. Det framkommer även i intervjuerna att det var 

oklart vilka som förväntas delta vid övergångarna, vilket de ansåg skapar ytterligare 

otydlighet. Goffman (1998) skriver att människan skapar sig en bild av vad som förväntas 

av sin egen roll, genom information eller upplysningar från tidigare möten.  

 

Som ovan nämnt uttalar sig informanterna om sin yrkesroll vid en övergång som otydlig, 

vilket enligt de intervjuade specialpedagogerna skulle kunna bero på en oklar 

arbetsbeskrivning. Trots detta uttalar sig specialpedagogerna om övergångarna, som 

något de prioriterar i sitt arbete och att de förväntas kunna besvara frågor kring elever i 

behov av särskilt stöd vid övergångarna. En oklar arbetsbeskrivning av 

specialpedagogens uppgift och roll vid övergångar, skulle eventuellt kunde bero på att 

det ses som en självklarhet att de ska delta. Basic (2012) skriver att vid otydlig 

arbetsbeskrivning kan konflikter mellan olika roller uppstå, istället för god samverkan 

kring elever i behov av särskilt stöd. Otydliga arbetsbeskrivningar kan skapa otydliga 

förväntningar på de olika aktörerna, vilket i sin tur skulle kunna missgynna elevens 

studiesituation, på grund av eventuella konflikter yrkesroller emellan.  

 

I resultatet framgår att specialpedagogerna även ser sin roll som samordnare och 

informationsförvaltare. En av informanterna i studien, uttrycker att hen är den som tar 

emot förstahandsinformationen då övergångarna är ett prioriterat arbete på skolan. En 

annan uttalar sig om att det är hen som är bollplanket med undervisande lärare kring 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd, samt att det vid så kallade 

överlämningskonferenserna förväntas att specialpedagogen ska kunna besvara de frågor 

som ställs kring dessa elever.  Hellberg och Kjellberg (2012) skriver att specialpedagogen 

ofta har rollen som samverkare/samordnare och flera av studiens informanter uttalar sig 

om just detta fenomen. Arbetsuppgifter är åtaganden specialpedagogerna utför, trots att 

det inte nämns något om det i deras arbetsbeskrivning. Men som en av de intervjuade 

specialpedagogerna uttrycker det, så är en övergång en stor omställning för alla, särskilt 

för elever i behov av särskilt stöd och arbetet med dessa elever behöver styras upp för att 
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gynna elevens fortsatta lärande vilket, även Ackesjö (2015) lyfter. Vidare påvisar studien 

att aktörerna anser sig inneha en roll som handledare på skolan. När vi bad informanterna  

beskriva hur uppföljningen kring övergångarnas såg ut, uttalade de sig om att deras roll 

till stor del handlar om att handleda och stötta undervisande lärare för att kunna ge 

eleverna det stöd de behöver. De säger även att den information som delges vid 

övergångarna används vid så kallade övergångskonferenser och att kontinuer l iga 

diskussioner förs mellan aktörerna och undervisande lärare under läsårets gång. Altalo & 

Maier (2014) lyfter vikten av att den mottagande skolan får ta del av information gällande 

såväl kunskapsnivå som information kring elevens intressen och sociala utveckling. Detta 

för att i tid kunna ge elever det stöd de behöver i tid men också för att se på elevens 

fortsatta lärande ur ett holistiskt perspektiv. Möllås (2009) skriver om vikten av att 

kunskap kontinuerligt följs upp genom samtal med undervisande lärare för att kunna 

genomföra en positiv stadieutveckling. Genom att aktörerna arbetar på liknande vis så 

stannar det arbete som utförs vid övergångarna inte hos elevhälsan på skolan, utan delges 

samtliga undervisande lärare. Detta leder i sin tur till att stöd skyndsamt kan sättas in för 

elever som är i behov av det. Stannar arbetet som utförs vid övergångarna kvar hos 

elevhälsan kan detta leda till det motsatta, det vill säga att eleverna inte får det stöd de 

behöver i tid. Ackesjö (2013) belyser detta och skriver att det vid en sämre övergång kan 

leda till en diskontinuitet i undervisningen. 

 

7.2 Samverkan  

Kraven på samverkan inom och mellan organisationer/verksamheter är något som ökat 

för att kunna möta individers olika behov. Samverkan är i grunden en social företeelse 

som förutsätter interaktion mellan människor. Människor möts och integrerar med 

varandra (Lindberg, 2009). 

 

När det diskuteras kring samverkan mellan olika yrkesprofessioner inom skolan, 

framställs det oftast som något positivt för elever i behov av särskilt stöd. En gynnsam 

övergång kräver en fungerande samverkan inom den mottagande skolan (Ackesjö, 2014). 

Denna syn kring samverkan är något som återges av informanterna i studiens resultat.  

Specialpedagoger berättar i intervjuerna att de uppfattar samverkan vid övergångar som 

viktigt då elever i behov av särskilt stöd ofta har kontakt med olika yrkesprofessioner.  

Information kring en elev, kan vid samverkan som fungerar mindre bra, riskera att ”falla 

mellan stolarna” vilket kan påverka elevens fortsatta skolgång negativt.  
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Fenomenet samverkan är beroende av att kommunikation och samarbete mellan och inom 

olika yrkesprofessioner finns, för att det ska fungera. Ackesjö (2014) skriver att en 

fungerande samverkan inom den mottagande skolan är av största vikt för att övergången 

ska gynna eleven. Det som har framkommit av resultatet i vår studie, är att samarbetet 

med EHT är en stark framgångsfaktor. I detta ”team” återger informanterna att man 

tillsammans kan ”stöta och blöta” olika elevärende.  Det som däremot skulle kunna 

missgynna arbetet kring en elev, är då samarbete misslyckas eller inte fungerar och istället 

leder till yrkeskonflikter eller bristande tillit mellan aktörerna (Basic 2012). Något som 

dessutom går att urskilja av resultatet, är vissa informanters berättelser av otydlighet i 

arbetsbeskrivning. I de fall en oklar arbetsbeskrivning av yrkesroller saknas, skapas 

otydliga förväntningar på varandras roller, vilket i sin tur missgynnar elevens  

studiesituation och kan vara en bidragande orsak till att elever kan ”hamna mella n 

stolarna”. Alla informanter anser att samarbete är av stor vikt vid arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd vid övergång från grundskola till gymnasium, men ingen av 

informanterna lyfter varken bristande tillit eller yrkeskonflikt, detta trots att tydlig 

arbetsbeskrivning många gånger saknades. Enligt Trost & Levin (2010) blir en grupps 

åsikter och regler normer för den enskilda individen, och människan ser sig själv utifrån 

gruppens perspektiv hur man ska bete sig. Även Goffman (1998) lyfter att individen 

påverkas av den grupp hen interagerar med och att vi genom att införskaffa oss 

information om andra som interagerar skapar oss en definition av situationen. Ofta sker 

detta genom tidigare interaktioner eller möten. På så vis skapar sig människan en bild av 

vad som förväntas av ens eget beteende eller roll samt möjligheten att kunna styra mötet 

mot önskat utfall. Hos de informanter en tydlig arbetsbeskrivning saknades, kan således 

oskrivna regler och normer skapas utan god samverkan. Vidare påvisar studien att 

interaktion mellan olika aktörer är en förutsättning för att skapa en helhetssyn kring 

eleven (Jakobsson & Lundgren, 2013 & Ackesjö, 2014). Vid intervjuerna beskriver 

aktörerna att det är viktigt med goda relationer såväl till eleven som till elevens 

vårdnadshavare och andra yrkesprofessioner.  Detta för att kunna se eleven utifrån ett 

holistiskt perspektiv, det vill säga helhetsbilden runt eleven både vad det gäller tidigare 

skolgång samt fortsatt skolgång (Altalo & Maier, 2014). Informanterna uttrycker vidare 

att de elever som uppmärksammats, skyndsamt följs upp, och eventuella anpassningar 

eller särskilt stöd sätts skyndsamt in. De berättar hur de på olika vis använder 

informationen från övergångarna kontinuerligt under årets lopp. Information kring en 
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elev vid en övergång är ett arbete som i bästa fall pågår övertid och är grunden för det 

fortsatta elevarbetet, varav samverkan blir en viktig komponent.  

 

8.   Diskussion  

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien är att dels analysera uppfattningar av specialpedagogers roll vid 

övergången från grundskola till gymnasieskola, för elever i behov av särskilt stöd. Dels 

att analysera hur samverkan mellan olika professioner inom gymnasieskolan uppfattas av 

specialpedagoger vid en övergång från grundskola till gymnasieskola. I kommande 

avsnitt kommer vi också diskutera didaktiska och specialpedagogiska konsekvenser, samt 

reflektera kring begrepp som samverkan och övergång.  

 

Resultatet i vår studie har visat att flertalet intervjuade specialpedagoger upplever sig 

själva ha en framstående roll i övergångsarbetet, dock berättar en av våra informanter att 

de överhuvudtaget inte är med vid övergångsarbetet.  Enligt Skolverkets stödmateria l 

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer (2014) är specialpedagogens främsta 

arbetsuppgift att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra 

sig undervisningen i skolan. Intressant är, att trots det inte nämns något om 

specialpedagogernas roll vid övergångsarbetet i deras arbetsbeskrivning, så har många av 

dem en klar uppfattning om vad deras roll innebär just vid övergången mellan grundskola 

och gymnasium. De utrycker även att de ser sin roll som viktig men betonar att den inte 

viktigare än någon av övrig aktörers deltagande, exempelvis kurator, skolsköterska eller 

studie och yrkesvägledare.  Den tanke som väcks är hur det förebyggande arbetet blir för 

elever i behov av särskilt stöd, där specialpedagogen inte närvarar vid övergången, vilka 

förutsättningar ges dessa elever?.  Basic (2012) menar att otydliga arbetsbeskrivningar 

kan skapa otydliga förväntningar mellan olika aktörer, som i sin tur kan leda till konflik ter 

aktörer emellan. Intresseväckande utifrån resultatet är också, att informanter nämner 

avsaknad på tydliga arbetsbeskrivningar, men de nämner inget om upplevelse av 

förväntningar från olika aktörer. Är detta något det talas tyst om, är det så konflikter kan 

uppstå? En klarare arbetsbeskrivning gällande specialpedagogens roll samt rutiner kring 

övergångar mellan grundskola och gymnasieskola, hade skapat bättre förutsättningar för 

specialpedagogen, att skyndsamt sätta in stöd för elever i behov av det. Dessutom hade 

förmodligen de förväntningar övriga yrkesroller har på specialpedagogen, eventuellt 

kunnat klarläggas. Socialstyrelsen (2013) skriver att en framgångsrik samverkan kräver 
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tydlig styrning, struktur samt goda rutiner.  Det kräver även respekt och tillit till varandras 

kompetenser och därtill även en gemensam uppfattning om olika behov som kan behövas.  

 

För att få en helhetsbild kring eleven, både vad gäller tidigare skolgång samt kommande 

skolgång, är goda relationer av stor vikt (Altalo & Maier 2014). Som vi nämnt ovan kan 

en möjlig slutsats utifrån resultatet kunna tolkas utifrån att otydliga arbetsbeskrivningar 

skapar otydliga förväntningar hos aktörerna, vilket i sin tur skulle kunna missgynna 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd, då risken finns att eleverna hamnar ”mellan 

stolarna”. Enligt Skolverket (2014) finns det inga rutiner, riktlinjer, bestämmelser eller 

lagar som uttrycker vilken personal som förväntas delta vid övergångarna, vilket vi ser 

som något som specialpedagogerna är i behov av. Detta både för att säkerställa 

förväntningarna på specialpedagogens roll vid övergångarna, men även för att säkerställa 

att elever får det stöd de har rätt till. 

 

Ackesjö (2014) menar att övergången mellan olika stadier i skolan kan ses som en process 

där flera faktorer är avgörande för elevens fortsatta skolgång. En process där behovet av 

samverkan mellan olika yrkesprofessioner ökar då en problembild kring en elev i behov 

av särskilt stöd är komplex. Resultatet pekar på, att specialpedagogerna upplever 

detsamma och uttalar sig om att det finns en poäng med att samtliga i elevhälsan är 

involverade vid övergångarna. Elever har idag inte enbart behov av pedagogisk 

vägledning utan även av kurativa eller studiegångsrelaterade samtal. Vi menar vidare att 

en samverkan mellan yrkesprofessioner vid övergångarna i större utsträckning skulle leda 

till en större säkerhet för elever i behov av särskilt stöd. Både på så vis att det stöd eleven 

är i behov av skyndsamt skulle kunna sättas in, men även på så vis att eleven inte riskerar 

att ”hamna mellan stolarna” då fler yrkesprofessioner tagit del av 

övergångsinformationen och problematiken kring eleven. Även Jakobsson och Lundgren 

(2013) belyser vikten av att ha en holistisk syn på elevens situation för att skapa de bästa 

förutsättningarna för elevens fortsatta skolgång. Trots betydelsen av samarbete, är det i 

praktiken svårt att åstadkomma, vilket enligt Basic (2012) skulle kunna bero på synen att 

se på varandra i de olika verksamheterna. Ett samband kan urskiljas i resultatet, att 

otydliga arbetsbeskrivningar skapar otydliga roller, vilket i sin tur kan skapa en osäkerhet 

på förväntningar mellan aktörer och verksamheter. Specialpedagogens roll kan upplevas 

otydlig och samverkan skulle utifrån detta synsätt påverkas negativt.  
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Studiens resultat visar vidare på att specialpedagogerna uttrycker en avsaknad av rutiner 

kring när övergångarna äger rum, samt i vissa fall vilken information som lämnas över. 

Skolverket (2000) uttalar att det är särskilt viktigt att skapa fungerande rutiner för 

informationsöverlämnandet för elever i behov av särskilt stöd. Vi menar att fasta datum 

för övergångarna och uppföljningen av dessa, samt rutiner kring vilka blanketter som ska 

användas vid övergångarna, hade skapat en trygghet hos såväl elever som hos 

vårdnadshavare, men även hos de olika yrkesprofessioner som deltar vid övergångarna. 

Fasta rutiner hade säkerställt informationsöverlämnandet och samtliga involverade hade 

haft vetskap om att en övergång kommer att ske och att en viss information kommer att 

lämnas över. Skolverket (2000) betonar vidare att om stöd inte sätts in i tid, kan det leda 

till att eleven inte fullföljer gymnasieutbildningen. 

 

Ackesjö (2013) lyfter att tidigare studier visar att övergångar mellan olika skolformer inte 

enbart handlar om organisationsbytet eller institutionsbytet i sig och de anpassningar som 

kommer med detta, utan även om det relationella perspektivet och påverkan på det sociala 

sammanhanget som ett byte av skolform innebär. Informanterna i vår studie uttryckte 

vikten att som specialpedagog skapa sig en relation till de elever man diskuterar vid 

övergångarna. Detta med tanke på det fortsatta arbete som följer dessa elever under 

skoltiden, samt för att skapa sig en bild av det stöd eleven kan komma att behöva. Genom 

att tillsätta stöd skyndsamt menar vi att eleven ges möjlighet att lägga fokus på det nya 

sociala sammanhang som eleven befinner sig i istället för att fokusera på de problem och 

svårigheter som eleven upplever i undervisningssituationer. 

 

Som ovan nämnt så skrivs det i Skolverket (2014) att det inte finns några rutiner, riktlinjer, 

bestämmelser eller lagar, som styr kring samverkan, inte heller vilken personal som 

förväntas delta vid övergångarna. Informanterna i vår studie beskriver att samverka n 

mellan olika yrkesprofessioner kan se väldigt olika ut samtidigt som de alla uttrycker att 

yrkeskompetenser är viktiga vid övergångarna. Jakobsson och Lundgren skriver (2013) 

att flera av deltagarna har en betydande roll vid en övergång från ett stadie till ett annat 

samt att det handlar om det holistiska synsättet på eleven. För att alla delar ska komma 

till sin rätt vid en övergång, krävs samverkan mellan alla aktörer. En helhet som skapas 

genom interaktion mellan individer, grupper samt verksamheter. Stora delar i vår studie 

återkommer till diskussionen kring vilka som bör delta vid övergångarna samt 
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återkopplingen till såväl elev som vårdnadshavare för att på bästa sätt lyckas med elevers 

fortsatta skolgång, vilket vi ser som intressant. Precis som specialpedagogerna i studien, 

förespråkar vi ett holistiskt synsätt för att skapa de bästa förutsättningarna för elever i 

behov av särskilt stöd. Vi tror vidare att föreställningen kring helhetstänket gällande 

elever i behov av särskilt stöd är en organisatorisk fråga och för att få till denna samverkan 

som många specialpedagoger idag efterfrågar, så krävs en strukturering och en styrning 

av skolans resurser. En tydligare styrning och klarare riktlinjer hade även säkerställt 

elevens rätt till stöd, oavsett var i landet eleven befinner sig eller vilken skola eleven 

väljer att söka in till. Utifrån resultatet i studien ser vi en brist på tydlig styrning och 

arbetsbeskrivning, vilket kan generera  negativa konsekvenser för specialpedagogens roll 

i det dagliga arbetet. Även Ackesjö (2015) belyser ledningens roll och en fungerande 

samverkan inom den mottagande skolan för att övergången ska gynna eleven.  

 

Ett samband kan vidare dras till vad som skrivs i läroplanerna (Lpo 1994 & Lpf 1994) 

där det anges att elevernas utveckling och lärande ur ett längre perspektiv ska stödjas.  Att 

få till ett fungerande samarbete mellan de olika yrkeskategorierna inom elevhälsan, ser vi 

som en förutsättning för att lyckas med elever i behov av särskilt stöd.  Vid byte av 

verksamhet bör även samverkan mellan de olika skolformerna ske för att gynna elevers 

fortsatta lärande, vilket även informanterna betonar. Tidigare forskning visar även på 

betydelsen av elevens egen delaktighet i en övergång och vikten av att få till möten där 

kunskapen kontinuerligt följs upp via samtal med lärare (Möllås 2009). Vi menar att ett 

samarbete mellan grundskolans lärare, gymnasieskolans lärare samt elevhälsan, angående 

utbyte av kunskaper, framför allt kring elever i behov av särskilt stöd, är en förutsättning 

för elevers fortsatta lärande. Likaså resultatet i vår studie pekar på detta fenomen och 

specialpedagogerna uttalar sig exempelvis om att de bör ta till var på de kunskaper som 

tidigare lärare och elevhälsa innehar gällande berörda elever. Skolverket (2014) uttrycker 

att elevhälsan tillsammans med specialpedagogen har en betydande roll och hänvisar till 

det stöd och den vägledning som dessa kan ge till undervisande lärare gällande eventue lla 

anpassningar eller särskilt stöd även efter övergångarna. 

 

Utifrån studiens resultat har våra tidigare tankar kring specialpedagogers uppfattning 

gällande ett otydligt och spretigt uppdrag, förstärkts. Det vi uppmärksammat och som 

också är ett återkommande tema i resultatet, är just avsaknad av ett specialpedagogiskt 
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och tydligt uppdrag, vilket vidare kan ses som en bristande konsekvens i 

specialpedagogens yrkesroll.  

 

8.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjumetoden syftar till att belysa händelser, yttranden och bilder 

istället för den kvantitativa som snarare lyfter beräkningar, mängder, antal ålder mm, 

(Ahrne & Svensson, 2015). Utifrån syftet med vår studie blev det därför ett naturligt val 

att använda oss av en kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningsintervjun grundar sig i 

vardagslivets samtal, men är ett professionellt samtal. Den är en intervju där kunskap 

konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 

2014). Bland de fördelar som kan finnas med kvalitativa intervjuer, är att de går relativt 

fort att genomföra och att det kan bli ett brett material att arbeta med efter det att 

forskningsintervjuerna genomförts och transkriberats. Andra fördelar som går att finna är 

att man som forskare kommer de miljöer eller de människor man studerar förhållandevis 

nära, samt att det går att anpassa forskningsdesignen i relation till vad som sker under 

intervjuns gång (Ahrne & Svensson, 2015) 

 

Våra informanter i studien är i spridda åldrar och har erfarenheter av arbetet som 

specialpedagog i olika antal år. Vidden på erfarenhet och ålder ger oss en bredd på skilda 

perspektiv vad det gäller upplevelser och erfarenheter. När vi skrev vår intervjuguide, 

försökte vi sätta oss in i specialpedagogernas verklighet, vilket å ena sidan var en fördel 

för oss, då vi båda har erfarenheter och en förförståelse för arbete som specialpedagoger, 

som därav gav oss förutsättningar  att ställa relevanta följdfrågor. Men å andra sidan kan 

det samtidigt vara en nackdel, då vi genom vår egen förförståelse kunnat förbise 

intressanta perspektiv som vi redan trott oss vet svaren på.   

 

Det som begränsade vårt arbete något i tid, var inbokning av intervjuer.  Vårt 

examensarbete inleddes vid samma tidpunkt som flera utav specialpedagogernas 

överlämningsarbete påbörjades ute på skolorna, vilket gjorde det svårt för oss att finna tid 

för intervjuer. I vårt val av intervjumetod, hade det också, med facit i hand, varit en fördel 

att ha genomfört en pilotstudie kring våra frågor. Detta för att kunna justera frågor som 

för informanterna varit oklara eller otydliga. Detta valdes bort på grund av tidsaspekten.  
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Då vi båda är verksamma specialpedagoger kan risken i vårt tolkningsförfarande vara en 

viss förförståelse, varav vi under arbetets gång varit noga med att gå tillbaka för att 

påminna oss om syfte samt frågeställningar. Detta för att inte skriva något som inte finns 

synligt i vårt material utan mer utifrån vår förförståelse. 

 

8.3 Avslutande kommentarer 

Valet av studiens syfte väcktes under vår utbildningstid till specialpedagoger. I samtal 

och erfarenhetsutbyte med övriga kurskamrater insåg vi snart att specialpedagogers 

uppdrag generellt, kan upplevas som ett komplext och spretigt uppdrag. Vid närmare 

diskussioner kring övergångar från olika stadier uppkom snart att även denna del skiljer 

sig från verksamhet till verksamhet. Från somliga av våra kurskamrater (verksamma som 

icke verksamma specialpedagoger) fick vi uppfattningen om att övergångar i vissa fall 

saknades helt. En konsekvens kan bli att det specialpedagogiska stödet kan variera stort 

från skola till skola vilket i längden kan komma att påverka elever i behov av särskilt stöd. 

 

Samverkan diskuteras och prioriteras inom många verksamheter, dock har det 

framkommit under studiens gång att samverkan inte alltid står för något positivt. En 

påtvingad samverkan kan även leda till misstro mellan professioner, vilket istället kan 

resultera i att aktörer ser mer till sitt eget än till helheten och därmed går miste om det 

holistiska synsättet. Ett sådant fenomen kan leda till att undervisande lärare förblir 

omedvetna om det stöd eleven haft under tidigare skolgång samt vilket stöd elever i behov 

av särskilt stöd har rätt till enligt Skollagen (2010:800).  

 

I vår studie har vi valt att fokusera på berättelser ur specialpedagogers perspektiv vid 

övergången från grundskola till gymnasium, utifrån tema, övergång och samverkan. I en 

fortsatt studie hade det varit intressant att närmre studera fenomenet samverkan utifrån 

fler informanter och utifrån fler verksamheter. Att göra en jämförande studie mellan 

friskola och kommunal skola eller kanske en mindre skola kontra en större hade också 

kunnat ge oss en större djup i analysen. En specialpedagogisk konsekvens vi 

uppmärksammat, är att flera av våra informanter uttrycker en avsaknad av tydlig 

arbetsbeskrivning varav vi vidare ser ett behov av ett förtydligande av specialpedagogens 

yrkesroll. En tydligare arbetsbeskrivning hade klargjort och säkerställt specialpedagogens 

roll vid övergångarna och även klarlagt vilka förväntningar såväl elevhälsa som 

undervisande lärare kan ha på specialpedagogen vid övergångarna. Detta gäller även det 
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didaktiska stöd som undervisande lärare förväntar sig, i och utanför klassrummets ramar.  

Når informationen från övergångarna inte ut till undervisande lärare kan detta innebära 

att elever i behov av särskilt stöd inte för det stöd de behöver och har rätt till. I ett längre 

perspektiv skulle detta kunna medföra att de inte når kunskapsmålen i sina kurser på 

gymnasiet. 

 

Ur ett elevperspektiv hade en fortsatt longitudinell studie varit av intresse, att följa elever 

i behov av särskilt stöd ur ett elevperspektiv, över en längre tid. Detta för att på ett djupare 

plan studera vilka didaktiska konsekvenser övergångar eller avsaknaden av övergångar 

kan få hos undervisande lärare och för elever i behov av särskilt stöd. Något som också 

är ett relevant tema för vidare forskning är att studera övergången i olika åldrar, om det 

är mer eller mindre kritiskt i någon ålder för elever vid en övergång från ett stadie till ett 

annat.  

 

Slutligen, det finns både nackdelar samt fördelar med att vara två skribenter i ett 

examensarbete. För vår del har svårigheten med att skriva två, främst varit det geografiska 

avståndet mellan oss. Detta har inneburit många telefonsamtal och skrivande i delade 

dokument, vilket ibland ställt till det med både formalia och missuppfattningar i arbetet. 

Det som har varit positivt, är att vi både bromsat och givit drivkraft åt  varandra i de olika 

skrivandefaserna. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide för intervju med specialpedagoger på Gymnasiet 

 

Övergångar specialpedagogens roll/arbete på skolan 

• Hur ser arbetsbeskrivningen ut över specialpedagogens arbete? Vad säger denna 

om specialpedagogens roll vid övergången mellan grundskola och gymnasium? 

• Hur ser specialpedagogens arbete med elever med särskilt stöd ut i förhållande till 

det övergångsarbete som utförs på skolorna? 

 

Samverkan  

• Berätta om handlingsplaner eller riktlinjer vid övergången (skola/kommun)? 

Vilka handlingsplaner/riktlinjer hade varit önskvärda?  

• Vilka deltar i övergången och varför?  

• Vilken information innehåller överlämningen om elever med särskilt stöd? 

• Berätta om din roll som specialpedagog vid övergångsarbetet?  

• Hur följs övergångsarbetet upp av specialpedagog eller andra involverade i 

övergångsarbetet?  

• Vilka förbättringar/förändringar finns att göra kring övergången mellan 

grundskola och gymnasium? 
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Bilaga 2 - Missivbrev   

 

Information om förfrågan om att medverka i en studie där syftet med studien är att 

dels analysera specialpedagogers uppfattningar av sin roll vid övergången från 

grundskola till gymnasieskola för elever i behov av särskilt stöd, dels att analysera 

hur samverkan mellan olika professioner inom gymnasieskolan uppfattas av 

specialpedagoger vid en övergång från grundskola till gymnasieskola. 

 
Hej!  

 
Vi är två studenter vid namn Kristina Norbe och Malin Lundh som läser på 
Specialpedagogprogrammet 90hp, vid Linneuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu vårt 

självständiga arbete som är tänkt att analysera Specialpedagogers berättelser om 
övergången från grundskola till gymnasieskola för elever i behov av särskilt stöd.   

 
Materialet för studiens analys kommer att bestå av intervjuer med 6–8 specialpedagoger 
på olika gymnasieskolor i södra Sverige. Vi utgår från de forskningsetiska principerna 

som innebär att din medverkan är frivillig samt att du eller den gymnasieskola du arbetar 
vid inte kan identifieras. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Studiens material kommer att användas och redovisas i vårt självständ iga 
arbete, i skriven form men även muntligt vid vår examination. Intervjuerna beräknas ta 
30 min till 1h. Efter vårt självständiga arbete uppnått kravet för minst betyg godkänd, 

kommer det att publiceras på internet via Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande vid denna studie. 

 
Har du några övriga frågor går det bra att kontakta någon av oss via mail: 

 
tina.norbe@gmail.com 
malinlundh00@gmail.com 

Handledare: goran.basic@lnu.se 
Examinator: paula.wahlgren@lnu.se 
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