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Svensk titel 
 
Överlämningsdokumentation som identitetsskapande eller ett arbetsverktyg för elevers 
lärande? En studie av gymnasieskolans uppdrag 
 
English title 
 
Transfer Dokumentation as Identity Formation or a tool for Student Learning? A Study 
on behalf of Upper Secondary School Commission  
 

Abstrakt 
I denna studie undersöktes på vilket sätt gymnasielärare får ta del av 
överlämningsdokumentation från grundskolan, hur de använder sig av den samt vilket 
slags information gymnasielärare önskar sig för att i sin undervisning kunna skapa 
villkor för alla elevers fortsatta utveckling och lärande. Som metod för datainsamling 
användes fokusgruppsintervjuer med två arbetslag på ett nationellt yrkesprogram. 
Informanterna var både yrkeslärare och lärare i gymnasiegemensamma ämnen. Till 
analys användes olika teorier om synen på människan som handlande subjekt som är 
olika beroende av sin omgivning, om identitetskonstruktion i elevdokumentation och 
dess konsekvenser.  

Resultatet visade att hur överlämningsdokumentationen används av undervisande lärare 
påverkas av vilka rutiner för överlämning som finns i verksamheten men också av 
överlämningsdokumentationens innehåll och enskilda individers syn på elever i behov 
av stöd. Det finns behov av att utveckla tydliga rutiner för hur och vilken information 
som överlämnas från grundskolan till gymnasiet samt hur denna används i fortsatt 
arbete med anpassning av undervisning. För att överlämningsdokumentationen ska ses 
som värdefull behövs tydlig och transparent samverkan mellan inblandade parter. Detta 
för att motverka misstro mot bland annat grundskolans arbete och professionalitet samt 
för att ta vara på den värdefulla informationen om vilka anpassningar och åtgärder som 
tidigare varit framgångsrika för elevers lärande och utveckling. Vi ser också behov av 
att lärarnas perspektiv på elever i svårigheter samt utveckling av lärarnas yrkesspråk 
lyfts upp till diskussion i syfte att skifta fokus från elevens identitetsskapande till 
skolans ansvar och utvecklingsarbete.  

Nyckelord 
Elevdokumentation, fokusgrupp, gymnasieskola, identitetsskapande, överlämningar.  
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1 Inledning 
 
Under skoltiden byter de flesta elever mellan olika skolformer: från förskolan till 
förskoleklass och olika stadier inom grundskolan samt så småningom från högstadiet till 
gymnasiet. Dessa övergångar innebär i sin tur byte av läromiljöer, lärare och 
klasskamrater. Många barn och ungdomar upplever detta som en spännande omväxling 
och ett tillfälle att växa som individ och få nya erfarenheter och bekanta.  Vissa elever 
kan dock vara mer utsatta i dessa situationer, då det finns viktig information kring deras 
studiesituation som inte får gå förlorad (SOU 2010:95). Detta gäller framför allt elever i 
behov av särskilt stöd. 
 
Enligt Skolverket (2014b) är övergång från grund- till gymnasieskolan den mest 
komplexa. Detta eftersom eleverna väljer bland flera olika program och skolor både 
inom och utanför sin hemkommun och antagningen är en långdragen process. Det är 
inte heller ovanligt att elever ångrar sina val av olika anledningar och byter program 
eller skola under första terminen.  Enligt vår erfarenhet skapar varje skolhuvudman sina 
egna rutiner för överlämningar1 och det kan se olika ut för olika huvudmän. Hur 
informationsflödet mellan de olika parterna fungerar kan också variera; från personliga 
möten, till telefonsamtal eller blanketter. Innehållet påverkas av vilka olika professioner 
som engageras i överlämnandet men också individers syn på eleven i fråga. 
Kommunikation försvåras då det ofta sker tolkningar av vad andra sagt eller skrivit 
vilket kan tydas olika av olika personer. När informationen slutligen når undervisande 
lärare kan den ha förmedlats mellan flera olika parter och tolkats om. Det är denna 
information som ska ligga till grund för hur den enskilde läraren anpassar sin 
undervisning för att kunna ge nödvändig ledning och stimulans till varje elev 
(Skolverket 2014a). Enligt SOU 2010:95 kan bristfälliga överlämningar bero på att 
informationen inte innehåller pedagogiskt relevant information, att föräldrar inte 
samtycker till att informationen förs vidare eller att förutsättningar för att ta emot 
informationen inte har funnits. 
 
Att börja på gymnasiet ses av många som en nystart är vår erfarenhet. Vi är båda 
gymnasielärare, Jitka är lärare i gymnasiegemensamma ämnen och Susanne yrkeslärare, 
och har under flera år arbetat i gymnasieskolan, där vi varit mottagare av överlämningar 
från grundskolan. Jitka har dessutom arbetat en tid på grundskolan som speciallärare 
och har där varit med om att sammanställa information om elever med gymnasieskolan 
som mottagare. Susanne arbetar nu som specialpedagog på gymnasiet och har fått ta 
emot överlämningar från grundskolan samt föra vidare dess information till 
undervisande lärare på gymnasieskolan. Med denna bakgrund anser vi att vår 
gemensamma erfarenhet är gedigen och att vi kan ta flera perspektiv. Många elever som 
kommer till gymnasieskolan vill lämna gamla mönster och beteenden bakom sig, börja 
om och bli någon annan. När en elev börjar på en gymnasieskola har hen 
förhoppningsvis också fått välja ett program utifrån sina intressen och framtidsplaner. 
                                                
1 Med överlämning menar vi den process där överlämningsdokumentationen kommuniceras mellan 
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Om utbildningen motsvarar elevens förväntningar kan motivationen för att studera öka 
avsevärt. Samtidigt ökar kraven på att kunna ta ansvar och vara självständig och när 
eleven blir myndig väljer hen själv om vårdnadshavare ska få informationen kring 
elevens skolgång. Schemat fylls med kurser som är olika långa, vissa sträcker sig endast 
över en termin, andra pågår under mer än ett år. Detta påverkar både lärares och elevers 
möjligheter till att skapa relationer samt hitta fungerande strategier för inlärning och 
utveckling. Vi har själva under vår lärarkarriär upplevt frustration över att avgörande 
information om elevers behov inte kommit fram till oss vilket kunnat undanröja en del 
svårigheter. I stället utsattes elever för många misslyckanden innan rätt insatser sattes 
in. Samtidigt kan viss information vara direkt stigmatiserande för elever och påverka 
pedagogers förväntningar, vilket i sin tur kan senare speglas i elevens prestationer 
(Jenner 2004). Det finns också föräldrar som inte vill ge samtycke till överlämning av 
information till gymnasieskola för att deras barn ska inte bli belastade av tidigare 
dokumentation (SOU 2010:95). 
 
2 Bakgrund 
 
Här presenteras olika faktorer som spelar in hur arbetet med övergångar utformas, vilka 
rutiner och arbetssätt som efterfrågas, vilka lagar och styrdokument som styr och vem 
bär ansvaret.  Vidare belyses vilken behörighet krävs för att kunna läsa på 
gymnasieskolan, hur själva utbildningen är utformad och vilka krav som ställs på eleven 
för att slutföra sin utbildning. 
 
2.1 Rapporter och stödmaterial om övergångar 
 
Skolverket (2014b) har kommit med stödmaterial om hur övergångar kan främja en 
kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan. Här rekommenderas att 
kommuner tar fram gemensamma riktlinjer för att kvalitetssäkra övergångsarbetet som 
ska kunna följas upp och revideras. Detta kräver bland annat ett bra sammarbete med 
vårdnadshavare, socialtjänst och habilitering men också god samverkan mellan 
avlämnande och mottagande verksamheter. Det krävs också en samsyn kring vilken 
dokumentation som behöver överlämnas i fråga om elever i behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd.  
 
Tre faktorer som har visat sig framgångsrika vid övergångar enligt SOU 2010:95 är 
förtroendefullt samarbete mellan vårdnadshavare och skola, samverkan samt att 
elevdokumentationen håller hög professionell nivå. Förtroendefullt samarbete mellan 
vårdnadshavare och skola leder till att vårdnadshavare är mer positiva till att 
informationen lämnas vidare till mottagande skola. Samverkan måste ske både mellan 
avlämnande och mottagande skola men också mellan andra parter så som socialtjänst 
eller habilitering. Detta är viktig för förebyggande arbete och skapar möjlighet för tidiga 
insatser. Att elevdokumentationen håller en hög professionell nivå innebär att 
dokumentationen är tydlig och innehåller upplysningar om vilka anpassningar eleven är 
i behov av, samt vilka arbetssätt och vilka metoder som har fungerat väl. Håller 
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dokumentationen en hög professionell nivå har både föräldrar och lärare tilltro till denna 
och då är den också efterfrågad. Det ska samtidigt finnas goda förutsättningar för 
skolans personal för att kunna sammanställa dokumentationen samt att kunna ta del av 
dokumentationen om nya elever.  

 
Enligt Skolinspektionens rapport (2015:04) om studieavbrott på gymnasieskolans 
yrkesprogram behöver skolor utveckla sitt arbete med att ge eleverna det pedagogiska 
stöd de har rätt till. Bland de elever som började gymnasieskolans yrkesprogram 2011 
erhöll endast 67 % en examen vårterminen 2014. Skolinspektionens slutsats är bland 
annat att den information som elever själva kan ge om sina behov av stöd ska användas 
systematiskt för att bättre kunna planera undervisningen, säkerställa att rätt resurser 
finns både vad gäller kompetens och tid samt att lärare och elevhälsan samverkar kring 
stödinsatser.  
 
2.2 Huvudmannens ansvar och elevers rättigheter  
 
Den svenska skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser om skola 
och förskola. Här beskrivs skolans uppdrag och ansvarsfördelning samt elevers och 
vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter.  I första kapitlet redogörs för syftet med 
utbildningen samt vikten av utbildningens likvärdighet. Utbildning ska främja alla barns 
och elevers utveckling och lärande och hänsyn ska tas till barnens och elevens olika 
behov för att uppväga skillnader i deras förutsättningar (1 kap. 4 §). Alla barn och 
elever ska ha lika rättigheter och möjligheter inom utbildning oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (1 kap. 8§).   
 
Andra kapitlet fastställer bland annat huvudmannens och kommunens ansvar. Det är 
huvudmannens ansvar att utbildning genomförs i enighet med skollagen och andra 
författningar. Det är kommunerna som ansvarar för fördelning av resurser efter barnens 
och elevers olika förutsättningar och behov (2 kap. 8 §). Ansvar för fördelning av 
resurser inom enheten ligger på rektor eller förskolechef (2 kap. 10 §) 
 
Tredje kapitlet i skollagen betonar alla barns och elevers utveckling mot målen:  

”Alla barn och elever ska också ges den ledning och stimulans som de 
behöver för att de ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så 
långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns 
ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvens.”(3 kap. 3§). 

 
En del elever är i behov av ytterligare stöd utöver den ledning och stimulans som ges i 
ordinarie undervisning och elever kan vara i behov av individinriktade stödinsatser 
(Skolverket, 2014a).  Dessa kan ske i form av extra anpassningar (3 kap. 5§) eller i 
form av särskilt stöd (3 kap. 7§).  Extra anpassning är en stödinsats av mindre 
ingripande karaktär och ges inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd 
är däremot av mer ingripande karaktär som inte kan genomföras inom ramen för den 
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ordinarie undervisningen. Behov av stöd görs utifrån elevens utveckling mot de 
kunskapskrav som minst ska uppnås men kan också baseras på en bedömning att eleven 
längre fram kan ha svårigheter att nå kunskapskraven på grund av bland annat 
funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, koncentrationssvårigheter eller långvarig frånvaro 
(Skolverket, 2014a). Vid behov av särskilt stöd görs först en utredning (3 kap. 8§) som 
kan leda till utarbetning av ett åtgärdsprogram (3 kap. 9§). 
Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska också stödjas av elevhälsan (2 kap. 
25§) som främst ska jobba förebyggande och hälsofrämjande.   
  
2.3 Samverkan och utformning av utbildning  
 
En läroplan är en förordning som beskriver verksamheterna värdegrund och uppdrag 
samt mål och riktlinjer för arbetet. Enligt grundskolans läroplan Lgr 11 (Skolverket, 
2011b) ska skolan sträva efter att samverka med förskolan och gymnasiet för att stödja 
elevers lärande och utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Läroplanen betonar att läraren 
ska i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 
Gymnasieskolan ska enligt sin läroplan Lgy 11 utveckla samarbete med bland annat de 
obligatoriska skolformerna men också högre utbildning och arbetslivet för att 
säkerställa kvalitet och utveckling (Skolverket, 2011a). Enligt Skolverket (2014b) måste 
alla nivåer från kommunen till enskilda lärare ta sitt ansvar om övergångsarbetet ska 
fungera väl. Kommuner och huvudmän behöver utarbeta centrala riktlinjer som ska 
ligga till grund för enskilda skolors lokala handlingsplaner, där elevhälsan spelar central 
roll men också studie- och yrkesvägsledare medverkar för de äldre eleverna.  
 
Gymnasieskolans läroplan (Skolverket, 2011a) betonar alla elevers rätt till likvärdig 
utbildning, vilket innebär i praktiken att undervisningen aldrig kan utformas och 
resurser fördelas lika för alla. I stället styrs detta av elevernas olika förutsättningar, 
behov och kunskapsnivå. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt elever som har svårt att 
nå målen för utbildningen och skolan har ett särskilt ansvar för elever med 
funktionsnedsättning. Det är varje lärares uppgift att bland annat utgå från den enskilda 
elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande; stärka varje elevs 
självförtroende samt vilja och förmåga att lära; stimulera, handleda och stödja eleven 
samt att ge särskilt stöd till elever i svårigheter. 
 
2.4 Behörighetskrav till gymnasieskolan och dess uppbyggnad 
 
För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, 
engelska och matematik samt ytterligare fem andra ämnen från högstadiet (SFS 
2010:800).  Kraven är högre för behörighet till högskoleförberedande program, där 
krävs utöver godkända betyg i svenska, engelska och matematik ytterligare nio 
godkända betyg i andra ämnen.  
 
Gymnasieskolans nationella program består av 2500 poäng vilka är uppdelade på olika 
kurser som eleverna läser under sina tre år. Dessa är gymnasiegemensamma ämnen, 
programgemensamma ämnen, inriktningar (på alla program utom vård- och 
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omsorgsprogrammet), programfördjupning, gymnasiearbete och individuellt val 
(Skolverket 2012).  De gymnasiegemensammakurser som elever på yrkesprogrammen 
läser omfattar totalt 600 poäng, dessa kurser är i ämnena svenska, engelska, matematik, 
idrott och hälsa (där kurserna är på 100 poäng vardera) samt samhällskunskap, religion, 
idrott och hälsa, naturkunskap och historia (där kurserna är på 50 poäng vardera) (SFS 
2010:800).   
 
På yrkesprogram läser elever karaktärsämnen genom vilka programmet får sin karaktär 
på totalt 1600 poäng (Skolverket 2012). Kurserna där kan variera i antal poäng. De 
resterande 300 poängen delas upp mellan elevens individuella val på totalt 200 poäng 
samt elevens gymnasiearbete (på 100 poäng) som på yrkesprogram ska visa att eleven 
är beredd för yrkeslivet. Enligt gymnasieförordningen ska arbetsplatsförlagt lärande, 
APL, bestå av minst 15 veckor på alla yrkesprogram i gymnasieskolan (SFS 
2010:2039). Det är rektor som beslutar om vilka kurser eller delar av kurser som ska 
genomföras på en arbetsplats och hur APL fördelas under läsåren. Om APL inte kan 
anordnas på en arbetsplats av säkerhetsskäl ska motsvarande utbildning anordnas inom 
skolans ram efter samråd med det lokala programrådet (a.a.).  
 
Eleven har rätt till ett visst antal undervisningstimmar under sin tid på gymnasiet och på 
ett yrkesprogram ska dessa uppgå till minst 2430 timmar fördelade på hela 
utbildningstiden (SFS 2010:800). Detta innebär (något avrundat) att en poäng genererar 
en undervisningstimme. De flesta lärare i gymnasiegemensamma ämnen är behöriga i 
två ämnen medan yrkeslärare ofta är behöriga i alla yrkesämnen inom programmets 
inriktning. Alla gymnasieskolans nationella program har examensmål och målet med ett 
yrkesprogram är att elever ska ha kunskaper att arbeta inom den bransch som 
programmet inriktar sig mot (Skolverket 2011a).  
 
För att klara av gymnasieutbildning och få yrkesexamen krävs att eleven har godkända 
betyg i minst 2 250 poäng av de 2 500 möjliga. Det ställs särskilda krav på vissa kurser, 
nämligen svenska 1 eller svenska som andraspråk, engelska 5, matematik 1a, 
gymnasiearbete samt 400 poäng av de programgemensamma kurserna där det krävs 
godkända betyg (SFS 2010:2039). 
 
2.5 Sekretesslagen i skolan 
 
I Sverige är offentlighet huvudregel och sekretess undantag. Offentlighets- och 
sekretesslagen OSL (SFS 2009:400) reglerar tystnadsplikt i det allmännas verksamhet 
och ett förbud att lämna ut hemliga uppgifter i allmänna handlingar. Med andra ord talar 
lagen om när och vilka uppgifter som ska skyddas (Olsson 2011). Alla som är 
verksamma i det allmännas skolverksamhet omfattas av OSL:s bestämmelser om 
sekretess och tystnadsplikt, fristående skolverksamhet omfattas av motsvarande regler i 
skollagen.   
 
I utbildningsverksamheten för barn och ungdomar finns skilda grader av sekretess för 
olika uppgifter och i olika sammanhang. I lagen anges i vilken verksamhet sekretess 
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gäller, för vilka uppgifter samt med vilken styrka. Detta görs med så kallad 
skaderekvisit (Andersson & Bejstam 2012).  De vanligaste skaderekvisiten när det 
gäller enskilda personer kallas rakt rekvisit och omvänt rekvisit.  Det raka 
skaderekvisitet innebär att sekretess gäller endast om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men eller skada om uppgiften röjs. Det omvända 
skaderekvisitet däremot innebär att om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller skada gäller sekretess.  

 
”Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 
uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser 
psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart 
att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men. 
Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild 
elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande 
av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen 
gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i 
ärende.” (SFS 2009:400, kap 23, 2§) 

 
Elevhälsan, som inkluderar bland annat skolpsykolog, skolkurator och specialpedagog, 
har sträng tystnadsplikt och sekretess (Olsson 2011). Sträng sekretess kring elevhälsans 
medicinska insats nämns specifikt i SFS 2009:400:  

 
”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 
hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet…” (kap 25, 1§) 

 
Samtidigt kan enligt SFS 2009:400 uppgifter inom elevhälsans medicinska insatser 
lämnas ut till en annan del av elevhälsan eller annan särskild elevstödjande verksamhet 
om det krävs för att eleven ska få nödvändigt stöd: 

 
”Sekretessen enligt 1§ hindrar inte att en uppgift om en enskild lämnas från 
sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild 
elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det krävs att 
uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt stöd.” (kap 25, 13a §) 

 
Den personal som arbetar runt en klass eller elev kan, med få undantag när det gäller de 
medicinska insatserna, fritt sammarbeta genom att ge varandra nödvändig, även känslig 
information för att kunna utföra sitt arbete (Olsson 2011). Detta kan ske inom samma 
skolmyndighet och verksamhetsgren och även den som står för specialpedagogiska 
insatser, psykolog samt kuratorn kan efter egen bedömning välja att informera övrig 
personal.  
 
SFS 2009:400 tionde kapitel behandlar sekretessbrytande bestämmelser och 
bestämmelser om undantag från sekretess.  Här nämns bland annat samtycke:  
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”Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till 
en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, 
följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.” ( 10 kap 
1§)  

 
Samt nödvändigt utlämnande:  
 

”Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en 
annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande 
myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.” (10 kap, 2§) 

 
Samtycke öppnar normalt för insyn, om den enskilde eller vårdnadshavare ger 
samtycket till att en uppgift förs vidare (Olsson 2011).  27 § i samma kapitel handlar om 
generalklausulen som tillåter att en sekretessbelagd uppgift  
 

”får lämnas till en annan myndighet om det är uppenbart att intresset 
av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som 
sekretessen ska skydda” (10 kap, 27§) 

 
Här finns utrymme för all personal i skolan och förskolan med undantag för elevhälsans 
medicinska insats och personal i fristående verksamhet att ta kontakt med andra 
myndigheter när sekretess gäller. Detta innebär att personal exempelvis kan kontakta 
andra skolor utanför den egna myndigheten (Olsson 2011). 
 
När det gäller överlämningsdokumentation finns det ingen sekretess eller tystnadsplikt 
inom hela grundskolans verksamhet med undantag för de medicinska insatserna (Olsson 
2011). Detta innebär att även känslig information vid behov kan överlämnas utan 
vårdnadshavarens samtycke vilken dock bör informeras om att detta sker.  Här är det 
viktigt att det som lämnas över är sådan information som personalen behöver veta för 
arbetets skull. Om grundskola och gymnasieskola är delar av samma nämnd kan 
överlåtenade ske utan några hinder och alla uppgifter som bedöms vara viktiga för 
elevens skolgång kan lämnas. Tillhör skolorna olika myndigheter gäller sekretess som 
dock kan brytas via samtycke. Viss information är offentlig så som betyg, uppgifter om 
närvaro/frånvaro, beslut i disciplinåtgärder samt beslut i ett särskilt elevstödjande 
ärende, så som åtgärdsprogram, som kan dock delvis eller helt sekretesskyddas. Orsaker 
till att viktig information inte alltid överförs från grundskolan till gymnasiet kan enligt 
Olsson (2011) vara att samarbetsformerna är bristfälliga och att personal i grundskolan 
tror att sekretessen hindrar överlämning av information. 
 
2.6 Skolans dubbla uppdrag 
 
Skolan har ett dubbelt uppdrag som består av att förmedla och förankra både kunskaper 
och demokratiska värden (Skolinspektionen 2012). Enligt Lgy 11 är huvuduppgiften för 
gymnasieskolan ”att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska 
tillägna sig och utveckla kunskaper” (Skolverket 2011a, s.6). Utbildningen ska också 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, förmedla och förankra de 
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demokratiska värden vårt samhälle vilar på samt respekt för de mänskliga rättigheterna 
(a.a.). Även själva undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer.  Enligt 
Skolinspektionens rapport (2012), vilken baseras på en studie genomfört på 17 olika 
grundskolor i landet, är ”ett medvetet värdegrundsarbete centralt för att kunna uppnå 
och bevara trygga och goda studiemiljöer med förutsättningar att bedriva en 
demokratisk undervisning” (s.7). Rapportens slutsats är bland annat att medvetenhet 
kring det demokratiska medborgarfostrande uppdraget behöver öka hos alla som arbetar 
inom skolans verksamhet.  
 
Med detta i åtanke ställer vi oss frågan om vilken information som är väsentlig för 
gymnasielärare för att de ska kunna bemöta varje individ utifrån deras förutsättningar 
utan att i förväg kategorisera elever. Överlämningsdokumentationen får inte bli till 
nackdel för elever och begränsa deras möjligheter att få visa vilka de är i sin nya miljö 
samtidigt som de har rätt att få det stöd de behöver för att lyckas på gymnasieskolan. 
 
3 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra på vilket sätt gymnasielärare får ta del av 
överlämningsdokumentation2 från grundskolan, på vilket sätt de använder sig av den 
samt vilket slags information gymnasielärare önskar sig för att i sin undervisning kunna 
skapa villkor för alla elevers fortsatta utveckling och lärande.  

3.1 Frågeställning  
 

• På vilket sätt får gymnasielärare ta del av överlämningsdokumentation från 
grundskolan? 

• På vilket sätt använder sig gymnasielärare av elevdokumentationen3 från 
grundskolan? 

• Vilken information önskar sig gymnasielärare för att i sin undervisning nå alla 
elever?  

 
 
 
4 Tidigare forskning 
 
Här presenteras både svensk och internationell forskning som är relevant i samband 
med studiens syfte. Först presenteras studier som fokuserar på övergångar på olika 

                                                
2 Överlämningsdokumentation är den sammanställda informationen om enskilda elever som lämnas över 
från grundskolan till gymnasieskolan med syftet att uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar 
eller särskilt stöd. 
 
3 Elevdokumentation i vårt arbete avser den dokumentationen som skolan samlat om eleven under hens 
skolgång. Där kan finnas till exempel information om inskrivningar i olika skolformer, individuella 
utvecklingsplaner och kunskapsöversikter i olika ämnen, anhörigblanketter, olika utredningar, 
åtgärdsprogram, orosanmälan till socialtjänsten eller anteckningar från samverkansmöten.    
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stadier inom skolans verksamhet, sedan introduceras några studier som har studerat 
skolan roll i elevers identitetsskapande.  
 
4.1 Övergångar i fokus 
 
Möllås (2009) har i sin avhandling bland annat studerat överlämningskonferenser 
mellan grund- och gymnasieskolor. Hon analyserade vilken information som angavs vid 
överlämningar men också gymnasielärarnas inställning till det som sades.  
Gymnasielärare ifrågasatte informationens innehåll eftersom denna hade en tendens att 
innehålla subjektiva värderingar av elever istället för att fokusera på konkreta 
beskrivningar av elevers kunskapsnivå och vilka åtgärder som behövdes för att uppnå 
utbildningsmålen.  Överlämningskonferenser kritiserades också för att ta tid från andra 
viktiga uppgifter, för saknad av djupgående diskussioner och reflektioner över åtgärder 
och elevärenden. Möllås (2009) resultat visar att trots detta användes grundskollärares 
uttalanden vidare vid informationsflödet på gymnasieskolan. Detta visar på att trots 
medvetenhet att informationen som överlämnas inte är adekvat används denna vidare 
för att beskriva och kategorisera elever under resten av deras skolgång på 
gymnasieskolan.  

En finsk longitudinell studie (Ahtola, Silinskas, Poikonen, Kontoniemi, Niemi & Nurmi 
2011) gjord i övergången mellan förskola och grundskola visar att om överlämningen 
fokuserade på läroplanens mål utvecklade elever sina kunskaper snabbast under det 
första skolåret. Framgångsfaktorer var att informationen som lämnades till grundskolan 
var skriftlig och fokus lades på barnets utveckling och lärande.  

Frolin, Kuen-Fung Sin och Maclean (2013)  har följt en elev i behov av särskilt stöd och 
dess övergång från mellanstadiet till högstadiet i Hong Kong. Forskare har intervjuat 
både individer och fokusgrupper med eleven, hans föräldrar och lärare från båda stadier 
samt tittat på övrig dokumentation. Deras slutsats var att brist på rutiner vid övergångar 
kan resultera i en del betydande svårigheter. Forskarna betonar stort behov av 
utvecklade rutiner som betydligt mer fokuserar på samverkan från skolans håll istället 
för att lägga ansvaret på föräldrarna, vilket var fallet vid studien.  

4.2 Skolans roll i elevens identitetsskapande 
 
Carlsson (2006) har i sin avhandling studerat vilka diskurser som används av lärare på 
handelsprogrammet för att beskriva och prata om sina elever och hur detta skapar en 
identitetskonstruktion av elever som samhällsmedborgare. Carlsson (2006) har 
definierat fyra olika diskurser som lärarna använt sig av: konserverande, kommunikativ, 
marknadsorienterad och beskyddande. Dessa fyra samspelar ibland med varandra och 
ibland motverkar de varandra. Den konserverande diskursen är traditionellt färgad, 
tillbakablickande och kategoriserande. Den fokuserar på vad eleven numera inte är och 
elever som medborgare tilldelas minde inflytande, delaktighet och ansvar. Den 
kommunikativa diskursen antar mer relationellt perspektiv och samförstånd eftersträvas. 
Här sätts inga gränser för vad elever som medborgare skulle kunna åstadkomma.  Den 
marknadsorienterade diskursen består av två strömningar där den ena fokuserar på 
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näringslivet och karriär. Den andra strömningen fokuserar på att utbilda effektiv 
arbetskraft.  Den beskyddande diskursens mål är att undvika marginalisering av elever 
men paradoxalt driver elever till mer passivitet och beroendeställning. Carlsson (2006) 
påpekar bland annat talhandlingens betydelse och fara i oreflekterade uttalanden som är 
avgörande för elevens identitetskonstruktion samt det relationella perspektivets 
betydelse för ansvarstagande.  
 
Hugo (2007) har i sin avhandling gjort en studie på gymnasieskolan av lärare och elever 
på det individuella programmet. Han har under elevernas tre år på gymnasieskolan följt 
en liten grupp elever och dess lärare. Hugo har genomfört intervjuer, samtalat med samt 
observerat de inblandade och även varit en del av verksamheten. Dessa sju elever var 
inte behöriga till gymnasieskolans nationella program och hade flera skolmisslyckanden 
av olika slag bakom sig. Han intervjuade även de tre lärarna som arbetat med gruppen 
samt rektorn. En av forskningsfrågorna han ställer sig är vad som är mest avgörande för 
eleverna för att de ska lära sig och nå de uppsatta målen. Det Hugo (2007) kommer fram 
till är att lärarna måste ta sin utgångspunkt i elevernas livsvärld och skapa 
lärandesituationer som är på riktigt samt att de mellanmänskliga relationerna är bärande 
för att eleverna ska lyckas i skolan.  

Lundgren och Magnusson (2009) har genomfört en studie om ungdomar som hamnar 
utanför gymnasieskolan och om hur det kommunala ansvaret att följa upp dem ser ut i 
Göteborgsregionen. Forskarna har bland annat intervjuat nio ungdomar som hoppat av 
gymnasiet samt fem av deras föräldrar för att undersöka deras erfarenheter. Alla de 
intervjuade ungdomarna delar en känsla av att hamna i utanförskap och har mött 
svårigheter under sin skolgång både på grund- och gymnasieskolan. Grundskoletiden 
beskrivs som brokig, där fler fått stöd men också bytt skola flera gånger. De elever som 
bar med sig negativ syn på skolan till gymnasiet hoppade av tidigast men även de andra 
tappade så småningom motivationen. Hur lång tid eleverna stannade på gymnasiet 
påverkades bland annat av vilken skolutveckling de haft under sin tid på grundskolan 
och hur mycket de lyckats anpassa sig till skolans krav och miljö men också av deras 
attityd till gymnasieskolan och de villkor de mötte där.   

Hofvendahl (2006) kom i sin studie om utvecklingssamtal i skolan fram till att trots det 
faktum att all forskning betonar vikten av att utgå från elevens starka sidor och betona 
det positiva, använder sig de flesta lärare av ett bristperspektiv, det vill säga att de 
betonar elevens misslyckanden istället för framgång. Utvecklingssamtalets innehåll 
fokuserar då mer på svårigheter och åtgärder än att fira framgångar. Detta i sin tur 
påverkar elevens motivation och självbild negativt vilket kan skapa rädsla för att våga 
prova och anta utmaningar. 

Ekström (2004) har genomfört en fallstudie där syftet bland annat var att analysera hur 
beslutsfattare i en kommun motiverar och definierar vilka barn som blir elever i behov 
av särskilt stöd. Ekström (2004) har definierat fyra olika diskurser som används av 
informanterna för att identifiera dessa elever: individuella begränsningar, 
normalitetsavgränsning, institutionella begränsningar och strukturella begränsningar. I 
den förstnämnda och mest frekventa diskursen är den viktigaste och ofta den enda 
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orsaken till svårigheter individens egenskaper och begränsningar. Här finns både åsikter 
om att begränsningar är konstanta men också föränderliga.  I diskursen 
normalitetsavgränsning blandas individuella och strukturella begränsningar. Här 
uttrycks att eleven av olika orsaker hamnar i behov av särskilt och behovet uppkommer 
när eleven avviker från normalitet. Den tredje diskursen lägger begränsningar i skolans 
verksamhet och organisation. Diskursen om strukturella begränsningar tar sin 
utgångspunkt i att det är de rådande normer i samhället och de som framhävs i media 
som avgör vilka elever som blir elever i behov av särskilt stöd.  Ekström har också 
undersökt informanternas åsikter kring vilken inriktning den specialpedagogiska 
verksamheten ska ha. Här finns två tydliga diskurser där den ena fokuserar på skolan 
som institution och den andra på elevers olikheter.  Det är den sistnämnda diskursen 
som har verksamhetsanpassning och skolutveckling som sina önskvärda mål för 
specialpedagogisk verksamhet.  

Syftet med Lundgrens (2006) avhandling var att undersöka vilka strategier och tekniker 
som används av lärare i ett barns identitetskonstruktion till en elev i riskzon. Resultatet 
visar att när lärare som ingick i studien talar om sina elever jämför de och klassificerar 
sina elever utifrån normalitet och avvikelse, där avvikelse står i centrum och fokus läggs 
på dess korrigering.  I den dokumentationen som finns kring eleverna låses barnen fast i 
en konstruktion som fokuserar på deras karaktär, färdigheter och förmågor och där 
avvikelser beskrivs som statiska. Dessa lyfts fram vid utvecklingssamtal med syfte att 
korrigera och disciplinera. Lärarna tycks sträva efter homogena grupper i sina klassrum 
och krav ställs på eleverna att aktivt styra sig själva mot önskat handlande och 
normalitet. Det normala belönas och det som är annorlunda ses som avvikande och 
måste korrigeras. Detta leder till att eleverna blir bärare av en av skolan konstruerad 
identitet som också ses som statisk. På det sättet skapar verksamheten egna riskzoner 
där eleven ses och förstärks som icke ansvarstagande, självreglerande och avvikande. 
Konsekvensen blir att eleven själv ses som bärare av sitt misslyckande.  

5 Teorianknytning 
 
I teoridelen presenteras först olika människoperspektiv som i sin tur kan ha påverkan på 
lärares syn på elever, deras respektive svårigheter och var fokus för åtgärder ska läggas. 
Sedan redogörs hur en persons identitet kan konstrueras genom det skrivna ordet. 
Slutligen visar vi på hur skolans syn på den egna verksamheten kan påverka den 
enskilda elevens möjlighet till att få rätt stöd. Dessa är faktorer som påverkar både 
överlämningsdokumentationens utformning men också lärares uppfattning om vilken 
information om elever som är väsentlig och avgörande för det pedagogiska arbetet. 
 
5.1 Punktuellt, kategoriskt och relationellt perspektiv 
 
Det finns olika perspektiv att se på andra människor som handlande subjekt; ett 
punktuellt, ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Det punktuella perspektivet 
belyses av von Wright (2000) och är likartat det kategoriska perspektivet (Emanuelsson, 
Persson & Rosenqvist 2001).  Både von Wright (2000) och Emanuelsson, Persson och 
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Rosenqvist (2001) använder sig av begreppet relationellt perspektiv.  Dessa perspektiv 
ska ses som konstruktioner med vilka verkligheten kan tolkas. Ofta är de inte renodlade 
utan går i varandra. Beroende på perspektivval blir konsekvenserna för skolans 
specialpedagogiska verksamhet samt förståelse för elevens skolsvårigheter olika. 
Historiskt sett är det punktuella och kategoriska perspektivet det dominerande medan 
det relationella är på frammarsch, dock är alla perspektiven utsatta för kritik 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). 

Det punktuella perspektivet ser individen som en produkt av omständigheter och 
egenskaper, människans subjektivitet är statisk och kan fastställas (von Wright 2000). 
Det kategoriska perspektivet fokuserar på individen som oberoende och isolerad där 
kommunikation mellan människor ses som ett samspel mellan fristående subjekt 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). I detta perspektiv benämns elever som 
elever med svårigheter, diagnoser är centralt och svårigheter ses som bundna till 
individen (Persson 2013). Antar läraren punktuellt perspektiv ser hen slutna elever och 
uppmärksamhet riktas till eleven som ett enskilt subjekt som bedöms i relation till 
Eleven som ett ideal (von Wright 2000). Lärarens uppgift blir då att få eleven att bli det 
hen borde bli, men eftersom alla inte kan uppnå den ideala eleven är det 
tillfredsställande om eleven når upp till ett genomsnitt. För att utgå från den nivå där 
eleven befinner sig diagnostiseras eleven för att fastställa den enskilda elevens behov. 
Målet är att försöka få eleven till den ideala eleven, den som hen borde bli. När en 
pedagog ska utgå från elevens behov i det punktuella perspektivet ses eleven som skild 
från både miljön och andra elever. Pedagogen ser elevens utvecklingsmöjligheter 
genom att fokusera på bristerna då målet är att jämvikt ska uppnås. Här ligger fokus på 
hur elevens brister ska hanteras. 

Det relationella perspektivet utgår ifrån att förutsättning för individens existens är 
existensen av andra individer (von Wright 2000). Det är handlingar som framträder i 
relationer mellan människor som identifierar individen. Då individens subjektivitet är 
beroende av andra människor, tid och rum är den flyktig.  Detta innebär att det aldrig 
går att bestämma vem en annan människa är. Inom det relationella perspektivet 
benämner man elever som elever i svårigheter där svårigheter uppstår i mötet 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013). Förändring i elevers 
omgivning påverkar deras förutsättningar för att nå måluppfyllelse. Det relationella 
perspektivet är tidskrävande och förutsätter en långsiktig planering av till exempel 
utbildningsmiljön (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). Antar läraren relationellt 
perspektiv ser hen eleven som öppen (von Wright 2000) vilket innebär att den enskilda 
eleven inte visar sig i sina egenskaper utan att de ständigt konstrueras. Sammanhanget 
som eleven ingår i är bärande och har stor betydelse för hur pedagoger ser på hen. För 
att förstå eleven måste läraren växelvis inta elevens och sitt eget perspektiv och genom 
att pendla mellan dessa två blir pedagogen delaktig i processen. Elevens behov betraktas 
som föränderliga eftersom de är situationsberoende. Det är i mötet med eleven som 
förslag till lösningar kan diskuteras och mening skapas.  
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5.2 Relationell pedagogik 
 
Den dominerande diskursen inom utbildning är den kunskapseffektiva skolan (Aspelin 
& Persson 2011). Detta innebär fokus på elevernas kunskaper och på hur 
undervisningen görs så effektiv som möjligt. Kunskap mäts med prov och tester, det är 
resultat som är i fokus. Ett alternativ till den kunskapseffektiva skolan är den socialt 
orienterade skolan. Här läggs fokus på sociala relationer, grupprocesser och lärares 
kännedom om enskilda elever. Läraren utgår ifrån den enskilde elevens förutsättningar 
och social situation vilket kan leda till att elevens identitetsbildning prioriteras. Dessa 
två diskurser är typologier som i skolans dagliga arbete samverkar och kompletterar 
varandra. Enligt Aspelin och Persson (2011) är dock dessa två diskurser otillräckliga 
och det är relationell pedagogik som kan ha svaret på skolans utmaningar. Det 
relationella perspektivet placerar relationen i centrum, där samspel mellan människor 
skapas genom och i en pågående relationsprocess. Inom relationell pedagogik står det 
som sker människor emellan i centrum. Det är varken det som läraren gör eller det som 
sker med eleven som är fokus inom den relationella pedagogiken utan interaktionen 
emellan dem. Denna pedagogik innebär strävan efter ett genuint, personligt och 
ömsesidigt möte mellan lärare och elev, en händelse som är oförutsägbar och oplanerad 
(Aspelin 2013). Utbildningen sker inte inuti en elev utan den uppstår i möte vilket är 
utbildningens brännpunkt (a.a.) 
 
Läraren kan ha två olika förhållningssätt som Aspelin (2013) benämner som 
pedagogiskt tillvägagångssätt samt pedagogiskt möte. Pedagogiskt tillvägagångssätt 
innebär att läraren agerar målmedvetet för att hantera elever och relationer, elever ska 
inkluderas i undervisningen. Eleven ses som oföränderlig och lärarens roll är att få 
eleven mot uppsatta mål, eleven ska hanteras.  Det pedagogiska mötet styrs däremot inte 
av läraren, läraren ser eleven som hen är i stunden och bemöter hen utifrån det. Läraren 
måste vara föränderlig, ha förmåga att inta olika perspektiv samt att skapa utbildning 
utifrån relationen. 
 
5.3 Vad eller vem 
 
Enligt von Wright (2000) är vi utifrån våra kunskaper oförmögna att definiera 
människan. Om vi gör försök att benämna individens individualitet, erbjuder språket 
endast de definitioner som hen delar med alla andra, inte det som är unikt för just 
individen i fråga.  Vi pratar då om individens bakgrund, familjeförhållanden eller 
egenskaper. Till exempel den informationen lärare får vid överlämning av en elev 
berättar endast om vad hon varit. Att få veta vem hon är kräver ett möte i en social 
relation. Genom det mellanmänskliga mötet framträder det unika i varje enskild 
människa då hon är föränderlig. Det handlar inte om att läsa av en annan individ utan att 
försöka förstå den i mötet och ana sig till vem personen är. Som pedagog handlar det 
om att vara öppen och se eleven i det unika mötet. Det är omöjligt att någon annan ska 
berätta vem någon annan människa är, det är endast i det mellanmänskliga mötet som 
individen framträder som någon genom att tala och handla. Språket vi använder för att 
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beskriva en annan människa är istället för att kategorisera då vi letar efter gemensamma 
drag och inte det unika för individen. Konsekvensen blir att vi inte beskriver handlandet 
utan beteendet och det som framträder är vad människan har varit men inte vem hon är. 
Vem kan inte heller träda fram genom att en människa beskriver sig själv, det är inte 
heller människans identitet. För att någon ska kunna bli vem krävs ett genuint 
mellanmänskligt möte.  Som pedagog bör man med ett relationellt förhållningssätt hålla 
sig öppen för det möjliga i undervisningen. Då skapas förutsättning för det oväntade 
vilket undanröjer hinder som att pedagogen redan på förhand bestämt sig för hur eleven 
borde vara och hur det borde bli.  

Farhågor är att när pedagoger strävar efter ett gott möte och efter att göra bästa möjliga 
för sina elever, görs detta genom att ta reda på så mycket som möjligt om eleven i fråga. 
Då riktas pedagogers blick mot vad eleven är och inte mot vem vilket resulterar i att 
pedagoger skaffar sig information om elever istället för kunskap om dem. Kunskap om 
särskild problematik som till exempel dyslexi behandlas då som information om 
individens egenskaper vilket resulterar i att fokus läggs på vad och det förväntade 
pedagogiska mötet uteblir (von Wright 2000). 

 
5.4 Elevens identitetskonstruktion genom elevdokumentation 
 
Under hela 1900-talet har standardiseringar spridits från vetenskapliga institutioner med 
mål att mäta och klassificera barn (Börjesson & Palmblad 2003). Målet har varit att 
skolan och dess personal ska kunna hantera elever och elevers olikheter. För att kunna 
se avvikelser har ett barns ideala utvecklingskurva skapats för först då kan det 
avvikande visa sig. Detta leder till gränsdragning mellan det normala och avvikande. 
Enligt Börjesson och Palmblad (2003) kan uttrycket normalt syfta på ”ett tillstånd som 
är regelmässigt, vanligt, typiskt, ordinärt eller konventionellt.” (s.19) men det kan också 
betyda ”önskvärt, idealt eller eftersträvansvärt” (a.a.). Alla delar av ett barns tillvaro i 
skolan bedöms utifrån en normalitetens mall och det som skrivs fram i 
elevdokumentationen står för avvikelse. Bedömning av eleverna vilar dock på en 
tillfällig grund. Elevdokumentation kan innehålla kunskapsmässiga och pedagogiska 
frågeställningar om elevens kunskaper, förmågor och färdigheter men också de sociala 
och moraliska aspekter som attityder och beteenden (Andréasson & Asplund Carlsson 
2009) kan förekomma.  
 
Enligt Andréasson och Asplund Carlsson (2009) utgår skolan ofta från elevens 
utvecklingsbehov när individens svårigheter analyseras, vilket leder till en slags 
diagnostisering med fokus på brister eller skador som kan förklara svårigheterna. 
Diagnostisk praktik är ett begrepp som Asp Onsjö (2009) använder sig av. Det innebär 
att diagnosen är utgångspunkten för samtalet kring eleven och åtgärderna fokuserar på 
diagnosen. Diagnosen är i centrum medan pedagogiken får stå i skymundan och det 
görs sällan utvärderingar av de insatser som görs. Enligt Andréasson och Asplund 
Carlsson (2009) skapar elevdokumentationen olika elevidentiteter utifrån kunskaps- 
eller beteendemässiga svårigheter. Kunskapsmässiga svårigheter förklaras oftast med 
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biologiska förklaringsmodeller. När elevens problem förklaras utifrån medicinska 
termer minskar skolans förmåga till problemlösning, då detta inte är skolans ansvar 
längre. Beteendemässiga svårigheter bedöms av pedagoger själva utifrån vad som 
uppfattas som normalt. De normer pedagoger utgår ifrån handlar om föreställningar om 
till exempel barndom, utveckling, moral, lärande, undervisning, läroplan och kursplan. 
Det är både pedagoger och experter som gör förutsägelser och ställer diagnoser i 
elevdokumentationen (a.a.). Av de kunskapsmässiga färdigheter är det svårigheter med 
läs- och skrivinlärning som dominerar i dokumentationen. Författarna drar slutasatsen 
att eleverna karaktäriseras utifrån problem och svårigheter men också sina sociala 
förmågor. 
 
Nilholm (2012) problematiserar kring att diagnostisera elever. Det han ser som positivt 
med diagnoser och identifiering av funktionsnedsättningar är att de tydliggör 
stödbehovet samt att de medicinska diagnoserna har hög status vilket lättare kan bidra 
till att eleven får det stöd och de hjälpmedel som hen behöver och har rätt till. Det 
negativa är att en diagnos kan leda till stigmatisering och att den belyser brister hos 
individen istället för att fokusera på miljöpåverkan. Diagnosen i sig ger inget svar på 
hur själva undervisningen ska organiseras och anpassas för att nå alla elever utan man 
skapar specifik undervisning för specifika elever. Dock kan avsaknaden av en diagnos 
ge svårigheter att få rätt förutsättningar för eleven, ett exempel är att läs- och 
skrivsvårigheter inte ger samma rättigheter som dyslexi (Andréasson & Asplund 
Carlsson 2009; Asp Onsjö 2009). 
 
Pedagoger är enligt Colnerud & Granström (2013) i stort behov av ett fungerande 
yrkesspråk. Detta för att kunna beskriva elevernas förutsättningar och behov samt att 
diskutera möjliga arbetsmetoder för att eleverna ska få det stöd och den stimulans hen 
behöver för att utvecklas, vilket är extra viktigt när det gäller elever i svårigheter. Ett 
bristande yrkesspråk kan vara en förklaring till att lärare lägger skulden för 
skolsvårigheter på eleven vilket begränsar deras möjligheter att lösa problemen. Den 
befintliga traditionen i att se elevens problem som hens egenskaper innebär ett begränsat 
handlingsutrymme för planering av möjliga åtgärder.  
 
Colnerud och Granström (2013) menar att ett perspektivbyte skulle vara en lösning för 
att ändra praxis och öppna andra möjligheter till åtgärder. Ett beteende kan lätt klassas 
som en egenskap och på det sättet ställer pedagogerna egna diagnoser på eleverna vilket 
leder till att de förflyttar ansvaret till eleven och eleven ses som bärare av svårighet. 
Samtidigt kan detta vara ett verktyg för pedagogerna för att sätta eleven i centrum 
genom att sätta ord på problemet skapas en arena för att diskutera problematiken och 
skolans kultur kan ha utvecklat ett språk som bara de inblandade är förtrogna med. Om 
eleven oavsett syftet beskrivs som bärare av svårigheter behöver inte skolans 
verksamhet ta ansvar eftersom miljön inte spelar någon roll. Resultatet blir att 
verksamheten varken utsätts för utvärdering eller för förändring, vilket illustreras i figur 
3 nedan. 
 
    DIAGNOS             ORSAKSANALYS        BESLUT 
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”Figur 3. Förklaringsmodell baserad på elevens personlighetsgrad” (Colnerud & 
Granström 2013, s. 83) 

I figur 4 beskrivs synen på skolan som en föränderlig verksamhet med möjligheter för 
pedagoger att se sina egna handlingar i relation till elevens behov.    
   

     DIAGNOS             ORSAKSANALYS        BESLUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Figur 4. Förklaringsmodell baserad på skolan som anpassbar” (Colnerud & 
Granström 2013, s. 84) 

Figur 3, där förklaring till elevers svårigheter kopplas till hens personlighet, har samma 
syn på eleven som det kategoriska och det punktuella perspektivet där eleven ses som 
bärare av sin problematik. I figur 4, där skolan tillskrivs en mer aktiv roll, öppnas 
möjligheter att anta det relationella perspektivet.  
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6 Metod 
 
Här beskrivs först den valda metoden och ansatsen utifrån vårt syfte och vår 
frågeställning. Vidare belyses urval av informanter, hur empirin samlades in samt 
bearbetades. Detta följs av forskningsetik, reliabilitet och validitet. Avsnittet avslutas 
med en kritisk granskning av den valda metoden. 
 
6.1 Kvalitativ metod med hermeneutisk ansats 
Då målet med studien är att undersöka hur gymnasielärare använder sig av 
överlämningsdokumentation samt vilken slags information de efterfrågar har vi valt en 
kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats.  

Hermeneutiken används för att studera människors tankar samt att tolka vad andra har 
sagt eller skrivit (Bryman 2011). Syftet är att forskaren ska förstå och tolka, inte bara 
begripa, det som sägs (Thurén 2007). Genom en hermeneutisk ansats vill vi få tillgång 
till informanternas egna upplevelser av överlämningar där de kommer få stort utrymme 
att själva välja vad de vill tala om. Vår uppgift är sedan genom vår tolkning försöka 
förstå och tolka det empiriska materialet genom att gå in i arbetet med ett öppet sinne 
och ha med oss vår förförståelse samtidigt som vi bortser från det vi förväntar oss hitta. 
Vårt mål är inte att hitta någon sanning utan att tolka och förstå forskningsområdet med 
hjälp av vår empiri samt vår teori. 

Den kvalitativa forskningen bygger på intervjuer, observationer eller textanalys och 
målet är inte att generalisera utan att förstå fenomenet (Ahrne & Svensson 2011). Den 
har ett tolkande synsätt till skillnad från den kvantitativa forskningen, som ofta används 
inom naturvetenskapen (Bryman 2011). Fokus inom den kvalitativa forskningen ligger 
på hur informanterna upplever och tolkar sin egen sociala verklighet, i vårt fall 
gymnasielärare när det gäller överlämningsdokumentation. 

6.2 Fokusgrupper 
 
Vi har valt att genomföra studien genom fokusgrupper. Fördelar med denna metod är att 
det finns möjlighet att undersöka varför människor har en viss åsikt.  
Fokusgruppmetoden ger möjlighet att utforska hur människor tänker och talar om ett 
särskilt ämne och få fram ett antal olika perspektiv och sätt att tänka inom samma ämne 
(Dahlin-Ivanoff 2011). Metoden är avsedd för att utforska målgruppens verklighet och 
ge bild av hur målgruppen tänker, känner och talar om ett specifikt område (Krueger & 
Casey 2009). Den skapar medvetenhet hos deltagarna om saker de aldrig tänkt på 
tidigare då diskussionen kan bekräfta deras egna åsikter eller motsäga dem och det blir 
en lärandeprocess för alla inblandade (a.a.). Enligt våra erfarenheter är överlämningar 
ett område som sällan diskuteras och därför kan denna metod vara en framkomlig väg 
att fördjupa diskussionen då informanterna i en fokusgrupp kan tvingas att argumentera 
för sina åsikter, reflektera över sina egna och andras åsikter samt även ompröva dessa 
(Bryman 2011). Till skillnad från enskilda intervjuer kan diskussionen bli djupare i 
fokusgrupper då deltagarna ges förutsättningar att få en naturlig miljö där de kan 
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påverka varandra som i verkliga livet. (Kruger & Casey 2009). Detta möjliggör att 
fokusgruppen kan lyfta olika åsikter och upplevelser av en och samma elev i olika 
miljöer och undervisningssituationer vilket kan flytta fokus från individ- till grupp- och 
organisationsnivå.  En risk med metoden är att informanter kan bli ifrågasatta av andra i 
gruppen och att de kan prata i munnen på varandra vilket försvårar att höra deras svar 
vid transkriptionen. Deltagare kan även vara tystlåtna eller benägna att ta över 
diskussionen i gruppen och då kommer inte alla till tals.  Fokusgrupper kan även vara 
svåra att organisera och forskaren bör bjuda in fler informanter då det finns risk att 
någon eller några uteblir (a.a.). För att undvika detta gick vi vid insamlingen av empirin 
in i diskussionen och styrde när någon av deltagare blev för tyst, vi också bjöd in fler 
deltagare än som var nödvändigt att ha i gruppen med visst bortfall i åtanke. 

En fokusgrupp är inte vilken grupp som helst utan specifik på många olika sätt (Wibeck 
2000). Detta gäller avsikt, storlek, sammansättning samt tillvägagångssätt. Deltagarna är 
utvalda utifrån specifika kriterier som de har gemensamt för att kunna relatera till 
undersökningen. I vår undersökning var informanterna utvalda då de redan är en 
existerande grupp, nämligen ett arbetslag på en skola. 

6.3 Val av skolor och program  
 
Vid val av skolor har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval och kontaktat de 
gymnasieskolor i de kommuner vi själva är verksamma i. Ett bekvämlighetsurval menar 
Bryman (2011) inte är optimalt då det är svårt att generalisera men resultatet kan ses 
som ett led för en fortsatt forskning. Våra fokusgrupper skulle genomföras i slutet av 
vårterminen då många pedagoger är stressade på grund av bland annat rättning av 
nationella prov och betygssättning och lätt tackar nej till deltagande i en studie. Hur 
detta kan ha påverkat våra resultat kommer vi att diskutera senare i metoddiskussionen. 
Skolorna vi har använt är belägna i södra/västra Sverige och varierar i storlek. Vi väljer 
att kalla skolorna för Almnäsgymnasiet och Barkögymnasiet. Almnäsgymnasiet är en av 
flera gymnasieskolor inom en kommun på drygt 80 000 invånare. Skolan har i dagsläge 
cirka 1 200 elever där de flesta går på yrkesprogram.  Barkögymnasiet är den enda 
gymnasieskola i sin kommun med cirka 10 000 invånare. På Barkögymnasiet går det 
ungefär 400 elever, skolan har både högskoleförberedande- och yrkesprogram. Barkö 
har ett mindre upptagningsområde än Almnäs men här finns också ett nationellt 
program med riksintag.  
 
Enligt vår erfarenhet är de elever som söker sig till yrkesprogrammen ofta skoltrötta, har 
med sig många tidigare skolmisslyckanden och i grundskolan klassas de ofta som 
praktiskt lagda. Då kraven på hur många godkända betyg som behövs för att vara 
behörig är lägre för yrkesprogram (SFS 2010:800) är det elever med stort intresse för 
yrket eller elever med inte tillräckligt många godkända betyg som söker sig dit. Med 
detta i åtanke har vi valt att fokusera just på yrkesprogram i vårt arbete.  
 
6.4 Fokusgruppens storlek och antal 
 



  
 

19 

Det finns inga givna riktlinjer för hur många deltagare en fokusgrupp ska innehålla. 
Enligt Krueger & Casey (2009) kan gruppens storlek variera från 4 till 12 deltagare.  
Det väsentliga är att gruppen måste vara tillräckligt liten för att alla ska få komma till 
tals men samtidigt tillräckligt stor för att få fram olika uppfattningar. Det finns en risk 
att det blir mindre grupperingar vid för stor grupp vilket kan generera små samtal 
bredvid. Vad som är mest avgörande för gruppens storlek och dess homogenitet är dock 
i slutändan studiens avsikt. För att garantera att alla deltagare ska få samtalsutrymme 
bör grupperna ligga mellan 5-8 deltagare (Krueger & Casey 2009; Wibeck 2011). I 
vissa fall kan gruppen vara lite mindre då ämnet är komplext och deltagarna kunniga 
inom området (Kruger & Casey 2009). Vi bjöd in åtta deltagare till varje fokusgrupp för 
att försäkra oss om att vi får tillräckligt med informanter vid eventuella förhinder.  

Målet med fokusgruppsintervjuer är att hitta ett spann av olika uppfattningar vilket 
medför att man bör ha minst tre fokusgrupper för att uppnå mättnad i ämnet (Kruger & 
Casey 2009). Enligt Wibeck (2000) är det svårt att förutsäga hur många fokusgrupper 
som behövs för att uppnå mättnad. Halkier (2010) menar dock att när det gäller 
studentprojekt, som i regel ska vara klara på en kortare begränsad tid, behövs inte så 
många fokusgrupper. Då fokusgrupper ger en stor mängd empiri kan det vara en fördel 
att hålla nere antalet fokusgrupper på ett minimum (Bloor, Frankland, Thomas & 
Robson 2001). Vi har valt två fokusgrupper där informanterna inom varje grupp ingår i 
var sitt arbetslag. Barbour (2007) menar att ju mer fokusgruppernas sammansättning 
liknar varandra desto färre grupper behövs och det kan vara tillräckligt med två 
fokusgrupper för att kunna åstadkomma ett utvärderingsbart resultat.  

 

6.5 Val av informanter 
 
Vi har valt att använda oss av redan delvis existerande grupper och intervjuat lärare som 
undervisar samma elever från samma yrkesprogram. När det gäller gruppens 
sammansättning ville vi ha både lärare som undervisar i gymnasiegemensamma- och 
karaktärsämnen för att grupperna ska kunna vara representativa för den 
sammanställningen som finns inom arbetslagen och jobbar tillsammans kring samma 
elever. Det finns både fördelar och nackdelar med redan existerande grupper. Wibeck 
(2000) menar att deltagare som redan känner varandra känner sig ofta trygga i gruppen 
så att de som är blyga har lättare att våga prata. Dessutom blir det lättare att rekrytera 
deltagare till undersökningar. Risken är att det finns saker som tas för givna i de grupper 
som redan existerar och att dessa inte kommer fram under intervjun. En annan risk är att 
informanterna faller in i sina redan etablerade roller. En fördel är att en gruppintervju 
kan generera mer komplex och djupgående empiri vilket enskilda intervjuer inte kan 
uppnå. Wibeck (2000) poängterar att ”en grupp är någonting mer än enbart summan av 
de enskilda deltagarnas kvaliteter” (s.53).  
 
Vid sammansättning av en fokusgrupp är det en fördel att gruppen är till viss del 
homogen och har gemensamma intressen men också heterogen för att få dynamik 
(Dahlin-Ivanoff 2011; Wibeck 2011). Pedagoger har ett gemensamt uppdrag och en 
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pedagogisk grund samtidigt som de är individer med olika synsätt som är vana att 
samverka och samarbeta. Vi tror att pedagoger som undervisar samma grupp av elever 
kan känna sig trygga för att våga uttrycka sina åsikter samt erbjuda tillräckligt med 
dynamik tack vare sin sammansättning av lärare i både gymnasiegemensamma och 
karaktärsämnen. Utifrån vår erfarenhet har vi sett att olika lärare kan ha olika bilder av 
en och samma elev beroende på vilka ämnen de undervisar i.  
 

När vi definierat hur vår fokusgrupp ska se ut kontaktade vi respektive rektor på 
Almnäsgymnasiet och Barkögymnasiet. På Almnäs skickade vi ett mail till rektor och 
hen valde ut åtta lärare som undervisade elever i årskurs ett på det valda programmet. Vi 
informerade om syftet med undersökningen och kom överens om lämplig tidpunkt för 
genomförandet. Vi skickade sedan missivbrevet (bilaga A) till rektorn som 
vidarebefordrade det till utvalda lärare. Vid intervjutillfället kom fem av dessa lärare till 
fokusgruppsintervjun. På Barkö, där en av oss arbetar, pratade vi direkt med rektorn 
som gav en lista på lämpliga lärare. Vi skickade ut ett mail och frågade om de var 
intresserade av att medverka i vår undersökning. Av tio tillfrågade lärare svarade sex av 
dessa att de ville medverka. Även till dessa mailade vi missivbrevet (bilaga A). En dag 
innan intervjun skickade vi en påminnelse om intervjun och då lämnade en av 
informanterna återbud på grund av för stor arbetsbelastning. Vid intervjutillfället på 
båda skolorna kom fem lärare till respektive fokusgrupp.  

 
6.6 Datainsamling 
 
För att kvalitetssäkra intervjun utarbetade vi en intervjuguide med öppna frågor (bilaga 
B). Intervjun inleddes med att deltagare fick presentera sig för oss med hjälp av några 
stödfrågor om sin yrkesbakgrund (bilaga C). Denna information användes senare i 
analysdelen. Sedan ställde vi några generella öppningsfrågor för att få informanterna att 
prata och tänka kring ämnet vilket Kruger och Casey (2009) framhåller är lämpligt. 
Längre fram i intervjun ställde vi mer specifika frågor som vi kallar för nyckelfrågor 
och dessa är själva kärnan i studien. Intervjun avslutades med avslutande frågor för att 
ge tillfället att tänka efter kring det som har diskuterats. Här gavs möjlighet att försäkra 
sig om att ämnet var uttömt eller om något har missats. Fokus lades på att alla frågorna 
var konstruerade så att de skapade en diskussion mellan deltagarna i gruppen.  

För att känna oss bekväma i situationen samt kunna uppskatta hur lång tid intervjun 
skulle ta satte vi tidsram på intervjuns olika delar. Vi lade mest tid på nyckelfrågorna 
för att ge deltagare möjlighet att kunna fördjupa samtalet och att utveckla diskussionen 
(Kruger & Casey 2009).  För att känna oss trygga med ämnet läste vi aktuell forskning 
och rapporter för att komplettera våra egna erfarenheter. Då vi ville skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för ett gott samtal var vi noga med att välkomna alla 
deltagare och bjöd dem även på fika under intervjun. Kruger & Casey (2009) påpekar 
att de första minuterna när man möter deltagarna är viktiga, att forskaren ska se till att 
de känner sig välkomna och bekväma i situationen. Det är de första minuterna som 
sätter tonen på resten av samtalet och om det bjuds på något att äta så inbjuder det till 
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ett avslappnat samtal (a.a). Efter att vi välkomnat alla deltagare beskrev vi kortfattat 
ämnet och berättade vilka regler som gäller under intervjun, d.v.s. att alla ska kunna 
komma till tals, att det inte finns rätt eller fel svar, att deltagarna gärna fick reflektera 
över andras åsikter och att intervjun skulle spelas in för att vi inte skulle missa något 
viktigt. Genom att låta deltagarna presentera sig själva med hjälp av stödfrågor och gå 
laget runt i början av intervjun fick alla möjlighet att anta en aktiv roll redan från början. 
Vi själva skulle förhålla oss så passiva som möjligt under intervjun och låta bli att hålla 
med eller bekräfta deltagarnas åsikter.  

Då det är både tids- och resurskrävande att genomföra en pilotundersökning med 
fokusgrupper görs vanligtvis inte detta (Krueger & Casey 2009). Halkier (2010) menar 
dock att en pilotintervju är bra att genomföra för att testa frågor samt att själv träna sig 
på att agera moderator. Hon menar att om pilotintervjun faller väl ut kan den sedan ingå 
i studien. Vi valde att testa frågorna i förväg på en pedagog som uppfyllde samma 
kriterier som de individer som skulle ingå i fokusgruppen. Vi upptäckte då att vissa 
frågor behövdes justeras för att bli tydligare. Vi genomförde var sin fokusgruppsintervju 
på två olika skolor under samma vecka under maj månad 2015.  Intervjuerna spelades in 
på både mobiltelefon och läsplatta för att försäkra oss om att datainsamlingen inte skulle 
gå förlorad.   

 

6.7 Databearbetning 
 
Databearbetningen började med transkription där informanterna avidentifierades. Detta 
var första steget i att försöka tolka vad som hade sagts. Texterna lästes sedan igenom ett 
flertal gånger och vi diskuterade dess innehåll utifrån våra valda teorier. Med hjälp av 
olika färger markerade vi relevant empiri utifrån vårt syfte. Detta för att tydligt se vilka 
svar som hörde ihop med vilken av våra frågor då informanterna kunde återkomma till 
samma ämne eller tema flera gånger under intervjun, ge fler konkreta exempel eller till 
och med motsäga sig själva. Empirin kategoriserades sedan med hjälp av post-itlappar 
för att kunna tolkas vidare utifrån våra frågeställningar. För att avidentifiera våra 
informanter fick alla lärare från Almnäsgymnasiet namn som börjar på bokstaven A och 
alla lärare från Barkögymnasiet ett namn som börjar på bokstaven B. Fokus i analysen 
lades på informanternas synpunkter. Vi var också intresserade av om lärarnas svar 
skilde sig åt beroende på hur länge de varit yrkesverksamma eller vilka ämnen de 
undervisade i.  

Tabell 1 nedan visar sammanställning av vilka lärare som ingick i fokusgrupperna, hur 
länge de varit verksamma i yrket, om de har behörighet att undervisa i sina ämnen samt 
om de undervisar i gymnasiegemensamma- eller yrkesämnen. 
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Tabell 1 

 
ÖVERSIKT ÖVER DE INTERVJUADE LÄRARNA 

 
NAMN 

 
BEHÖRIGHET 

 
YRKESERFARENHET/  

ANTAL  
ÅR PÅ SKOLAN 

 

 
UNDERVISAR I  

   

Anna Ja 7 år/1år gym.gem.-ämnen  

Albert Ja 11 år/5år yrk.-ämnen  

Albin Ja 11 år/11år yrk.-ämnen  

August Ja 7 år/7 år yrk.-ämnen  

Anton Ja 36 år/25år gym.gem.-ämnen  

Bo Nej 4 år/4år yrk.-ämnen  

Bertil Ja 10 år/10år yrk.-ämnen  

Beata Ja 15 år/9år gym.gem.-ämnen  

Britta Ja 8 år/1år gym.gem.-ämnen  

Ben Nej 1 år/1år yrk.-ämnen  

 

6.8 Forskningsetik 
 
I fråga om forskningsetik finns det fyra huvudkrav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman 2011; 
Vetenskapsrådet 2002). Informations- och samtyckeskravet innebär att informanter ska 
få vetskap om anledning och syfte med undersökning, om att deltagandet är frivilligt 
och att de när som helst kan avbryta samarbetet. Konfidentialitet kräver att materialet 
ska behandlas konfidentiellt och resultaten ska anonymiseras. Detta innebär att 
informanternas namn varken lagras på hårddiskar eller ingår i det transkriberade 
materialet. Där kodas deras identitet istället och koden förvaras inlåst på annat ställe 
(Bryman 2011). Nyttjandekravet medför att insamlade uppgifter endast kommer att 
användas för den aktuella studien (a.a.). För att säkra att våra informanter fick tydlig 
upplysning om detta skrev vi ett missivbrev (bilaga 1) som delades ut till alla 
inblandade. Även vid genomförandet av våra fokusgrupper talade vi om vilket syfte vi 
hade med fokusgruppen, att den insamlade empirin enbart skulle användas till detta 
arbete, att informanterna inte skulle kunna identifieras samt att medverkan var frivillig 
och att de kunde välja att hoppa av direkt efter fokusgruppens genomförande. 

 

6.9 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet är en parameter som belyser hur säkert vi mäter och validitet en parameter 
som berättar om vad vi mäter i en studie (Bryman 2011).  Dessa två är vanligast i 
kvantitativ forskning men kan förekomma även i kvalitativ forskning om forskaren vill 
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ha ett generaliserbart resultat. Inom den kvalitativa forskningen är dock målet att 
beskriva en del av den sociala verkligheten och inte att fokusera på mätbara värden 
(a.a.).   

Om målet är att generalisera resultatet ska urvalet av informanter vara representativ ur 
reliabilitets synpunkt (Thurén 2007). Då målet med vår studie var att få förståelse för 
gymnasielärares upplevelse på ett nationellt yrkesprogram på två olika gymnasieskolor 
strävade vi inte efter några generaliseringsbara resultat utan efter fungerande 
fokusgrupper. För att kunna jämföra de två arbetslagen valde vi att intervjua lärare på 
kommunala skolor på samma yrkesprogram. Valet av deltagare styrdes också av vilka 
kontakter vi hade och vilka som var villiga att ställa upp i mån av tid och intresse.  

6.10 Metodkritik 
 
Som forskningsmetod kunde vi valt någon annan metod som kvalitativa intervjuer 
istället för fokusgrupper. En fördel vi såg med fokusgrupper var att informanterna själva 
i denna metod ska driva intervjun framåt och att det kan bli en lärandeprocess för 
samtliga inblandade vilket i förlängningen även skulle kunna gagna eleverna. Att 
fokusgruppen ska driva sig själv var en fördel även i den bemärkelsen att en av oss 
arbetar på en av skolorna där vi genomförde studien och vi som samtalsledare fick på 
det sättet en mindre aktiv roll vid informationstillfället vilket minskade möjlighet att 
omedvetet påverka samtalets innehåll. 
 
Nackdel med fokusgrupper kan vara att det är svårt att samla alla informanter vid 
samma tidpunkt samt att någon i fokusgruppen blir dominant under intervjun och att 
vissa blir tillbakadragna och inte får möjlighet att säga vad de tycker.  Det var också en 
metod som vi inte hade tidigare erfarenhet utav.  
 

7 Resultat 
 
Resultatet kommer att redovisas nedan utifrån de ställda forskningsfrågorna med fokus 
på informanternas yttranden.  Det insamlade materialet har sedan kategoriserats utifrån 
vårt empiriska material.  

7.1 Hur sker överlämningar? 
 
Rutiner för överlämningar ser olika ut på de skolor som ingick i studien men även inom 
varje skola finns det olikheter. På båda skolorna sker överlämning på två olika nivåer, 
dels på skolnivå (mellan överlämnande grundskola till mottagande gymnasieskola) samt 
på själva gymnasieskolan där undervisande lärare får tar del utav 
överlämningsdokumentationen.  
 
7.1.1 Rutiner för överlämnande på skolnivå 
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Vissa lärare uttrycker att överlämning från grundskolor inom närliggande kommunerna 
fungerar bra men det är tydligt att fasta rutiner saknas. Anton betonar att rutinerna för 
överlämning varierar från år till år och Anna nämner specialpedagogernas roll i 
överlämningsarbete: ”de som jobbar som specialpedagoger nu de har varit på 
grundskolorna och kollat upp läget för de blivande ettorna”.   
 
Lärarna uttrycker skepsis kring hur mycket av elevdokumentationen från grundskolan 
når gymnasiet och under vilken tidsram.  De säger att det inte alltid överlämnas all 
information och att ”vissa saker fastnar på vägen” (Albin) och 
överlämningsdokumentationen kan komma ett halvt år efter att eleven börjat på skolan. 
Enligt Bertil tvingas skolan ibland att aktivt söka information om elever själva, detta 
gäller speciellt elever på riksintag. Även tankar om att det är föräldrar som stoppar 
informationsflöde dyker upp hos Anna.  
 
7.1.2 Rutiner för överlämnande för undervisande lärare 
 
Överlämning för undervisande lärare sker innan elevers skolstart och syftet är att lyfta 
elever med diagnoser, sjukdomar eller elever som haft skolsvårigheter i grundskolan. 
Här får man enligt Albert ”lite förhandsinformation”. Beata beskriver ett elevfall där det 
skedde ”ett speciellt informationsmöte kring just den här eleven, där eleven själv fick 
vara med och informera om hur hon ville att vi skulle jobba med henne”.  August 
berättar om ett fall där lärarna fick överlämning av en elev via diabetessjuksköterska 
som började med ”stora stridsyxan”. Med detta menar han att sjuksköterskans 
instruktioner kring hur skolan skulle agera i fråga om elevens diabetes inte mottogs väl, 
då lärarna kände sig överkörda av någon som ”kom hit och dikterade förhållanden trots 
att det är ju vuxna ungdomar som kommer hit”.  Alberts förklaring för 
diabetessjuksköterskans agerande var att ”hon var kanske van med grundskolenivå där 
det fanns en mentor och en lärare som nästan höll alla lektionerna en hel dag och så är 
det ju inte här”.   
 
Överlämningen till undervisande lärare följs upp på olika sätt. Specialpedagogen kan 
besöka klasserna för att träffa de elever som har diagnos. ”Hon pratar med just den 
eleven, de dealar och så, vad behöver du för nåt hjälpmedel, så skriver hon ihop det och 
sen kommer det ut till respektive lärare”, säger Bertil. Det kan också genomföras 
uppföljande klasskonferenser några veckor efter skolstart. Här deltar undervisande 
lärare i mån av tid, annars delges informationen till dem via ett protokoll från mötet. 
Överlämningsdokumentationen kompletteras här med screening som genomförts på 
gymnasieskolan och resultaten jämförs med informationen från grundskolan. Eleverna 
tas upp klassvis och alla gås igenom. Denna rutin är lärare positivt inställda till då vid 
den tiden har ”alla diagnoser och så allting hunnit sätta sig” (Anton) och lärarna själva 
”har känt på eleverna” (Albin). Anton säger också att ibland får mentorn 
telefonnummer till grundskolan för att kunna ställa kompletterande frågor om elever.  
 
7.1.3 Vilka är de elever man har överlämning av? 
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När lärarna ska definiera vilka elever de får överlämningar på blir det tydligt att de 
flesta är elever med diagnoser. ”Det är lite olika, det är bokstavskombinationer, läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi och alla möjliga med (Albert). Bertil beskriver ”de som har 
dyslexi eller nåt annat” samt elever som har ”en släng av Asperger.  Han lyfter en elev 
”hon har ju dyslexi och sen har hon ju… dyskalkyli… eller vad heter det?”. Andra lärare 
nämner allergier och diabetes. August pratar om ”hälsoelever”. Anton tar upp ”fobier 
och såna mer psykologiska saker” som elever som inte klarar av att vara i stor grupp 
eller  får panik i en stor lokal med många människor.  Elever som är väldigt svaga i 
vissa ämnen är ett annat exempel samt de som ”har anhöriga som är allvarligt sjuka 
eller nånting” (Anton).  
 
Även elever som tidigare haft någon form av anpassningar nämns, så som elever som 
kommit från resursskola och haft en-till-en-undervisning där. Beata säger att 
överlämningar sker av elever som ”verkligen gjort en utredning tidigare” och Bertil 
fyller på med att det gäller de ”som har svårigheter eller nåt annat”. Det kan även vara 
”elever som inte gillar bollsporter” enligt Beata.   
 
Även elever med social problematik tas upp. Bertil berättar: ”Vi fick ju rätt så hårda 
grejer om [eleven] där då, han hade ju varit en liten…ja, nästan en liten mobbare på 
grundskolan.”   
	  
 
7.2 Hur lärarna använder sig av överlämningsdokumentation 
 
Utifrån det lärarna berättar har deras svar grupperats. Vi ser att 
överlämningsdokumentationen används till kategorisering av elever, till att föra vidare 
diskussioner kring anpassning av undervisning, att lärarna har egna strategier att skaffa 
sig den informationen de vill ha men också att de ifrågasätter överlämningens innehåll.  
 
7.2.1 Diagnoser och kategorisering 
 
Lärarna använder överlämningsdokumentation till att placera elever i olika fack för att 
veta hur de ska agera utifrån diagnoser. Vissa tycker att det är bra att få veta diagnoser 
då ”man visste lite mer vad man har att förvänta sig” (Beata). Britta säger att ”vet man 
en diagnos då vet man ju ungefär” och tar ett exempel på autism och att hon då vet att 
”då kan de bli aggressiva”.  Anna säger att ”vi fick reda på hur han skulle hanteras” 
om en elev med ADHD.  När det gäller överlämning kring en elev med diabetes tycker 
Albin att det är bra med ”en allmän info också, så man kan hantera en sån elev om det 
skulle hända nånting”. Bertil tar upp ett fall där han fått reda på att en elev varit 
mobbare och där han använt informationen till att tillrättavisa eleven ”jag vet vad du 
gjort så nu vet du att jag vet liksom, så nu lägger vi av med det här bara då va”.  
 
7.2.2 Anpassningar och stödbehov 
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Överlämningsdokumentationen används också till vidare diskussioner kring hur lärarna 
kan hjälpa eleven i undervisningssituationer, detta för att se ”vilken konstellation som 
behöver jobba runt eleven” (Albin). Beata poängterar att när det gäller elever med 
diagnos ”det är ju sånt som vi MÅSTE ta hänsyn till” för dessa elever ” har ju rätt till 
speciellt stöd eller särskilt stöd”. August menar att han vill kunna förstå eleverna bättre 
och kunna ”hantera dem bättre i undervisningssituationen”.  Anton nämner ett fall där 
han upplevt att han inte fick den informationen han behövde för att kunna ”hantera 
eleven på ett annat sätt från början” och säger att han vill bilda sig ”en egen 
uppfattning om elever men om det är nånting som avviker jättemycket som är viktigt att 
hantera rätt från början, det vill man ha reda på”.   
 
Bertil beskriver att specialpedagogen har dialog med elever och sammanställer utifrån 
det informationsblad om elevens behov vilket delas ut till undervisande lärare. Beata 
tycker att mycket som står i dessa dokument är sådant som är självklart men hon menar 
att hon ser det som ”minne för mig själv”. Bertil säger att ”utan att man tänker på det 
tror jag så anpassar man sig till eleven”. Han menar också att i yrkesämnena han 
undervisar i är stavning inte viktigt, då detta inte bedöms jämfört med 
gymnasiegemensamma ämnen och då behövs inga hjälpmedel. 
 
Bo menar att det inte alltid som överlämningar stämmer ”för det som stod i den 
överlämningen det har vi ju knappt märkt nåt av egentligen”. Anton betonar att elever 
”måste få en ny chans” för att kunna bryta sina gamla roller från högstadiet, att han inte 
vill veta att eleven till exempel varit klassens clown då detta påverkar hans 
förväntningar på eleven. Misstro till grundskolan kommer också fram då August 
uttrycker det följande: ”… det är ju mycket skygglappar från grundskolan, att de 
släpper igenom eleverna för att de ska få godkänt för att de ska slippa problemet, för att 
det är ju oftast det är ju … många som inte klarar engelska och matten med dem 
kommer hit med godkända betyg från grundskolan.” Anna ifrågasätter vissa godkända 
betyg från grundskolan, vilket ställer till det för elever senare på gymnasiet då de inte 
klarar av de kurserna som bygger på grundskolans kunskaper. En bättre lösning enligt 
henne vore att låta elever gå om grundskolekursen på gymnasiet.   
	  
7.2.3 Lärarnas egna strategier som komplement till överlämningsdokumentationen 
 
Lärarna berättar om sina egna strategier de använder som komplement till 
överlämningsdokumentationen. Anton säger: ”Jag kör lite egen överlämning med dem 
också, jag intervjuar elever en och en, två tre fem minuter får de komma till mig… och 
sen frågar jag om det är nåt jag behöver veta, nåt särskilt då och det jag vill veta att det 
är så viktigt att jag förstår dem bättre i undervisningssituationen så man behöver inte 
trampa i klaveret eller nånting då”.  Anna tillägger att hon gör likadant fast skriftligt 
och reflekterar att ”det kanske inte är så smart om man är dyslektiker”. Bertils 
strategier är att ”på det sättet jag undervisar” samt ”att jag har en dialog med dem 
[eleverna]” är ett sätt att nå eleverna. 
	  



  
 

27 

7.2.4 Ifrågasättande av överlämningsdokumentationen 
 
Det finns några röster som berättar att överlämningsdokumentationen inte används eller 
ifrågasätter dess relevans. Britta säger att det kan vara skönt att veta om eleven har gjort 
en utredning men ”man kanske kommer på det själv”. Hon menar att hennes erfarenhet 
gör att hon kan se elevens behov. Bertil pratar om de riktlinjer som lärarna får av 
specialpedagogen och säger ”att följa det här ordagrant… det är ju nästan omöjligt 
känner jag”.  Han menar också att elever som kommer in på yrkesprogrammet ska 
förberedas för arbetslivet och där finns ju ”inga särbehandlingar, där finns ju ingen 
hjälp… så det finns redan en liten utslagning precis efter skolan.”  När han blir 
ifrågasatt av andra hur han anpassar praktik för sina elever berättar han att eftersom 
yrkeslärarna är måna om att inte förlora sina praktikplatser hos företagen förs en 
diskussion kring vilka elever som placeras ut på vilken praktikplats. Enligt Bertil finns 
det tre kategorier av elever, ”de [som] fixar eget alltihopa och är framåt och alltihopa 
då… de som är mittemellan då som funkar med [yrkesläraren] och är ok i skolan men 
kanske behöver växa till sig då innan de kommer ut då… sen har vi några som har…” 
”Motivationsproblem”, fyller Bo i och Bertil fortsätter: ”nja de har inte hittat snöret än 
riktigt. De kommer inte i tid och det ena med det andra…” 
 
7.3 Vilken slags information om eleverna önskas av undervisande 
lärare 
 
När lärarna ska definiera vad de vill ha för information om eleverna blir de först osäkra. 
När de får tänka efter kommer de fram till att diagnoser och hjälpmedel vill de ha reda 
på men även om det finns någon social problematik kring eleven. Detta för att sätta 
eleven i centrum och undvika att varken elever eller lärare ska hamna i utsatta 
situationer i klassrummet.   
 
7.3.1 Osäkerhet 
 
När vi efterfrågar vad lärarna önskar sig för information är osäkerheten stor. Albin säger 
att ”det är den informationen man får” vilket ger upphov till skratt i fokusgruppen och 
han fortsätter med att ”det är svårt att säga”. Svaren tyder också på att lärarna är 
medvetna om att de påverkas av den överlämningsdokumentationen de får ta del utav. 
Beata problematiserar: ”För det har jag funderat på lite det där, fördelen med att få 
information i förväg och fördelen att ta reda på själv, för ibland tror jag precis som ni 
säger att man har en tendens att dra med sig det där som man tror in i nån slags 
lärsituation och sen så förväntar man sig en viss reaktion och då kanske man nästan 
framkallar det fast den personen inte alls vill vara sån längre…” Bo menar att 
överlämningar baseras på någon annans upplevelse ”för det är ju lite hur nån annan 
tror att den eleven ska behandlas”. Beata betonar att det är viktigt att ställa sig frågan 
”Vad gynnar eleven?”. Samtidigt är hon tveksam till om hon själv som lärare kan 
avgöra det och menar att ”man som specialpedagog får ta sig en stor funderare på att 
hela tiden utgå från vad vi [lärare] behöver veta för att eleven ska få bästa möjligheter, 
så det inte blir ett hinder istället”.  
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7.3.2 Diagnoser och hjälpmedel 
	  
Lärarna är överens om att de vill ha information om diagnoser och vilka hjälpmedel 
eleverna haft tillgång till på grundskolan. Vissa önskar att få information om motoriska 
svårigheter i tid då det är tidsmässigt krävande att utreda samt söka pengar som ska 
beviljas. Det kan ta en termin innan en assistent blir anställd och elever ”går ju i skolan 
hela tiden” (Albert). Anton säger också att det är de ”stora avvikelser” man vill veta 
från början för att ”hantera rätt”. Anna utrycker att det är viktigt med tydlighet kring 
vilka elever som har tillgång till datorer som hjälpmedel i klassrummet, då 
användningen succesivt klingar av och hon ”har inte ens riktigt koll längre vilka det är 
som har datorer eller inte”.  
 
Lärarna lyfter också att det blir riktigt bra när elever är öppna med sin problematik 
framför sina klasskamrater.  August berättar att när eleverna med diabetes visar sina 
sockermätare och insulinsprutor för övriga i klassen blir det ”naturlig del i 
informationen”. Ett annat exempel är när en elev berättar för sina klasskamrater om sin 
tidigare skolgång på en resursskola trots att föräldrar var tydliga med att informationen 
inte skulle gå ut till eleverna.  
 
7.3.3 Social problematik 
	  
När det gäller social problematik önskar pedagoger indikation om eleven inte fungerat 
på grundskolan, där saknas det enligt Albert överlämning på många. Han berättar om en 
situation då gymnasiet kontaktade grundskolan kring en elev: ”..när man börjar skrapa 
lite så kanske man ringer nån som kanske har dyslexi, han har aldrig fungerat här han 
var ju i slagsmål varje rast och såna grejer, då kanske skulle man haft nånting om det, 
det får man aldrig egentligen”. Detta bemöts dock av August som uttrycker att ”det är 
en balansgång också då jag vill bilda mig en egen uppfattning om eleven” och berättar 
om det tidigare nämnda exemplet om en elev som tagit på sig rollen av klassens clown 
för länge. Albert tycker att om informationen överlämnats ”så är det möjlighet att 
hjälpa honom att bryta det mönstret också”.  Lärarna kommer fram till att det finns 
både fördelar och nackdelar med att använda sig av en sådan information.  
 
Lärarna är oense kring vem som ska få ta del utav elevers sociala situation och uttrycker 
åsikter om hur sekretesslagen fungerar.  August berättar att om han fått veta att elever är 
”kriminella och andra saker som de råkat ut för… hade vi kunnat lösa situationen 
bättre för dem … då hade man liksom hanterat eleven på ett annat sätt från början”.   
Britta menar att det är bra att klassföreståndaren/mentor har lite mer information om 
elevens sociala situation för att kunna agera rätt vid kontakt med vårdnadshavaren men 
att undervisande lärare inte behöver ta del av det. Beata håller med att det sociala inte 
påverkar henne i undervisningssituationen med eleven. Britta menar att 
klassföreståndare behöver ha mer information än undervisande lärare om till exempel 
elevens sociala problem. 
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7.3.4 Eleven i centrum 
 
Då lärarna är måna om sina elever och vill inte utsätta dem för obehagliga situationer 
har de olika strategier för att ta reda på information än som står i 
överlämningsdokumentationen. Anton säger att han har en kort dialog med varje ny elev 
för att ”förstå… och hantera dem bättre i undervisningssituation … och inte trampa i 
klaveret”. Även August tänker på att elever inte ska utsättas för onödig förnedring i 
klassrummet eller något annat som skulle ”sänka en väldigt mycket”.  Lärarna har även 
erfarenhet då de upplevde att de inte fick tillräckligt med information om elevens 
bakgrund. Bertil berättar om en situation där han inte visste hur elevens hemsituation 
såg ut och sa till eleven att ”det kan morsan fixa hemma sen” när elevens mamma var 
död, vilket han beskriver som ”dråpligt”. Anna vill veta om elevens svårigheter i ämnet 
handlar om att eleven ”tycker att det är jättejobbig för att [eleven] alltid haft svårt 
och… fick bekräftat att det är svårt, alltså kan jag inte”.  Albin uttrycker tilltro till 
verksamheten och dess möjligheter att ta hand om alla elever. Han säger att om ”man 
bara får varningssignaler, här är nån som behöver hjälp, så har vi egentligen en 
organisation för att ta reda på hur vi ska hjälpa eleven”.  
  
Lärarna är medvetna om problematiken kring att elever själva kan dölja sina svårigheter 
för att undvika stigmatisering och utanförskap. Anton berättar om en elev som berättade 
efter nästan två år på skolan att hen ”hade allting inläst i nio år i grundskolan” men 
ville vara som alla andra och klara sig själv efter att ha ”suttit i specialundervisning 
hela tiden på högstadiet och grundskoletiden”.  En lösning kan enligt Albert vara att få 
kontakt till överlämnande grundskola för att kunna få ”lite bredare bild kanske”.   
 
7.4 Utveckling av överlämningsdokumentation 
 
För att fördjupa diskussionen kring vilken information som önskas av undervisande 
lärare ställde vi en fråga om vilka utvecklingsmöjligheter lärarna ser i arbetet med 
överlämningar. Diskussionen hamnade på frågor kring samverkan och ändring av 
nuvarande rutiner. 
 
7.4.1 Samverkan och dialog 
	  
Pedagoger efterfrågar större samverkan och dialog med inblandade parter. De som 
nämns är grundskolan, elevassistenter, skolsköterska och kuratorn på gymnasiet. 
Lärarna betonar vikten av mer kontakt med hemmet och dialog med eleven själv. Anton 
tycker att det är bra om föräldrar hör av sig till undervisande lärare och informerar ”och 
talar om si och så är det bara så du vet”.  Anna nämner också fördelar med bra 
kommunikation till vårdnadshavare och berättar att mentorer i ettan ombads detta läsår 
att ta kontakt med hemmet under första veckan och presentera sig: ”egentligen skulle 
frågan bara vara hej, vad säger din son eller dotter, går det bra, går det inte bra 
…pang sa det så fick man en massa information av föräldern som kanske inte föräldern 
hade tänkt att lämna eller jag  vet inte , det var ju inte långa samtal…men ändå kom det 
ju fram en del andra saker och … jag tyckte att det var jättebra”.   
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Dialog med eleven värdesätts som komplement till överlämningsdokumentation om 
diagnoser: ”Jag kan inte ställa nån diagnos, det är ju jättebra att få reda på om någon 
har dyslexi, så det är kanon men den här sociala biten, där får man kanske den bästa 
informationen själv” (Anna). Beata har erfarenhet av att eleven själv har informerat alla 
sina lärare hur hen ville bli bemött ”där berättade eleven för mig om hur hon ville att 
jag skulle agera gentemot henne, det kändes värdefullt!” Ibland söker elever upp lärarna 
själva för att tala om att de har en diagnos och Britta tycker att det är ”lite oproffsigt 
från skolans sida” att inte de redan är informerade och Beata håller med och menar att 
veta om elevers diagnos är ”en trygghet för eleverna också”.	  
 
7.4.2 Kvalitetssäkring av överlämningar 
 
Lärarna funderar kring att överlämningar kunde vara mer standardiserade och ske på 
alla elever från årskurs nio till gymnasiet. Detta för att ”då är det ingen som kommer 
trilla mellan stolarna … det kvalitetssäkrar liksom” (Albin). Även Beata menar att 
rutiner behöver ses över då det endast finns ett enda möte för att få ta del utav 
överlämningsdokumentationen. Det råder dock en osäkerhet under vilka former detta 
skulle ske. Albert funderar kring om det skulle finnas ett formulär från Skolverket där 
”det finns vissa kriterier … enkla kryssrutor finns sociala problem, finns inte, har haft 
stödundervisning i någon form de senaste tre åren, väldigt enkelt, så kan man bara 
sålla bort dem som det inte finns nånting på … så har man de andra kvar”.  En form av 
överlämningskonferenser där alla parter, d.v.s. grundskolan, gymnasiet, elever och 
vårdnadshavare är inblandade nämns också men tidsaspekten känns ohållbar. 
Överlämning via elektronisk databas är ett annat alternativ men Anton uttrycker oro om 
hur man säkerställer att informationen inte hamnar i orätta händer.  
 
7.5 Resultatsammanfattning 
 
Överlämningar var ett ämne som inte hade diskuterats tidigare av deltagarna, vilket 
märks på deras svar och osäkerhet. Detta märktes speciellt när vi frågade om hur arbetet 
med överlämningar och överlämningsdokumentationen skulle utvecklas. Lärarna 
motsäger sig själva i sina svar under intervjun eftersom de reagerar på andras åsikter 
och behöver tänka vidare och tänka om. Vi ser att fokusgruppsintervjun blev en process 
för deltagarna vilket också var målet. Något som visar sig är att gymnasielärare är 
skeptiska till grundskolan avseende överlämningsdokumentationens innehåll och 
relevans och det finns även en misstro mot grundskolans betygssättning. 
Gymnasielärare efterfrågar vilka diagnoser och hjälpmedel elever haft tidigare för att 
kunna möta elever men inte vilka arbetsmetoder som varit gynnsamma under tidigare 
skolgång. De som delade med sig mest av sina åsikter var de lärare med lång 
yrkeserfarenhet, hur länge de jobbat på skolan var däremot oväsentligt. Det är lärare i 
gymnasiegemensamma ämnen som hade utvecklat egna strategier för att komplettera 
överlämningsdokumentation. Yrkeslärare däremot är mer kritiska mot 
överlämningsdokumentationens innehåll och ifrågasätter anpassningar och hänvisar till 
branschens krav och förväntningar på ungdomar som går på yrkesprogram. 
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8 Analys 
 
I detta avsnitt har vi valt att använda oss av liknande rubriker som i resultatdelen för att 
tydliggöra för läsaren. Först analyserar vi hur överlämningar sker och vilka rutiner som 
finns, vidare hur lärarna använder sig av överlämningsdokumentationen samt vilken 
slags information som önskas. Sist analyseras vilka utvecklingsmöjligheter lärarna ser i 
arbete med överlämningar.  
 
8.1 Rutiner för överlämningar 
 
Det blir tydligt att när överlämning sker görs detta i två olika steg. Först mellan 
grundskola och gymnasieskola och sedan på gymnasieskolan, där informationen 
kommuniceras till undervisande lärare. Rutiner för överlämnande på skolnivå varierar 
beroende på tid, skola och vilka individer som är inblandade. Frolin, Kuen-Fung Sin 
och Maclean (2013) menar att brist på rutiner kan resultera i betydande svårigheten för 
eleven och betonar att det är väsentligt att utveckla rutiner som fokuserar på samverkan 
från skolans håll. När det gäller överlämning till undervisande lärare äger detta rum 
innan eleverna börjar. Då lärarna inte ännu har mött eleverna så sker en kategorisering, 
eleverna ses här ur ett punktuellt (von Wright 2000) och kategoriskt perspektiv 
(Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013). Eleven ses som en statisk 
produkt av omständigheter och egenskaper och lärarna får veta vad eleven har varit 
genom någon annans tolkning (von Wright 2000). 
 
Fallet där diabetessköterskan kommer för att överlämna en elev med diabetes är ett 
exempel på en situation där den medicinska diagnosen har hög status. Fördel med detta 
kan enligt Nilholm (2012) vara att eleven får adekvat stöd och lämpliga hjälpmedel. 
Samtidigt menar Andreasson och Asplund Carlsson (2009) att vid en medicinsk diagnos 
minskar skolans förmåga till problemlösning då eleven ses som bärare av svårigheter 
och lärarna kan avsäga sig sitt ansvar. Detta kan förklara pedagogernas motstånd när 
ansvar för elevens sjukdom läggs på verksamheten.  
 
Det finns tillfällen då specialpedagogen förmedlar anpassningar till undervisande lärare 
efter ett möte med eleven. Utgångspunkten i mötet är elevens diagnos, och fokus läggs 
på avvikelser (Börjesson & Palmblad 2003) eller brister (Asp Onsjö 2009; Hofvendahl 
2006) för att kunna bestämma i samråd med eleven vilka hjälpmedel hen är i behov av. 
Här ses eleven som eleven med svårigheter och det punktuella (von Wright 2000) och 
kategoriska perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013) 
dominerar. Konsekvenser blir att fokus läggs i undervisning på pedagogiskt 
tillvägagångssätt (Aspelin 2013) där eleven ses som statisk och opåverkad av relationer 
och miljö. Då klasskonferenser sker några veckor in i terminen får lärarna tillfälle att 
jämföra bilden av vad, det vill säga den informationen de fick i förhand om eleven, med 
vem, det vill säga den individen lärarna fått möta under de första skolveckorna. Enligt 
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von Wright (2000) krävs ett mellanmänskligt möte i en social situation för att se vem, 
det vill säga det unika i varje människa.  
 
Det är tydligt att de elever som tas upp vid överlämningar är avvikande på ett eller annat 
sätt.  Detta kan å ena sidan ses som ett verktyg för att sätta eleven i centrum (Colnerud 
& Granström 2013) och uppmärksamma elevens behov. Å andra sidan kan detta leda till 
att fokus hamnar på elevens brister och eleven blir kategoriserad vilket kan resultera i 
stigmatisering (Nilholm 2012).  Vid flera tillfällen tvekar lärarna innan de uttrycker sig 
om elevernas svårigheter och diagnoser. Här ser vi en brist på ett fungerande yrkesspråk 
som enligt Colnerud och Granström (2013) kan vara ett hinder för att kunna diskutera 
elevernas förutsättningar och behov. Har lärarna svårt att sätta ord på elevers 
förutsättningar och behov blir det näst till omöjligt att diskutera tänkbara lösningar och 
åtgärder.  Istället blir eleven bärare av sina svårigheter som grundas i hens egenskaper.   
 
8.2 Lärarnas användande av överlämningsdokumentation 
 
Lärarnas positiva inställning till informationen om elevers diagnoser kan ses som 
diagnostisk praktik (Asp Onsjö 2009) där åtgärderna fokuserar på diagnosen och den 
problematiken som förknippas med den. Det är inte pedagogiken och miljöpåverkan 
som hamnar i fokus utan brister hos individen. Lärarna antar det kategoriska 
perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001; Persson 2013) där 
svårigheterna ses bundna till eleven.  Resultatet visar även att överlämning sker på 
elevers attityder och beteenden vilket stämmer överens med Andreasson och Asplund 
Carlsson (2009).  Om eleven får en identitet i sitt beteende minskar skolans 
ansvarstagande eftersom problemet förläggs till individen. Detta resulterar i att skolans 
verksamhet ses som konstant och icke förändringsbar (Colnerud & Granström 2013). 
 
Lärarna beskriver att överlämningsdokumentationen blir en utgångspunkt för vidare 
diskussioner och funderingar kring vilka anpassningar och stödinsatser som elever är i 
behov av. Skolan tillskrivs en mer eller mindre aktiv roll där pedagogers handlingar 
sätts i relation till elevers behov (Colnerud & Granström 2013).  Då lärare utgår från det 
relationella perspektivet ses eleven som elev i svårigheter (Emanuelsson, Persson & 
Rosenqvist 2001; Persson 2013).  Dessa är inte statiska och kan påverkas av 
förändringar i miljön viket ökar förutsättningar till utveckling och måluppfyllelse för 
eleven. Å andra sidan finns det tankar kring att elever inte är berörda av miljön och där 
problemet förläggs till individen. Då intar lärare det punktuella (von Wright 2000) och 
kategoriska perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). När elevers behov 
minskar på gymnasiet visar lärare medvetenhet om miljöns påverkan som en positiv 
effekt på lärandet. Å andra sidan när elevers behov ökar så tas inte miljöns påverkan 
upp utan då läggs ansvaret istället på grundskolan och deras felaktiga betygssättning.   
 
Det är lärare i gymnasiegemensamma ämnen som berättar om egna strategier som 
komplement till överlämningsdokumentationen. Detta kan ses som en vilja att lära 
känna vem eleven är vilket kräver ett möte i en social relation (von Wright 2000).  Men 
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eftersom det är eleven själv som beskriver vem hen är istället för att detta ska framträda 
i ett mellanmänskligt möte får lärarna endast veta vad eleven är.  Fokus ligger 
fortfarande på kunskap om särskilda problem som behandlas som egenskaper hos 
eleven, vilket gör att det pedagogiska mötet (von Wright 2000; Aspelin 2013) uteblir. 
Att det är just lärare i gymnasiegemensamma ämnen som har egna strategier kan bero 
på att det är deras ämnen elever har erfarenheter av sen tidigare. Elever vet vad som 
förväntas av dem och vilka förmågor som är deras styrkor respektive svagheter. De har 
också åsikter om vilka stödinsatser de är i behov av och hur de kan nå kunskapsmålen 
på bästa sättet. Yrkesämnen är däremot nya för elever när de börjar på gymnasiet och 
kan ses som nystart utan några förutfattade meningar varken från elevers eller från 
lärares sida.  Detta kan å andra sidan förklara yrkeslärares ifrågasättande av 
överlämningsdokumentationens innehåll och validitet. Yrkeslärare möter elever i en ny 
situation, i en ny miljö och i nya ämnen. Här kan de tidigare behoven hos elever 
undanröjas och nya villkor skapas. Yrkeslärare befinner sig också i spänningsfältet 
mellan branschens krav och skolans uppdrag. Det är inte alltid som skolans krav på 
eleven sammanfaller med branschens krav på arbetstagare. Dessutom har yrkeslärare en 
gedigen bakgrund som hantverkare och bär ofta på en yrkesstolthet. Detta kan innebära 
att yrkeslärare ställer för höga krav på eleverna för att göra dem anställningsbara.  
 
8.3 Vilken information om eleverna efterfrågas? 
 
Lärarnas osäkerhet då vi ställer frågan om vilken information de önskar sig tolkar vi 
som att detta är ett ämne som inte diskuterats tidigare och att de inte heller har 
reflekterat över det. Å andra sidan kan det bottna i att lärare inte har ett tillräckligt 
utvecklats yrkesspråk vilket Colnerud och Granström (2013) menar kan medföra att det 
blir eleven som tillskrivs som bärare av problemen. När yrkesspråket inte är tillräckligt 
är det inte möjligt att beskriva möjliga arbetsmetoder som eleven är i behov av. 
 
Det finns en risk med överlämningsdokumentationen att den skapar en identitet som 
inte stämmer överens med verkligheten. Andréasson och Asplund Carlsson (2009) 
menar att det finns en risk att pedagoger ställer diagnoser i elevdokumentationen. Det 
kan skapas en elevidentitet utifrån kunskaps- och beteendemässiga svårigheter. Fokus 
ligger på elevens brister (von Wright 2000; Nilholm 2012; Hofvendahl 2006) vilket kan 
speglas i överlämningsdokumentationen och i förlängningen resultera i ett kategoriskt 
perspektiv.  
 
Lärarna är överens om att det är väsentligt att få veta vilka diagnoser elever har och 
vilka hjälpmedel elever är i behov av för att enligt de styrande dokumenten kunna sätta 
in adekvat stöd och ge eleven rätta förutsättningar för att lyckas redan från skolstarten. 
Här antar lärarna det punktuella perspektivet och eleven ses skild från miljön (von 
Wright 2000).  Då lärare ska inkludera eleven i undervisningen och leda hen mot 
uppsatta mål behöver eleven hanteras. Aspelin (2013) benämner detta förhållningssätt 
som pedagogiskt tillvägagångssätt.   
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Vilken information lärarna vill få kring elevens sociala svårigheter är inte så självklart. 
Här råder osäkerhet då pedagogerna är medvetna om att överlämningsdokumentation 
kan färga dem i mötet med eleven och tolkas som en egenskap istället för ett beteende 
(Colnerud & Granström 2013).  De har insikt i att överlämningsdokumentationen kan 
vila på tillfällig grund och är påverkad av uppgiftslämnarens normer och värderingar 
(Andreasson & Asplund Carlsson 2009).  Även elevers sociala förmågor används för att 
beskriva dem som individer.  
 
Lärarna välkomnar när eleven själv berättar om sina behov och svårigheter. Detta för att 
få veta vad eleven varit som komplement till överlämningsdokumentationen men också 
för att undvika att varken elever eller lärare ska hamna i obekväma situationer där 
individer kan bli utsatta eller förnedrade.  Att söka efter dessa avvikelser innebär att 
fokus läggs på lärarens kännedom om enskilda elever. Här växlar fokus från kunskaper 
till sociala relationer, denna diskurs benämns som den socialt orienterade skolan av 
Aspelin och Persson (2011).  Det finns medvetenhet hos pedagoger att elever också kan 
vilja undanhålla informationen om sina tidigare skolsvårigheter för att inte bli 
marginaliserade samt för att undvika att ses som avvikande.   
 
8.4  Utveckling av överlämningar 
 
När det gäller utvecklingsmöjligheter lyfter lärarna samverkan med olika parter som en 
viktig punkt.  De efterfrågar att vårdnadshavare och elever har en mer aktiv roll om 
vilken information som når undervisande lärare. Detta ser vi som en vilja att få så 
mycket information som möjligt om eleven från olika perspektiv för att få en så 
komplett bild av vad eleven varit. Diagnoser däremot bör skolan veta om för att försäkra 
att eleven får det stöd hen har rätt till. När informationen kommer direkt från eleven till 
lärare så värdesätts den högre. Eleven tydliggör för lärare vilka behov hen har. Lärarna 
kan då anpassa sin undervisning för att möta elevens behov (Colnerud & Granström 
2013). 
När det gäller överlämning lyfter lärarna vikten av tydliga rutiner och har några förslag 
kring standardisering och utformningen. De är måna om att ingen elev hamnar utanför 
och ett förslag är att alla elever ska överlämnas, detta för att kvalitetssäkra att 
gymnasieskolan ska kunna sätta in rätt åtgärder. De vill gärna ha ett standardiserat 
formulär samt god samverkan mellan alla inblandade parter.     
 
8.5 Analyssammanfattning 
 
Skolans uppdrag är att möta alla elever utifrån varje elevs förutsättningar och skapa 
arenor för ett livslångt lärande (SFS 2011:800) och överlämningar mellan grundskolan 
och gymnasieskolan är en del i detta. En förutsättning för att elever ska få det stöd de 
behöver är att överlämning sker, innehållet däremot kan variera eftersom det är någons 
tolkning om vad som är bra att veta om eleven som överförs. Vid detta tillfälle blir 
överlämningen en sammanfattning över vad eleven har varit och blir identitetsskapande 
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då det ofta är diagnoser och avvikelser som står i fokus. Information som 
gymnasieskolan får används för att kategorisera elever.  
 
Det som nämns i överlämningar är hjälpmedel som är ett pedagogiskt verktyg, men för 
övrigt så får varken lärarna veta och inte heller så efterfrågas vilka arbetsmetoder som 
gynnar eleven. Istället uttrycks en misstro till grundskolans professionalitet. I och med 
att eleven sätts i centrum vid överlämningen kommer arbetslaget arbeta vidare med 
eleven men om informationen de fått leder till identitetsskapande eller till att skapa 
pedagogiska arbetsredskap beror på lärarnas perspektiv. Det är avgörande för elevens 
identitetsskapande hur lärare uttrycker sig om eleven och vilka egenskaper hen tillskrivs 
(Carlsson 2006). Fokus kan hamna på elevens brister (Hofvendahl 2006) eller på 
utvecklingsmöjligheter beroende på vilket perspektiv som genomsyrar 
överlämningsdokumentationen men även den fortsatta diskussion i lärarlaget om eleven 
samt när lärare samtalar med eleven. Beroende på hur överlämningsdokumentationen 
används leder den antingen till stämpling av eleven eller till utveckling och lärande. 
 
9 Diskussion 
 
I följande avsnitt diskuteras metoden för studien och dess konsekvenser. Denna följs av 
diskussion av resultatet och analysen utifrån vårt syfte och frågeställningar. Avsnittet 
avslutas med förslag på vidare forskning.  
 
9.1 Metoddiskussion 
Att använda sig av fokusgrupper var en ny och oprövad metod för oss. Vi valde denna 
för att vi ansåg att ämnet var lämpligast att diskutera i en grupp då vår egen upplevelse 
är att överlämningar sällan diskuteras på skolorna eller reflekteras över. Med facit i 
hand kan vi konstatera att vi gjort rätt val då det blev tydligt att fokusgruppsintervjuer 
blev en lärandeprocess för informanterna, vilket Bryman (2011) hävdar. Vi såg att 
ämnet väckte nya tankar då det inte har diskuterats tidigare och informanterna tvingades 
att reflektera och även ompröva sina åsikter. Hade vi istället valt att göra kvalitativa 
intervjuer tror vi att resultatet hade blivit grundare och svaren inte så uttömmande.  
 
Forskarens roll i fokusgrupper är att låta alla få en chans att framföra sina åsikter.  Här 
fanns svårigheter då några informanter valde att ha en mer passiv roll. Vi tror att det kan 
bero på att de inte har så stor erfarenhet av yrket samt att de inte har lärarexamen, de 
kan också känna att de har lägre status i gruppen och valde då att inta en passiv roll. 
Under våra fokusgruppsintervjuer kände vi att informanterna gärna ville ha bekräftelse 
på det de sa, vi upplevde att de sökte vår blick och då var det svårt att låta bli att nicka 
bekräftande, vilket enligt Krueger och Casey (2009) ska undvikas. Vi var dock 
medvetna om detta och tror inte att det har påverkat vårt resultat.   
 
Vid fokusgruppsintervjuer ska gruppen driva diskussionen framåt och forskaren inta en 
mer passiv roll. Detta passade oss bra då Jitka kontaktade en för henne okänd 
verksamhet och var inte i position att varken bekräfta eller dementera informanternas 
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svar och åsikter. Susanne hade däremot sen en kortare tid arbetat på skolan där hon 
genomförde studien. Dock hade hon inte varit inblandad i någon överlämning när 
undersökningen genomfördes och ingen av lärarna i fokusgruppen hade haft något nära 
samarbete med henne. Vi anser att själva intervjun blev ett tillfälle för lärarna att vara 
kritiska till överlämningar och dess rutiner och att det faktum att undersökningen 
genomfördes på Susannes arbetsplats inte har påverkat vårt resultat nämnvärt. 
 
9.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt gymnasielärare får ta del av 
överlämningsdokumentation från grundskolan och på vilket sätt de använder sig av den 
samt vilken slags information gymnasielärare önskar sig för att i sin undervisning kunna 
skapa villkor för alla elevers fortsatta utveckling och lärande. Vi ser att svaren på dessa 
frågor överlappar varandra eftersom hur överlämning sker, vad som överlämnas och hur 
detta används påverkas av de befintliga rutinerna. Då det inte finns några tydliga rutiner 
för hur överlämningsdokumentationen ska utformas påverkas dess innehåll och hur den 
används av enskilda individers syn på elever i behov av stöd.  Detta leder i sin tur till att 
överlämningsdokumentationen blir grund till identitetsskapande eller/och till ett 
arbetsverktyg för elevens lärande.  
 
Vårt resultat när det gäller rutiner kring övergångar stämmer överens med Skolverkets 
(2014b) slutsats att det finns behov av att utveckla tydliga rutiner kring överlämningar 
både på huvudmanna- och skolnivå. Att rutinerna varierar och 
överlämningsdokumentationen överförs på olika sätt mellan olika professioner och 
skolor medför osäkerhet då det finns risk att informationen omformuleras och tolkas om 
innan den når undervisande lärare. Vi drar paralleller till viskleken där informationen 
förändras på väg från avsändare till mottagare då denna förs vidare av många individer. 
Därför ser vi behov av att utveckla både rutinerna för överlämning men också 
överlämningsdokumentationen för att säkerställa att informationen kommer fram i tid 
och i rätt form. Enligt SOU 2010:95 är en av framgångsfaktorer för gynnsamma 
övergångar elevdokumentation av hög kvalitet.  
 
Det som förvånade oss var att ingen av lärarna i fokusgrupper nämnde åtgärdsprogram 
och att begreppet extra anpassningar endast lyftes en gång trots att vi ser dessa som en 
naturlig del av överlämningsdokumentationen. Enligt resultatet i SOU 2010:95 anser 
pedagoger att tidigare utredningar och åtgärdsprogram är en viktig del i överlämningen. 
När det gäller extra anpassningar tror vi att orsaken kan vara att begreppet inte är 
implementerat bland lärarna. En förklaring kan vara att undervisande lärare inte nås av 
åtgärdsprogrammen från grundskolan. Om detta beror på att grundskolan inte lämnar 
över dessa, om de fastnar någonstans på vägen eller att den som tar emot informationen 
från grundskolan sammanfattar informationen och inte nämner varifrån den kommer 
kan vi endast spekulera om. Tidigare åtgärdsprogram verkar inte används som 
arbetsverktyg för elever i behov av särskilt stöd och överlämningsdokumentationens 
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språk och innehåll fokuserar på brister och avvikelser vilket leder till elevers 
identitetsskapande (Carlsson 2006).  
 
Vi ser en misstro mot grundskolans undervisning och betygsättning från 
gymnasielärarnas sida. Detta kan vara en annan orsak till lärarnas ointresse för vilka 
anpassningar som har gjorts tidigare och vilka arbetssätt som gynnat eleven på 
högstadiet. Lärarna anser att de har en organisation som kan ta hand om alla elever och 
göra adekvata anpassningar utan att ta del av eventuella tidigare framgångar men när 
elever visar svårigheter att uppnå målen på gymnasiet tillskrivs detta oprofessionell 
betygssättning på grundskolan som beskylls för att ha satt för snälla betyg som inte 
stämmer överens med elevernas faktiska förkunskaper. Detta istället för att rikta blicken 
mot den egna undervisningen och fundera kring hur lärare kan anpassa och bemöta 
elever för att ge alla möjlighet att lära samt visa de kunskaper och förmågor de besitter 
utifrån sina förutsättningar.  Grundskolan kan ses då som en viktig informationsskälla 
om framgångsfaktorer i elevens lärande. Om lärarna hade varit vana vid att 
överlämningsdokumentationen höll hög kvalitet och innehöll information om vilka 
arbetssätt, metoder och anpassningar som fungerat väl (SOU 2010:95) hade förtroendet 
för grundskolans arbete troligen varit högre. Lärarna lyfter dock vikten av 
förtroendefullt sammarbete med vårdnadshavare samt samverkan, vilka är andra 
framgångsfaktorer som nämns i SOU 2010:95.  Vårdnadshavare ses som en källa till 
information om eleven i strävan efter att sätta eleven i centrum och lära känna vem hen 
är. Samverkan mellan skolformerna upplevs av lärarna som bristfällig då informationen 
inte alltid kommer fram. Att samverkan inte beskrivs mer detaljerat kan bero på att 
undervisande lärare inte har insyn i hur detta genomförs, dock har de åsikter om när en 
utomstående kommer till skolan och ställer krav kring hur de ska arbeta kring en elev. 
Lärarna har också åsikter om sekretesslagens (OSL 2009:400) begränsningar som kan 
stoppa informationsflödet. Detta sker på grund av föräldrarnas ovilja till samtycke eller 
elevhälsans tystnadsplikt. Hur denna information ska gynna elevers måluppfyllelse är 
inte alltid givet. Det kan lika gärna handla om en nyfikenhet hos lärarana som strävan 
efter att kunna anpassa sin undervisning.  
 
Undervisande lärares perspektiv på eleven påverkar hur överlämningsdokumentationen 
används samt vilken information som efterfrågas. Trots att lärarna visar medvetenhet 
om att innehållet i överlämningsdokumentationen kan påverka deras förväntningar på 
eleven uttrycker de en vilja att få veta så mycket som möjligt. Detta enligt lärarna själva 
för att kunna bemöta och hantera elever på det bästa sättet.  Beroende på vilket 
perspektiv lärarna intar punktuellt, kategoriskt eller relationellt, använder de 
informationen till att hantera och/eller bemöta eleven. Dessa perspektiv kan inte existera 
var för sig (Persson 2013) och det ser även vi i vår studie men då diagnosers roll är 
centralt vid överlämningarna menar vi att det kategoriska perspektivet dominerar. Dock 
ser vi en stark vilja hos lärarna att lära känna eleven och vi tolkar det som de vill veta 
vem eleven är och inta det relationella perspektivet. Då de endast beskriver att de söker 
efter mer information som ska hjälpa dem att hantera eleven kommer de ändå bara att få 
veta vad eleven varit och fokus förblir på hens brister. Att få veta vad ser vi som en 
förutsättning för lärare för att kunna anpassa sin undervisning för eleven och sitt 
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bemötande, det är där utgångspunkten ska vara. Vi ser dock att ingen i vår studie som 
berättar att de möter eleven i ett öppet samtal där de är nyfikna på vem eleven är i det 
mellanmänskliga mötet här och nu. Vi tolkar lärarnas yttranden som att de tror att de 
gör det då de skapar en sorts relation till eleven genom samtal vilket kan vara grunden 
för att senare komma vidare till vem eleven är.  Om lärarna faktiskt antar det relationella 
perspektivet så småningom i ett pedagogiskt möte får vi dock inte veta. Detta kan bero 
på att lärarna saknar ord för att utrycka vad som sker. Precis som Colnerud och 
Granström (2013) ser vi ett behov av att utveckla lärarnas yrkesspråk för att skifta fokus 
från elevens identitetsskapande till att se skolan som förändringsbar och att 
överlämningsdokumentationen blir ett verktyg för elevens lärande.  
 
9.3 Vidare forskning 
Under arbetet har vi insett att frågan om överlämning är väldigt komplex då detta 
påverkas av många faktorer och många parter är inblandade. Då vi har fokuserat endast 
på undervisande lärare på ett specifikt yrkesprogram skulle våra resultat kunna jämföras 
med lärarlag från andra gymnasieprogram. Påverkas resultatet av vilka elever som söker 
sig till olika program eller sammansättning av lärarlagen? På det undersökta 
programmet går det flest pojkar, hade ett program där flickor dominerar eller grupper är 
mer blandade fått ett annat resultat?  För att få fler perspektiv på frågan om 
överlämningar och undersöka vad andra inblandade grupper anser om ämnet kan 
liknande studier genomföras med till exempel vårdnadshavare, grundskolelärare, elever, 
specialpedagoger eller rektorer. Det vore även intressant att undersöka hur 
överlämningsdokumentations konkreta formuleringar och uttryck ser ut för en 
vidareutveckling av lärarnas yrkesspråk.   
 
Det är även viktigt att fundera kring hur samhällets syn på yrkesprogram präglar de 
förväntningar elever möter under sin utbildning och vilket status denna har jämfört med 
de studieförberedande programmen. Vårt samhälle är i behov av välutbildade människor 
i alla yrken och samhällssynen är att det är högre status att ha en akademisk utbildning 
än att ha ett hantverksyrke. Detta ser vi en stor risk med då samhället inte kan existera 
utan duktiga hantverkare. Är det så att de elever som vill bli hantverkare och har höga 
meritvärden automatiskt slussas till högskoleförberedande program? Vilka hantverkare 
har vi då i framtiden? Det vore intressant att göra en studie på hur studie- och 
yrkesvägledare informerar elever och vilka andra faktorer som påverkar eleverna inför 
gymnasievalet. 
 
I vårt resultat fann vi både misstro mot grundskolans överlämningsdokumentation men 
också mot dess betygssättning samtidigt som gymnasielärare inte efterfrågar 
arbetsmetoder som tidigare fungerat för eleven. Vad beror detta på? Är det för att det är 
skillnad i uppbyggnaden av de olika skolformerna eller finns det något annat 
bakomliggande? Skolans mål, oavsett i vilken skolform eleven går i, är att arbeta för 
elevens bästa, ge ledning och stimulans och då borde samverkan mellan skolformerna 
vara något positivt och självklart för att underlätta arbetet för gymnasielärare i syfte att 
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nå alla elever i sin undervisning. Att vidare undersöka varför det finns en misstro vore 
ytterligare en intressant forskningsfråga att fördjupa sig i. 
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Bilagor 
Bilaga A Missivbrev 
 

   
                                                                                                                Växjö 2015-05-08 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter på Linnéuniversitetet i Växjö som läser till specialpedagoger. Vi går 
nu in i slutet av vår utbildning och ska genomföra en undersökning vilken ska utmynna i 
ett självständigt arbete.  
 
I vårt arbete har vi valt att fokusera på överlämningar från grund- till gymnasieskolan. 
Syftet är att belysa hur undervisande lärare ser på överlämningar och de rutiner som 
finns och den informationen de får om detta. Vi vill också undersöka hur 
gymnasielärare använder sig av överlämningsdokumentationen i sin undervisning samt 
vilken information de anser vara viktig för att kunna möta alla elever. Förhoppningsvis 
kan detta arbete bidra till att belysa gymnasielärares syn på överlämningar och dess 
utvecklingsmöjligheter.  
 
Vi kommer att genomföra fokusgruppsintervjuer med arbetslag på yrkesprogram på två 
olika gymnasieskolor. Varje grupp ska bestå av cirka 8 lärare som undervisar i 
gymnasiegemensamma ämnen eller yrkesämnen. Gruppintervjun beräknas att ta ungefär 
1,5 timme i sin helhet.  För att få med all information kommer intervjun att spelas in. 
Materialet kommer sedan att förvaras oåtkomligt för andra, användas endast i detta 
sammanhang och alla svar kommer att redovisas anonymt.  
 
Vi vill betona att medverkan i undersökningen är helt frivillig och deltagare kan avstå 
att svara på någon fråga eller avbryta sin medverkan när som helst under intervjun.  
Det skulle betyda mycket för oss om ni vill ställa upp på vår intervju. Har ni några 
frågor eller funderingar kontakta oss gärna.  
 
Vänliga hälsningar 
Susanne och Jitka 
 
 
 
Jitka Gullstrand   Susanne Ornblad 
mail: jitka.gullstrand@xxxx.com                mail: ornblads@xxxx.com 
tel: xxxx-xxxxxx                                           tel: xxxx-xxxxxx 
 
 
Handledare:  
Ulla Gadler, lektor Linnéuniversitetet 
mail: ulla.gadler@lnu.se 
 
 
 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide 
 
Introduktionsfrågor 
Här vill vi veta vilka lärarna är, vilka ämnen de undervisar i och hur länge de jobbat 
som lärare. Vi går laget runt och alla får presentera sig, inklusive oss.  
 

1. Vad heter du och vilka ämnen undervisar du i? Hur länge har du jobbat som 
lärare och vilken behörighet har du? Hur länge har du jobbat på skolan? 

 
Öppningsfrågor 
Här vill vi få lärarna tänka kring rutiner, vem gör vad, hur och varför, vilka elever får 
man överlämning om, vilken slags information som överlämnas.  
 

2. Vilka rutiner finns för överlämningar från grundskolan till gymnasieskolan? 
3. Hur upplever ni överlämningarna?  
4. Vilka elever får ni överlämningsdokumentation på?   

 
Nyckelfrågor 
Här vill vi få mer genomgående svar om vilka erfarenheter lärarna har av några 
specifika överlämningar, om deras åsikter kring deras utformning och innehåll går isär 
eller om de har samma upplevelse. Vi vill också få fram vad lärarna själva gör med den 
inforationen de får, hur den används i vardagen.  
 

5. Diskutera och enas om en eller två elever som ni undervisat. Diskutera kring 
dessa. Hur gick det till? Vilken slags information fick ni, av vem och på vilket 
sätt?  

6. Vad gjorde ni med den informationen ni fick? Hur använde ni den i mötet med 
eleverna?  

7. Finns det elever hos er nu som ni skulle behövt ha information om? Ge exempel. 
8. Är den informationen ni får den ni efterfrågar? Motivera!  

 
 
Avslutande frågor 
Här ges tillfälle till lärarna att tänka efter utifrån vad som diskuterats, om de är nöjda 
med den informationen de får och varför samt om det finns utvecklingsmöjligheter. 
 

9. Vilka utvecklingsmöjligheter ser ni i arbetet kring överlämningar? 
10. Finns det något mer ni vill tillägga inom området om överlämningar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga C Stödfrågor vid intervju 
 
 
Vad heter du? 
 
Vilka ämnen undervisar du i? 
 
Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
 
Vilken behörighet har du? 
 
 


