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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter kring 

överlämningar från låg- till mellanstadiet kopplat till ämnet engelska. Studien belyser även 

områden som samverkan och dokumentation. Åtta verksamma pedagoger inom låg- och 

mellanstadiet samt två rektorer från två olika kommuner har intervjuats och deras svar utgör 

resultatet. Svaren har tolkats utifrån en fenomenografisk ansats. Undersökningen visade att 

representanterna från de två kommunerna upplever stora skillnader när det gäller riktlinjer och 

rutiner kring överlämningsprocessen. Skolan i den ena kommunen saknar bestämmelser kring 

genomförandet av överlämningar medan skolan i den andra kommunen har tydliga riktlinjer 

som är utarbetade av både lärare och rektor.  

 

Skillnader och likheter fanns mellan låg- och mellanstadielärarnas upplevelser och erfarenheter 

kring överlämningar i engelska. Det alla hade gemensamt var att specifika överlämningar 

endast gjordes kring de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. När det gäller elevers 

kunskap i engelskämnet pratar samtliga lärare om de stora skillnaderna mellan de duktiga och 

svaga eleverna, en differens som inte återfinns i samma utsträckning i de resterande ämnena. 

En stor del av elevernas kunskap kommer från deras fritidsintressen vilket är en av de stora 

anledningarna till elevernas skilda kunskaper. Denna studie visar att för att kunna möta elever 

som befinner sig på olika stadier i sin kunskapsutveckling behövs tydliga rutiner kring 

överlämningar samt riktlinjer som underlättar arbetet för den mottagande läraren i det fortsatta 

arbetet med eleven. 

 

Nyckelord: Dokumentation, Fenomenografi, IUP, Kunskapskrav, Lågstadiet, Mellanstadiet, 

Samverkan, Överlämning.  
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1. Inledning 
Intresset för engelska har följt mig under hela min skolgång. Från barnsben har jag rest mycket 

tillsammans med min familj och fått besöka många nya platser och kulturer där engelskan 

möjliggjort kommunikation med både lokalbefolkningen och andra turister. Det var här mitt 

intresse för det engelska språket väcktes. Betydelsen av att kunna göra sig förstådd och 

kommunicera med människor från andra länder kändes inte bara viktigt utan även roligt. 

Förmågan att kunna kommunicera med människor genom det engelska språket är en kunskap 

jag idag värdesätter högt. 

  

Under den sista VFU:n1 uppstod diskussioner kring överlämnandet från årskurs 3 till årskurs 4. 

Flertalet lärare såg brister i överlämnandet av elevinformation. Den information som gavs 

upplevdes inte som tillräcklig och gav inte lärarna i årskurs 4 möjligheten att ta emot den nya 

gruppen elever på bästa tänkbara sätt. Detta missnöje speglade dock inte alla lärares 

uppfattningar kring överlämningen, då vissa lärare upplevde överlämningarna som tillräckliga. 

Skillnaderna i lärarnas upplevelser kring processen gjorde att mitt intresse för området väcktes. 

Hur genomförs en bra överlämning? Vilka faktorer är viktiga att tänka på för att lyckas skapa 

bästa tänkbara förutsättningar både för eleven och den mottagande pedagogen? 

  

Det viktiga är att utveckla ett förhållningssätt kring överlämningar som gör att alla lärare 

upplever överlämnandet som fullständigt. Då samverkan och samarbete är mycket betydelse-

fulla både på en arbetsplats och vid överlämningar är detta område intressant att ytterligare 

belysa. Forskningen som genomförts på området har riktat in sig på ämnet matematik 

(Sjöstrand, 2011) och det saknas i nuläget forskning om hur övergången från årskurs 3 till 4 ser 

ut i engelska. Likheter och skillnader mellan ämnena finns, dessa skillnader gör denna studie 

viktig. Jag vill därför ta reda på hur lärare ser på överlämningar kopplat till området engelska. 

I samtal med de undervisande pedagogerna i årskurs 4 på min VFU-skola diskuterades 

elevernas problematik kring skrivandet i engelska. Det framkom att eleverna generellt presterar 

sämre när det kommer till att formulera sig skriftligt i engelskämnet, en problematik 

pedagogerna inte sett i de resterande ämnena. Detta område kändes intressant att undersöka för 

att möjligen hitta en orsak till denna svårighet i engelskämnet. 

 

Som blivande lärare för årskurs 4–6 känner jag att detta område är viktigt att belysa eftersom 

den kunskap vi förvaltat under utbildningen inte täcker denna aspekt. Då dessa problem finns 

ute i verksamheten finns det anledning att utforska problematiken vidare, både för mig som 

individ, andra lärare samt för skolan som verksamhet. Förhoppningsvis kan denna studie ge ett 

bidrag till en struktur för smidigare övergångar inom grundskolan där övergången från årskurs 

3 till 4 blir mindre markant. 

                                                           
1 VFU - Verksamhetsförlagdutbildning 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter kring 

överlämningar från låg- till mellanstadiet kopplat till ämnet engelska. Studien avser besvara 

följande frågeställningar: 

1. Vilka skillnader och likheter finns mellan lågstadie- och mellanstadielärares  

erfarenheter kring överlämnandet i engelska?  

2. Hur ser rektor på dessa överlämningar? 

3. Vilka erfarenheter har mellanstadielärare av elevernas kunskapsnivå i engelska efter  

övergången från lågstadiet?   

 

 

2. Bakgrund 

2.1. Överlämning och kunskapsutveckling 

En elev genomgår en mängd olika överlämningar under sin skolgång i fyra olika skolformer: 

förskola, förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. När en elev byter skola eller 

skolform finns risken att betydelsefull information kring eleven inte förs vidare (Skolverket, 

2014b). Bristande informationsöverlämning kan påverka alla elever negativt, speciellt de elever 

som är i behov av särskilt stöd eller extra anpassningar. Överlämningarna måste fungera 

eftersom de har stor betydelse för elevens skolgång. Betydelsen av utarbetade rutiner och 

arbetssätt kring överlämningar underlättar processen och ger både elever och pedagoger bättre 

förutsättningar att lyckas. För att detta ska komma till stånd måste involverade personer på alla 

nivåer ta ansvar. Förskolechefen och rektorn leder det pedagogiska arbetet och tar beslut 

gällande den inre organisationen (Skolverket, 2014b). De utformar bestämmelser och riktlinjer 

som ligger till grund för det överlämningsarbete pedagogerna ska genomföra. 

 

För att säkerställa att olika aspekter tillgodoses vid överlämningar kan förskolecheferna 

tillsammans med rektorerna skapa lokala handlingsplaner som utgår från centrala riktlinjer, 

aspekterna kan se olika ut då de utformas i de lokala handlingsplanerna. Till exempel kan 

rektorn arbeta tillsammans med elevhälsoteamet samt studie- och yrkesvägledaren för att 

utforma ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som minimerar risken att elevernas 

överlämningar inte blir tillräckliga. Förskolechefen och rektorn måste skapa goda 

förutsättningar för pedagogerna att genomföra lyckade överlämningar, och för detta krävs 

rutiner och bestämmelser kring logistik samt tidsanvändning (Skolverket, 2014b). I vissa fall 

kan verksamhetens specialpedagog ha en betydelsefull funktion vid överlämningar. Hen kan 

fungera som en övergångssamordnare som samlar ihop och skapar en övergripande bild över 

elevens behov, vilket underlättar överlämnandet. Slutligen finns den individ som har det största 

ansvaret: pedagogen. Den personal som arbetar nära eleverna har ansvar för att alltid utgå från 

individens bästa. I uppdraget ingår samarbete med vårdnadshavare och andra pedagoger vid 

överlämning och mottagning, allt för att underlätta elevens övergång. Det är viktigt att den 

information som ges vid överlämningen bidrar till en ökad förståelse för den verksamhet som 
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ska ta emot eleven. Det kan vara information gällande redskap och konkreta metoder för hur 

pedagogen kan arbeta vidare med eleven på ett positivt sätt.  

 

Jennung och Klasson (2013) visade i sin rapport att vissa lärare ansåg att överlämningar är en 

rapportering där information om gruppen skickas vidare till mottagaren. Informationen ska 

enligt Jennung och Klasson (2013) innehålla vad gruppen gjort och hur den fungerar samt vilka 

styrkor och svagheter pedagogen kan tänkas möta. Viss del av informationen ska lämnas 

muntligt via en dialog mellan avlämnare och mottagare. Dialogen ska vara öppen och det är 

viktigt att samtalet har en röd tråd. Studien framställer också att nästan alla lärare vill att 

överlämningen ska fokusera på elevernas starka sidor, detta för att mottagaren ska få en 

förståelse för varje elevs behov samt ge stöd för den nya verksamheten. Detta är något som 

även Alatalo, Meier och Frank (2014) framställer i sin forskningsrapport. De kommer fram till 

att pedagoger vill ha en beskrivning av elevernas utveckling för att kunna möta och utmana 

eleverna i deras utveckling. De påpekar även betydelsen av att möta eleverna med nya ögon, 

detta betyder att pedagogen inte enbart kan lita på informationen som överlämningen ger utan 

elevens pedagoger måste se var eleven befinner sig här och nu i sin kunskapsutveckling.  

 

Piaget (1997) kartlägger hur lärandet förändras i de olika åldrarna. Mellan åldrarna sju och elva 

nås ”concrete operational stage”. Här nås en vändpunkt gällande tankegångar där eleven börjar 

närma sig ett mer vuxet tankesätt. Eleverna utvecklar förmågan att applicera logiskt tänkande 

kopplat till flertalet kunskaper samtidigt, däremot kan de inte generalisera sina kunskaper än. 

Nästa steg i elevernas utveckling är ”formal operational stage”, här brukar eleverna hunnit bli 

elva år. Eleverna är här kapabla att tänka bortom den direkta informationen och sammankoppla 

tidigare kunskap till nya områden där denna kunskap kan appliceras med hjälp av logiskt 

tänkande. Denna utveckling syns även i läroplanen där kraven i årskurs 4, speciellt när det gäller 

tal och skrift, höjs markant (Skolverket, 2017). Det är av betydelse att pedagoger känner till 

dessa inlärningsperioder för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas kunskapsnivåer. 

En mellanstadieklass på till exempel 24 elever innehåller individer som befinner sig på olika 

steg i detta kunskapssystem. Vissa elever utvecklas snabbare än andra och kräver därför andra 

arbetsuppgifter/utmaningar än de elever som inte befinner sig på samma höga nivå. 

 

Vad pedagogerna vill veta vid en överlämning varierar då vissa vill veta mer om elevernas 

sociala utveckling medan andra vill veta mer kring deras färdigheter. Då kunskapsinlärning ofta 

är viljestyrd är det även viktigt att få tillgång till elevernas individuella intressen, information 

när det gäller vad som intresserar eleven kan spela en viktig roll i bemötande och 

individualisering. Problematiken kring vilken information som är av betydelse är märkbar då 

det är upp till den mottagande pedagogen vilken information hen vill ta del av. Detta kan påvisas 

i Jennung och Klassons (2013) rapport där ett fåtal lärare endast ville ta del av elevens bakgrund 

medan de flesta ville ta del av så mycket information som möjligt. I en studie av Börjesson och 

Levenmyr-Jansson (2011) fick pedagoger i årskurs 3 och 4 svara på enkäter gällande 

informationsöverlämning där det kom fram att i vissa fall var informationen vid överlämningar 

irrelevant. Detta förstärker det som Jennung och Klasson (2013) menade med att den 

information som ska föras vidare kan se olika ut beroende på pedagogernas individuella 

önskningar.  
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Alatalo, Meier och Frank (2014) visade på brister i överlämningar när det gäller eleverna som 

ligger mellan de högpresterande och lågpresterande eleverna. Deras studie visar att de elever 

som ligger i mitten kunskapsmässigt ofta blir bortglömda under överlämningar då fokus ofta 

läggs på de elever som är högpresterande eller lågpresterande. Detta går att koppla ihop med 

Börjesson och Levenmyr-Janssons (2011) studie där pedagoger fick svara på en öppen fråga 

kring vilka förbättringsområden det fanns kring överlämningar. De flesta svarade att det är 

viktigt att få gott om tid att genomföra dessa överlämningar. Ofta får pedagogerna inte nog med 

tid för att genomföra överlämningarna vilket påverkar överlämnandet negativt både för läraren 

och eleven i hens fortsatta utveckling. Detta kan vara en av anledningarna till att de elever som 

befinner sig mellan de hög- och lågpresterande eleverna inte får nog med tid vid överlämningar 

(Alatalo, Meier & Frank, 2014).  

 

Även Dunlop (2003) poängterar i sin studie betydelsen av avsatt tid för överlämningar. Hon 

visar på samband mellan de skolor som har goda överlämningar och tillräckligt med tid för att 

genomföra dessa. De pedagoger som får tid utsatt på schemat för överlämningar genomför 

bättre överlämningar än lärare som måste pussla och ta tid från andra arbetsuppgifter. De 

intervjuade pedagogerna pratar om betydelsen av att få lära känna eleven/eleverna innan 

överlämningen för att få en så detaljerad bild som möjligt över elevens utvecklingsområden för 

att kunna individanpassa det fortsatta arbetet efter elevens förutsättningar. 

 

Individualisering är en del av läraruppdraget (Skolverket, 2017) och måste göras för att 

tillgodose alla elevers behov. Att göra tolkningar kring hur arbetet på bästa sätt ska fortgå är 

någonting som pedagoger inte enbart gör för eleverna utan även för sig själva. Sjöstrand (2011) 

visar i sin rapport hur lärare i samma kommun med samma rektor och samma riktlinjer upplever 

olika former av överlämningar. Detta tror Sjöstrand (2011) beror på vilka traditioner de olika 

skolorna har samt vilka tolkningar varje pedagog gjort av de riktlinjer som fanns. En tydlig 

skillnad var inblandningen av specialpedagoger. På vissa skolor tog specialpedagogerna stort 

ansvar kring överlämningarna där de bidrog med dokumentation kring i synnerhet elever i 

behov av särskilt stöd. Detta stöd gav den mottagande pedagogen bättre förutsättningar att 

lyckas vilket kan ses i Sjöstrands resultat. De skolor som hade gott stöd av specialpedagoger 

samt tydliga och välutformade rutiner hade även nöjda pedagoger kring överlämningar. Något 

som Alatalo, Maier och Frank (2014) visade i sin studie var att flertalet pedagoger såg 

sekretessen som ett hinder vid överlämningar.  

 

2.1.1. Steget från årskurs 3 till 4 

Övergången från årskurs 3 till 4 anses av många lärare vara den mest kritiska (Skolverket, 

2014b). Eleverna får ofta nya lärare och i vissa fall fler undervisande pedagoger än tidigare. 

Vissa klasser splittras för att hamna i nya konstellationer medan andra klasser/elever byter 

skola. Överlämningen innebär också att arbetstyngden ökar då undervisningen övergår till mer 

textintensiva läromedel. Kraven på eleverna höjs vad gäller kognitiva förmågor, vilket tydligt 

framställs i läroplanen (Skolverket, 2017).  Skolverket (2017) listar kunskaper eleverna ska 
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besitta inom de olika skolformerna. Skillnaderna mellan kraven på årskurs 3 och 6 är många, 

samtidigt som vissa krav liknar varandra. Det framgår att undervisningen går från en mer saklig 

form till en mer personlig och reflekterande där kommunikation har en framträdande roll. När 

det gäller kommunikation förväntas eleven i årskurs 4–6, utöver de krav som ställs i årskurs 3, 

framföra åsikter, känslor och erfarenheter i kommunikativa situationer. Just den 

kommunikativa delen är det område som innehåller minst förändringar från årskurs 3. 

Kategorierna ”Lyssna och läsa” samt ”Tala, skriva och samtala” innehåller flertalet 

kravändringar som ställer högre krav på både lärare och elev.  

 

Lyssna och läsa 

• Svårare instruktioner och beskrivningar. 

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter. 

• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra 

medier. 

• Uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det 

språk som eleverna möter. 

• Hur språkliga uttryck, så som artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat 

språk. 

• Hur olika formuleringar används för att inleda eller avsluta framställningar och samtal. 

 

Tala, skriva och samtala 

• Instruktioner, och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till 

exempel omformuleringar. 

• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och 

 bekräftande fraser och uttryck. 

• Språkliga metoder som förtydligar och berikar kommunikationen, så som uttal och 

intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck 

samt grammatiska strukturer. 

(Skolverket, 2017, s. 31–32). 

 

Punkterna ovan är det som tillkommit i kravbilden sedan årskurs 3. Detta tydliggör den 

markanta skillnaden gällande kraven på eleverna. Timplanen för grundskolan (Skolverket, 

2014a) visar att elever i årskurserna 1–3 endast har 60 minuter engelskundervisning i veckan 

medan de i årskurs 4–6 får en utökad undervisning till 220 minuter i veckan. Denna ökning är 

positiv då eleverna ska uppnå fler krav och mål, samtidigt kan ökningen ses som ett svårt 

moment för elever som inte känner sig trygga i det nya språket (Pinter, 2006).  

 

Hur överlämningar ska gå tillväga för att underlätta denna övergång mellan klasser och 

kravnivåer måste få större fokus. Vid undersökning av forskningsfältet gällande överlämning 

inom grundskolan var det tydligt att väldigt lite är skrivet kring detta. Forskning som gjorts 

gällande övergångar har fokuserats på de yngre samt äldre klasserna, så som övergången från 

förskola till förskoleklass (Alatalo, Maier & Frank, 2014) och från årskurs 6 till 7 (Sjöstrand, 
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2011). En bidragande faktor till den bristfälliga forskningen kring överlämningen mellan 

årskurs 3 och 4 kan vara den nya lärarutbildningen där lärare idag blir utbildade från 

förskoleklass upp till trean samt årskurs fyra till sex. Den tidigare utbildningen såg annorlunda 

ut då lärare blev behöriga att undervisa i årskurserna ett till sex. En pedagog kunde alltså ta 

emot en klass i ettan och följa gruppen hela vägen upp till årskurs sex och därigenom undvika 

en överlämning från årskurs tre till fyra. 

 

Ett problematiskt område inom alla ämnen, men som blir mer tydligt i engelskan, är att alla 

elever är enskilda individer som besitter olika kunskaper. Hur undervisningen ska planeras för 

att tillgodose alla individers kunskapsnivå beskriver Pinter (2006) som utmanande. Alla elever 

är unika och två elever födda samma år kan besitta väldigt skilda egenskaper och kunskaper. 

Eleverna har inte samma kunskap med sig när de kommer till skolan och när eleverna går i 

skolan lär de sig saker olika snabbt. Detta är information som kan vara avgörande för den 

mottagande pedagogen som ska anpassa undervisningen efter elevernas nuvarande 

kunskapsnivå. För att denna typ av information ska nå den mottagande pedagogen måste 

överlämningen ha tydlig struktur som ger tid för dessa samtal. Att övergången från årskurs 3 

till 4 ger en tydlig informationsöverlämning kring elevens nuvarande kunskaper är 

betydelsefullt för det fortsatta arbetet med eleven. Steget mellan klasserna är stort och måste 

hanteras på bästa tänkbara sätt för att möjliggöra elevens kunskapsutveckling. 

 

Elever som ställs inför ett nytt språk (ett språk som de ännu inte behärskar) kan uppleva 

svårigheter kring förståelsen av språkets struktur samtidigt som de kan förstå och använda enkla 

meningar. Det engelska språket är något eleverna stött på under lågstadiet men som majoriteten 

av gruppen ännu inte känner sig trygga med att använda när de börjar årskurs 4. En problematik 

kring engelskundervisningen för elever i klasserna 1–3 är deras förmåga att bibehålla 

motivationen och intresset när de ställs inför utmaningar de finner svåra. Elever som går i 

årskurs 4–6, ibland ännu högre upp i åldrarna, tycker att det är svårt att prata om språk. Att 

samtala om grammatik kopplat till ett nytt språk kan ses som ett stort hinder för en elev att ta 

sig an. En fördel med elever som tillhör låg- och mellanstadiet är deras inställning till att prata 

ett nytt språk. De, till skillnad mot elever i de högre klasserna, tycker inte det är pinsamt att 

prata ett språk de ännu inte behärskar (Pinter, 2006). Då alla elever befinner sig på olika steg i 

sin utveckling är det viktigt att veta vilka elever som ligger var kunskapsmässigt för att lättare 

kunna genomföra individanpassningar som hjälper eleven vidare i årskurs 4. 

 

Tal- och skriftspråket brukar kallas för aktiva språkkunskaper (Pinter, 2006). Dessa former av 

kunskap har mycket gemensamt samtidigt som det även finns tydliga skillnader. På grund av 

skillnaderna brukar de muntliga och skriftliga uppgifterna utformas för att fokusera på olika 

språkområden där det ställs olika höga krav. De elever som är duktiga på att prata har fler 

möjligheter att uttrycka sig eftersom de, utöver talet, kan använda sig av ansiktsuttryck, gester 

eller kroppsspråket som hjälpmedel för att göra sig förstådd (Pinter, 2006). Tonfall och betoning 

visar mottagaren talarens inställning, åsikt, attityd och känslor kring de område som diskuteras. 

Utöver dessa förstärkare finns även möjligheten att förtydliga sig ifall mottagaren inte förstår 

vad hen vill säga. Kunskapskravens förändring (Skolverket, 2017) från årskurs 3 till 6 visar att 

eleverna i mellanstadiet möter mycket mer arbetsuppgifter som bygger på elevernas 
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skrivförmåga. Under lågstadiet handlar undervisningen mer om muntliga uppgifter där eleven 

behandlar området de finner bekanta, till exempel sånger och ramsor. Denna skillnad måste den 

mottagande pedagogen hantera för att underlätta uppstarten i årskurs 4. 

 

Alla dessa fördelar är inte tillgängliga för duktiga skribenter på samma sätt. De måste istället 

kompensera genom att skriva texter som är organiserade, tydliga och med god grammatik som 

hjälper läsaren att förstå vad skribenten vill säga. Detta har bidragit till att kraven på de skriftliga 

momenten traditionellt är mycket högre. Kovaříková (2016) säger i sin studie att en text 

innehållande halvfärdiga meningar och grammatiska fel inte skulle accepteras av undervisande 

pedagoger, fel som skulle accepteras i muntliga sammanhang. Därför är det viktigt att vid 

överlämningen få tillgång till vad gruppen gjort under årskurs 1–3 för att sedan göra en 

värdering kring var pedagogen ska ta vidare. En grupp som till exempel genomfört väldigt 

mycket grammatiskt ger vissa elever större chans att visa sina kunskaper och färdigheter medan 

en klass som arbetat mer muntligt framhäver andra egenskaper som gör att en annan form av 

kunskap blivit synlig.  

 

Besser och Chik (2014) argumenterar kring pedagogernas ansvar gällande alla elevers 

förutsättningar. Pedagogerna måste förstå kopplingen mellan klasstillhörighet, identitets-

utveckling samt kunskapsnivå och arbeta för att minska skillnaderna för att skapa likvärdiga 

möjligheter för språkinlärning. Information kring elevers bakgrund, hemförhållanden och 

nuvarande kunskaper och färdigheter är av stor betydelse för den mottagande lärarens fortsatta 

arbete. En elev som befinner sig i en specifik socioekonomisk grupp kan behöva anpassning 

som hjälper hen att ta sig vidare i sin utveckling, en utvecklingskurva som motsvarar resterade 

elever i klassen. 

 

En faktor som Besser och Chik (2014) framhöll som bidragande till den markanta skillnaden 

mellan eleverna var antalet undervisningstimmar. De undervisningstimmar eleverna får i skolan 

räcker inte till för de lågpresterande eleverna. Då elevernas inlärning i engelska till stor del 

kommer från deras fritidsintressen skapas en skillnad mellan elevernas språkutveckling som 

skolan har problem att hantera. Elevernas kunskapsnivå är central i en överlämning. Att få 

tillgång till deras nuvarande nivå samt deras intresse för det engelska språket har en avgörande 

roll för den mottagande lärarens fortsatta arbete. Information kring elevernas fritidsintressen 

kan fungera som hjälpmedel för den mottagande läraren gällande motivationshöjande arbete, 

undervisningsanpassning efter elevernas intressen. Om denna form av information uteblir 

försvåras det framtida arbetet med elevgruppen. Viktigt att poängtera är att barn som genomgått 

den svenska skolan generellt sett kan väldigt mycket engelska. Skolverket (2004) visar att 

Sverige ligger i topp i Europa gällande elevers kunskaper i det engelska språket. Detta ger en 

indikation på att skolans arbete kring engelskämnet fungerar bra i jämförelse med ett flertal 

andra länder.  

2.2. Sekretess vid överlämning 
Sekretess beskrivs som en begränsande faktor som kan hindra informationsdelningen mellan 

skolformerna (Alatalo, Maier & Frank, 2014). Sekretess handlar inte bara om tystnadsplikt utan 

det handlar också om sekretess kring handlingar (Skolverket, 2014b). Tystnadsplikten är något 
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som aldrig slutar gälla. Sekretessen kring information pedagogen fått tillgång till slutar inte 

gälla då pedagogen slutar för dagen eller byter arbetsplats/arbetsgivare. Skollagen (SFS 

2010:800) säger att den individ som är eller har varit en del av skolans verksamhet har 

tystnadsplikt och får inte föra vidare information om elever. Pedagoger som tillhör 

fritidshemmet eller förskolan har striktare sekretess än grundskollärarna och det beror på att 

skola och barnomsorg är olika myndigheter (Skolverket, 2014b).   

 

För skolor med offentlig huvudman, det vill säga kommun, landstingskommun eller staten, 

gäller offentlighetsprincipen (Skolverket, 2014b). Denna princip innebär rätten till insyn samt 

rätten att ta del av offentliga uppgifter i allmänna handlingar. De uppgifter som står skrivna i 

en individs allmänna handlingar är offentliga om inte annat finns skrivet i offentlighets- och 

sekretesslagen. Vid önskan att ta del av någons uppgifter måste skolan kontrollera om dessa 

uppgifter finns med i individens allmänna handling samt om uppgiften är offentlig eller skyddas 

av sekretess.  

 

Inom till exempel förskolan omfattas uppgifter kopplade till enskilda personliga förhållanden 

automatiskt av sekretess (Skolverket, 2014). Detta innebär att dessa uppgifter inte får lämnas 

ut om det inte är tydligt att de berörda inte kan tänkas ta skada av uppgiftsdelningen. Exempel 

på uppgifter som hör hit är familjeförhållande, psykologiska, psykosociala och special-

pedagogiska insatser. Denna automatiska form av sekretess gäller även för skolans elevhälsa. 

Skolsköterska och skolläkare räknas som en verksamhet som står självständigt inom elevhälsan 

vilket betyder att de inte har tillgång till vissa handlingar som elevhälsopersonal och annan 

skolpersonal har tillgång till. Sekretessbelagda uppgifter kan lämnas ut till annan personal om 

det är nödvändigt för att eleven ska kunna få det stöd och hjälp hen behöver. Skolpersonalen 

ska i första hand sträva efter att få samtycke från vårdnadshavare vid utlämning av sekretess-

belagda uppgifter.      

 

I skolans övriga verksamhet gällande särskilda elevstödjande insatser gäller samma typ av 

automatiska sekretess kopplat till personliga förhållanden. Utöver dessa finns även 

förhållningssätt gällande elever som flyttar mellan kommunala skolor. Bestämmelserna i 

offentlighets- och sekretesslagen måste tas i beaktande vid överföring/överlämnande av 

uppgifter. För att elevens uppgifter ska lämnas över genomförs ett samtycke från eleven, eller 

om eleven inte är myndig genom elevens vårdnadshavare, som gör att uppgiften/uppgifterna 

kan lämnas ut. 

2.3. Framgångsrika överlämningar 
Skolverket (2014) listar tre faktorer som bidrar till framgångsrika överlämningar: samarbete 

mellan skolan och vårdnadshavare, dokumentation samt samverkan och synkronisering. Dessa 

tre faktorer beskrivs nedan. 

 

2.3.1. Samarbete mellan skola och vårdnadshavare 

Wolmar och Carlsson (2010) visar i sin studie vikten av en bra relation mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare. I vissa fall klassas denna relation som den allra viktigaste faktorn vid 
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överlämningar. De intervjuade i Wolmar och Carlssons studie belyser vikten av en gemensam 

handlingsplan som underlättar för alla parter att arbeta mot samma mål. Genom en 

handlingsplan med bra och tydligt struktur skapas goda möjligheter till överlämningar som är 

så bra som möjligt för eleven. När vårdnadshavare känner förtroende för pedagogens och 

skolans arbete blir de mer positivt inställda och öppna för den information som ska lämnas över 

till den mottagande verksamheten. Vikten av ett gott samarbete ökar om eleven i fråga är i 

behov av särskilt stöd. Vårdnadshavare och elev ska ges möjlighet att delta vid utformande av 

åtgärdsprogram. Skolverket (2014) betonar vikten av att vårdnadshavarna känner sig delaktiga 

i sitt barns skolgång. En delaktighet som skapar förståelse för skolans arbete på ett plan som i 

vissa fall inte uppnås där detta samarbete inte finns.  

 

2.3.2. Dokumentation 

Dokumentationen ses som en viktig del av överlämningsprocessen. Dokumentationen ska ha 

genomförts på ett professionellt sätt och uppfylla de krav som ställs på verksamma pedagoger 

(SFS 2010:800). Elever och vårdnadshavare ska kontinuerligt få information gällande elevens 

kunskapsutveckling samtidigt som pedagogen på begäran ska kunna styrka och motivera 

betygsättning. Skollagen (SFS 2010:800) innehåller krav och riktlinjer kring dokumentation 

kopplat till IUP (Individuell utvecklingsplan), utredningar och åtgärdsprogram. 

Dokumentationen ska vara kortfattad och konkret med ett innehåll som är sakligt och inte 

innehåller några personliga värderingar. Dessa krav är inte möjliga att möta om läraren inte 

genomför en systematisk dokumentation kring elevens utveckling. Rutiner för hur 

dokumentationen ska genomföras underlättar kommunikationen med elev, vårdnadshavare och 

annan personal. Skolverket (2014) menar att om pedagogen uppfyller dessa krav ställer sig ofta 

vårdnadshavare positiva till den information som finns dokumenterad och senare ska föras 

vidare till nästa verksamhet/pedagog.  
 

Dokumentationen är inte bara viktig vid överlämningar utan ses som en viktig del av hela 

läraruppdraget. Kartläggningen som sker ger pedagogen en bild över elevens 

utvecklingsområden, förutsättningar och behov, information som hjälper pedagogen att ge 

eleven de bästa förutsättningarna. Dokumentationen ger även vårdnadshavare och andra 

pedagoger en överblick över vad eleverna hunnit genomföra, information som fungerar om 

underlag och stöd vid fortsatt arbete (Lindgren & Sparrman, 2003). Målet med en väl 

genomförd dokumentation är att göra det osynliga synligt. Genom reflektion kring det som 

dokumenterats kan saker som tidigare inte setts bli synligt, vilket ger pedagogen bättre 

förutsättningar att hjälpa eleven att ta nästa steg i sin kunskapsutveckling.  

 

2.3.3. Samverkan och synkronisering  

För att en överlämning ska bli bra måste samverkan mellan de olika verksamheterna 

(avlämnande och mottagande) fungera. Skolverket (2014) lyfter styrning, struktur och samsyn 

som faktorer som måste uppfyllas för att skapa en lyckad samverkan. Med styrning syftar 

Skolverket (2009) och Socialstyrelsen (SOU 2010:95) på de individer som på ledningsnivå 

utformar rutiner kring överlämningar. Om goda välutvecklade rutiner finns på skolan kommer 

överlämningarna att genomföras smidigare samtidigt som dessa rutiner blir en styrning för alla 
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pedagoger vilket leder till att pedagogerna arbetar på samma sätt. Det kan i sin tur bidra till en 

trygghet både för rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare. Strukturen vid samverkan handlar 

om att på något sätt tydliggöra vilka elever som pedagogerna ska samverka kring. De elever 

som är i behov av extra stöd kräver också större samverkan mellan pedagogerna och annan 

personal som kan vara i kontakt med eleven. Dessa konstellationer med samverkande 

pedagoger kan se ut på olika sätt beroende på vilka behov som finns att ta hänsyn till. 

Pedagogernas samsyn handlar om att alla ska ha förståelse och respekt för varandras uppdrag. 

Verksamheterna behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Det 

handlar inte om att eliminera skillnaderna mellan verksamheterna utan om att skapa ett mer 

gemensamt synsätt kring det arbete som genomförs och ska genomföras. 

  

Enligt Skolverket (2009) ska samverkan  präglas av ett konsekvent elevperspektiv och inte av 

ett verksamhetsperspektiv. Detta innebär att elevens behov och rättigheter synliggörs och 

försvaras. Begreppet samverkan är en kombination av begrepp som kan ha olika betydelser 

beroende på vilken frågeställning och aspekt som ligger till grund. En generell definition av 

samverkan kan delas in i tre olika delar/aspekter: 

• Målinriktad 

• En avgränsande målgrupp 

• Ett definierat problem och ett klart syfte  

Vid samverkan kring någon av dessa aspekter bör pedagogerna inrikta sig mot tre huvudfrågor: 

Vilka samverkar vi om? Varför samverkar vi? Vad gör vi när vi samverkar? (SOU 2010:95). 

Samverkan handlar i grund och botten om en samarbetssituation där långsiktiga mål planeras 

samt utvecklar och diskuterar verksamhetens förhållningssätt till specifika områden. På en 

skola kan detta till exempel vara hur undervisningen ska genomföras samt vad den ska 

innehålla. Davidsson (2000) menar att det krävs att pedagogerna har en vilja att samverka för 

att lyckas. Pedagogerna måste skapa en förståelse för varandra och varandras arbete för att 

tillsammans kunna bidra till en fungerande samverkan mellan skolans olika verksamheter. 

Detta är något som Wolmar och Carlsson (2010) förstärker i sin studie om samverkan mellan 

förskola och skola. Pedagogerna som deltog i studien visade på betydelsen av samverkan 

gällande förståelse kring arbetssätt samt relationen mellan vårdnadshavare, personal och 

eleven. De ansåg också att samverkan ska vara en central del av en överlämning. Lärarna från 

både förskolan och förskoleklass tyckte att samverkan ska involvera den personal som är i 

direktkontakt med eleven, samtidigt som samarbetet även gäller klassen som helhet. Samverkan 

runt en klass är något positivt som är en produkt av ett samarbete inom arbetslaget, ett samarbete 

som kan föras vidare till andra klasser och även skolan som helhet.  

 

Betydelsen av samverkan vid en överlämning finns i alla olika stadier i skolans värld, där goda 

rutiner kan föras vidare mellan verksamheter för att skapa en fungerande helhet. För att detta 

ska vara möjligt krävs tydliga strukturer. Detta är något som Alatalo, Meier och Frank (2014) 

visar i sin studie. Lärarna som deltog i studien framhöll betydelsen av struktur för att möjliggöra 

lyckade samarbeten mellan de olika verksamheterna. Vid överlämningar krävs mycket tid 

eftersom det är mycket som ska tas upp och om tiden är för knapp är det svårt att skapa ett gott 

samarbete. Om kommunikationen och samarbetet inte fungerar uppstår problematik mellan 

verksamheterna och konflikter kan uppstå. Detta påvisar Ackesjö (2012) i sin studie där hon 
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pratar om synen på de olika verksamheterna. De verksamheter som inte har en ömsesidig 

respekt gällande den andra partens arbete hamnar oftare i konflikter än de verksamheter som 

lyckats skapa goda rutiner där kommunikationen fungerar och alla parter visar respekt för 

varandra.   

 

En god samverkan gynnar inte bara pedagogerna utan även också eleverna. Wolmar och 

Carlsson (2011) säger att en fungerande samverkan där alla pedagoger får en djupare förståelse 

för varandra ger eleverna större möjligheter att lyckas och utvecklas. Den goda samverkan 

mellan pedagogerna inom och mellan verksamheterna gynnar läroplanens mål (Skolverket, 

2017) gällande alla elevers kunskapsutveckling samt deras vilja att inhämta kunskap. En god 

samverkan kring överlämning av elever handlar om att arbeta förebyggande för att hjälpa både 

elev och pedagog. För pedagogen innebär detta att resurser kan sättas in tidigt för att ge eleven 

de bästa förutsättningarna att lyckas med övergången, samtidigt som elev och vårdnadshavare 

blir delaktiga i elevens skolgång och framtida utveckling på ett så tidigt stadium som möjligt 

(Wolmar & Carlsson, 2011).  

 

Socialstyrelsen (2007) listar tre områden som kan påverka samverkan positivt: styrning, 

struktur och samsyn. Styrning – Rektorer och förskolechefen arbetar för att skapa goda 

förutsättningar för personalen att delta i samtal vid överlämningar. Rutiner kring överlämningar 

skapar en kontinuitet som underlättar för både pedagoger och elever. Styrning handlar även om 

ställningstagande kring vad som är målet med samverkan samt att ge resurser där det behövs. 

Detta arbete ska fortlöpa kontinuerligt för att skapa förutsättningar för långtidsverkande 

samverkan. Struktur – En tydlig struktur krävs för att skapa goda möjligheter till en 

välfungerande samverkan. Struktur innebär att mål, målgrupp samt rutiner vid överlämningar 

ska vara tydliga. Vem är ansvarig för information och dokumentation kring eleven? Vem ska 

ta emot eleven? Detta är frågor som kräver svar för att samverkan ska fungera så bra som 

möjligt. Om denna struktur fattas eller inte fungerar fullt ut kan detta bli ett hinder för en 

fungerande samverkan (Socialstyrelsen, 2007). Samsyn – Att en verksamhet har samsyn innebär 

att verksamheterna har en tillit till varandra samt har en gemensam problemförståelse och 

förståelse för varandras arbete. Det viktigaste för att uppnå en fungerande samverkan är 

kommunikation. Alla behöver kunskap kring varandras resurser och begränsningar för att skapa 

en djupare förståelse för varandras uppdrag (Socialstyrelsen, 2007).  

2.4. Individuell utvecklingsplan (IUP) 
Varje enskild elev i grundskolan ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP). En IUP är en 

samlad dokumentation av elevens utveckling som ligger till grund för den pedagogiska 

diskussionen kring elevens utveckling (Zetterström, 2006). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

ska den individuella utvecklingsplanen innehålla information som förtydligar elevens 

nuvarande kunskapsnivå samt vilka insatser som krävs för att eleven ska nå så långt som möjligt 

inom läroplanens ram.  

 

Målet med den individuella utvecklingsplanen är att den ska vara framåtsyftande och 

Zetterström (2006) har skapat fem punkter som bör uppnås med en IUP: 
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• Ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna 

utvecklingen. 

• Ge eleven ökad möjlighet att ta ansvar för och påverka sina studier. 

• Konkret beskriva vilka insatser som behöver vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning 

mot målen. 

• Stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen. 

• Skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola. 

En IUP ska även fungera som hjälpmedel vid återkoppling till eleven för att ge eleven förståelse 

över hens situation och vilka förväntningar skolan har på eleven (Skolverket, 2013).  

IUP:n tas oftast fram en gång per läsår då det är dags för utvecklingssamtal. Under detta samtal 

fungerar elevens IUP som vägledare eftersom det är elevens kunskapsutveckling som ska 

diskuteras i relation till kunskapskraven. Under samtalet ska pedagogen tillsammans med elev 

och vårdnadshavare skriva en ny IUP som innehåller de mål eleven ska arbeta på till nästa 

samtal samt vilka resurser och insatser som krävs för att eleven ska kunna nå de utsatta målen. 

Det är viktigt att poängtera att detta endast gäller i de årskurser där betyg inte sätts (Skolverket, 

2013). Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är rektorn den som tar beslut kring hur den skriftliga 

utvecklingsplanen ska se ut. Det finns inga generella bestämmelser kring hur en överlämning 

ska gå tillväga på en skola eller mellan olika skolor. Det krävs en samsyn kring 

dokumentationens utformning mellan de olika verksamheterna (Skolverket, 2014). Etiska 

aspekter måste diskuteras tillsammans för att gemensamt kunna ta ett beslut kring rutiner vid 

överlämning.  

2.5. Språkinlärning  
När elever ska lära sig ett nytt språk är det viktigt att de förstår sig själva (Pinter, 2006). Deras 

självbild, självförtroende och förståelse av de egna förmågorna är viktiga beståndsdelar vid 

språkinlärning och är därför en viktig del av överlämningsprocessen. I en studie av Besser och 

Chik (2014) undersöktes elevers förmåga att lära sig engelska. Dessa elever bodde i områden 

där det engelska språket varken är vanligt förekommande eller tillgängligt. Gruppen bestod av 

24 elever i åldrarna 10–12. Studien visar att stor del av elevernas språkinlärning sker utanför 

skolan med hjälp av bland annat musik, dataspel och sociala nätverk. Eleverna har samma 

möjligheter i skolan till att bemästra det engelska språket, däremot sågs tydligt att skillnaderna 

var sammankopplade till familjens socioekonomiska status. Elever med högre status och bättre 

förutsättningar hemifrån hade större självförtroende och en mer positiv självbild än de 

resterande eleverna. Sundqvist och Wikström (2015) förstärker detta i sin studie där de 

undersöker svenska elevers ordkunskap och ordförståelse i relation till deras spelvanor. Studien 

visar att de elever som under sin fritid aktiverar sig i interaktiva spelfunktioner utvecklar en 

större kunskap kring det engelska språket än de elever som inte deltar i samma typ av 

interaktioner. Att vid överlämningen få tillgång till information som till exempel belyser 

elevens förutsättningar, hemförhållande och fritidsintressen underlättar det fortsatta arbetet med 

eleven i årskurs 4 då undervisningen ska individanpassas av den mottagande pedagogen efter 

elevens förutsättningar och nuvarande kunskap. 
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Teorierna och infallsvinklarna kring hur språkinlärning genomförs på bästa sätt är många. En 

av dessa faktorer som ofta kommer upp är kontext (Broughton, Brumfit, Flavell, Hill & Pincas, 

1980). De visar betydelsen av att inlärningen sker i en kontext som eleverna finner relevant, det 

vill säga att språkinlärningen får en verklighetsanknytning där eleverna ser nyttan med att lära 

sig det nya språket. Inlärningen sker på ett smidigare sätt om eleverna kan relatera till innehållet. 

Motivation och vilja är starka faktorer vid inlärning, faktorer som stärks om eleverna finner 

nytta och relaterbarhet med undervisningens innehåll. Utöver detta betonar Cameron (2001) 

vikten av att införskaffa ett stort ordförråd i det nya språket. Ordförrådet är viktigt för elever 

eftersom det hjälper eleverna att se hur grammatiken i det nya språket är uppbyggt. Cameron 

påpekar även att en individs ordförråd inte är konstant. Det krävs repetition för att bibehålla 

ordförrådet samtidigt som detta ska förnyas och revideras.  

 

Elever som stöter på nya ord och begrepp måste utsättas för dessa ord flera gånger eftersom 

ordets betydelse inte hade någon innebörd för eleven vid det första tillfället. Genom att möta 

det nya ordet flera gånger kommer eleven att lägga till ny innebörd till ordet, vilket leder till en 

utökning av ordets betydelse. För att ytterligare förstärka inlärningen är det fördelaktigt om 

eleven stöter på samma nya ord i olika aktiviteter. Att lära sig ett nytt språk kräver tid och 

motivation, områden som pedagogerna ansvarar för att uppfylla. Detta är av relevans i denna 

studie då mottagande lärare ska motivera eleverna till fortsatt språkutveckling. Information 

kring elevernas intressen och känsla för ämnet är av betydelse för den fortsatta undervisningen. 

Då elevers inlärning ofta är viljestyrd är det av betydelse att läraren bygger undervisningen efter 

deras intressen för att öka deras vilja och motivation kring ämnet (Alatalo, Meier & Frank, 

2014). Undervisningen kan individanpassas på ett sådant sätt att eleverna under perioder får 

arbeta med olika material som överensstämmer med deras intressen, detta kan till exempel vara 

fotboll, musik, teater eller dans.  

 

 

3. Metod  

3.1. Fenomenografi 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter kring 

överlämningar från låg- till mellanstadiet kopplat till ämnet engelska. Studiens teoretiska 

utgångspunkt är fenomenografi (Larsson, 1986) med intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Larsson beskriver intervjuer som en metod för att samla in information, där fenomenografi är 

en utveckling av en kvalitativ metod. Fenomenografi är en approach som handlar om hur 

människor upplever sin omvärld. Den hjälper till med förståelsen kring människors 

uppfattningar, vilket överensstämmer med beskrivningen av en kvalitativ metod som går ut på 

att beskriva egenskaperna hos något. Detta är något som Backman, Gardelli, Gardelli och 

Persson (2012) verifierar, det en kvalitativ metod undersöker är inte kvantifierbart utan 

fokuserar på egenskaper och förståelsen för hur något är. Larsson (1986) menar att det 

fenomenografiska förhållningssättet beskriver hur människor uppfattar vissa saker, detta 

innebär att intervjun inte undersöker om det är sant eller falskt. Varje enskild individ har sin 

egen personliga sanning som inte går att ifrågasätta. Detta brukar kallas för andra ordningens 



  

14 
 

perspektiv (Larsson, 1986), alltså hur något ter sig för någon. Första ordningens perspektiv är 

motsatsen till det andra och fokuserar på fakta, vad som är möjligt att studera utifrån. En 

kvalitativ metod är möjlig att genomföra genom både den första och andra ordningens 

perspektiv där fenomenografin faller under andra ordningens perspektiv. Larsson (1986) visar 

i sin rapport på tydliga särdrag för fenomenografi: 

 

• Forskningsobjektet är andra ordningens perspektiv. 

• Utgångspunkten är intervjuer/samtal med människor. 

• Målet är att beskriva skillnader i hur människor uppfattar saker. 

• Beskrivningskategorierna är bundna till det unika innehållet som beskrivs och 

representerar skillnaderna i hur saker uppfattas. 

 

Fenomenografi handlar alltså om att beskriva och tolka människors uppfattningar och 

erfarenheter kopplat till ett specifikt ämne (Larsson, 1986) ur ett empiriskt förhållningssätt. Då 

studiens syfte är att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter kring överlämningar från 

låg- till mellanstadiet kopplat till ämnet engelska har jag tagit reda på innebörden och inte 

förklaringarna till pedagogernas uppfattningar. Variationerna i informanternas beskrivningar 

av de olika uppfattningarna utgör studiens slutresultat. 

 

Resultatet bygger på den datainsamling intervjuerna resulterade i (Kihlström, 2010). Den 

kvalitativa analysen har grundats på bearbetningen av de insamlade intervjuerna. Enligt 

Alexandersson (1994) finns det olika variationstyper gällande undersökning av innehåll. För att 

förklara detta ytterligare har han gjort en figur som visar de karakteristiska dragen vid en 

fenomenografisk forskningsansats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsförordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. Ruta ett och två 

beskriver metoden medan ruta tre förklarar den teoretiska analysen (Alexandersson, 1994, s. 

121). 

 

Inom fenomenografi finns tre beskrivande kategorier som kategoriserar de intervjuade 

individernas uppfattningar kring det utvalda området (Uljens, 1989). Uljens delar upp detta i 
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det horisontala, hierarkiska och vertikala systemet. Det horisontala systemet ser de olika 

kategorierna som jämlika, de är olika men ändå jämbördiga. Det betyder att ingen 

beskrivningskategori är bättre eller sämre än någon annan. Det hierarkiska systemet är den 

direkta motsatsen till det horisontala. Här rangordnas de olika uppfattningarna baserat på hur 

omfattande eller utvecklade de är. Rangordningen sker under arbetets gång, detta betyder att de 

inte kan vara bestämda i förväg. I det vertikala systemet tas ett steg längre i jämförelse med det 

hierarkiska. Här rangordnas uppfattningarna utefter hur de förändras över en bestämd tid. Detta 

innebär att flera intervjuer måste göras vid olika tillfällen för att synliggöra förändringarna i 

deltagarnas uppfattningar. Utgångspunkten för denna studie var det horisontala systemet. Det 

vertikala systemet hade varit fördelaktigt om studien sträckt sig över en längre tidsperiod, men 

då tiden för denna studie var begränsad var det horisontala systemet det mest fördelaktiga valet.  

 

När intervjuerna är genomförda tolkas den insamlade datan utifrån fyra olika faser där varje 

individuell fas har ett eget syfte. Fas ett handlar om att bekanta sig med data och skapa ett 

helhetsintryck för att sedan kunna upptäcka mönster och likheter och skillnader. Syftet är att 

synliggöra kvalitativa skillnader gällande hur deltagarna ser på samverkan, överlämning och 

dokumentation (Alexandersson, 1994). I denna studie har detta genomförts med hjälp av 

kvalitativa intervjuer som följt en intervjuguide innehållande öppna frågor (se Bilaga 1). Fas 

två är att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. Syftet är att uppmärksamma vilka 

likheter och skillnader som finns i deltagarnas utsagor (Alexandersson, 1994). Med hjälp av 

transkriberingen av intervjuerna gavs en tydlig överblick kring informanternas erfarenheter som 

sedan gick att jämföra mellan de olika deltagarna. Analysen av deltagarnas svar pendlar mellan 

två perspektiv, ”in och ut” eller ”utifrån och in”. ”Utifrån och in”-perspektivet utgår från 

intervjuarens reflektioner kring materialet medan ”inifrån och ut”-perspektivet handlar om 

deltagarnas svar utifrån deras egna villkor. Detta innebär att steg ett vid analysen är att hitta 

helheten för att sedan fokusera på de enskilda svaren. De enskilda svaren ska analyseras och 

sedan sättas in i studiens helhet. När samspelet mellan dessa perspektiv framträder de olika 

kategorierna. Fas tre handlar om att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier 

(Alexandersson, 1994). Beskrivningskategorierna finns för att kunna urskilja svaren som 

framkommit under intervjun. Efter transkriberingen i denna studie delades informanternas 

erfarenheter och upplevelser in i kategorier. Dessa beskrivningskategorier ska inte överlappa 

varandra så svaren kan tillhöra flera kategorier. Kategorierna är relaterade till varandra eftersom 

samma innehåll behandlas utifrån olika uppfattningar. Sammanställningen bygger på helheten, 

det som Alexandersson (1994) kallar för utfallsrummet. Den fjärde och sista fasen handlar om 

att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. Det är i utfallsrummet som 

resultatet träder fram i en fenomenografisk undersökning. Hur deltagarnas uppfattningar och 

erfarenheter förhåller sig till varandra utgår från två olika perspektiv. I det första perspektivet 

tolkas alla svar som jämbördiga, ingens åsikt väger mer än någon annans. Det andra 

perspektivet visar om svaren kan vara mer eller mindre utvecklade (Alexandersson, 1994). I 

denna studie har fas fyra tagits fram genom avläsning av informanternas svar. Svaren har 

jämförts och analyserats för att skapa ett resultat som motsvarar deras samlade erfarenheter. 

 

Genom det fenomenografiska perspektivet har jag tagit reda på lärares upplevelser och 

erfarenheter kring överlämningar. En datainsamling är gjord för att samla in information kring 
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lärarnas erfarenheter. Denna datainsamling har analyserats utifrån pedagogernas individuella 

erfarenheter och åsikter och bidragit till det slutliga resultatet.  

3.2. Urval  
Åtta pedagoger från två olika kommuner valdes ut som informanter till denna studie. För att 

skapa en tydligare bild av skolornas/kommunernas överlämningsprocess i engelska har även 

två rektorer intervjuats, en från vardera kommunen. Vilka lärare som väljs kan ha stor inverkan 

på resultatet. Larsson (1986) visar i sin rapport att om urvalet av deltagare inte är slumpmässigt 

riskerar forskare att få samma svar, vilket kan resultera i att studien bygger på en specifik 

normsyn. Esaiasson (2012) menar att normsyn kan undvikas om urvalet sker via ett 

bekvämlighetsurval. Med detta menas att intervjuerna sker med personer som är tillgängliga för 

en intervju, deltagarna har alltså inte valts ut efter specifika kriterier. Bekvämlighetsurvalet är 

problematiskt ur en generaliserande aspekt, eftersom det inte går att veta vilken population de 

deltagande informanterna är representativa för (Bryman, 2011). För att en kvalitativ studie ska 

vara nog förankrad krävs en viss mängd intervjuade deltagare. Antalet intervjuade individer får 

inte vara för få eftersom det inte ger studien nog bredd och tyngd samtidigt som en för stor 

mängd data kan bli svår att hantera.  

 

Informanterna i urvalet är verksamma lärare i det engelska ämnet för årskurs 1–3 samt 4–6. 

Kriterierna för att kunna delta var att lärarna skulle vara legitimerade med behörighet att 

undervisa i engelska. Då varken ålder eller kön har någon betydelse för studiens syfte eller 

frågeställningar har detta inte tagits i beaktande. Urvalet var slumpmässigt och började med en 

förfrågan till tre rektorer som ombads vidarebefordra informationen till berörda pedagoger (se 

Bilaga 2). Dessa pedagoger fick till uppgift att återkoppla om de hade möjlighet att delta. 

Urvalet av deltagare kom att representera både årskurs 1–3 och 4–6. Den totala mängden 

informanter resulterade i åtta stycken varav tre lärare från årskurs 1–3 och fem stycken som 

undervisar i årskurs 4–6. Informanterna kommer från två olika kommuner (se Tabell 1).  

 

Tabell 1. Presentation av informanter. 

Deltagare Kommun 1 Kommun 2 Lågstadielärare Mellanstadielärare 

Lärare 1 X  X  

Lärare 2 X  X  

Lärare 3 X   X 

Lärare 4 X   X 

Lärare 5 X   X 

Lärare 6 X   X 

Lärare 7  X X  

Lärare 8  X  X 

Rektor 1 X    

Rektor 2  X   
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3.3. Intervju 

Som beskrivits under 3.1 har datainsamlingen gjorts med hjälp av intervjuer. Det finns olika 

metoder att använda sig av som stöd när det kommer till intervjuer, metoden som tillämpats i 

denna studie är forskningsintervju (Backman et al., 2012). En forskningsintervju är en metod 

för att generera data där det finns en forskare och en/flera deltagare (Stukát, 2011). Individernas 

svar på forskarens frågor används som forskarens källa till information. Metoden fokuserar på 

”self-reports”, detta betyder att fokus hamnar på individernas egna åsikter och känslor. Under 

en intervju samlas informationen in under ett eller flera möten som ofta är förutbestämda där 

den intervjuade får svara på ett antal frågor kopplade till området forskaren vill kartlägga. 

Vilken struktur frågorna och svaren har kan variera och kan klassificeras utifrån tre olika former 

av strukturering: strukturerad, semi-strukturerad och ostrukturerad (Backman et al., 2012). En 

strukturerad intervju karakteriseras av stor kontroll över formatet på frågorna och svaren. Ett 

exempel på detta är ett frågeformulär som sker muntligt. Forskaren innehar en lista med frågor 

som begränsar svaren. En semi-strukturerad intervju innehåller också en lista med frågor som 

ska besvaras, men till skillnad mot den strukturerade är intervjuaren/forskaren mer flexibel i 

vilken ordning som frågorna ska besvaras. Detta ska ge den intervjuade mer frihet till att 

utveckla sina tankar och idéer under samtalets gång. Den ostrukturerade intervjun bygger på 

den intervjuades tankar. Forskarens roll är att introducera ett ämne och sedan inte påverka 

deltagaren. Tanken är att den intervjuade ska ha fritt utrymme att utveckla sina idéer och följa 

sitt individuella tankemönster istället för att ledas av frågor som forskaren vill ha svar på. Vid 

en semi-strukturerad eller ostrukturerad intervjuform är det möjligt att intervjun utvecklas och 

förändras under intervjuns gång. Detta gör att frågorna som ställs under en intervju kan 

förändras till nästa intervju då information som framkommit påverkar vilken riktning 

nästkommande intervju ska ta.  

 

Denna studie har utgått från ett semi-strukturerat intervjuformat (Backman et al., 2012) med 

följdfrågor för att underlätta mer personliga svar som bygger på pedagogernas erfarenheter och 

åsikter. Bell och Waters (2016) säger att möjligheten att ställa följdfrågor är en av de stora 

fördelarna med att genomföra intervjuer. Intervjuguiden utformades på ett sätt som gör det 

omöjligt att svara ”ja eller nej” eftersom det kan göra att intervjun inte bidrar med lika stor 

informationsinhämtning (se Bilaga 1). Då studien bygger på erfarenheter och åsikter ställdes 

öppna frågor för att ge pedagogen utrymme att diskutera sina svar, detta för att få tillgång till 

så mycket information som möjligt. En öppen fråga är en fråga som inte har givna 

svarsalternativ utan bygger på deltagarnas individuella upplevelser kring ämnet. De är oftast av 

berättande karaktär och resulterar ofta i mer information eftersom de tillfrågade ges utrymme 

för längre svar. Dessa samtal bidrog till möjligheten att ställa följdfrågor för att komma djupare 

i datainsamling samtidigt som intervjuaren på ett neutralt sätt kunde styra intervjun till att återgå 

till ämnet om deltagarna av någon anledning kommit ifrån undersökningens fokus. 

 

Ordningen på frågorna har stor betydelse enligt Patel och Davidson (2011). De frågor som 

kommer i början och i slutet av intervjun ska enligt Patel och Davidson (2011) vara neutrala 

medan de frågor som kommer däremellan ska vara mer specifika/konkretiserade. De första 

frågorna ska vara breda och ge den intervjuade ett lätt ämne att prata om, till exempel om sig 
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själv eller sin arbetsplats. Detta skapar en bra introduktion som gör att den intervjuade kommer 

igång i sitt deltagande. Att skapa en avslappnad och trygg känsla är viktigt eftersom det kan 

bidra till att samtalet flyter smidigare. Intervjuer där de intervjuade däremot ställs inför 

konkretiserade frågor direkt kan upplevas stressande eller pressande vilket kan påverka samtalet 

negativt. Som avslutning används enklare frågor som kräver kortare svar för att få en bra 

avrundning på samtalet. 

 

För att underlätta avläsningen av pedagogernas erfarenheter och åsikter har intervjuerna spelats 

in och transkriberats. Intervjuerna genomfördes i pedagogernas egna klassrum eftersom det 

skapar en bekvämlighetskänsla för de deltagande pedagogerna (Stukát, 2011). För att vara 

närvarande under intervjun gjordes så få anteckningar som möjligt eftersom detta kan skapa en 

stressad känsla för både intervjuaren och den intervjuade.  

 

3.4. Etiska överväganden 

Studien bygger på intervjuer med åtta lärare och två rektorer som besvarat frågor kring sina 

erfarenheter och upplevelser av överlämningar i årskurs 3–4 i engelskämnet. När en intervju 

ska genomföras/genomförs/har genomförts finns det vissa etiska principer att förhålla sig till, 

principer som grundar sig på riktlinjer från Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet listar fyra 

huvudkriterier som ska uppfyllas vid forskning: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ger information till berörda deltagare om vad deras 

åtagande i projektet innebär samt vilka villkor som gäller för deltagandet. Det innefattar att 

informera om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan i 

undersökningen. Deltagarna ska informeras om undersökningens syfte och genomförande, vad 

undersökningen kan tänkas bidra med gällande ny kunskap samt att insamlad data endast 

kommer användas till undersökningens syfte. Information om denna studie skickades ut till 

skolans rektor innan informationsinhämtningen började. Informationen klargjorde vem jag är 

och vad syftet med min studie är (se Bilaga 2). Innan de enskilda intervjuerna informerades 

lärarna om syftet med studien samt att deras deltagande var frivilligt och att pedagogen har rätt 

att avbryta sin medverkan när som helst. 

 

Samtyckeskravet visar att deltagarna gett samtycke till sitt deltagande. Om deltagarna är under 

15 år eller inte är kapabla att ta till sig given information och undersökningen är av etiskt känslig 

karaktär bör samtycke erhållas från vårdnadshavare. Om deltagandet är aktivt skall samtycke 

alltid inhämtas. En annan viktig aspekt av samtyckeskravet är att deltagare som vill avbryta sin 

medverkan ska tillåtas att göra detta när som helst under undersökningens gång. De deltagande 

pedagogerna fick fylla i en samtyckesblankett för att godkänna sin medverkan. I den 

information som delats ut fanns information gällande deltagarnas rätt att avsluta sitt deltagande 

när som helst (se Bilaga 3).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ges konfidentialitet, vilket bland annat innebär att 

uppgifter om dem som ingår i undersökningen ska förvaras så att de inte når någon utomstående. 
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Alla uppgifter som är kopplade till identifierbara personer skall hanteras på ett sätt som gör det 

svårt för utomstående personer att avläsa. För att uppnå kravet om anonymitet har pedagogerna 

numrerats, detta för att deltagarna inte ska gå att identifiera. Pedagogerna fick även fylla i en 

samtyckesblankett för att godkänna att intervjuerna spelades in. Intervjuerna har endast använts 

som datainsamlingsmetod vilket gör dem konfidentiella. Efter transkriberingen raderades 

informanternas intervjuer för att säkerställa deras anonymitet.  

 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om individer som insamlats inte får användas för 

några andra syften än det huvudsakliga ändamålet. Informationen från deltagarna får alltså inte 

användas till andra undersökningar. För att säkerställa att studien bygger på deras erfarenheter 

och upplevelser har lärarna fått möjligheten att läsa studien innan den publiceras. Den slutliga 

rapporten har även funnits tillgänglig på skolan för lärarna att ta del av. 

 

 

4. Resultat 

Resultatet har delats in i fyra kategorier som speglar informanternas erfarenheter och åsikter 

kring överlämningar. Dessa kategorier har tagits fram utifrån informanternas svar och 

representerar de mest förekommande områdena, områden de tillfrågade pedagogerna lagt mest 

tyngd på i samtalen.  

4.1. Lärarnas erfarenheter och åsikter kring överlämningar i engelska  
Alla intervjuade lärare ser överlämningar som något viktigt, både för den mottagande läraren 

och elevens fortsatta utveckling. Rutiner kring hur överlämningsprocessen ska gå till ser olika 

ut. Även då riktlinjer finns påtalar alla respondenter att hur överlämningen ser ut eller går till 

är väldigt individuellt. Alla är däremot överens om att alla elever inte får lika stor del av 

överlämningen. De elever som det samtalas mest om är de elever som riskerar att inte nå målen 

eller de individer som klassas som högpresterande. Eleverna som ligger mittemellan dessa två 

ytterligheter får ingen ämnesspecifik överlämning eftersom de anses ligga på den nivå där 

Lgr11 (Skolverket, 2017) förväntar sig att en tredjeklassare ska befinna sig.  

Är det någon elev som har en svårighet, en brist i de förmågor jag ska bedöma, blir 

överlämningen kring den eleven mer ämnesinriktad. Annars jobbar jag mer generellt och med 

mer fokus på de sociala bitarna. (Lärare 5) 

För de elever som inte har några utmärkande svårigheter blir överlämningarna mer 

övergripande och fokuserar mer på elevens generella styrkor, förmågor som eleven visar i ett 

eller flera ämnen.  

Då eleverna inte är så stora brukar jag försöka ge en så generell bild som möjligt då jag tycker 

det är viktigare än själva ämneskunskapen. När de kommer från låg- till mellanstadiet tycker 

jag det är viktigare med information som beskriver elevens sociala förmågor. Då får man 

underlag för på vilket sätt man kan arbeta samt hur gruppen fungerar. (Lärare 7) 

Samtliga informanter förklarar att de inte har någon specifik överlämning i det engelska ämnet. 

Överlämningarna i stort handlar om att förmedla en övergripande bild över elevens styrkor och 

svagheter generellt. Det är endast i enstaka fall överlämningen blir ämnesspecifik, ofta handlar 

det då om ämnena matematik och svenska. Den överlämning som sker kopplat till engelskan är 
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mer övergripande och fokuserar mer på elevernas inställning och intresse för ämnet då detta 

anses avgörande för elevens fortsatta utveckling.  

De elever som stöter på det engelska språket på fritiden har oftast en mycket bättre grund än 

de elever som endast möter språket i skolan. Intressen har också en tydlig roll kopplat till en 

elevs kunskaper. De elever som spelar mycket dataspel med interaktioner eller sitter på till 

exempel Youtube ligger generellt på en mycket hög nivå. Elevernas känsla för ämnet är viktig 

att ta del av eftersom de kan hjälpa oss att anpassa undervisningen efter deras intressen och 

därigenom motivera fler elever. (Lärare 6) 

Hur det fortsatta arbetet med eleven ska utformas efter genomförd överlämning kan se olika ut 

beroende på faktorer som elevens kunskapsnivå, självförtroende och social status i gruppen. 

Lärare 1, 2, 4, 6, 7 och 8 tar upp betydelsen av information kring elevens självkänsla och 

gruppens dynamik. De betonar vikten av en god fungerande grupp där miljön tillåter eleven att 

ta plats och visa sina kunskaper. Utan en fungerande klassrumsmiljö försvåras det fortsatta 

arbetet markant där vissa elever inte ges det utrymme som krävs för att ta sig vidare i sin 

utveckling.  

Vilken form av information som ska delges är olika beroende på elevens situation. I vissa fall 

är det viktigare att få information kring elevens sociala status i gruppen och i andra fall är det 

deras kunskapsnivå som är av prioritet. All information är viktig i sig men ibland är viss 

information viktigare än andra när det gäller till exempel elevbemötande och 

relationsskapande. (Lärare 1) 

Informationen som delges vid överlämningen fokuserar mer på elevernas inställning och 

intresse för det engelska ämnet eftersom pedagogerna anser att elevernas inlärning i engelska 

ofta baseras på deras fritidsintressen och viljan att lära. Hur den mottagande läraren lägger upp 

det fortsatta arbetet med eleven handlar mycket om elevens självförtroende och självkänsla. 

Elever med god självbild och självförtroende vågar ta plats och visa sina kunskaper och 

förmågor på ett tydligare sätt. Information kring gruppens dynamik brukar hamna i fokus vid 

överlämningar eftersom det påverkar alla ämnen.  

En elevgrupp med god sammanhållning där eleverna vågar ställa frågor och uttrycka sig utan 

att vara oroliga för klasskompisarnas reaktioner kommer på ett smidigare sätt inhämta mer 

kunskap. Detta tycker jag är mer tydligt i engelskan eftersom det är ett ämne som eleverna 

ligger på väldigt olika nivåer kunskapsmässigt. Det är viktigt att de svagare eleverna får göra 

misstag och fel utan att de resterande eleverna hackar på dom vid felsägningar eller liknande. 

(Lärare 8) 

Utan en fungerande klassrumsmiljö blir det fortsatta arbetet svårt eftersom alla elever inte ges 

det utrymme som krävs för att utvecklas vidare. Eleverna behöver en trygg miljö för att våga 

prova nya saker och därigenom både ta in och delge mer kunskap. 

 

Lärare 2, 3, 5, 7 och 8 lyfter betydelsen av hur den mottagande läraren möter de nya elever i 

det engelska ämnet. De talar om vikten av att information kring elevernas personligheter, 

egenskaper, kunskaper och förutsättningar kommer fram vid överlämningen för att ge den 

mottagande läraren bra förutsättningar.  

Det är viktigt att veta vilket sorts bemötande man ska ha så man inte bemöter en elev på fel 

sätt. Fel bemötande kan bli ett hinder för eleven medan rätt bemötande ofta hjälper eleven att 

visa sina kunskaper. Skillnaden i hur man kan bemöta elever är stor. (Lärare 2). 
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Det är viktigt att veta hur vissa elever ska bemötas eftersom alla elever är individer som fungerar 

på olika sätt. Pedagogerna påpekar att de elever som tar mycket plats och söker kontakt med 

läraren ofta inte har några problem att visa sina kunskaper, en problematik de blyga måste 

hantera. Fokus vid elevbemötande hamnar därför ofta kring de svagare eleverna, eller de elever 

som har andra svårigheter. Alla pedagoger är även inne på att överlämningen inte säger allt. 

Överlämningen av information sker tidigt (innan terminsslut) och innan själva 

överlämningen/mottagandet har en hel sommar passerat och mycket kan ha hunnit hända med 

eleven rent kunskapsmässigt. Anledningen till den tidiga informationsöverlämningen är 

mängden elever som ska samtalas kring. Lärare 1 uttrycker sig så här: 

Ofta sker överlämningen av information för tidigt, för långt från själva elevöverlämningen, 

vilket gör att den information som delgivits ofta inte stämmer överens med elevens nuvarande 

kunnande, speciellt i det engelska ämnet eftersom det kan hända väldigt mycket på kort tid. 

En anledning till detta är det är så många elever som ska samtalas om, fler än 20 stycken, och 

dessa samtal tar väldigt lång tid. Och för att hitta den här tiden som passar både mig och den 

mottagande läraren krävs en ansträngning i sig. Processen blir väldigt lätt utdragen. (Lärare 1) 

Samtliga informanter talar om betydelsen av relationsskapande vid en överlämningsprocess. De 

lyfter betydelsen av skolans bestämmelse kring elevmöte där pedagogerna under två dagar får 

besöka den nya klassen för att försöka skapa en relation med eleverna. Detta ser informanterna 

som en väldigt viktig del av överlämningsprocessen eftersom det underlättar uppstarten i 

årskurs 4. Alla elever har fått en bild av deras nya lärare samtidigt som den mottagande läraren 

fått en känsla av gruppen och dess individer.  

 

Lärare 4 lyfter en problematik med överlämningar i engelska. Engelska som ämne innehåller 

stor spridning när det gäller kunskap där olika klasser kan ha arbetet med olika saker, vilket 

betyder att de besitter olika förmågor.  

En problematik kan vara att alla vill veta olika saker vid en överlämning. Vissa vill veta väldigt 

mycket medan vissa vill veta väldigt lite. Och vissa värderar elevernas sociala förmågor högre 

än de kunskapsmässiga. Detta gör det svårare att veta vad den mottagande pedagogen vill veta. 

(Lärare 4) 

Problematiken handlar om pedagogernas olika fokus. Den information läraren för årskurs 3 

formulerat vid överlämningen kan vara information den mottagande läraren inte värderar, eller 

vill lägga fokus kring. Här poängterar Lärare 1, 2 och 3 betydelsen av flera pedagogers närvaro 

vid en överlämning.  

Vid en överlämning ska de pedagoger som varit i kontakt med eleven helst närvara och delge 

sina åsikter och intryck av elevens kunnande. Det vanligaste är att det är den nuvarande 

klassläraren som sitter ner med den mottagande läraren och genomför överlämningen. (Lärare 

1). 

Lärare 1, 2 och 3 nämner betydelsen av att få flera pedagogers syn på eleven vid en 

överlämning. I vissa fall har eleven visat olika förmågor för de olika pedagogerna, därför är det 

viktigt att alla får delge sin bild av elevens kunskaper och förmågor för att lyckas skapa en så 

korrekt sammanställning som möjligt. Ofta är det specialpedagogen som sitter med vid en 

överlämning eftersom hen arbetar väldigt nära de elever som är i behov av särskilt stöd.  
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4.2. Lärarnas uppfattningar kring rutiner vid en överlämning 
När det gäller skolans rutiner vid en överlämning råder delade meningar. Lärare 1 och 6 säger 

att skolan inte har några rutiner kring hur en överlämning ska gå till, medan Lärare 2, 3, 4 och 

5 menar att kommunen har bestämmelser kring processen (Kommun 1).  

Hur det är med rutiner vet jag faktiskt inte då jag bara gjort en överlämning på den här skolan, 

men att det skulle stå i några papper det tror jag inte. Jag vet inte om det finns något utskrivet 

kring överlämningar. (Lärare 1) 

Detta visar på en osäkerhet kring vilka bestämmelser skolan har. Lärare 6 är mer bestämd i sitt 

uttalande och säger att skolan inte har några bestämda rutiner kring överlämningar, utan det 

som finns är traditioner kring hur detta arbete kan genomföras. Traditioner som arbetats fram 

tillsammans i arbetslagen för att hantera överlämningarna på bästa sätt.  

 

Lärare 2, 3, 4 och 5 är alla inne på att det finns bestämmelser/rutiner kring hur en överlämnings-

process ska genomföras. De nämner en överlämningsblankett som skolan tagit fram till-

sammans med kommunen för att säkerställa att överlämningar mellan skolans olika stadier 

fungerar och ser likadana ut för att skapa en röd tråd genom verksamheterna (se Bilaga 4). 

Det finns den här överlämnandeblanketten som vi använder oss av vid överlämningar. Sen har 

vi också gjort ett dokument kring hur överlämningar ska ske. Mycket av detta arbete sker under 

vårt SKA-arbetet2 som vi gör med jämna mellanrum. Detta arbete genomför vi tillsammans 

alla pedagoger. (Lärare 2)  

Lärare 3 vidareutvecklar detta och säger att denna blankett ska fungera som stöd för den 

mottagande pedagogen i hens fortsatta arbete. Då alla pedagoger ska använda denna blankett 

vid överlämningar fungerar den även som informationsunderlag där den mottagande läraren 

kan gå bakåt i tiden och ta del av tidigare överlämningar för att få en mer översiktlig bild över 

elevens hela skolgång. Lärare 3 poängterar att detta inte är lika påtagligt för lärarna som 

undervisar årskurs 4–6 eftersom eleverna inte genomgått så många olika övergångar, samtidigt 

som eleverna inte hunnit ha så mycket engelska innan de börjar årskurs 4.  

 

Kopplat till rutiner kommer vi under samtalets gång in på samverkan mellan skolan och 

vårdnadshavarna vid en överlämning. Här är samtliga informanter av samma åsikt att skolan 

inte har några bestämmelser kring detta. De poängterar att samverkan mellan vårdnadshavare 

vid överlämningar finns men att det inte sker vid varje överlämning.  

Vårdnadshavarna är delaktiga vid en överlämning ifall de själva önskat detta. Vissa vill vara 

delaktiga eftersom deras barn kan ha svårigheter medan andra bara vill träffa den nya läraren 

innan deras barn byter årskurs. I vissa fall efterfrågar man ett samarbete med vårdnadshavarna 

ifall det behovet finns, men detta brukar inte behövas. (Lärare 3) 

De poängterar att vårdnadshavare till barn som är i behov av särskilt stöd eller generellt har 

svårigheter i skolan ofta är måna om att deras barn får en så god överlämning som möjligt för 

att stödja deras fortsatta utveckling. Detta brukar vara vanligt i det engelska ämnet då det ofta 

finns många elever som har svårigheter med ämnet.  

 

I samtal med Rektor 1 ges samma information och bild av arbetet. Rutinerna kring 

                                                           
2 SKA-arbete – Systematiskt kvalitetsarbete 
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överlämningar är tydligt utformade och ger pedagogerna stöd i sitt arbete. Hen påpekar 

betydelsen av att pedagogerna fått vara med vid utformningen av överlämningsblanketten 

eftersom det gör att materialet utformas på ett sätt som tilltalar lärarna. De som ska använda 

blanketten ska vara nöjda med dess konstruktion och innehåll för att den ska fungera på bästa 

sätt. Rektor 1 poängterar att överlämningsarbetet kommer att förändras lite eftersom de just nu 

genomgår en digitalisering som kan bidra till att blanketten förändras eller byts ut.  

 

Lärare 7 och 8 från Kommun 2 säger att det inte finns några bestämmelser/rutiner kring hur en 

överlämning ska gå tillväga eller hur dess innehåll ska se ut på deras skola. De riktlinjer som 

finns är sådana som lärarna i de olika arbetslagen tillsammans eller individuellt konstruerat efter 

de behov som funnits/finns.  

Det finns inga rutiner kring hur själva processen ska se ut. Överlämningarna ser lite olika ut 

mellan klasserna och lärarna eftersom alla inte ser lika på hur en överlämning ska se ut. Detta 

gör tyvärr att vår skola har många olika rutiner kring överlämnandet och det gör i sin tur att vi 

inte får någon direkt sammanhållning eller röd tråd. (Lärare 8) 

Avsaknaden av rutiner som gäller alla verksamma lärare på skolan skapar problem eftersom det 

används olika material och fokus vid överlämningar. Det framkommer att några av skolans 

pedagoger har försökt att skapa rutiner kring vad som gäller vid överlämningsprocessen, men 

det har mötts av motarbetande pedagoger som tycker att det är bättre om var och en utformar 

rutiner de tycker fungerar. Vid samtal med skolans rektor pratar hen om att detta inte kommit 

upp som något problem.  

Att vi inte har några fastställda rutiner som säger hur en överlämning ska gå till beror på att 

det inte lyfts som något problem. Jag tycker att överlämningarna som sker genomförs på ett 

bra sätt där alla parters behov möts. (Rektor 2) 

Bristen på rutiner som gäller för hela verksamheten beror på att inga brister har påtalats gällande 

det nuvarande systemet. I samtal med Lärare 7 och 8 framkommer att brister finns, men att det 

inte lagts något fokus på detta, varken från lärares eller rektors håll.  

Det hade varit skönt att ha rutiner som gäller för alla. Då blir det lättare att veta vad man ska 

ge och ta emot för information vid en överlämning. Man får även veta vad som gäller angående 

specialpedagogernas delaktighet. Nu sker det samarbetet mer sporadiskt där vissa lärare väljer 

att arbeta mycket med specialpedagogen vid överlämningar medan andra inte tar hjälp av dom 

alls. (Lärare 7) 

Avsaknaden av rutiner skapar en oro mellan de undervisande lärarna eftersom de inte vet vad 

som gäller. Då arbetet ser olika ut har de svårt att få till en röd tråd kring hur 

överlämningsarbetet ska se ut, en problematik som i vissa fall är stor. Båda lärarna uttrycker en 

önskan om att rutiner ska upprättas, men att de vill att all personal ska vara överens och 

samarbeta kring utvecklingen av dessa rutiner.  

4.3. Lärares erfarenheter kring elevernas kunskapsnivå vid en överlämning från 

årskurs 3 
Elevernas kunskapsnivå efter genomförd överlämning och uppstart i årskurs fyra belystes av 

Lärare 1, 2, 3, 6, 7 och 8. Dessa sex informanter nämnde problematiken kring överlämnandet 

kopplat till elevernas kunskaper i det engelska ämnet.  
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Eleverna är inte alltid nog förberedda efter årskurs 3 för att klara av de krav som ställs på dom 

i årskurs 4. Det man kan se är att de klasser som fått mer undervisningstid än vad Lgr11 säger 

är väl förberedda medan de klasser som följt timplanen generellt sett inte är det. (Lärare 3)  

Lärare 3, 6, 7 och 8 antyder att kraven i årskurs 3 inte förbereder eleverna för att klara 

kunskapskraven i årskurs 4. Lärare 3 utvecklar sitt resonemang kring timplanen ytterligare: 

Skillnaden på mängden engelska eleverna haft under lågstadiet varierar väldigt mycket. Enligt 

kursplanen ska eleverna inte ha så mycket engelska i årskurs 1–3 men vissa lärare undervisar 

mer än vad kursplanen säger och detta gör att skillnaden mellan de elever man tar emot kan 

bli väldigt stor om eleverna kommer från olika klasser. Denna skillnad blir ännu tydligare 

under mellanstadiet eftersom undervisningstiden ökar samtidigt som de krav som ställs på 

eleven ökar väldigt mycket. (Lärare 3)   

Pedagogerna påtalar den stora nivåskillnaden när det gäller elevernas kunskap. Att elever 

besitter olika förmågor, egenskaper och kunskaper i ett ämne är självklart och förekommer i 

alla skolans ämnen. Skillnaden som däremot finns i det engelska ämnet är ovanligt stor i 

jämförelse med de andra ämnena.  

Skillnaden på elevernas kunskaper i engelska är väldigt stor. Vissa kan otroligt mycket medan 

vissa kan nästan ingenting. Det är svårt att undervisa en grupp i ett ämne där skillnaderna är 

så stora. Att göra saker tillsammans i klassen är nästan omöjligt då nivån man måste lägga 

övning på måste passa majoriteten av gruppen. Det gör att vi får en stor grupp som tycker det 

är alldeles för enkelt och en grupp som inte förstår det vi ska göra eftersom de inte har nog 

mycket kunskap. (Lärare 7) 

Informanter i denna studie säger att vissa pedagoger väljer att undervisa eleverna i det engelska 

språket fler timmar än timplanen kräver. Detta nämner Lärare 5 som problematiskt för en 

mottagande lärare när det gäller undervisningens upplägg då två klasser blir en. När ena halvan 

av klassen tillhört en klass som fått mer engelskundervisning blir skillnaderna väldigt stora, 

skillnader som kan försvåra den gemensamma undervisningen. Elevernas kunskapsnivå i det 

engelska språket varierar även när eleverna fått samma antal undervisningstimmar eftersom 

mycket av deras kunskap bygger på elevernas fritidsintressen. 

Skillnaderna mellan elevernas språkliga kunskaper i en klass är tillräckligt stor som det är 

eftersom deras kunskaper i engelska ofta hänger ihop med deras intressen, så som dataspel och 

Youtube. (Lärare 3) 

Detta är något som Lärare 2 också belyser. De elever som möter engelskan i vardagen har ofta 

ett större intresse kring det engelska språket än de individer som endast använder det i skolan. 

Intresset kring ämnet är enligt Lärare 2 direkt kopplat till elevernas självkänsla och 

självförtroende i användandet av språket. De elever som inte möter språket via till exempel 

sociala medier eller spel har svårare att hävda sig i skolan och detta bidrar till att deras intresse 

och vilja att lära sig språket förblir lågt eller sjunker ytterligare. Elevernas språkliga kunskaper 

i ämnet handlar alltså till största del om deras fritidsintressen. Undervisningen eleverna får i 

skolan räcker inte för att upprätthålla en jämnare kunskapsnivå mellan eleverna. Lärare 7 pratar 

om att den undervisningstid som finns till pedagogernas förfogande inte räcker för att lära 

eleverna det som krävs för att eleverna ska vara förberedda för steget upp till årskurs fyra. Båda 

lärarna säger att kunskapskraven eleverna ska uppnå i årskurs 3 inte ställer så höga krav på 

eleverna medan kraven som ställs på eleverna i årskurs 6 är väldigt höga. En problematik med 

kunskapskraven är att det, enligt dessa två pedagoger, finns för stort tolkningsutrymme. 

Betydelsen av bra överlämningar där information gällande vad eleverna gjort/inte gjort är 
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kritiskt för det fortsatta arbetet med eleverna. Då skillnader i undervisningens innehåll är vanligt 

blir det viktigare med tydliga överlämningar.  

 

Lärare 1 och 2 tar upp betydelsen av att se elevernas andra kunskaper och förmågor kopplat till 

det engelska språket. Lärare 1 pratar om likheterna mellan kunskaperna i det svenska och 

engelska språket. 

Det är också viktigt att veta hur eleven ligger till skrivmässigt eftersom steget mellan årskurs 

3 och 4 är stort eftersom kraven på eleven ökar gällande skrivandet. Det är viktigt att veta vad 

eleven hunnit testa på i trean och vad eleven kan eller inte kan. Detta är extra viktigt när det 

kommer till skrivandet i engelska. (Lärare 1) 

Elevens skriftliga förmågor i de resterande ämnena kan ge en indikation eller en föraning om 

hur väl eleven kommer att klara de skriftliga krav som ställs i årskurs 4–6. Detta resonemang 

förstärktes av Lärare 2: 

Om en elev har svårt med svenskan så som att skriva och läsa blir det engelska ämnet väldigt 

svårt. Det kan kännas som övermäktigt för eleven. Det är viktigt att lyfta elevens kunskaper i 

andra ämnen eftersom de kan påverka elevens förutsättningar i det engelska språket. (Lärare 

2) 

 Detta visar på vikten av väl genomförda överlämningar. Överlämningar som både är 

övergripande och ämnesspecifika. Däremot är samtliga lärare överens om att överlämningen 

inte säger allt om en elevs kunskaper. Det handlar mycket om vilka metoder pedagogen 

använder för att ge eleven möjligheten att visa sina förmågor. Dessutom är Lärare 1, 4 och 6 

inne på att mycket kan hända under en sommar. 

Mycket händer under en sommar och det gör att den information som ges vid en överlämning 

ibland inte stämmer med elevens nuvarande situation. Detta gör att man måste ta 

elevinformationen med en nypa salt. (Lärare 4) 

Eleven kan under sommarlovet ha lärt sig väldigt mycket vilket gör informationsdelningen vid 

överlämningen intetsägande. Lärare 1, 4 och 6 är inne på att det skulle kunna vara fördelaktigt 

att inte genomföra överlämningen för tidigt, detta för att få en så uppdaterad bild som möjligt 

av eleven och hens kunskaper och förmågor.   

4.4. Lärarnas upplevda framgångsfaktorer vid en överlämning 
Samtliga pedagoger pratar om betydelsen av noggrann dokumentation. För att en överlämning 

ska utmynna i goda förberedelser måste dokumentationen vara genomförd på ett sätt som tydligt 

kartlägger elevens behov, styrkor, färdigheter och förmågor. Det är viktigt att rätt typ av 

elevinformation ges. ”Olika former av information är olika viktig beroende på elevens situation. 

En elevs sociala status i klassen kan i vissa fall vara viktigare att ta del av än deras 

kunskapsnivå” (Lärare 4). I vissa fall kan sociala förutsättningar vara viktigare än 

kunskapsmässiga. Lärare 2 och 3 pratar om att det viktigaste för en elevs utveckling är klimatet 

i klassen. I en grupp där varje elev får ta plats och ges möjlighet att visa sina styrkor utan att 

mötas av negativa anspelningar frodas kunskaperna. I fall där klassrumsklimatet är dåligt kan 

de sociala faktorerna värderas högra än andra typer av information. För att veta vilken 

information som ska prioriteras eller hur informationen ska förmedlas krävs tydliga rutiner.  

Rutiner är något man bygger hela verksamheten på och måste därför vara utformade på ett sätt 

som tydliggör vad som förväntas av de olika parterna vid en överlämning. Utan tydliga rutiner 
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blir verksamhetens arbete inte likartad och då kan skolans pedagoger arbeta på olika sätt, det 

skulle göra att överlämningsprocessen skulle bli mycket svårare. (Lärare 6) 

Rutiner är processens grund. Utan rutiner skulle arbetet inte fungera som det gör och 

pedagogerna skulle utforma egna varianter på överlämningar, vilket i sin tur inte skapar en röd 

tråd genom verksamheten. Lärare 2, 3, 4, 5 och 6 är alla tydliga med att de värdesätter 

kommunens överlämningsblankett och påpekar att den skapar en trygghet som gör att arbetet 

vid en överlämning går smidigare. Lärare 2 utvecklar detta genom att förtydliga vikten av SKA-

arbetet. 

Hur vi ska jobba med överlämningar på skolan har vi arbetat fram tillsammans med all 

personal på skolan under vårt SKA-arbete. Vi har suttit och diskuterat kring vad som fungerar 

bra eller mindre bra för att tillsammans kunna utforma ett överlämningsmaterial som gör vårt 

arbete så bra som möjligt. Senare har vi också fått vara med och påverka utformandet av 

överlämningsblanketten som gäller för hela kommunen. Där tror jag att alla kommunens 

skolor har fått vara med och säga sitt kring vad som ska vara med. (Lärare 2) 

SKA-arbetet ligger till grund för pedagogernas överlämningsarbete och spelar därför en 

avgörande roll kring hur dessa ska genomföras. Betydelsen av ett fungerande SKA-arbete är 

tydligt då fem av sex informanter lyfter detta. Utöver detta lyfter samtliga informanter 

betydelsen av ett väl utarbetat samarbete med skolans specialpedagoger.  

Specialpedagogerna har en stor och viktig del av överlämningsprocessen, i alla fall när det 

kommer till de elever de arbetat med på nära håll. Jag tycker att ofta kan man se att eleverna 

som går till specialpedagogen visar olika styrkor där än i klassrummet. Styrkor som eleven 

kanske inte hade visat i en vanlig lektionsundervisning. Detta gör att specialpedagogens arbete 

ger oss en mycket tydligare överblick kring elevens förmågor och kunskaper, saker som kunde 

passerat min vetskap om eleven endast varit i klassrummet. (Lärare 6) 

Genom att arbeta tillsammans med specialpedagogerna blir överlämningarna bättre eftersom de 

blir både bredare och mer specifika. Man får tillgång till både klasslärarens och 

specialpedagogens syn på elevens styrkor och svagheter, en bild som ofta kan se olika ut. Det 

handlar om att de pedagoger som arbetat med eleven ska ges möjlighet att delge sin bild av 

elevens kunskaper för att tillsammans kunna genomföra överlämningen på bästa sätt. 

Betydelsen av gott samarbete med specialpedagoger framkommer under samtalet med Lärare 

8. Specialpedagogen fungerar som stöd för den undervisande läraren och besitter en annan form 

av kunskap.  

Tillsammans med specialpedagogen får jag en större överblick kring vad eleven kan och vad 

eleven inte kan. För att jag ska kunna undervisa vissa elever på bästa sätt behöver jag få tillgång 

till andra pedagogers syns på eleven och hens styrkors och svagheter. Specialpedagoger är 

viktiga eftersom de hjälper oss med saker vi annars inte hade hunnit. Det kan vara till exempel 

extra stöd vid läsning. (Lärare 8) 

Specialpedagogens syn på eleven väger tungt vid en överlämning eftersom hen har jobbat med 

eleven på nära håll och väldigt intensivt. Att ha ett fungerande samarbete med 

specialpedagogerna ser Lärare 8 som väldigt viktigt eftersom det ger den mottagande 

pedagogen mer information att ta del av, vilket i sin tur leder till att eleven kan få bättre stöd 

och uppstart med den nya läraren.  

 

Lärare 7 pratar om betydelsen av utsatta tider för överlämningssamtalen. Att få bestämda tider 

då dessa samtal ska genomföras ger lärarna bättre förutsättningar att genomföra en bra 
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överlämning. Utan bestämda tider måste pedagogerna tillsammans hitta tider som passar dem 

båda vilket ofta leder till att de samtalen blir väldigt stressade. Rektor 2 förstärker detta genom 

att belysa betydelsen av dessa schemalagda samtal.  

 

 

5. Diskussion 

Syftet med studien var att synliggöra pedagogers erfarenheter kring överlämningar i engelska 

samt beskriva hur detta arbete går till väga. Studien har även till avsikt att bredda kunskapen 

inom området och belysa bristen på forskning gällande det engelska ämnet kopplat till 

överlämningar. I denna del av rapporten diskuteras de metodval som gjorts under studiens gång. 

Genom koppling av studiens frågeställningar, litteratur och resultat kommer pedagogernas 

erfarenheter att diskuteras. Allt utmynnar i en sammanfattning kring de lärdomar som följer 

med till kommande yrkesroll samt förslag på vidare forskning. 

5.1. Metoddiskussion 
Den metod som använts i denna studie är av kvalitativ karaktär och har både för- och nackdelar. 

Anledningen till valet av metod grundades på intervjuers förmåga att besvara studiens 

frågeställningar. Genom intervjuer kunde följdfrågor ställas för att säkerställa både djupet och 

tydligheten i respondenternas svar, vilket enligt Bell och Waters (2016) är en av de stora 

fördelarna med intervjuer som metod. Då studiens syfte är att beskriva och analysera 

pedagogers erfarenheter kring överlämningar från låg- till mellanstadiet kopplat till ämnet 

engelska passade fenomenografi som tolkningsmetod av den insamlade datan.  

 

Den intervjuform som användes var semistrukturerad i och med att frågor fanns förkonstruerade 

men inte nödvändigtvis ställdes i en bestämd ordning. Intervjuerna blev mer samtalsliknande 

och resulterade i mer naturliga svar då respondenterna fick resonera kring öppna frågor följt av 

följdfrågor. Följdfrågor ställdes för att förtydliga eller fördjupa respondenternas svar för att 

säkerställa betydelsen av deras erfarenheter.   

 

Studiens validitet och reliabilitet påverkas av dess kvalitativa karaktär. Validitet och reliabilitet 

handlar om tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2011). Validitet avser att forskaren mäter det som 

är relevant medan reliabilitet handlar om att mäta forskningen på ett tillförlitligt sätt. Validitet 

handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. Inom forskning betyder det att forskaren ska 

kunna ange i vilken/vilka situationer studiens resultat är giltiga samt vilken del av populationen 

resultatet är riktat till. Det som studien haft som avsikt att mäta ska också vara det som har mätts 

(Stukát, 2011). När datainsamlingen görs via intervjuer är det viktigt att genomföra intervjuer 

som säkerställer hög kvalitet. För att öka kvaliteten är det viktigt att ställa följdfrågor för att 

kontrollera att de svar som den intervjuade lämnat är korrekt uppfattade. När datan ska 

analyseras är det av stor betydelse att reflektera över faktorer som kan ha påverkat deltagaren 

(Esaiasson, 2010). Dessa faktorer kan påverka studiens reliabilitet. För att säkerställa denna 

studies validitet har litteratur och tidigare forskning kring området genomgåtts för att skapa en 

djupare förståelse som ligger till grund för hela arbetet. Respondenterna i studien har benämnts 

med siffror för att på ett tydligt sätt visa vem som sagt vad. Detta har gjorts för att förtydliga att 
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uttalandena kommer från olika individer. Citat har valts för att undvika tolkningar och för att 

säkerställa att respondenternas röster blir tydliga.  

 

Reliabilitet handlar om pålitlighet/tillförlitlighet (Stukát, 2011). Begreppet reliabilitet värderas 

olika i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ studie (Patel & Davidson, 2011). Om en 

informant intervjuas flera gånger och ger olika svar räknas det i en kvantitativ studie som 

indikation på låg reliabilitet. I en kvalitativ studie tas istället andra omständigheter i beaktande. 

Den intervjuade har kanske ändrat sin uppfattning eller tagit del av ny kunskap sedan förra 

intervjun. Den unika situationen tas i högre grad i beaktande för reliabilitet i en kvalitativ 

intervju. Det är därför viktigt att reflektera över påverkande faktorer för att säkerställa studiens 

reliabilitet. För att i denna studie uppnå högre reliabilitet ställdes öppna frågor, på detta sätt 

undveks ledande frågor som kunnat påverka den intervjuade. Forskaren måste agera neutralt 

och inte påverka studien med egna personliga åsikter i ämnet. Studiens resultat ska endast 

baseras på den inhämtade datan. För att säkerställa studiens reliabilitet spelades intervjuerna in 

för att sedan transkriberas, detta gjordes för att säkerställa att givna data ej gått förlorade. För 

att ytterligare stärka studiens reliabilitet kunde observationer av överlämningar i engelska ha 

genomförts för att fördjupa datainsamlingen. Då inga överlämningar ägde rum under denna 

period gick detta dock inte att genomföra.  

5.2. Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att beskriva och analysera pedagogers erfarenheter kring överlämningar 

från låg- till mellanstadiet kopplat till ämnet engelska. Utifrån första frågeställningen visade det 

sig att samtliga informanter, från båda kommunerna, visade på liknande erfarenheter kring 

överlämningar i engelska. Någon specifik överlämning i det engelska ämnet genomförs inte på 

någon av de tillfrågade skolorna, förutom kring de elever som riskerar att inte nå 

kunskapskraven. Detta är i samstämmighet med Alatalo, Meier och Franks (2014) studie som 

visar att vissa elevgrupper får större fokus vid en överlämning. Elever som klassas som låg- 

eller högpresterande får mer samtalstid under en överlämning där de elever som ligger 

mittemellan dessa två grupper ofta glöms bort. Informanterna i denna studie pratar om att de 

ämnesspecifika överlämningar som sker fokuserar på de svagare eleverna medan de elever som 

ligger bra till eller besitter höga kunskaper i engelskämnet endast får en övergripande 

överlämning. Den mer generella överlämningen brukar oftast fokusera mer på elevens sociala 

förmågor samt en övergripande bild över elevens styrkor och svagheter. Detta är något som 

även framkommer av en studie av Johansson och Forsgren (2016). De visar att överlämningar 

ofta blir mer övergripande mellan årskurs 3 och 4 eftersom fokus i årskurs 1–3 ofta blir på de 

sociala förmågorna och hur eleven fungerar i grupp. En problematik som framgick i denna 

studie var skillnaden i vilken information en pedagog ville fokusera på vid en överlämning. 

Vissa lärare vill veta elevens sociala förmågor medan andra endast vill ta del av elevens 

kunskapsmässiga färdigheter, en problematik som lättare hanteras med hjälp av rutiner.  

 

I Johansson och Forsgrens (2016) studie framgick betydelsen av rutiner i arbetet med elever. 

Majoriteten av deras informanter saknade rutiner kring hur överlämningar ska genomföras och 

vad de ska innehålla, där låg ansvaret på lärarna att utforma arbetssätt som skapade goda 

förutsättningar vid överlämningarna. Detta är något som förstärks i Alatalo, Meier och Franks 
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(2014) studie där lärare är osäkra kring hur en överlämning ska genomföras samt vilken typ av 

information som ska samtalas kring och delges. Detta ligger i linje med vad Lärare 7 och 8 från 

Kommun 2 redogjorde för i denna studie. Bristen på bestämda rutiner kring överlämnings-

processen är tydlig där informanterna uttryckligen önskar en förändring för att underlätta deras 

arbete. Detta är en markant skillnad i jämförelse med erfarenheterna hos Lärare 2–6 från 

Kommun 1. Vid deras skola finns tydliga rutiner kring hur överlämningar ska genomföras samt 

vilken information som ska delges vid en överlämning. De följer en noga utformad blankett (se 

Bilaga 4) som gäller för alla övergångar inom kommunens skolor, hela vägen från förskola upp 

till högstadium. Lärare 1 var osäker kring om det fanns några bestämmelser kring hur 

överlämningar skulle genomföras. En bidragande faktor till denna osäkerhet kan vara att hen 

nyss börjat undervisa på skolan. Då blanketten utformats under skolans SKA-arbete ska den 

vara känd av alla verksamma pedagoger. 

 

En bidragande orsak till de två kommunernas olika upplevelser kring tydliga rutiner vid en 

överlämning kan bero på de otydliga riktlinjer Skolverket (2014b) konstruerat. Skolverket visar 

att riktlinjer och rutiner är viktiga vid en överlämningsprocess genom punkter innehållande 

idéer och tips kring hur överlämningar kan gå till. Problematiken kring detta är att de inte finns 

några bestämmelser kring hur en överlämning ska gå till. Detta skapar en otydlighet och 

tolkningsfrihet kring hur arbetet ska genomföras. Samtliga informanter i denna studie pratar om 

betydelsen av väl fungerande överlämningar då de underlättar processen både för den 

mottagande läraren och eleven som överlämnas. Den information som ska delges den 

mottagande läraren behöver innehålla alla viktiga beståndsdelar för att skapa goda 

förutsättningar. Lärarna i denna studie pratar om betydelsen av rutiner för att minska risken att 

viss information inte förs vidare. Skolverket (2014b) överensstämmer och belyser risken att 

information inte förs vidare om rutiner för denna process inte finns upprättade. Detta kan 

påverka alla elever negativt, speciellt de elever som är i behov av särskilt stöd. I denna studie 

lyfter flertalet av informanterna just denna problematik kring de elever som kräver extra 

insatser. Det framkommer att dessa elever får ett större fokus vid överlämningar eftersom de är 

i farozonen att inte nå kunskapskraven. Även då riktlinjer och rutiner finns kan utförandet se 

annorlunda ut enligt Sjöstrand (2011). Hennes studie visade att lärare som arbetar under samma 

riktlinjer upplever olika former av överlämningar. Detta beror på lärarnas individuella 

tolkningar av de bestämmelser som finns kopplat till elevens behov. Detta är något som 

informanterna från Kommun 1 också lyfter. Även då deras blankett finns kan överlämningarna 

gå till på olika sätt. Blanketten fungerar som riktlinje kring vilken information som ska delges 

vid överlämningen, däremot lämnas utrymme för tolkning där pedagogerna bestämmer hur 

dessa delar ska genomföras. Detta tolkningsutrymme finns till för att lärarna ska kunna anpassa 

vissa delar av överlämningen efter elevens situation. Detta ligger i linje med de bestämmelser 

kring individanpassning som står skrivna i Lgr11 (Skolverket, 2017). Undervisningen ska 

individanpassas efter elevens behov och utformas på ett sätt som möjliggör elevens fortsatta 

lärande. Detta framkommer i denna studie då samtliga informanter pratar om vikten av att 

individanpassa samtalet, detta betyder att vissa samtal får ett annat fokus då eleven i fråga är i 

behov av särskilda åtgärder.  
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Att samtal utformas på olika sätt går att koppla ihop med vilka pedagoger som närvarar vid 

överlämningen. Skolverket (2014b) nämner att skolchefen och rektorn ansvarar för att skapa 

goda förutsättningar för pedagogen att genomföra bra överlämningar. Ett av de förslag de ger 

är att specialpedagogen kan närvara vid överlämningen och fungera som en form av samordnare 

som ger en övergripande bild av elevens kunskaper. Lärare 1–6 i denna studie pratar om 

betydelsen av ett gott samarbete med specialpedagogen kring de elever de arbetat med. Då 

specialpedagogen arbetar mer fokuserat med en eller ett fåtal elever berättar informanterna att 

de ofta får en mer övergripande bild över elevens styrkor och svagheter, en översikt som är 

svårare för en klasslärare att uppfatta. Samtliga informanter lyfter dock att den som har det 

största ansvaret för överlämningen är pedagogen själv. Detta förstärker Skolverket (2014b) som 

visar på att klassläraren är den som har fullt ansvar kring överlämningsprocessen. Annan 

personal, till exempel rektor och specialpedagog, kan underlätta överlämningen genom att bistå 

med information eller delge tydliga rutiner/ramar som ger pedagogen stöd i arbetet.  

 

Detta går att koppla till den andra frågeställningen kring rektorers syn på överlämningar. Båda 

rektorerna överensstämmer kring vikten av goda överlämningar. De ser processen som 

betydelsefull för elevernas fortsatta utveckling samt den mottagande pedagogens fortsatta 

arbete. Däremot skiljer det sig markant kring rektorernas ansvarstagande gällande skolornas 

rutiner. Rektorn vid Kommun 1 var överenstämmig med informanterna 1–6 som verkar på 

skolan. Hens syn på överlämningar var att de hade stor inverkan på elevernas förutsättningar 

för fortsatt lärande samtidigt som de fyller en funktion för den mottagande pedagogen. 

Överlämningsblankettens betydelse för arbetet vid en överlämning nämner rektorn som stor. 

Att alla skolor i kommunen arbetar på ett likvärdigt sätt gällande överlämningar ger 

verksamheterna en trygghet i hur arbetet ska fortgå samtidigt som alla närvarande pedagoger 

vid överlämningen vet vad som ska samtalas kring, vilket resulterar i ett mer tidseffektivt arbete. 

Detta överensstämmer med Börjesson och Lavemyr-Janssons (2011) studie som visar att det 

vanligaste problemområdet kring överlämningar var tidsåtgången. Tiden pedagogerna får till 

förfogande är sällan tillräcklig vilket kan resultera i att vissa elever får mindre tid över 

överlämningen (Alatalo, Meier & Frank, 2014). Rektor 2 svarar gällande rutiner att de inte har 

några bestämda riktlinjer kring överlämningsprocessen utan att ansvaret ligger på pedagogerna. 

Det både Kommun 1 och 2 har gemensamt är deras bestämmelser kring överlämningstid. Rektor 

1 och 2 nämner att de har dagar/perioder där lärarna får träffas och samtala kring de elever som 

ska överlämnas. Beslutet kring dessa tider har tagits eftersom lärarna själva har svårt att hitta 

stunder som passar på grund av deras andra arbetsuppgifter. Detta är i linje med Dunlops (2003) 

studie som poängterar betydelsen av avsatt tid för överlämningar. Studien visar att de pedagoger 

som får utsatta överlämningstider på schemat generellt genomför bättre överlämningar.  

 

Lärarna från Kommun 2 utryckte en önskan av tydligare rutiner då rektorn lagt över ansvaret 

på pedagogerna att själva utforma riktlinjer som fungerar för dem som individer. Skolverket 

(2014b) pratar om betydelsen av styrning, struktur och samsyn för att skapa goda förutsättningar 

för en fungerande verksamhet. Kring området styrning menar Skolverket till exempel att 

individer på ledningsnivå behöver skapa tydliga rutiner kring överlämningar för att underlätta 
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arbetet för pedagogerna. Detta betyder att ansvaret kring utformningen av rutiner inte ligger på 

lärarna utan på de individer som är en del av ledningsgruppen. Utifrån denna studie framgick 

att lärarna och rektorn från Kommun 1 tillsammans byggt upp de rutiner som gäller vid 

överlämningsprocessen. De pratade om betydelsen av att de som ska använda blanketten får 

vara med och utforma den. Rektorn nämner vikten av pedagogernas syn på arbetet då hen inte 

har möjlighet att själv skapa en övergripande bild över processens styrkor och svagheter. Detta 

samarbete skapar en samsyn mellan skolans anställda. Genom att rektorn arbetar tillsammans 

med pedagogerna för att skapa så bra riktlinjer och rutiner som möjligt utvecklas en förståelse 

mellan rektor och pedagog där de får en ömsesidig förståelse för den andres arbete. Denna 

respekt saknas enligt Lärare 7–8 från Kommun 2 där samverkan mellan rektor och pedagoger 

kring överlämningar för tillfället inte existerar. De uttryckte också en avsaknad av stöd från 

resterande personal kring dessa frågor. Detta är i linje med Davidssons (2000) studie som visar 

att pedagogerna måste vilja samverka för att detta samarbete ska fungera. Utan en förståelse 

kring de andras arbete och åsikter kring punkter som till exempel överlämningar blir 

utvecklingsprocessen komplicerad. För att denna samsyn och samverkan ska fungera krävs 

också goda förutsättningar och krav, från bland annat rektorn, som visar de anställda betydelsen 

av gott samarbete.  

 

Gällande mellanstadielärarnas erfarenheter av elevernas kunskapsnivå i engelska efter 

övergången från årskurs 3 (frågeställning nummer tre) visar denna studie att samtliga 

informanter tycker att majoriteten av eleverna efter årskurs 3 inte är redo för att möta kraven i 

årskurs 4. Den undervisningstid eleverna får i årkurs 1–3 räcker inte till för att förbereda 

eleverna för kraven som ställs i årskurs 4–6. Informanterna 1, 2 och 7, som undervisar årskurs 

1–3, säger att tiden de har till sitt förfogande inte motsvarar det eleverna ska kunna i slutet av 

årskurs 3. De elever som har svårigheter att lära sig det nya språket får inte nog med 

undervisningstid för att komma upp i förväntad kunskapsnivå. Det eleverna lär sig kring det 

engelska språket kommer till stor del från deras fritidsintressen. Samtliga informanter påtalar 

betydelsen av datorspel, sociala medier, filmer och andra former av spel som lockar till 

interaktion mellan de deltagande individerna kopplat till deras utveckling i det engelska språket. 

Besser och Chik (2014) samt Sundqvist och Wikström (2015) visar i sina studier att stor del av 

elevernas inlärning i engelska kommer från deras fritidsintressen. Detta skapar en skillnad 

mellan eleverna i deras språkutveckling som skolan har problem med att hantera. Denna 

problematik lyfter Lärare 3, 4, 5, 6 och 8 i denna studie. De påtalar svårigheten med att skapa 

en likvärdig undervisning då eleverna ligger på väldigt olika kunskapsnivåer. Den 

gemensamma undervisningen måste läggas på en nivå som passar majoriteten av klassen, vilket 

leder till att de duktiga eleverna tycker lektionerna är för lätta och tråkiga medan de svaga 

eleverna inte hänger med eftersom de ligger efter kunskapsmässigt. Pedagogerna poängterar att 

skillnaden i engelskämnet är betydligt större än i något av de andra ämnena och att de har svårt 

att planera en undervisning som möter alla elever på deras nuvarande kunskapsnivå. Detta gör 

att undervisningens fokus hamnar på de lågpresterande eleverna eftersom pedagogernas mål är 

att alla elever i slutet av årskurs 6 ska uppnå kunskapskraven i kursplanen (Skolverket, 2017). 

Lärare 3, 4, 5, 6 och 8 nämner skillnaden i kunskapskraven i årskurs 3 respektive årskurs 6. I 

jämförelse med kraven i årkurs 3 och 6 tycker pedagogerna att skillnaden är för stor. Det som 
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förväntas av eleverna i slutet av årskurs 6 känns inte rimligt att uppnå utifrån de krav som ställs 

i slutet av årskurs 3. De påtalar att skillnaden mellan kunskapskraven i engelskämnet är större 

än i de resterande ämnena där kraven i årskurs 6 känns uppnåeliga utifrån kunskapskraven i 

årskurs 3. Att så stor del av den här studiens informanter lyfter obalansen kring kunskapskraven 

i årskurs 3 och 6 tyder på att nuvarande timplan och kursplan/kunskapskrav inte fyller sin 

funktion. En ny timplan träder i kraft hösten 2018, men denna påverkar inte engelskans 

undervisningstid. Läroplanen (Skolverket, 2017) ska förmedla vad elevernas i respektive 

årskurs ska genomgå och klara av för att vara redo för nästa steg, i det här fallet övergången 

från årskurs 3 till 4. Denna studie visar att kunskapskrav som finns i det engelska ämnet för 

årskurs 3 inte motsvarar vad eleven ska kunna för att klara av det som väntar i årkurs 4.  

5.3. Förslag till vidare forskning  
Ett förslag till vidare forskning är att analysera lärares åsikter kring kunskapskraven i årskurs 3 

respektive årskurs 6 i engelskämnet. Förbereder läroplanen eleverna i årskurs 3 för det som 

väntar i årskurs 4–6? Det behövs en ömsesidig kunskap/förståelse mellan lärarna i årskurs 1–3 

samt 4–6 kring vad eleverna har gjort och måste göra för att nå kunskapskraven i årskurs 6. 

Måste läroplanen för årskurs 1–3 skrivas om för att närma sig kraven i årskurs 4–6?  

5.4. Avslutande reflektioner 
En av anledningarna till mitt val av område att analysera var de brister som framgick i samtal 

med pedagoger under min sista VFU. Att besvara en aktuell fråga kring ett område som i 

framtiden kommer att gynna mig i mitt eget mottagande och överlämnande av elever var 

motivationshöjande. Genom studien har jag införskaffat större kunskap och förståelse kring 

dokumentation, samverkan och överlämning som process. Jag har genom att analysera skolor i 

två olika kommuner fått en bredare bild över hur arbetet kan se ut och därigenom samlat på mig 

både goda och negativa erfarenheter kring området. Problematiken kring övergången i just 

engelska kopplat till elevernas olika kunskapsnivåer var något jag inte reflekterat kring tidigare. 

Tack vara studien har jag fått en djupare förståelse kring svårigheten att möta en elevgrupp i 

engelskämnet, en problematik jag inte hade varit beredd på annars. Detta är nog en av de mest 

betydelsefulla lärdomar jag kommer att ta med mig. Betydelsen av att möta eleven där hen 

befinner sig i sin kunskapsutveckling för att kunna motivera och utmana eleven att ta sig vidare 

och nå nästa steg i sin utveckling. För att kunna göra detta på bästa sätt krävs bra överlämningar 

som resulterar i att den mottagande läraren får nog med information för att kunna ta vid och 

börja arbetet med eleverna på bästa sätt. 

 

Något som möjliggör goda överlämningar är rutiner och riktlinjer. Bestämmelser kring hur en 

överlämning ska genomföras och vad den ska innehålla tycker jag ska vara ett krav på 

skolor/kommuner att utforma. Att ha utarbetade rutiner som gäller för hela skolan gynnar alla 

verksamma pedagoger i deras fortsatta arbete, både innan, under och efter överlämning. Ännu 

bättre hade det varit om hela kommunen kunde inrätta ett system kring hur överlämningar ska 

gå till för att underlätta arbetet vid övergångar mellan olika skolor inom samma kommun.  

 

Att genomföra ett arbete av den här storleken var något jag aldrig tidigare gjort. Arbetet med 

att utveckla en kunskap jag inte tidigare innehaft har utvecklat mig både som blivande pedagog 
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och som personen Christoffer. Att genomföra ett arbete av denna volym på egen hand har ställt 

krav på mig gällande ansvarstagande och planering på ett sätt som jag under min utbildning inte 

mött tidigare. Förmågan att kunna planera långsiktigt och inneha fullt ansvar är någonting jag 

kommer att ha stor nytta av i mitt framtida yrkesliv då liknande färdigheter förväntas av mig 

som verksam pedagog. Det jag kan dra som slutsats kring arbetet med en studie som denna är 

att den genererar kunskaper jag tar vidare i mitt framtida yrkesliv. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

Övergripande 

1. Vad har du för utbildning? (F–3, 4–6, 1–6) 

2. Vilket år tog du examen? 

3. Var genomförde du din utbildning? 

4. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

Överlämning 

1. Hur arbetar du vid en överlämning i engelska? 

2. Vilka anser du ska vara delaktiga vid en överlämningsprocess? 

3. Vilken form av elevinformation tycker du är viktig att dela vid en överlämning i 

engelska? 

4. Hur använder du dig av den elevinformation som du tar emot? 

5. Vad tror du det kan finnas för fördelar och nackdelar med delningen av elevinformation? 

Hur ser du på sekretess kopplat till överlämningar? 

6. Vad finns det för riktlinjer på skolan? Vad har du för erfarenheter av riktlinjer? 

 

Samverkan 

1. Hur ser samverkan mellan lågstadiet och mellanstadiet ut i det engelska ämnet på din 

arbetsplats? 

2. Vad har du för erfarenheter av samverkan inom det engelska ämnet kopplat till 

överlämning? 

3. Hur skulle samverkan på skolan kunna förbättras/utvecklas? 

4. Samarbetar er skola med elevernas vårdnadshavare inför en överlämning? Om ni gör 

det på vilket sätt? Vad anser du om det? 

 

Dokumentation 

1. Vilken elevinformation prioriterar du i engelskämnet? 

2. Vilken dokumentation använder du dig av? Utveckla! (IUP) 

3. Hur anser du att dokumentationen bidrar vid en överlämning? 
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Bilaga 2. Förfrågan till rektor 
 

Förfrågan till rektor 

Till rektor och undervisande pedagoger för årkurs 1–3 och 4–6 på (skolans namn). Jag heter 

Christoffer Berell och vänder mig till er eftersom jag studerar till grundskollärare för årskurs 

4–6 vid Luleå tekniska universitet. Sista terminen är påbörjad och det är dags för mig att skriva 

mitt examensarbete inom ämnet engelska. Jag är intresserad av att ta del av hur överlämningen 

mellan årskurs 3 och 4 går till på er skola eftersom syftet med min studie är att beskriva och 

analysera pedagogers erfarenheter kring överlämningar från låg- till mellanstadiet kopplat till 

ämnet engelska.  

 

Studien kommer inte framställa deltagarnas namn eller arbetsplats för att säkerställa deltagarnas 

anonymitet. De intervjuade pedagogerna kommer presenteras som verksamma lärare i årskurs 

1–3 och 4–6.  

 

Jag är intresserad av att intervjua lärare om hur en överlämning går till på er skola samt hur 

informationen dokumenteras och förs vidare, specifikt mot ämnet engelska. Intervjun förväntas 

ta ca 20–30 minuter vid en tidpunkt som passar den intervjuade.  

 

Har du någon möjlighet att vidarebefordra kontaktuppgifter till lärare i årskurs 1–3 och 4–6 

som jag skulle kunna kontakta gällande min studie? Min tanke är att intervjua lika många lärare 

från de båda verksamheterna.   

 

 

Tack på förhand! 

Bästa hälsningar 

Christoffer Berell 

Christoffer.berell@edu.alvsbyn.se 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

Var vänlig och fyll i ditt namn och personnummer. Kryssa i om du samtycker till att delta. 

 

 

............................................................................ 

Namn 

 

Jag har informerats om denna studie skriftligt och muntligt. Jag har fått information om att Jag 

kan välja att delta i delar av studien. Deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst och utan 

närmare förklaring avbryta deltagandet. Jag godkänner att intervjun spelas in. 

□ Jag samtycker till att delta.  

□ Jag vill inte delta. 

 

 

............................................................................ 

Intervjuarens underskrift 

 

 

............................................................................ 

Namnförtydligande 

 

 

............................................................................ 

Datum  
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Bilaga 4. Överlämningsblankett 
 

Blankett för överlämnande vid övergångar mellan  

skolformer och enheter 
 

Blanketten ifylles av avlämnande personal för varje barn/elev och överlämnas till 

mottagande enhet tillsammans med aktuell IUP och eventuellt senaste 

handlingsplan/åtgärdsprogram. 

 

Barnets/elevens namn: Blivande klass: 

 

Avlämnande personal 

Ansvarig pedagog: 

Ansvarig specialpedagog: 

Övrig personal: 

 

Mottagande personal 

Ansvarig pedagog: 

Ansvarig specialpedagog: 

Övrig personal: 

 

1. Beskrivning – ge en beskrivning av barnet/eleven 

Utveckling och lärande Socialt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Annat modersmål 
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3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Har barnet eller eleven haft extra anpassningar eller särskilt stöd? Ja Nej 

Förskolan – Finns talpedagog/specialpedagog som stöd   

Extra anpassningar?   

Särskilt stöd?   

Finns extra anpassningar?   

Om ja! Vilka metoder och förhållningssätt har använts för att möta behoven och vad av detta 

har fungerat bra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Övriga upplysningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov av kontakt före skolstart? Ja Nej 

Kryssa!   

 

Sekretessmedgivande (endast för överlämnande från förskola till grundskola) 

Vi medger att ovanstående information överlämnas till mottagande skolenhet 

Ort och datum Vårdnadshavare Vårdnadshavare 

 

 

 

  

 

Namnförtydligande 
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Så här fyller du i blanketten 
 

1. Beskrivning 

Tänk t.ex: 

Utveckling och lärande 

• Vilka förmågor har barnet/ eleven? 

• Hur går det med språkutvecklingen/läsningen/matematikutvecklingen?  

(screeningresultat såsom nationella prov, DLS, fonolek, nya språket lyfter etc) 

 

Socialt 

• Är barnet/eleven inkluderad i gruppens sociala gemenskap? 

• Hur fungerar barnets/elevens samspel och kommunikation? 

• Närvaro? 

 

3. Extra anpassningar och särskilt stöd 

Tänk t.ex. 

• Har barnet/eleven fått särskilt stöd? Bifoga handlingsplan/åtgärdsprogram och 

hänvisa till det men beskriv stödets utformning och utfall i korthet i den här blanketten. 

• Har eleven haft extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen? 

Alternativa lärmiljöer eller lärverktyg? Hur då? T.ex. anpassat material, visuellt stöd, 

TAKK, digitala hjälpmedel, särskild placering till följd av hörsel- /synnedsättning/av 

sociala skäl, koncentration? Vilka resultat har de extra anpassningarna givit? Vilka 

arbetssätt har visat sig gynnsamma? 

 

4. Övrigt 

Tänk t.ex. 

• Kost, allergier, syn och hörselnedsättningar, rörelsehinder, sjukdomstillstånd, mediciner 

och annat som kan vara viktigt att veta för skolan. 

 


