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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur överlämningen från grundskolan till 

gymnasieskolan fungerar med avseende på dess organisation samt dess informationsinnehåll. 

Uppsatsen belyser även samsynen mellan dessa två skolformer och hur stor insyn de har i 

varandras verksamheter. Eftersom Lpo 94 betonar att samarbete mellan skolformerna är 

speciellt viktigt för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd fokuserar denna uppsats 

framför allt på dessa elever.  

Genom att utföra kvalitativa intervjuer med sex stycken verksamma pedagoger på 

grundskolan och gymnasieskolan har vi skapat oss en uppfattning om hur de upplever att 

överlämningen fungerar och i vilken utsträckning de anser att det finns samsyn mellan 

skolformerna.  

Intervjuundersökningen visade att vår undersökningskommun har väl utarbetade riktlinjer för 

informationsöverlämningen och att dessa riktlinjer till stor del följs. Intervjudeltagarna 

upplever att de pedagogiska överlämnandeunderlagen som används i kommunen är tydliga 

och att den information som lämnas över till stor del är relevant och användbar. Alla 

intervjuade är eniga om att det finns brister i organiseringen av informationsöverlämningen 

för de elever som väljer att byta kommun när de påbörjar sina gymnasiestudier.  

Beträffande samsynen upplever alla intervjudeltagare att den brister, de är dock oeniga om det 

skulle behövas ett aktivt arbete för att samsynen ska öka. Intervjudeltagarna uppger även att 

de inte har så stor insyn i den angränsande verksamheten, utan menar att grundskolan och 

gymnasieskolan till stor del är skilda verksamheter.       
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1. Inledning 

I skolans styrdokument betonas samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan för att ge 

eleverna en helhet i utbildningen. Samverkan mellan skolformerna ger eleven stöd att 

utvecklas i sitt lärande ur ett långsiktigt perspektiv (Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet 1994). Läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994) fastställer att 

gymnasieskolan ska ha ett nära samarbete med grundskolan för att höja utbildningens kvalitet. 

Även i grundskolans och gymnasieskolas lagar, förordningar och kursplaner beskrivs helhet 

och kontinuitet i utbildningen, inte minst i utbildningsmålen, men även som riktlinjer för hur 

verksamma inom skolan ska samarbeta och samverka.   

För att nå helhet i utbildningen betonas ofta, förutom samverkan, elevers övergång mellan 

skolformerna och rutiner för dessa som en viktig del (Skolverket 2000b). Om övergången inte 

fungerar, det vill säga att informationen kring eleven som lämnas från grundskolan till 

gymnasieskolan är bristfällig eller inte tas tillvara, kan det leda till att nödvändiga stödinsatser 

för eleverna sätts in för sent. Detta kan i sin tur bidra till att eleverna misslyckas i skolan 

(Skolverket 2000a). När helheten i utbildningen brister kan det oftast lokaliseras till 

övergången mellan skolformerna. Att de verksamma inom skolan har otillräcklig kunskap och 

insyn i de angränsande verksamheterna, bristande samsyn på elever i behov av särskilt stöd 

eller att synen på kunskap och relevant information går isär kan bidra till brister i övergången. 

Avsaknad av rutiner vid överlämningsprocessen kan även det vara en bidragande faktor till att 

övergången inte fungerar (Skolverket 2000b).  Det finns dock undersökningar som visar att 

vissa skolor, trots väl utarbetade rutiner vid övergången, väljer att vara återhållsamma med 

information. De uttrycker en rädsla för att för mycket information kan ge den mottagande 

skolan en felaktig bild av eleven, vilket kan skapa negativa förväntningar (Skolverket 2000a).   

Trots formuleringarna i skolans styrdokument beträffande övergång och samverkan saknas till 

stor del nationella handlingsplaner för hur övergången mellan skolformerna ska fungera. 

Organiseringen av överlämningen varierar framför allt mellan kommunerna, men inte heller 

inom kommunen är det vanligt med gemensamma rutiner för hur övergången ska fungera och 

vilken information överlämningen ska innehålla. Det blir ofta skolornas ansvar att formulera 

handlingsplaner för övergångens organisation (Skolverket 2000b). Utifrån de oklara 

riktlinjerna och de stora tolkningsmöjligheterna för kommuner och skolor vill vi undersöka 

hur man har organiserat överlämningen vid övergången från grundskolan till gymnasieskolan 
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i en kommun i Mellansverige. Vi avser att studera hur kommunen organiserar överlämningen 

samt vilken information som lämnas över. Vi vill även ta del av hur verksamma inom skolan 

upplever och använder informationen. Som nämndes ovan kan brister i övergången 

lokaliseras till alltför liten insyn i varandras skolverksamheter och otillräcklig samsyn 

(Skolverket 2000b). Därför vill vi även få en bild av hur de verksamma i vår 

undersökningskommun upplever insynen i den angränsande verksamheten och om det finns 

en samsyn på eleverna. För att studera detta område genomför vi kvalitativa intervjuer. Då 

Lpo 94 särskilt betonar vikten av samarbete mellan skolformerna för att uppmärksamma 

elever i behov av särskilt stöd vill vi framför allt utgå utifrån dessa elever i vår undersökning.   

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att undersöka överlämningen från grundskolans avgångsklasser till 

gymnasieskolan, både vad gäller organisation och informationsinnehåll. Studien fokuserar 

framför allt på överlämning för elever i behov av särskilt stöd. Vi avser även att undersöka 

hur studiens deltagare upplever samsynen mellan grundskolan och gymnasieskolan 

beträffande bemötandet av elever i behov av särskilt stöd och hur stor insyn de har i varandras 

verksamheter.  

För att besvara vårt syfte ställer vi oss följande forskningsfrågor: 

Hur organiseras överlämningen för elever i behov av särskilt stöd från grundskolan till 

gymnasieskolan? 

Vad innehåller överlämningen för information och hur används den på skolorna? 

Hur upplevs överlämningen av de verksamma på skolorna? 

Hur upplevs samsynen på elever i behov av särskilt stöd mellan grundskolan och 

gymnasieskolan och hur stor insyn har de i varandras verksamheter?  

3. Bakgrund 

När vi inledde vårt sökande efter material kring överlämnandet från grundskolan till 

gymnasieskolan upptäckte vi snart att det är ett relativt outforskat område. Skolverket gjorde 

dock under år 2000 mer omfattade studier av helheten i utbildningen, där samverkan och 

övergången mellan skolformer tas upp som en viktig del. Vår bakgrundstext är därför till stor 

del baserad på Skolverkets studier.  
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Förutom att beskriva riktlinjer för hur överlämningen beträffande organisation och 

informationsinnehåll fungerar tar vi även med andra delar som vi anser vara relevanta i 

sammanhanget. Bland annat individuella utvecklingsplaner som är ett redskap för att ge mer 

kontinuitet i utbildningen och som vi tror kan vara till stor hjälp i övergångarna mellan 

skolformerna. Vi berör även sekretessen för att bilda oss en uppfattning om vilka lagar de 

verksamma inom skolan har att rätta sig efter när de ska vidarebefordra information.  

För att ge förkunskaper till vår undersökning går vi särskilt in på vår undersökningskommuns 

rutiner beträffande överlämnandet, detta för att sedan se om dessa verkligen efterföljs på de 

skolor där vi genomför våra intervjuer. Vi avser även att kortfattat beskriva rutiner för tre 

andra kommuner i Sverige för att belysa hur de har organiserat överlämnandet. Detta för att 

exemplifiera hur rutinerna kan variera beroende på vilken kommun som studeras.  

3.1 Gymnasieskolan – en del av utbildningssystemet 

Alla elever som har avslutat grundskolan med godkända betyg i matematik, engelska och 

svenska alternativt svenska som andra språk har rätt att söka till en gymnasieutbildning. 

Gymnasieutbildningen ska utgöras av tre läsårs studier på ett nationellt eller specialutformat 

program. För de elever som inte har uppnått ovanstående krav ska kommunen erbjuda ett 

individuellt program (SFS 2006:528). Sedan individuella programmet infördes 1992 går i 

princip alla elever, drygt 98%, på en gymnasieutbildning efter avslutade studier på 

grundskolan (Skolverket 2000a).     

Lpo 94 betonar att grundskolan och gymnasieskolan ska samverka för att ge helhet i 

utbildningen.   

För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva 
efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som 
eleverna fortsätter till (Lpo 94, s 14).  

Behovet av att samverka och samarbeta är något som betonas både i grundskolans och i 

gymnasieskolans läroplaner. Lärarna i grundskolan uppmanas till att utbyta erfarenheter och 

kunskap med de verksamma inom gymnasieskolan (Lpo 94). Men det är även viktigt att 
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gymnasieskolan har insyn i grundskolans verksamhet för att ha möjlighet att ge eleverna en 

sammanhållen utbildning av hög kvalitet (Lpf 94).   

3.2 Helhet och samsyn i utbildningen 

Samverkan är som nämndes ovan av stor vikt för att helheten i utbildningen ska realiseras. 

Genom att införa samarbete i arbetslag, både på grundskolan och gymnasieskolan, och att 

arbeta åldersintegrerat har skolorna aktivt förändrat sitt arbetssätt för att öka samverkan inom 

den egna skolan. För att öka möjligheterna för samverkan finns även en vilja att sudda ut 

stadietänkandet, som tidigare har varit väl etablerat, och i stället se grundskolan ur ett 

holistiskt perspektiv (Skolverket 2000b).   

Samverkan är inte bara fördelaktigt inom en och samma skolform, utan det är även viktigt att 

lärarna i grundskolan och i gymnasiet har insyn i varandras verksamheter. Samarbete bidrar 

till en förståelse för varandras arbete och hjälper de verksamma att få en gemensam 

kunskapssyn. Grundskolans och gymnasieskolans läroplaner är uppbyggda med samma 

grundsyn på skolans uppdrag, vilket bidrar till en ökad förutsättning för samsyn i lärandet och 

bemötandet av elever. Läroplanernas samstämmighet avser att leda till en ökad kontinuitet i 

utbildningen. Vikten av samsyn på kunskap, utveckling och lärande blir avgörande för en 

sammanhållen utbildning från grundskolan till gymnasieskolan. Dessa faktorer är även 

väsentliga för att grundskolan och gymnasieskolan ska ha en gemensam syn på vilka elever 

som är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2000b).  Inger Öhlmér (2005) betonar i Vägen 

genom skolan – Ett positivt äventyr att samsyn mellan skolformerna kan höja kvaliteten i 

skolan. Att skapa samsyn i utbildningen, inte minst i bemötandet av elever i behov av särskilt 

stöd, ger större möjlighet för mer utvecklat samarbete.   

Skolverkets studier visar att insynen mellan grundskolan och gymnasieskolan ofta brister och 

att det inte finns något aktivt arbete för att öka samsynen i dessa skolformer. Detta kan delvis 

förklaras av att skolformerna ofta tillhör olika skolförvaltningar och av att de styrs av olika 

måldokument. Lärare tenderar även att vara mer intresserade av samarbete med högre 

skolformer, det vill säga grundskolan är mer angelägen om att samarbeta med gymnasieskolan 

än vice versa. Detta kan förklaras genom att lärare anser sig ha mer utbyte och möjlighet till 

egen utveckling genom att samarbeta med lärare från högre årskurser (Skolverket 2000b). 

Ofta efterlyser dock skolorna bättre samverkan för att få samsyn på kunskap och inlärning och 
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en tydligare uppfattning om varandras kunskapsmål och därav få en samsyn på vilka elever 

som är i behov av särskilt stöd (Skolverket 2002).           

3.3 Övergång mellan skolformerna  

En del i att öka samverkan mellan grundskolan och gymnasieskolan kan nås genom att 

övergångarna mellan skolformerna fungerar på ett bra sätt. Studier visar att det är just i icke 

fungerande övergångar som brister i helhetstänkandet och kontinuiteten i utbildningen blir 

tydliga. Dessa brister kan lokaliseras till att det inte finns nationella riktlinjer eller rutiner för 

hur elevers övergång ska organiseras. På kommunal nivå saknas även där till stor del 

gemensamma riktlinjer för hur överlämnandeprocessen ska gå till, och det blir varje skolas 

ansvar att organisera övergången. Detta ger upphov till att överlämningen av information 

kring en elev som ska avsluta grundskolan och påbörja gymnasieskolan kan organiseras på 

flera olika sätt. Informationens innehåll kan variera i hög grad både vad gäller dess kvalitet, 

omfattning och relevans (Skolverket 2000b). Ett vanligt tillvägagångssätt vid överlämnandet 

är att studie- och yrkesvägledare, berörda lärare, skolledare och elevvårdspersonal från 

grundskolan träffar motsvarande personal på gymnasieskolan. Under denna sammankomst 

lämnas information som anses vara av värde för elevens fortsatta skolgång (Skolverket 2002).   

Som nämndes ovan saknas till stor del dokumenterade rutiner för hur överlämningen ska gå 

till, utan överlämningen genomförs ofta efter invanda mönster. Brister i övergången kan få 

negativa följder för en elev (Skolverket 2000b). Om gymnasieskolan inte får vetskap om en 

elevs förutsättningar finns en risk att nödvändiga stödinsatser sätts in för sent, vilket i sin tur 

kan leda till att eleven inte fullföljer gymnasieutbildningen. Det är därför särskilt viktigt att 

skapa fungerande rutiner för informationsöverlämnandet för elever i behov av särskilt stöd 

(Skolverket 2000a).     

3.3.1 Överlämningens informationsinnehåll 

I de fall då överlämningen mellan grundskolan och gymnasieskolan har utvärderats och det 

konstaterats att den fungerat bra har den fokuserat på information som berör elevens 

kunskapsutveckling (Skolverket 2000b). Men det är även viktigt att lärarna på 

gymnasieskolan är medvetna om elevens förutsättningar och vad som ligger bakom 

svårigheterna för att anpassa undervisningen efter elevens behov (Skolverket 2000a).  
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I vissa fall väljer grundskolan aktivt att inte lämna över information till gymnasieskolan 

eftersom de anser att innehållet kan påverka eleven negativt (Skolverket 2000a). De upplever 

att för mycket information om vilka stödinsatser grundskolan har gett och hur eleven har 

fungerat i skolan kan leda till negativa förväntningar, vilket är en risk som också vissa 

gymnasieskolor betonar. De menar att om exempelvis kunskapssynen mellan grundskolan och 

gymnasieskolan skiljer sig åt kan det leda till att informationen som överlämnas upplevs som 

irrelevant. Gymnasieskolorna föredrar på grund av detta att bilda sin egen uppfattning om 

eleven istället för att ta emot någon information (Skolverket 2000b).   

Grundskolorna får många gånger kritik från gymnasieskolorna att informationen som lämnas 

över fokuserar på elevens personlighet och beteende i för hög grad och inte på vad eleven har 

för svårigheter. Det enda som ger en bild av elevens kunskapsnivå är resultaten från de 

nationella proven i svenska, engelska och matematik, i övrigt anses informationen vara 

subjektiv och oanvändbar för gymnasieskolan (Skolverket 2000b).  

   

3.4 Individuella utvecklingsplaner 

Ingela Elfström (2005) beskriver att syftet med den individuella utvecklingsplanen bland 

annat är att förbättra övergången mellan skolformerna. Hon menar att eftersom 

utvecklingsplanen ska följa med eleven vid skolbyte bidrar den till att skolgången blir 

sammanhållen med en röd tråd från förskolan till gymnasieskolan. Vi vill beskriva grunderna 

i upprättandet av individuella utvecklingsplaner, eftersom de kan vara användbara vid 

informationsöverlämningen mellan skolformerna.  

Alla elever i grundskolan ska ha en egen utvecklingsplan som upprättas mellan lärare, elev 

och förälder vid terminens obligatoriska utvecklingssamtal. Det är skolans ansvar att en 

individuell utvecklingsplan upprättas och följer med genom hela skolgången (Skolverket 

2005). I grundskoleförordningens 7e kapitel § 2 om utvecklingssamtal står det:   

Vid utvecklingssamtalet skall läraren i en framåtsyftande individuell utvecklingsplan skriftligt 
sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven skall nå målen och i övrigt utvecklas så långt 
som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. Utvecklingsplanen kan även innehålla 
överenskommelser mellan lärare, elev och vårdnadshavare. Informationen vid utvecklingssamtalet 
bör grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och 
kursplanerna (7kap. §2). 
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Skolverket (2005) har skrivit allmänna råd för hur man ska följa den ovanstående 

grundskoleförordningen. De skriver att den individuella utvecklingsplanen ska fungera som 

ett hjälpmedel för att främja elevens utveckling och fokusera på hur eleven ska arbeta i 

framtiden för att ge en kontinuitet i utbildningen. Individuella utvecklingsplaner är allmänna 

handlingar, vilket betyder att de är offentliga för allmänheten, därför får inte innehållet vara 

av känslig karaktär (Skolverket 2005). Information av känslig karaktär är sådan som kan 

påverka eleven negativt och skyddas därmed av sekretesslagen (Olsson 2006).  

3.5 Sekretess  

I arbetet med överlämning av information mellan skolformer är sekretessen en viktig del att ta 

hänsyn till. I studier som undersökt just överlämningen upplevs ibland sekretessen som ett 

hinder för att kunna lämna över all den information som anses vara relevant (Olsson 2006). 

För att skapa oss en bild av vad sekretessens stadgar säger om detta ämne och hur de 

inblandade i överlämningen ska arbeta för att inte bryta mot några lagar kommer vi här göra 

en överblick över sekretessen i skolan.    

Sekretessen är uppbyggd i tre nivåer. Absolut sekretess är den starkaste graden av sekretess 

där ingen information får röjas, oavsett vilka följder det skulle få. Andra nivån kallas för stark 

sekretess där ingen information får röjas om man inte är övertygad om att det kan ske utan att 

det medför någon form av men för den inblandade. Den sista formen av sekretess är mindre 

stark sekretess och den gäller information som är offentlig men bör hållas hemlig. Anses 

informationen vara relevant för andra får den vidarebefordras, exempelvis mellan berörda 

deltagare under en elevvårdskonferens (Svenska kommunförbundet 1998).  

Vid överlämning av information mellan grundskolan och gymnasieskolan gäller sekretessen 

såvida inte skolorna tillhör samma myndighet, det vill säga hör till samma kommunala 

nämnd. Ingår grundskolan och gymnasieskolan i samma myndighet kan all pedagogisk 

information som anses vara relevant och värdefull kring en elev lämnas över utan att begära 

elevens eller vårdnadshavarens samtycke. Skolhälsan och i vissa fall även skolkurator och 

skolpsykolog tillhör inte samma myndighet som den övriga skolpersonalen, därför råder alltid 

stark sekretess mellan dessa. Skolhälsan från en grundskola kan dock även de lämna över 

information till skolhälsan på en gymnasieskola om skolorna tillhör samma myndighet 

(Olsson 2006).  
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Viss information om en elev är offentlig, såsom betyg, frånvaro, individuell utvecklingsplan 

samt beslut om upprättande av elevvård och åtgärdsprogram, och skolorna behöver inte ta 

hänsyn till sekretessen när den lämnas över (Olsson 2006).   

För att bryta sekretessen, exempelvis vid överlämning från grundskolan till gymnasieskolan 

då de tillhör olika myndigheter, finns det olika vägar att gå. Den vanligaste formen är att 

skolan begär samtycke från eleven eller elevens vårdnadshavare att information får lämnas 

över. Enligt sekretesslagen ska en elev som har uppnått en tolvårings mognad1 kunna häva 

sekretessen genom samtycke utan vårdnadshavarens inflytande, emellertid beroende på vad 

ärendet gäller. Skolmyndigheter kan även använda sig av generalklausulen, vilken innebär att 

information kan lämnas ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 

företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda” (Olsson 2006, s108). Det betyder 

att elevens och dess anhörigas behov av integritet måste ställas emot gymnasiets behov att få 

ta del av viktig information (Olsson 2006). Generalklausulen kan inte användas av 

skolhälsovården eftersom uppgifter där kan vara alltför integritetskränkande för att lämnas ut 

trots en intressebedömning (SOU 2003:103).              

3.6 Exempel på överlämning i tre svenska kommuner 

När vi sökte information om hur olika kommuner i Sverige arbetar med övergången mellan 

grundskolan och gymnasiet insåg vi tidigt att de flesta kommuner i Sverige på något sätt 

utvecklar eller under de senaste åren har utvecklat riktlinjer för hur övergången ska 

organiseras. Med avsikt att ge en bredare bild av överlämningen, utöver vår 

undersökningskommuns rutiner, presenterar vi nedan hur tre svenska kommuner arbetar för 

att ge eleverna en positiv övergång till gymnasiet.  

I Jönköpings kommun börjar övergångsarbetet redan under skolår åtta, genom att 

åtgärdsprogram upprättas för elever som inte har uppnått läroplanens mål för godkänt betyg. 

Rektorn ska sedan meddela kommunens forsknings- och utbildningsenhet hur arbetet 

fortskrider och vad som ytterligare ska göras för att eleverna ska uppnå målen under den 

resterande grundskoletiden. För de elever som trots åtgärder inte kommer in på ett nationellt 

program, har lägre än 100 poäng i grundskolebetyget eller har fått extra hjälp för att uppnå 
                                                

 

1 Vad en tolvårings mognad innebär förklaras inte närmare av Olsson (2006). 
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målen i läroplanen ska ett överlämnande genomföras. Överlämnandet av eleverna sker under 

en pedagogisk överlämningskonferens som gymnasieskolan anordnar. På konferensen deltar 

studie- och yrkesvägledare, skolledare, specialpedagoger eller andra pedagoger som har eller 

kommer att arbeta med eleverna från både grundskolan och gymnasieskolan. Rektorn 

tillsammans med elevvårdspersonal på grundskolan har innan konferensen fyllt i en 

gemensam blankett över pedagogisk information om eleven. Blanketten får inte innehålla 

information som ligger under sekretess eftersom den är offentlig. Gymnasieskolan ska efter 

terminens start berätta för grundskolelärarna hur det går för de elever som diskuterats på 

överlämnandekonferensen (Andersson & Törnblad 2005).   

Uppsala kommun har även de en överlämnandekonferens om elever i behov av särskilt stöd. 

De har dock inte lika uttalade riktlinjer över vilka elever som är i behov av ett överlämnande 

och vilka som ska delta vid överlämnandet. Uppsala kommun använder sig också av en 

blankett som verksamma på grundskolan fyller i. Förutom konferensen använder de sig av 

muntliga överlämnanden till direkt berörda på gymnasieskolorna om elever som behöver ett 

mer omfattande stöd. Det finns även två gymnasiesamordnare som arbetar för att göra 

övergången till gymnasiet till en positiv upplevelse för elever som har kommit in på ett 

nationellt program, men har psykiska eller sociala problem (Utvärderingsenheten 2003).   

Vid överlämnandekonferensen i Uppsala uppfattar deltagarna sekretessen som ett problem 

vilket har resulterat i att kuratorerna liksom skolsköterskor har ett separat överlämnande.  

Konferensen upplevs olika av de olika skolformerna. Grundskolan anser att den är givande, 

men att mer skriftlig information behövs. Gymnasieskolan är mer skeptisk till konferensen 

eftersom de anser att kvalitén på den muntliga informationen är dålig och att fler skolor borde 

fylla i de mallar som finns. De flesta gymnasieskolor som tar emot elever vid 

överlämnandekonferensen, då informationen anses vara relevant, upplever att de använder 

den pedagogiska informationen på ett mycket givande sätt för eleven. Gymnasieskolorna har 

egna test i början av terminen för att lokalisera om det finns fler elever som är i behov av 

särskilt stöd (Utvärderingsenheten 2003).  

Karlstad kommun har under de senaste åren bedrivit ett projekt för att öka samsynen mellan 

grundskolan och gymnasieskolan, för att fler elever ska avsluta gymnasiet med godkända 

betyg. Projektet har fokuserat på att utvärdera de rutiner som finns vid överlämningen från 

grundskolan till gymnasiet och införa nya rutiner för elever i behov av särskilt stöd. Innan 



 

~ 13 ~

 
projektet startade hade de som i Jönköping och i Uppsala en muntlig överlämnandekonferens 

där de även lämnade skriftlig information till gymnasieskolan. Det fanns dock brister i 

Karlstads system. Deras konferenser genomfördes för sent på vårterminen och det saknades 

tydliga riktlinjer för vilken information som skulle ges av grundskolorna. För att lösa 

problemen infördes riktlinjer och dokumentation.  Riktlinjerna utgår ifrån att man tidigt 

förbereder eleven som är i behov av särskilt stöd för vad som väntar på gymnasiet genom 

besök på skolan och noggrann information om hur utbildningen är utformad. Eleven utvecklar 

sedan, tillsammans med sin mentor på grundskolan, ett åtgärdsprogram som ska följa med till 

den mentor som utses till eleven på gymnasieskolan. Efter att eleven börjat på gymnasiet ska 

mentorn på gymnasiet återkoppla till grundskolan hur det går för eleverna som har fått en 

överlämning. För att informationen som lämnas över till gymnasiet ska vara relevant 

utvecklas åtgärdsprogrammen till en gemensam dokumentation i form av portfolio. Den nya 

utformningen av övergången fungerade mycket bra och var uppskattad av eleverna. Efter att 

projektet avslutats återgick dock arbetet med övergången till de tidigare rutinerna. Detta 

menar projektledarna tyder på att det är viktigt att det finns en person som alltid ska arbeta 

med frågor kring övergången mellan skolformerna för att rutinerna ska fungera och 

verkställas (Blomgren & Johansson 2005).  

3.7 Överlämning i vår undersökningskommun 

I vår undersökningskommun, som vi kan kalla för kommun X, finns dokumenterade rutiner 

för hur ett överlämnande från grundskola till gymnasieskola ska gå till. Dessa rutiner finns 

tillgängliga för alla som är verksamma inom kommunen i dess lokala nätverk. Vi bifogar 

rutinerna till uppsatsen (se Bilaga 1), men för att i ett tidigt skede skapa en uppfattning över 

vad de verksamma i vår kommun har för riktlinjer att följa vill vi även här tydliggöra dessa 

rutiner.   

Grundskolan ska göra ett överlämnande för elever som inte har uppnått godkänt betyg samt 

för de som precis klarat godkänt, ofta med hjälp av extra stödinsatser, i svenska, engelska 

eller matematik. Överlämnande ska även ges för alla elever som läser svenska som andraspråk 

samt för de elever som förväntas kunna läsa kurser i en snabbare takt på gymnasieskolan. 

Överlämnande skall alltså göras både för de som behöver extra insatser för att klara lägsta 

kunskapsnivån och för de högpresterande eleverna.  
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På grundskolan ska studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektor ansvara för att berörd 

personal fyller i ett överlämnandeunderlag för de elever som är aktuella enligt kriterierna 

ovan. Gymnasieskolornas rektorer ska ta emot de dokument som berör deras blivande elever 

och vidarebefordra dessa till respektive mentor eller klassföreståndare. Alla berörda 

ämneslärare ska få ta del av överlämnandeunderlagen för att i största möjligaste mån kunna 

planera och anpassa undervisningen efter de nya eleverna som kommer.  

Eftersom grundskolan och gymnasieskolan i vår undersökningskommun inte tillhör samma 

nämnd råder sekretess emellan dem, därför krävs samtycke av varje elev och dess 

vårdnadshavare för att information ska få föras över. Detta samtycke ges genom att både 

eleven och vårdnadshavaren skriver under en blankett där det klargörs varför information 

lämnas över och vad den kommer att användas till på gymnasieskolan.            

För elever med mycket stort stödbehov, till exempel elever med olika diagnoser som 

Aspbergers, DAMP eller dyslexi uppmanas skolorna att göra muntliga överlämnanden utöver 

de skriftliga. Vid dessa överlämnanden bör specialpedagoger vara involverade. Elever med 

social problematik2 bör även de ha ett muntligt överlämnande som elevvårdsgruppen på 

grundskolan och gymnasieskolan ansvarar för.    

Överlämnandedokumenten är av pedagogisk karaktär och ska beskriva vilka svårigheter 

eleven har i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Grundskolan ska 

beskriva vad de har gjort för att möta elevens behov och hur stödåtgärder har organiserats. De 

ska även beskriva elevens insatser, intresse, motivation och initiativförmåga. Grundskolan ska 

även ge ett omdöme hur väl eleverna har uppnått målen i slutet av nionde skolåret i respektive 

ämne.    

Förutom att elevens förutsättningar i skolans kärnämnen ska lämnas över ska elevens mentor 

eller klassföreståndare fylla i ett allmänt omdöme. Det allmänna omdömet beskriver elevens 

starka och svaga sidor, motivation och samarbetsförmåga i undervisningen, men även hur 

eleven fungerar i andra sammanhang som på raster och tillsammans med kamrater. I det 

allmänna omdömet beskrivs även här vilka stödinsatser som gjorts för eleven och hur eleven 

själv har arbetat för att nå målen.  

                                                

 

2 Begreppet social problematik förklaras inte närmare i undersökningskommunens rutiner för överlämnande 
mellan grundskola och gymnasieskola. 
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De pedagogiska överlämnandeunderlagen bifogas avidentifierade (se Bilaga 2) för att 

tydliggöra dess struktur. Underlagen innehåller dels ett allmänt omdöme och dels omdöme för 

de tre kärnämnena, men eftersom underlagen för kärnämnena är utformade på ett likartat sätt 

har vi valt att endast bifoga överlämnandeunderlaget för svenska.  

4. Metod 

För att välja tillvägagångssätt för den undersökande delen av vår forskning måste vi ta hänsyn 

till fler olika faktorer. Framför allt måste fokus läggas på hur frågeställningen är formulerad 

och vilken sorts data som efterfrågas. Fokus ska ligga på vad som efterfrågas och varför, 

innan man bestämmer sig för hur frågeställningarna ska besvaras. Fokuserar frågeställningen 

på djupgående information är kvalitativa metoder lämpligast. I dessa metoder används en 

urvalsgrupp med färre deltagare och undersökningen inriktar sig på att ge en mer djupgående 

bild av undersökningspersonen än i kvantitativa metoder. Forskaren vill få en bild av och 

förståelse för undersökningspersonernas uppfattningar och tankar i relation till 

frågeställningen, genom att samspela och samtala med dem. Kvalitativa metoder uppfyller 

inte samma möjligheter till generalisering som kvantitativa metoder, exempelvis enkät. Detta 

beror bland annat på färre antal deltagare i urvalsgruppen och att forskaren utvecklar och 

förändrar sin förförståelse under studiens gång och därmed ändrar sitt sätt att bemöta 

undersökningspersonerna. En vanlig form för att få fram kvalitativa resultat är genom att 

intervjua undersökningspersonerna. Dessa intervjuer kännetecknas av att forskaren ställer 

öppna frågor som ger möjlighet till en diskussion mellan forskaren och den intervjuade (Kvale 

1997).   

Syftet i vår C-uppsats fokuserar på djup snarare än bredd. Vi vill undersöka hur 

överlämningen mellan grundskolan och gymnasieskolan organiseras och hur ett urval 

verksamma personer inom skolan förhåller sig till detta område, både vad gäller 

kunskapsmässigt och känslomässigt. Vi eftersträvar inte att generalisera resultaten från våra 

intervjuer, utan önskar snarare att se till varje specifikt fall.  Själva organiseringen av 

övergången skulle till stor del kunna beskrivas genom en enkätstudie, men vi vill dock 

fördjupa oss i hur de medverkade upplever och förhåller sig till överlämningens 

informationsinnehåll. Detta förespråkar att använda kvalitativ intervju som metod till vår C-

uppsats. 
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4.1 Urval av intervjupersoner 

Vi vill ta del av både grundskolan och gymnasieskolans upplevelser av överlämnandet och 

kommer därför att genomföra intervjuer i båda dessa skolformer. Heléne Thomson (2002) 

förespråkar att en C-uppsats bör omfatta fem till tio intervjuer. Med hänsyn till tidsaspekten 

har vi valt att göra sex intervjuer varav tre i grundskolan och tre på gymnasieskolan.  

Som redan nämnts kan bristande överlämning bidra till skolmisslyckanden som i sin tur kan 

leda till att eleven avslutar gymnasiet med ofullständiga betyg (Skolverket 2000a). Med detta 

som utgångspunkt har vi gjort vårt urval. Genom kontakt med gymnasieförvaltningen i 

kommun X har vi tagit reda på vilka tre gymnasieskolor som, procentuellt sett, har högst 

andel elever med ofullständiga betyg i svenskans, engelskans och matematikens A-kurser. 

Utifrån dessa tre gymnasieskolor har vi valt de tre grundskolorna som, procentuellt sett, har 

flest sökande elever till dessa gymnasieskolor. En av de grundskolorna vi avsåg att undersöka 

tackade nej till en intervju på grund av alltför hög arbetsbelastning. Detta medförde att vi i 

stället genomförde den tredje grundskoleintervjun på den skola som låg på fjärde plats i flest 

sökande till våra utvalda gymnasieskolor. Eftersom studier visar att en bidragande faktor till 

att elever avslutar gymnasiestudier med icke godkända betyg kan härledas till en bristande 

överlämning anser vi att våra urvalsskolor är mycket beroende av att överlämningen fungerar.   

Området vi vill beröra i vår studie är inte beroende av en specifik yrkeskategori inom skolan, 

utan flera verksamma inom skolan kan ha insyn och bidra med kunskap. Därför har rektorn på 

varje aktuell skola rekommenderat vem eller vilka som är mest lämpliga att delta i 

intervjuerna3. Det betyder att intervjuerna kan uppstå i flera olika konstellationer, som 

gruppintervju, som parintervju eller som singelintervju och med personer med olika 

arbetsuppgifter inom skolan.   

4.2 Utformning av intervjuunderlag 

Som underlag vid intervjuer kan det som ska diskuteras delas upp i olika teman. Detta kan 

vara gynnsamt för samspelet mellan aktörerna i intervjun, eftersom de inte blir låsta till 

                                                

 

3 De yrkeskategorier som representeras i intervjuundersökningen är studie- och yrkesvägledare, specialpedagog, 
rektor och ämneslärare. 
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specifika frågor och svar (Thomsson 2002). Vi anser att användandet av teman under en 

intervju bidrar till en öppen diskussion, vilket stämmer väl överens med vår bild av en 

givande kvalitativ intervju, och vi har därför valt detta tillvägagångssätt.  

Vi har arbetat fram fyra övergripande teman som underlag att diskutera kring. Dessa är; 

Organisering av undervisning för elever i behov av särskilt stöd – för att skapa oss en 

bild av skolornas syn på elever i behov av särskilt stöd samt för att se om grundskolan 

och gymnasieskolan utformar undervisningen för dessa elever på ett liknande sätt.  

Organiseringen för överlämningen av elever i behov av särskilt stöd – för att bilda oss 

en uppfattning om hur information om eleverna överförs från en skolform till en annan 

samt hur väl arbetssättet stämmer överens med kommunens riktlinjer och rutiner.  

Överlämningens innehåll beträffande pedagogisk information, psykosocial 

information och medicinsk information – för att ta reda på vilken information som 

lämnas till gymnasiet och vad som upplevs vara relevant att ge respektive ta emot.  

Samsyn mellan skolformerna - för att få en uppfattning om skolorna arbetar aktivt för 

att ge eleverna helhet i utbildningen.    

Till varje tema har vi även utarbetat ett antal underteman som hjälpmedel för att intervjun ska 

föras framåt i relevant riktning, något som förespråkas av Thomsson (2002). Våra underteman 

presenteras i vår intervjuguide (se Bilaga 3).  

4.3 Genomförande av kvalitativ intervju 

Steinar Kvale (1997) rekommenderar att göra en pilotstudie innan den riktiga studien 

påbörjas. Att öva sig på intervjutekniken ger större säkerhet och självförtroende samt en 

känsla för hur ett bra samspel mellan de inblandade uppstår. För att utvärdera 

intervjuunderlagets tillämplighet genomförde vi en pilotstudie i en angränsande kommun 

innan den riktiga undersökningen påbörjades. Vid bedömning av innehållet i pilotstudien tog 

vi hänsyn till Kvales kriterier för vad som kännetecknar en intervju av bra kvalitet. 

Intervjufrågorna ska vara så korta och tydliga som möjligt och svaren ska vara långa, utförliga 

och spontana. Intervjuaren ska följa upp den intervjuades svar och visa att de delar samma 

förståelse för dess innebörd. Kvale betonar vidare att intervjuaren måste ha ett vänligt 

förhållningssätt, lyssna aktivt och bemöta vad den intervjuade säger, men dock förhålla sig 

kritiskt och reflekterande till det som sägs. Under en givande intervju är det även viktigt att 
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intervjuaren hela tiden tolkar vad den intervjuade säger och direkt skapar en bild av dennes 

uppfattningar (Kvale 1997). Intervjuarens dagsform har stor inverkan på intervjun. Att vara 

stressad, trött eller om man redan har gjort flera intervjuer under samma dag kan leda till att 

intervjuaren blir oengagerad och mindre uppmärksam på den intervjuade (Thomsson 2002).  

Det som framkom genom pilotstudien var att det behövde göras små omformuleringar av de 

fyra temarubrikerna samt läggas till några underteman för att få svar på det vi sökte. Vi har 

även medvetet spridit ut intervjutillfällena för att undvika att ha flera intervjuer under samma 

dag. I övrigt fungerade pilotstudien bra.   

Som vi nämnde ovan kan våra intervjuer komma att genomföras i flera olika konstellationer 

beroende på vilka som är insatta i undersökningsområdet på de aktuella skolorna. Vi anser att 

vi båda har stort utbyte av att delta tillsammans på intervjuerna, dels för att komplettera 

varandra under själva intervjuerna men vi tror även det är viktigt att båda är delaktiga för att 

ge en verklig analys av resultatet. Något som kan tala emot att vara två intervjuare är 

maktförhållandet mellan deltagarna. Intervjuaren är ofta i överläge då det är den som 

bestämmer intervjuns struktur och innehåll och är man två växer detta överläge ytterligare 

(Thomsson 2002). Vi tror dock att, som i det här fallet, när två studenter möter en eller flera 

utbildade pedagoger med stor yrkeserfarenhet vägs maktförhållandena upp. Det kan till och 

med bli de intervjuade som hamnar i maktposition, trots att vi är två som intervjuar.  En av 

intervjuerna valde vi att genomföra med endast en intervjuare, eftersom deltagaren redan 

innan intervjun meddelat att han var nyanställd och därför inte så insatt i området. Två 

intervjuare kan kännas obehagligt när man är osäker på ämnet som ska diskuteras.  

4.4 Bearbetning av intervjuresultatet 

Våra intervjuer kommer att dokumenteras genom att de spelas in på band, sedan transkriberas 

talspråket till skrift. Under denna process sker tolkningar av vad som är relevant att tas med. 

Studiens användningsområde avgör vilken information som ska transkriberas, det vill säga är 

syftet att fånga och beskriva känslor och åsikter ska även dessa formuleras i skriften. Är det 

däremot rena faktauppgifter som efterfrågas kan utskriften utelämna annan information och 

bara fokusera på det som sägs (Kvale 1997). Våra intervjuer kommer att spegla faktauppgifter 

men även delar där uppfattningar och tankar beskrivs av de intervjuade, därför kommer vi att 

transkribera känslor där vi anser det vara relevant för resultatet.     



 

~ 19 ~

  
Efter transkriptionen ska resultatet analyseras. Thomsson (2002) menar att det inte finns ett 

bestämt tillvägagångssätt för hur intervjuer ska analyseras, utan det varierar beroende på hur 

studiens frågeställning är utformad. Kvale (1997) ger fem förslag på analysmodeller. Han 

betonar att flera av dessa modeller kan med fördel användas för att analysen ska ge en så sann 

bild av intervjuresultaten som möjligt. Här nedan förklaras dessa modeller kortfattat;  

Meningskoncentrering – sammanfattning av ett längre uttalande, där de väsentliga 

delarna lyfts fram. 

Meningskategorisering – intervjusvaren delas in till exempel efter den intervjuades 

ställningstagande och åsikter. Används för att kunna jämföra olika intervjuer med 

varandra. 

Narrativ strukturering – organisering av intervjustoffet efter tid eller sociala samspel 

för att skapa en sammanhängande historia. 

Meningstolkning – går djupare in i texten och ger forskaren möjlighet att tolka stoffet 

friare och se samspel och slutsatser som inte direkt beskrivs i intervjun. 

Ad hoc metoden – den vanligaste metoden där olika tekniker används till olika delar av 

intervjun. I stort sett är alla analysmodeller ovan inkluderade i denna metod.  

Vårt andra tema som berör organiseringen av överlämningen för elever i behov av särskilt 

stöd kan narrativ strukturering bli en användbar analysmodell, eftersom den beskriver ett 

skeende. Vid analys av de övriga teman kommer vi framför allt att använda oss av 

meningskoncentrering samt meningskategorisering för att lyfta fram de väsentliga delarna 

respektive tydliggöra de olika åsikterna som de intervjuade beskriver. Då resultaten har 

redovisats och de ska bli underlag för diskussion kommer vi att analysera intervjuerna mer 

utifrån analysmodellen som namnges som meningstolkning. Vi kommer alltså att gå in 

djupare och beskriva samspel och dra slutsatser utifrån de sammanställda intervjuerna.       

4.4.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet används för att beskriva hur den kvalitativa intervjun kan utvärderas. 

En intervjus reliabilitet beskriver intervjuns tillförlitlighet, huruvida samma intervjufrågor 

skulle kunna leda till samma svar i en intervju vid ett annat tillfälle. En intervjus validitet 

mäter i vilken grad en metod verkligen svarar på det den söker. Det vill säga ger intervjuerna 

relevanta resultat till det som eftersöks i studiens frågeställning? (Kvale 1997).  För att kunna 



 

~ 20 ~

 
utföra våra intervjuer på ett vetenskapligt sätt kommer vi ta hänsyn till innebörden av 

reliabilitet och validitet. Vi kommer sedan i vår metoddiskussion utvärdera våra intervjuer 

utifrån dessa begrepps betydelse.   

4.4.1.1 Reliabilitet  

Reliabilitet kan även beskrivas som överrensstämmelse, det vill säga att studien ska kunna 

genomföras upprepade gånger med liknade metoder och med liknade gruppsammansättningar 

och ge överensstämmande resultat (Cohen, Manion & Morrison 2000).   

I studier med människor kan reliabiliteten vara svårare att mäta än i undersökningar som 

riktar sig till experimentella studier som exempelvis inom naturvetenskaplig forskning. 

Människor som interagerar påverkar omedvetet varandra på olika sätt, vilket gör att resultaten 

därav kan variera. Under studier som grundar sig i intervjuundersökningar kan den mänskliga 

påverkan reduceras genom att frågorna utformas på ett mycket strukturerat sätt och ställs på 

precis samma sätt i alla intervjuer (Cohen m fl 2000).   

Intervjuer med strukturerande frågor kan ställas mot grundtanken med kvalitativa intervjuer, 

som består av öppna frågor för att få insikt i den intervjuades unika sätt att se på sin omvärld. 

Vid kvalitativa intervjuer krävs att intervjuaren tar hänsyn till en rad olika faktorer för att, 

trots de öppna frågorna, kunna genomföra intervjuer med hög reliabilitet. Intervjuernas 

reliabilitet påverkas negativt bland annat om intervjuaren förändrar sin formulering av frågor, 

både vad gäller attityd och de fakta som frågan är baserad på samt om frågorna uppfattas som 

ledande. En ledande fråga kännetecknas av att intervjuaren förutsätter i sin fråga att saker och 

ting är på ett visst sätt eller att intervjuaren lägger ord i munnen på den intervjuade (Cohen m 

fl 2000). Kvale (1997) menar dock att ledande frågor ibland kan vara nödvändiga för att få 

fram information som den intervjuade misstänks undanhålla. Ledande frågor kan även vara 

användbara för att kontrollera tillförlitligheten i det som de intervjuade uttalar sig om.   

En annan faktor som kan påverka reliabiliteten i en intervjuundersökning är att de intervjuade 

förändrar sina svar dels utifrån vad de tror vad intervjuaren vill höra och dels vad normer och 

riktlinjer anser vara det korrekta svaret (Cohen m fl 2000).   
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4.4.1.2 Validitet 

En metods validitet svarar på om metoden mäter det den avser att mäta, det vill säga dess 

giltighet eller sanning i studiens resultat. Genom att intervjuaren försöker förbise egna 

förutfattade meningar och vilka resultat som förväntas under intervjuerna får studien en högre 

validitet (Cohen m fl 2000).   

Kvale (1997) belyser hur hänsyn kan tas till validiteten under hela undersökningsprocessen. 

När forskare formulerar sitt syfte är validiteten beroende av hur väl syftet överensstämmer 

med de faktauppgifter som det baseras på. Vidare ska metoden vara lämplig och, som i det här 

fallet, intervjun bidra med tillförlitlig information. För att öka validiteten i 

intervjuundersökningen ska intervjuaren ständigt kontrollera och ifrågasätta det som sägs. 

Även under transkriptionen kan validiteten påverkas beroende på vilket sätt som den skrivs ut 

och när texten sedan analyseras måste tolkningarna vara välgrundade och relevanta.   

Att validera en uppsats handlar om att kontrollera trovärdigheten av resultatet genom att 

kritiskt ganska sitt eget perspektiv och om tolkningarna av resultatet har snedvridits på grund 

av sina egna föreställningar. Forskaren måste även ifrågasätta resultatet genom att ställa sig 

frågorna vad har man kommit fram till och varför innan man ställer sig frågan hur (Kvale 

1997).  

En undersökning kan aldrig ha hundraprocentig validitet, utan det finns alltid faktorer som 

inverkar på resultatet. Kvalitativa intervjuers validitet är, precis som dess reliabilitet, mycket 

påverkad av att det är människor som interagerar (Cohen m fl 2000). Kvale (1997) menar 

dock att;  

Svårigheterna att validera kvalitativ forskning behöver inte bero på någon inneboende svaghet hos 
de kvalitativa metoderna utan kan tvärtom bygga på dess enastående förmåga att spegla och sätta 
ifråga den undersökta sociala verkligheten i all dess sammansatthet (s 221).          

    

4.5 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har utarbetat forskningsetiska principer för att skydda individer som 

deltar vid forskningsstudier ”mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. Individer får 

inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” 
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(Vetenskapsrådet 2002, s 5). För att skydda individen har fyra övergripande krav formulerats. 

Vi anser att det är viktigt att ta hänsyn till dem under vår intervjustudie och kommer därför att 

presentera dem nedan.  

1. Informationskravet – Forskarna ska informera deltagarna om studies syfte, att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst samt vad deltagandet kan ha 

för positiva och negativa konsekvenser.  

2. Samtyckeskravet – Undersökningsdeltagarna beslutar själv under vilka villkor och hur 

länge de vill delta. Forskarna får inte påverka deltagarnas beslut. 

3. Konfidentialitetskravet – Alla deltagare ska kunna delta anonymt och uppgifter ska 

förvaras så att inte obehöriga får tillgång till dem. 

4. Nyttjandekravet -  Den information som insamlas om den enskilde deltagaren får 

endast användas till forskningsändamål.  

I vår intervjuundersökning har vi genom att vända oss till rektorn vid första kontakten med 

skolorna fått samtycke till att vi får genomföra intervjun på deras skola och med dennes 

anställda. Både vid första telefonkontakten och i inledningen av intervjun har vi klargjort 

syftet med undersökningen. Vi har även tydliggjort att inga namn på varken personer eller 

skola kommer att synas i uppsatsen och att de har rätt att avsluta intervjun när de vill.  

5. Resultat 

I denna del av uppsatsen kommer vi att redovisa resultaten från våra intervjuer. Vi har delat 

upp resultaten efter våra intervjuteman och avser att presentera de väsentliga delarna från 

varje intervju under respektive rubrik. Vi har även lagt till en rubrik som behandlar 

individuella utvecklingsplaner. Vi avser att visa på skillnader och likheter mellan de olika 

intervjuskolorna.  

Vi har genomfört intervjuer i sex skolor, varav tre på grundskolan och tre på gymnasieskolan. 

I vår resultatredovisning har vi valt att namnge grundskolorna som Gr 1, Gr 2 och Gr 3 och 

gymnasieskolorna som Gy 1, Gy 2 och Gy 3. Alla intervjuer förutom den med Gy 3 

genomfördes med endast en representant från skolan. På Gy 3 gjordes en parintervju med en 

av rektorerna samt en av specialpedagogerna på skolan. Här nedan följer en lista över vilka 

yrkeskategorier intervjudeltagarna tillhör från vardera skola;      
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Gr 1: Studie- och yrkesvägledare  

Gr 2: Specialpedagog  

Gr 3: Ämneslärare med särskilt ansvar för undervisning för elever i liten grupp  

Gy 1: Studie- och yrkesvägledare  

Gy 2: Specialpedagog  

Gy 3: Rektor och specialpedagog   

När vi redovisar resultat som beskriver skolans övergripande arbete och organisation kommer 

detta att namnges med beteckningen för respektive skola. Det är dock intervjudeltagarnas 

personliga tolkningar av skolans arbete. När det däremot är den enskilde intervjuades tankar 

och åsikter kommer vi förtydliga det genom att benämna både skolan beteckning samt 

yrkeskategorin på den intervjuade.    

5.1 Organiseringen av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 

Alla de intervjuade skolorna har någon form av anpassad undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd. Alla skolor använder sig av arbete i mindre undervisningsgrupper, det är dock 

mer eller mindre uttalat av skolorna att detta är ett arbetssätt som förespråkas.   

På Gr 2 finns fem stycken resurser som, med handledning av två specialpedagoger, arbetar 

med elever i behov av särskilt stöd. Stödet anpassas efter elevens behov genom att vissa 

elever får hjälp inom klassens ram, andra får stöd i en mindre undervisningsgrupp under vissa 

lektioner. Ytterligare några, som inte alls klarar av helklassundervisning, får stöd genom att 

all undervisning förläggs i den lilla gruppen. Stödet betraktas som frivilligt men det 

uppmuntras och uppmanas av lärare och specialpedagoger.   

I likhet med Gr 2 arbetar Gr 1 med stöd i helklassundervisningen så långt det är möjligt, men 

när det inte fungerar får eleverna komma till ett speciellt rum där de kan få hjälp av 

specialpedagog och speciallärare. Elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas av lärare 

som i sin tur kontaktar specialpedagog och ibland även elevhälsoteamet. Studie- och 

yrkesvägledaren på Gr 1 betonar vid ett flertal tillfällen att det inte finns tillräckliga resurser 

för att bemöta alla elever som behöver extra stöd, behovet är alldeles för stort på skolan både 

vad gäller socialt och pedagogiskt stöd.   



 

~ 24 ~

 
På Gr 3 schemalägger inte lärarna all sin tid på undervisning, utan de lägger även tid till att 

fungera som resurser under andra lektioner. Detta tycker ämnesläraren på Gr 3 är ett mycket 

flexibelt och bra sätt att organisera resursanvändandet för elever i behov av särskilt stöd. Det 

han däremot är kritisk till är att skolan till viss del har grupperat klasserna efter kunskapsnivå, 

då han anser att de svaga eleverna inte gynnas av att endast interagera med varandra. Vissa 

elever, exempelvis de med diagnoser, sociala problem eller ämnesproblem, kan vara svåra att 

ha kvar inom klassens ram och erbjuds i stället undervisning i en liten grupp. Vilka elever det 

gäller beslutas av elevhälsoteamet. Skolan har dock som utgångspunkt att hålla kvar eleverna 

så långt det är möjligt i sin klass. Ämnesläraren på Gr 3 betonar att det oftast blir de praktiska 

estetiska ämnena som eleven har tillsammans med klassen, den övriga undervisningen sker 

oftast i liten grupp.         

På Gy 1 finns en specialpedagog som organiserar arbetet för elever i behov av särskilt stöd 

som denne tillsammans med en resurspedagog sedan utför. Ämneslärarna signalerar om 

någon elev verkar behöva extra socialt eller pedagogiskt stöd. I vissa fall, då exempelvis 

elever behöver lugn och ro, kan de periodvis plockas ur klassen för att istället undervisas i en 

mindre grupp. Extra stöd kan ges i kärnämnen såväl som karaktärsämnen.  

Gy 3 betonar att gymnasieskolan är en frivillig skolform och att det därför är omöjligt att 

tvinga någon elev att få stöd. Specialpedagogen på Gy 3 menar att han i vissa fall kan se 

tendenser att en elev inte har mått bra av det stöd som den fått på grundskolan och avböjer 

därför hjälp på gymnasiet. Rektorn på Gy 3 har däremot uppfattningen att de flesta som börjar 

på gymnasiet accepterar stödet och tycker att det är bra. De elever som inte vill ha stöd i 

årskurs ett kommer i stället i högre grad i tvåan och trean och vill ha hjälp. Rektorn tror att 

detta kan bero på en ökad mognad hos eleven.   

Gy 3 erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter hjälp av specialpedagoger i svenska och 

engelska. För närvarande finns ingen anställd pedagog med särskilda kunskaper kring 

matematiksvårigheter, vilket är anledningen till att elever inte får extra stöd i matematik 

utanför klassens ram. Matematiklärarna försöker i stället att anpassa undervisningen under 

lektionerna för att kunna bemöta alla elever. Alla elever på skolan har möjlighet att få extra 

hjälp med läxläsning vid att antal tillfällen under skolveckan. Denna läxhjälp ges i alla ämnen 

och till alla elever oavsett behov.           
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Gy 2 har en organisering av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd som skiljer sig 

till viss del från de övriga gymnasieskolorna. Speciallärarna och specialpedagogerna arbetar 

dels ute i elevernas ordinarie klassrumsundervisning och dels i en lokal dit elever får komma.  

I denna lokal finns alltid minst två pedagoger närvarande och dit har alla elever, oavsett 

förutsättningar, möjlighet att gå. Grundtanken är att elever ska komma på sina håltimmar, 

men vissa elever kommer även under den ordinarie undervisningen. Genom att pedagogerna i 

denna form av stödundervisning inte sätter några betyg motarbetas att arbete i en liten grupp 

blir en permanent lösning. Specialpedagogen på Gy 2 betonar att;   

… det viktigaste för en elev är att bli sedd i sin klass, alltså med klasskamrater och det mesta 
inlärningen sker ju faktiskt i interaktion med andra kompisar […] så fort man börjar plocka undan 
elever så är man ju inne i ett stigmatiserande förhållningssätt egentligen.  

Hon beskriver vidare att många elever kommer till gymnasiet med misslyckanden bakom sig 

och att en stor del av stödundervisningen går ut på att höja elevens självförtroende. Det är 

även tydligt, precis som specialpedagogen på Gy 3 beskriver, att elever som går första året på 

gymnasiet generellt sett inte kommer på stödundervisning. De elever som fått undervisning i 

liten grupp på grundskolan vill inte vara med om det igen. Specialpedagogen på Gy 2 hävdar 

dock att eleverna i högre grad uppsöker hjälpen i tvåan och trean, då de har fått större insyn i 

hur verksamheten fungerar.  

                   

5.2 Organiseringen av överlämningen för elever i behov av särskilt stöd 

När vi kontaktade våra intervjuskolor visade det sig att studie- och yrkesvägledaren på Gy 1 

medverkat i utarbetandet av överlämnandeunderlagen i vår undersökningskommun. Hon 

berättade att gymnasienämnden gav, för några år sedan, i uppdrag till rektorn för det 

individuella programmet att se över överlämnandet. Han tillsatte en grupp med representanter 

från grundskolans och gymnasieskolans olika delar, som skulle se över och försöka utveckla 

det redan befintliga överlämnandematerialet som inte riktigt fungerade. Till skillnad från det 

tidigare materialet skulle det nya överlämnadeunderlaget i större utsträckning anknytas till 

skolans läroplan och man ville få fler grundskolor att fylla i underlagen. Genom att utvärdera 

underlaget i olika skolnätverk som fanns i kommunen under den här tiden har det utvecklats 

till det överlämnandeunderlag som används i dag (se Bilaga 2).  
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Alla skolor i vår intervjuundersökning använder sig av de pedagogiska 

överlämnandeunderlagen (se Bilaga 2) för att föra över respektive ta emot information mellan 

grundskolan och gymnasieskolan. Alla skolor är insatta i kriterierna för vilka elever som ska 

få ett överlämnade. Arbetsgången för hur underlagen fylls i respektive mottas skiljer sig dock 

mellan de olika skolorna. Utöver de pedagogiska underlagen uppger samtliga skolor att 

information i form av sjukvårdsjournaler lämnas från skolhälsovården på grundskolan till 

samma instans på gymnasieskolan. I de fall där det finns information kring en elevs sociala 

förhållanden och den anses vara relevant för gymnasieskolan lämnas även den över kuratorer 

emellan.         

På Gr 1 är det ett väldigt stort antal elever som uppfyller kriterierna för att ett överlämnade 

ska göras, vilket har gjort att skolan har utvecklat en väl fungerande arbetsgång för hur 

överlämnadeunderlagen ska fyllas i. Berörda ämneslärare skriver överlämnade för sitt ämne 

och lämnar det sedan till elevens mentor som i sin tur lämnar alla överlämnadedokument till 

studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren ansvarar för att underlagen slutligen 

skickas vidare till gymnasieskolan. För att kunna lämna över information måste alla underlag 

godkännas av eleven och dennes vårdnadshavare. Studie- och yrkesvägledaren på Gr 1 

upplever inte att det är några problem att få samtycke, utan i det flesta fall beviljas 

överlämnandet. På Gr 1 är det inte ovanligt att de skriftliga underlagen kompletteras med 

muntliga överlämnanden. Det är mentorn eller någon ur elevhälsoteamet som avgör om det 

finns ett behov av det.  

På Gr 2 skrivs överlämnandena av specialpedagogen som i vissa fall tar hjälp av berörda 

lärare och resurspedagoger. I likhet med Gr 1 upplever man att det inte är några problem att få 

samtycke från föräldrarna. Specialpedagogen på Gr 2 menar till och med att hon aldrig har 

varit med om att en förälder nekat till överlämnande av information till gymnasiet. Hon 

hävdar att föräldrarna ofta redan är insatta i sina barns svårigheter och tycker att ett 

överlämnande är viktigt. Även på Gr 2 använder de sig i vissa fall av muntliga överlämnanden 

för att förtydliga elevens problematik och ge relevant information.      

Arbetsgången för att skriva överlämnandeunderlagen på Gr 3 är den samma som på Gr 1. 

Mentorn samlar ihop underlagen som berörda ämnesläraren skrivit och vidarebefordrar dem 

till studie- och yrkesvägledare, som i sin tur skickar underlagen vidare till gymnasieskolan. 

För de elever som inte längre får kärnämnesundervisning i klassen är det de ansvariga lärarna 
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i lilla undervisningsgruppen som fyller i överlämnadeunderlagen. Alla elever som går i den 

lilla gruppen får även ett muntligt överlämnade, detta gäller även vissa elever i den övriga 

skolan men inte i samma omfattning.   

Ämnesläraren på Gr 3 menar att det är svårt att veta om alla elever som ska få ett 

överlämnande verkligen får det. De elever som precis klarat godkänt hamnar i en gråzon då 

det inte syns i betygen att de behöver stöd utan det är upp till läraren att avgöra om eleven ska 

få ett överlämnande. Ämnesläraren på Gr 3 tror att en del av dessa elever prioriteras bort och 

inte får ett överlämnande på grund av lärarnas höga arbetsbelastning.   

Ämnesläraren på Gr 3 beskriver att de verksamma lärarna i den lilla gruppen har mycket tät 

kontakt med elevernas vårdnadshavare. Lärarna har därmed möjlighet att diskutera 

överlämnandeunderlagens innehåll med vårdnadshavarna vid ett flertal tillfällen och få 

samtycke på ett naturligt sätt. Han berättar även att eleven har stort inflytande över vad som 

skrivs i underlagen, framför allt det som tas upp i delen som berör det allmänna omdömet. För 

att få samtycke av vårdnadshavare till de underlag som skrivs på den övriga skolan skickas 

ofta underlagen hem till varje familj. Ämnesläraren på Gr 3 berättar att det ibland kan vara 

svårt att få tillbaka dem, vilket leder till att eleven inte får något överlämnade. Han tolkar 

detta som att vårdnadshavarna inte ger sitt samtycke, men betonar att skolan i de flesta fall får 

tillbaka ett underskrivet underlag.      

Genom intervjuerna med gymnasieskolan har det framgått att de pedagogiska 

överlämnandeunderlagen skickas till en samordningsgrupp i kommunen. Här sorteras 

underlagen efter vilken gymnasieskola eleven ska börja på och vidarebefordras dit.   

På Gy 1 är det specialpedagogen som tar emot underlagen och ansvarar för att berörda lärare 

får ta del av innehållet innan eleverna börjar på skolan. Gy 1 får inte så många överlämnanden 

från kommun X, eftersom ett stort antal elever kommer från andra kommuner runt om i 

Sverige.   

Specialpedagogen på Gy 2 är precis som på Gy 1 ansvarig för mottagandet av 

överlämnandeunderlagen. Hon beskriver arbetsgången där hon först läser igenom underlagen 

för de elever som hör till det nationella programmet som hon arbetar inom och gör egna 

anteckningar för det som hon anser vara viktigt att känna till. Efter det samlar hon rektor och 
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alla berörda lärare som ska undervisa inom programmet i årskurs ett och går igenom 

informationen kring eleverna. Slutligen får mentorerna ta emot och ansvara för 

överlämnadeunderlagen. Efter en halv termin i årskurs ett träffas mentorerna och 

specialpedagogen för att följa upp hur det går för eleven.   

Som nämndes tidigare är det sällan elever i årskurs ett på Gy 2 som väljer att komma till 

lokalen där stödundervisning ges. Specialpedagogen på Gy 2 menar att elever som fått ett 

överlämnande i stort sett aldrig söker sig till stödundervisningen under första skolåret. Detta 

leder till att de ofta kommer efter i studierna och det kan vara problematiskt att komma ifatt 

under resterande skolår, då stödinsatserna sätts in för sent. Specialpedagogen beskriver vidare 

att det ofta är orimligt att komma ifatt i undervisningen, då eleven ska läsa in det som den har 

missat under ett år samtidigt som den ska hänga med i den pågående undervisningen. Detta 

leder ofta till att vissa skolämnen reduceras eller att gymnasietiden förlängs.       

Arbetsgången på Gy 3 för att ta emot och använda de pedagogiska överlämnadeunderlagen 

liknar till stor del den på Gy 2. Det vill säga specialpedagogen tar emot och sammanställer 

informationen och förmedlar den vidare till berörda lärare. När eleverna börjar på Gy 3 har 

mentorerna direkt ett samtal med varje elev, där överlämnandeunderlagen diskuteras i de fall 

de finns. Utifrån samtalet och underlaget arbetar man tillsammans fram ett passande stöd för 

att bemöta elevens behov. För att ytterligare skapa sig en bild av elevernas behov genomför 

Gy 3 ett språktest på alla nya elever. I vissa fall upptäcks att en elev är i behov av särskilt stöd 

trots att denne inte har något överlämnande från grundskolan. Intervjudeltagarna från Gy 3 

spekulerar om detta kan vara en följd av att vårdnadshavare inte har gett sitt samtycke till 

informationsöverlämning. Rektorn på Gy 3 upplever, trots uteblivna överlämnande, att de är 

ganska duktiga på att fånga upp elever i behov av särskilt stöd tidigt i utbildningen.     

Samtliga gymnasieskolor upplever att organisationen av överlämnandet fungerar bra och är 

väl utarbetad inom kommunen. Alla betonar däremot att när elever kommer från andra 

kommuner fungerar överlämnandet oftast inte alls. Specialpedagogen på Gy 2 framhåller 

dock att det inte nödvändigtvis behöver bero på att överlämningen inte fungerar inom andra 

kommuner, utan det finns inte något bra sätt att föra över information över kommungränserna. 
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5.3 Överlämningens informationsinnehåll 

Studie- och yrkesvägledaren på Gr 1 är inte så insatt i innehållet i de pedagogiska 

överlämnandeunderlagen, då det är mentorerna som har det yttersta ansvaret att de fylls i. Han 

medverkar i högre utsträckning tillsammans med elevhälsoteamet i överlämnande som berör 

elevens sociala förhållanden. Studie- och yrkesvägledare betonar dock att skolan inte kan 

lämna över vilka detaljer som helst, utan det är viktigt att det är relevant information som 

gynnar eleven i dess framtida gymnasietid. Det är även viktigt att se överlämnandet utifrån 

varje elevs behov, det vill säga att individualisera överlämnandet. Under intervjun studerar 

studie- och yrkesvägledaren på Gr 1 det pedagogiska överlämnandeunderlaget för kommun X 

(se Bilaga 2) och noterar att det till stor del består av frågor och påståenden med ett fåtal 

alternativ att kryssa för. Han anmärker att det inte finns så stort utrymme för att göra egna 

anteckningar, vilket han upplever som en brist i underlaget. Han upplever trots allt att 

underlaget är tydligt och informationen borde vara till stor användning för gymnasiet. Det är 

viktigt att gymnasieskolan tar till vara på underlagen så den inte behöver ta reda på 

information kring eleven på nytt. Han säger;   

Dom borde göra något vettigt av det, men det är ju frågan. Det vore ju hemskt om de inte tog 
tillvara på dem.   

På Gr 2 påpekar specialpedagogen att de pedagogiska överlämnandeunderlagen är något som 

skolan måste fylla i, men betonar samtidigt att hon tycker att underlagen fungerar bra. 

Specialpedagogen berättar att den pedagogiska informationen, som beskriver elevens 

förutsättningar och behov i undervisningen, är den primära informationen i 

överlämnandeunderlagen. Utöver kunskapsinformation kan det även skrivas med hur eleven 

fungerar socialt exempelvis i grupper och tillsammans med kamrater. I likhet med Gr 1 anser 

även specialpedagogen på Gr 2 att användningen av kryssalternativ är en brist i 

överlämnandeunderlaget. Hon påpekat att det inte alltid blir rättvist för eleven om det inte 

finns något alternativ som stämmer. Hon menar dock att det är riskabelt att ha med för mycket 

redovisning kring eleven, eftersom det ger större utrymme för feltolkningar av dem som tar 

emot underlaget. Hennes slutsats blir att hon är nöjd med underlaget som används idag och 

tycker inte att det behöver utvecklas på något sätt.  

Ämnesläraren på Gr 3 betonar vid ett flertal tillfällen att han anser att överlämnadeunderlagen 

är bra och tydliga. Han säger; 
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Det är tydligt och det går igenom egentligen alla punkter som finns i kursplaner […] man kan 
ganska tydligt tala om hur långt har dom kommit om man inte har nått målen. Jag tycker att det är 
ett bra underlag. Det tar lite tid att fylla i men det är inte så farligt.   

Det allmänna omdömet kring elever som haft sin kärnämnesundervisning i den lilla gruppen 

på Gr 3 är inte bara av pedagogisk art, utan tar även upp vissa psykosociala problem som 

eleven har. I övrigt upplever ämnesläraren på Gr 3 att underlagen både beskriver elevens 

brister och behov men även hur de har utformat undervisningen på skolan och vilka metoder 

som har fungerat bra. Han menar vidare att om han fick dessa underlag skulle han vara 

mycket nöjd, eftersom de ger en bra bakgrund av eleverna och är väldigt svåra att missförstå. 

Delen i underlaget som berör det allmänna omdömet lämnar mest utrymme för lärarens egna 

tolkningar av eleven. Så länge informationen som lämnas över är relevant och inte innehåller 

personligt tyckande anser ämnesläraren på Gr 3 trots allt att det inte finns några begränsningar 

för mängden information som överförs.    

Gy 2 och Gy 3 är överens om att grundskolorna har utvecklats i sitt 

informationsöverlämnande till att vara väl medvetna om vilken information som är relevant 

för gymnasieskolan. Specialpedagogen på Gy 2 berättar att hon för några år sedan fick ta 

emot vissa överlämnanden som innehöll mycket subjektiva bedömningar om elevers kunskap 

och beteende från lärare på grundskolan. Genom att samordningsgruppen, som tar emot alla 

överlämnanden från grundskolan, läste igenom alla underlag och under flera år kontaktat de 

lärare som skrivit med irrelevant information har innehållet utvecklats till att till stor del bestå 

av enbart väsentlig information. Även specialpedagogen på Gy 3 berättar att han kontaktat 

grundskolorna när informationen har varit alltför dålig. Studie- och yrkesvägledare på Gy 1 är 

inte lika övertygad om underlagens kvalitet. Hon anser att grundskolorna ibland bara kryssar i 

alternativen och ger för få kommentarer kring eleven, vilket ofta behövs för att 

överlämnadeunderlaget ska bli riktigt bra. På det stora hela tycker hon trots allt att underlagen 

är bra ifyllda och att de har nytta av dem. Om det saknas information kan gymnasieskolan 

alltid kontakta grundskolan för ytterligare information.  

På frågan om det finns negativa konsekvenser av att grundskolan lämnar för mycket 

information till gymnasiet svarar studie- och yrkesvägledaren på Gy 1 att hon inte upplever att 

det är så. Hon menar att så länge man uttrycker sig på ett sätt som accepteras av eleven och 

föräldrarna påverkar inte mängden information eleven negativt. Hon betonar att inte alla delar 
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hennes uppfattning, en del lärare vill bilda sin egen uppfattning av eleven utan påverkan från 

den tidigare grundskolan. Hon anser om skolan inte tar tillvara på 

överlämnandeinformationen får de börja om för mycket från början med lära känna eleven 

och dess behov. Det finns en risk att stödinsatser i dessa fall sätts i för sent.      

Rektorn på Gy 3 upplever att informationen som kommer från grundskolan tar upp elevens 

svårigheter i kärnämnena men även hur eleven fungerar i klassen och om den har lätt eller 

svårt att koncentrera sig. Han betonar att;  

Vi själva vi vill ju ha så mycket information som vi bara kan, även om det är sådant som 
föräldrarna inte tycker att det borde stå med.   

Rektorn på Gy 3 anar att vissa vårdnadshavare inte ger samtycke för överlämnade av 

information för att de vill att deras barn ska komma till gymnasieskolan som oskrivna blad, 

det vill säga att de nya lärarna ska låta eleverna få en ny start utan vetskap om tidigare 

skolförhållanden.               

Som nämndes ovan är specialpedagogen på Gy 2 av uppfattningen att 

överlämnandeunderlagen fungerar bra och att de till största del innehåller relevant 

information. Hon är imponerad av det omfattande arbete som grundskolorna lägger ner på att 

eleverna ska få en bra övergång till gymnasiet. Informationen fokuserar till största del på 

elevens förutsättningar och brister, hon efterlyser ibland mer konkret information om hur 

skolan har bemött eleven och hur skolan har arbetat. Hon anmärker även på underlagens 

bristande förutsättningar att ge en helhetsbild av eleven då de enbart berör skolans tre 

kärnämnen. Hon säger att;  

… man plockar ju bort tre delar av faktiskt en elevs totala skola och så vidare. Det är det som är, 
på något sätt, som är kvittot på att man har klarat allting […] Men det är ju mer rent filosofiskt, jag 
kan ju tycka att man skulle se det mer holistiskt.   

Information kring de ämnen som berörs i underlaget upplever hon dock som användbart, 

framför allt för kärnämneslärarna. Exempelvis använder läraren i matematik underlagen för 

att planera innehållet i undervisningen, så att den anpassas till de kommande elevernas behov.   

Specialpedagogen på Gy 2 är av samma uppfattning som studie- och yrkesvägledaren på Gy 1 

beträffande negativa följder av för mycket information om en elev. Hon menar att det är 
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mycket upp till hur mottagaren reagerar på informationen som avgör om den kan bli negativ 

för eleven. Specialpedagogen på Gy 2 brukar påminna både sig själv och de övriga lärarna att 

överlämnadeunderlaget bara ger en sanning om eleven och kan användas som riktmärke, men 

det är alltid viktigt att diskutera direkt med eleven och få dennes uppfattning av sin situation.        

   

5.4 Samsyn mellan skolformerna på elever i behov av särskilt stöd 

Studie- och yrkesvägledaren på Gy 1, som var delaktig i utarbetandet av 

överlämnadeunderlagen, berättar att under perioden som underlagen utvecklades passade de 

även på att starta nätverksgrupper. Nätverksgrupper bildades för varje kärnämne samt en 

grupp för specialpedagoger, en för studie- och yrkesvägledare, en för kuratorer och en för 

förberedelseklasser. Dessa nätverksgrupper fanns i en uppsättning inom grundskolan och en 

inom gymnasieskolan i kommunen. Tanken med nätverksgrupperna var att de skulle 

samverka med varandra för att få utbyte över skolgränserna och få träffa andra ämneslärare 

och utbyta erfarenheter inom sitt ämne. När dessa nätverksgrupper utvärderades av deltagarna 

framkom det att de var mycket nöjda med nätverkens möjlighet till samarbete och att dess 

möten var mycket givande. Studie- och yrkesvägledaren på Gy 1 meddelar dock att 

nätverksarbetet blev svårt att hålla kvar och projektet tog därför slut. Hon säger;  

Det finns entusiaster på en gymnasieskola och grundskola sen drar man igång och det fungerar 
jättebra ett tag. Sen blir det rörelse i den gruppen och så rinner det ut i sanden.   

Hon menar att om man skulle ha kunnat hålla nätverksprojektet igång hade dessa grupper 

kunnat arbeta för att höja kvaliteten på överlämnandedokumenten. I övrigt tycker hon att 

samsyn är mycket viktigt mellan grundskolan och gymnasieskolan, men beskriver att den 

ibland brister. Grundskolan är obligatorisk och därför måste de satsa mer på stöd och resurser, 

även åldersskillnaden gör att stödet till eleverna utformas på olika sätt och att man lägger mer 

eget ansvar på en gymnasieelev än på en grundskoleelev. Hon betonar att samsynen borde 

gälla alla elever, inte bara de som är i behov av särskilt stöd. Vägen till att nå samsyn är att 

samarbeta i högre grad över skolgränserna i exempelvis nätverksgrupper.  

Specialpedagogen på Gr 2 berättar också om nätverksarbetet i kommunen som funnits tidigare 

och beklagar att det har försvunnit. Hon tycker att det är mycket viktigt med en röd tråd i 

undervisningen genom elevens skolgång, men medger att hon själv inte har så stor kunskap 

kring samsynen mellan skolformerna. Hon anser sig ha bra kontakt med det individuella 
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programmet och får ofta respons på hur studierna fungerar för de elever som hon överlämnat 

dit. Genom dessa kontakter får hon en god uppfattning om hur stödet för eleverna på det 

individuella programmet fungerar. Däremot tror hon inte att de nationella programmen har 

någon utarbetad stödverksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Hon anser dock att hon 

inte har så stor insyn i arbetet på de nationella programmen och skulle önska att kontakten 

mellan dem skulle fungera bättre.  

Studie- och yrkesvägledaren på Gr 1 anser sig ha ett bra samarbete med studie- och 

yrkesvägledare på gymnasiet, eftersom de träffas vid flera tillfällen per termin. Vid dessa 

träffar diskuteras sådant som har med vägledning att göra. Han anser sig ha möjlighet att 

diskutera överlämnandet till gymnasiet under dessa möten om det skulle behövas. Han tror 

inte att lärarna på grundskolan har lika väl utarbetade rutiner för samarbete med 

gymnasieskolan som studie- och yrkesvägledarna. Han upplever att bidragande faktorer till 

detta kan vara att lärarkåren innefattar väldigt många personer och att undervisningen skiljer 

sig mycket mellan skolformerna, exempelvis så är grundskolan mer uppfostrande än 

gymnasieskolan. I likhet med specialpedagogen på Gr 2 tror studie- och yrkesvägledaren på 

Gr 1 att eleverna som går på individuella programmet får mycket stöd, medan han är tveksam 

om elever på nationella program får någon stödundervisning. Studie- och yrkesvägledaren 

framför även att;  

Jag tycker det är bra att samarbeta och förstå varandra i de olika skolformerna. Det hänger ju ihop 
det dom har med sig härifrån till gymnasiet är ju väldigt viktigt för att dom ska kunna tillgodogöra 
sig gymnasiet. […] har vi en väldigt bra undervisning med bra kvalitet här så är ju dom väldigt 
mycket mer förberedda för gymnasiet, annars skjuter man bara problemet till gymnasiet och 
kanske vidare till universitetet…   

I motsats till de övriga grundskolorna anser ämnesläraren på Gr 3 att det inte behövs något 

organiserat arbete för att öka samsynen mellan grundskolan och gymnasiet. Han tycker att det 

borde finnas en samsyn mellan de olika skolformerna, inte minst genom dagens 

lärarutbildning där stora delar av utbildningen består av gemensamma kurser för alla olika 

pedagoger som ska arbeta inom skolan. Han anser att samsyn kan vara extra viktigt för vissa 

elever för att klara av gymnasieutbildningen. Grundskolans omsorgstänkande behöver ibland 

följa med till gymnasiet exempelvis genom att i högre grad kontakta föräldrarna när det 

uppstår problem.  
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Ämnesläraren på Gr 3 beskriver att han har ganska god insyn i hur man arbetar på 

individuella programmet, eftersom han ofta följer med sina elever dit på studiebesök. I övrigt 

har han inte så stor insyn i hur lärarna arbetar på gymnasieskolan. Ämneslärarens kollegor på 

Gr 3 har uttryckt osäkerhet ifall överlämnandeunderlagen verkligen används av 

gymnasieskolorna. De upplever att de lägger ner stort arbete och energi på att skriva 

underlagen och skulle bli mycket besvikna om gymnasieskolan bara lägger dem på hög utan 

att ta hänsyn till dokumenten. Genom ämneslärarens samarbete med individuella programmet 

har han dock blivit övertygad om att de verkligen använder underlagen.       

Specialpedagogen på Gy 2 funderar på vad man lägger i begreppet samsyn och att det är 

viktigt att det har samma innebörd för både grundskola och gymnasieskola för att det ska 

fungera. Hon upplever att det finns en ambition att ha samsyn, men att det oftast brister. 

Grundskolan och gymnasieskolan är två skilda världar, gymnasieskolan tillhör en helt annan 

skolkultur med helt andra koder än grundskolan och det finns alldeles för få mötesplatser för 

att överbrygga dessa skillnader.  Hon anser att det finns samsyn mellan skolformerna genom 

att man vill elevens bästa, tyvärr faller inte alltid den samsynen så väl ut. Hon exemplifierar 

detta genom att grundskolelärare kanske ger en elev godkänt, trots att den inte uppnått alla 

mål i kursplanen, för att eleverna ska komma in på det program som den önskar. När eleven 

sedan kommer till gymnasiet hamnar eleven snart efter i undervisningen eftersom den inte var 

redo för ett nationellt program. Detta bemöts från gymnasieskolan sett genom att de ställer sig 

frågande till hur grundskolan kunde godkänna en sådan svag elev. Hon anser att lärarna på Gy 

2 har dålig insyn i hur man arbetar på grundskolan och hon menar att bristande insyn i den 

angränsande verksamheten kan resultera i att man klankar ner på grundskolans arbete när man 

får elever som upplevs ha otillräckliga kunskaper.   

Rektorn på Gy 3 anser att gymnasieskolan är ett mellansteg mellan barndomen och 

vuxenlivet. Under gymnasietiden måste eleverna vänja sig vid att ta ett större eget ansvar för 

att klara sig ute i samhället. Det betyder att grundskolan och gymnasieskolan har olika 

funktioner, vilket kan leda till att synen på bemötande går isär. Specialpedagogen på Gy 3 

anser att det är viktigt med samsyn i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd, men 

betonar att på grund av att gymnasieskolan är frivillig kan man aldrig tvinga på något stöd, 

utan det är upp till eleven om den vill ta emot hjälp. 
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5.5 Individuella utvecklingsplaner  

Den övergripande uppfattningen från grundskolorna av individuella utvecklingsplaner (IUP) 

är att det fortfarande inte är helt fastställt vad de ska innehålla och hur de ska användas. IUP 

är så pass nytt att hittills har inga elever från våra intervjuade grundskolor som börjat på 

gymnasieskolan haft någon IUP. Både specialpedagogen på Gr 2 och ämnesläraren på Gr 3 

anser att IUP inte ska lämnas vidare till gymnasieskolan. Ämnesläraren tror att IUP och 

överlämnandeunderlagen till stor del innehåller samma information och ser därför ingen 

anledning till att IUP ska följa med eleven. Han betonar även att det inte ännu är klargjort om 

det är eleven, skolan eller förvaltningen som äger utvecklingsplanen.    

Studie- och yrkesvägledaren på Gr 1 vet inte om hans skola använder sig av IUP, men menar 

att om det står i grundskoleförordningen så borde skolan göra det. Av den anledningen vet 

han inte heller om IUP kommer att följa med eleverna när de börjar på gymnasiet.  

Ingen av de intervjuade gymnasieskolorna har hittills fått någon IUP från grundskolan. 

Specialpedagogen på Gy 3 berättar att de ännu inte har tagit upp hur gymnasieskolan ska 

förhålla sig till grundskolans IUP i den kommunövergripande samordningsgrupp som han 

medverkar i. Han anser att delar av grundskolans IUP kan vara värdefull för gymnasieskolan, 

han har dock svårt att peka ut vilka, då han inte vet exakt vad de innehåller.   

Studie- och yrkesvägledaren på Gy 1 berättar att de inte använder sig av IUP på skolan utan 

det enda som finns är elevernas studieplaner. Hon anser emellertid att grundskolans IUP kan 

vara användbart som ett komplement till de pedagogiska överlämnandeunderlagen.  

Specialpedagogen på Gy 2 har varit på en del utbildningar som behandlar IUP och hon 

beklagar att inte gymnasieskolan inkluderas direkt.  

… det är så tokigt när man gör en sådan här stor grej och sen är inte vi med. Och då tänker jag;  
Hjälp vad dumt, för det kommer ju bara ta några år sedan kommer ju vi också, det är jag övertygad 
om   

Specialpedagogen på Gy 2 berättar att gymnasieelevernas studieplan ska ses som en ersättare 

av grundskolans IUP, hon anser dock att dessa är alltför olika för att kunna jämföras. Hon 

beskriver att Gy 2 har tagit tillvara på grundtanken med grundskolans IUP och utvecklat ett 

eget sätt för att dokumentera elevernas studier och utveckling. Hon är osäker på om 
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gymnasieskolan kommer att vara intresserad av att fortsätta arbeta med grundskolans IUP och 

ta vid där den slutat. Hon tror att det är mer relevant med en IUP som är anpassad till det 

program som eleven läser. Däremot anser hon att grundskolans IUP kan vara användbar i 

själva överlämningen för att ge en helhetsbild av eleven.   

Här nedan sammanfattas huvuddelarna av intervjuresultaten i en tabell:   

Gr1 Studie- och 
yrkesvägledare 

Gr 2 
Specialpedagog 

Gr 3 
Ämneslärare 

Gy 1 Studie- och 
yrkesvägledare 

Gy 2 
Specialpedagog 

Gy 3 Rektor och 
Specialpedagog 

Organisering av 
undervisning 

- Framför allt stöd i 
helklass-
undervisningen  

- Vissa elever i liten 
grupp  

- Stöd efter elevens 
behov i helklass eller 
i liten grupp 

- Viss arbetstid 
läggs som resurs i 
andra klasser 
-Vissa elever i 
liten grupp 

- Specialpedagoger 
och resurs pedagoger 
ger stöd i liten grupp 

- Frivillig 
stödundervisning till 
alla elever 

- Specialpedagoger 
ger stöd i svenska och 
engelska 
- Hjälp med 
läxläsning till alla 
elever 

Organisering av 
överlämningen 

- Använder 
överlämnande-
underlagen  

- Ämneslärare fyller 
i underlaget  

- Använder 
överlämnande-
underlagen  

-Specialpedagogen 
fyller i underlaget 

- Använder 
överlämnande 
underlagen  

- Ämnesläraren 
fyller i underlaget 
för de elever som 
går i lilla gruppen 

- Använder 
överlämnande 
underlagen  

- Specialpedagogen 
tar emot underlagen 
och informerar 
berörda ämneslärare 

- Använder 
överlämnande 
underlagen  

- Specialpedagogen 
tar emot underlagen 
och informerar 
berörda ämneslärare 

- Använder 
överlämnande 
underlagen  

- Specialpedagogen 
tar emot underlagen 
och informerar 
berörda ämneslärare 

Överlämningens 
informations-
innehåll  

- Ska spegla 
elevens behov  

- Bristande utrymme 
för anteckningar i 
underlaget  

- Underlagen är 
tydliga 

- Ska spegla elevens 
behov och 
förutsättningar  

- Nöjd men 
underlagens 
utformning 

- Underlagen är 
bra och tydliga  

- Speglar brister 
och behov, men 
även hur under-
visningen har 
utformats 

- Ibland för få 
kommentarer från 
grundskolan  

- Inga begränsningar 
för mängden av 
information om den 
är relevant 

- Informationen har 
blivit bättre och bättre  

- Brister i att 
underlagen enbart 
berör skolans 
kärnämnen  

- Inga begränsningar 
för mängden av 
information om den 
är relevant 

- Informationen har 
blivit bättre och 
bättre  

- Vill ha så mycket 
information som 
möjligt om eleven 

Samsyn mellan 
skolformerna 

- Samarbetar med 
studie- och 
yrkesvägledare på 
gymnasieskolor  

- Tror inte att de 
nationella 
programmen har 
någon 
stödundervisning 

- Betonar vikten av 
röd tråd i 
undervisningen  

- Bra insyn i 
individuella 
programmen men ej i 
de nationella 
programmen 

- Behövs ej något 
aktivt arbete för att 
öka samsynen  

- Bra insyn i 
individuella 
programmen men 
ej i de nationella 
programmen 

- Mycket viktigt med 
samsyn  

- Samsyn blir svår att 
genomföra då 
grundskolan är 
obligatorisk och 
gymnasieskolan 
frivillig  

- Vägen till samsyn 
är att arbeta i 
nätverksgrupper 

- Finns en ambition 
att ha samsyn men 
det brister ofta  

- Bristande insyn kan 
leda till kritik till den 
angränsade 
verksamheten 

- Samsyn blir svår att 
genomföra då 
grundskolan är 
obligatorisk och 
gymnasieskolan 
frivillig  

- Grundskolan och 
gymnasieskolan har 
olika funktioner vilket 
gör att samsynen 
brister 

Individuella 
utvecklingsplaner 

- Vet inte hur vida 
IUP kommer följa 
med eleverna till 
gymnasieskolan 

- Anser att IUP inte 
ska lämnas vidare till 
gymnasiet 

- Anser att IUP 
inte ska  lämnas 
vidare till 
gymnasiet 

- IUP används inte på 
skolan men kan vara 
ett komplement till 
överlämnandeunderla
gen 

- Beklagar att 
gymnasieskolan inte 
inkluderats i IUP 
arbetet  

- Skolan har utvecklat 
en egen form av IUP 

- IUP hat inte tagits 
emot från 
grundskolorna men 
kan vara ett 
komplement till 
överlämnande-
underlagen 
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6. Diskussion  

Syftet med denna uppsats är att undersöka överlämningen från grundskolan till 

gymnasieskolan, dels med avseende på organisering av själva överlämningsprocessen och 

dels med avseende på överlämningens informationsinnehåll. Vi har även tagit del av 

intervjudeltagarnas uppfattning av samsyn samt hur stor insyn de anser sig ha i den 

angränsande verksamheten.  

Diskussionsavsnittet i vår uppsats är uppdelad i två delar. I den första delen, 

resultatdiskussionen, avser vi att besvara våra forskningsfrågor genom att ställa utsagorna från 

våra intervjuer i relation till det som beskrivs i vår bakgrund. Vi kommer även att belysa 

resultatet med egna reflektioner. I den andra delen, metoddiskussionen, analyserar vi valet och 

utförande av metoden. Vi kommer även att utvärdera våra intervjuer genom att bestämma 

deras reliabilitet och validitet.    

    

6.1 Resultatdiskussion 

Utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor har vi valt att dela in resultatdiskussionen i tre 

delar. Vi har namngett dem; Organisering av överlämningen, Överlämningens 

informationsinnehåll och Samsyn mellan grundskolan och gymnasieskolan. Vi avser att under 

respektive rubrik sammanställa och tolka resultaten och se dem i relation till vår 

bakgrundstext.    

6.1.1 Organisering av överlämningen 

Skolverkets studier från år 2000 ger en bild av att Sveriges kommuner till stor del saknar 

rutiner och riktlinjer för hur överlämningen av information för elever som slutar grundskolan 

och påbörjar gymnasiestudier ska organiseras (Skolverket 2000b). När vi sökte information 

till den del av vår bakgrundstext som berör exempel på överlämning i tre svenska kommuner 

såg vi en förändring, då vi fann att många kommuner har eller håller på att utveckla riktlinjer 

över hur överlämningen ska organiseras. Även i vår undersökningskommun finns tydliga 

riktlinjer för hur överlämningen ska utformas. Vi tror att denna positiva förändring delvis kan 

bero på att Skolverkets rapporter har belyst problematiken kring avsaknaden av rutiner, men 

även på grund av ett ökande antal elever som går på gymnasieskolan och därav fler elever 

som är i behov av särskilt stöd. Vi tror att en ökning av dessa elever ger mer utbrett behov av 
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informationsöverlämning, vilket gör det nödvändigt att utforma tydliga och gemensamma 

riktlinjer.   

Med utgångspunkt i vår undersökningskommuns riktlinjer upplever vi att alla 

intervjudeltagare är insatta i vilka elever som har rätt till ett överlämnande, men det behöver 

inte betyda att riktlinjerna efterföljs. Vi anser att det som ämnesläraren på Gr 3 beskriver 

angående elever i gråzonen, det vill säga de elever som precis har klarat godkänt, är mycket 

intressant. Vi upplever inte att det är svårt att definiera vilka elever som är i gråzonen, utan 

håller med honom om att hög arbetsbelastning vid terminens slut kan leda till att 

gråzonseleverna prioriteras bort. Detta anser vi vara olyckligt eftersom dessa elever blir 

antagna på nationella program, men är antagligen fortfarande i behov av särskilt stöd. Får inte 

dessa elever ett överlämnande, som kommunens riktlinjer förespråkar, är det svårt för 

gymnasielärarna att veta att stödbehovet finns, vilket kan leda till att eleverna inte får stöd i 

tid.  

Grundskolan och gymnasieskolan i vår undersökningskommun tillhör olika myndigheter och 

därför råder sekretess dem emellan. För att bryta sekretessen använder sig vår kommun av 

samtycke från eleven och dess vårdnadshavare. Alla grundskolor beskriver att det inte är 

några problem att få samtycke till att lämna över information, utan samtycke nekas endast i 

några enstaka fall. På Gy 3 uppmärksammar de ibland elever som är i behov av särskilt stöd 

men som de inte fått något överlämnande kring. Detta kopplar de till att eleven eller dess 

vårdnadshavare inte har gett samtycke. Om vi utgår ifrån att det som grundskolorna beskriver 

stämmer, att samtycke inte brukar vara ett problem, tror vi att avsaknad av 

överlämningsunderlag snarare kan förklaras med den höga arbetsbelastningen som nämndes 

ovan.    

Gemensamt för gymnasieskolorna i vår intervjuundersökning är att det är specialpedagoger på 

skolan som tar emot och ansvarar för att berörda ämneslärare får ta del av informationen. Vi 

tror att det är viktigt att specialpedagogen, med sin teoretiska bakgrund och 

specialpedagogiska erfarenheter, samarbetar med ämnesläraren för att tolka underlagens 

innehåll. De kan direkt fungera som handledare och ge tips på hur eleven ska bemötas i 

undervisningen, eftersom de i ett tidigt skede blir insatta i elevens problematik.  
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Sammanfattningsvis upplever alla intervjudeltagare att organiseringen av överlämningen 

fungerar bra inom kommunen. Deltagarna från gymnasieskolorna betonar dock att 

överlämningen brister då den ska genomföras över kommungränserna. Vi tror att detta kan 

bero på att rutinerna skiljer sig åt mellan kommunerna. Vissa lägger mycket fokus på 

muntliga överlämnandekonferenser och använder sig inte av ifyllda dokument i samma 

utsträckning som vår undersökningskommun. I de fallen finns inte så mycket dokumenterat 

att lämna över. Vi tror även att bristerna kan härledas till att grundskolorna inte vet vart 

överlämnandedokumenten ska skickas när de ska till andra kommuner. Vi anser att denna 

problematik måste lösas, då det blir allt vanligare att gymnasieskolor profilerar sig och får 

hela Sverige som upptagningsområde.        

6.1.2 Överlämningens informationsinnehåll 

De pedagogiska överlämnandeunderlagen i vår undersökningskommun upplevs av alla 

intervjudeltagarna som tydlig och lätta att förstå. Det som en del anmärker på är att underlaget 

till stor del är uppbyggt av fasta alternativ att välja mellan. Om de fasta alternativen inte 

kompletteras med kommentarer kan informationen uppfattas som otillräcklig. Vi anser att 

utformningen av underlagen måste bestå av en balans mellan fasta alternativ och 

kompletterande information. För lite utrymme för egna kommentarer bidrar till att eleven 

kategoriseras in i de alternativ som anses vara mest passande, vilket inte alltid ger en helt sann 

bild av eleven. Om underlagen å andra sidan lämnar stort utrymme för kommentarer ger det 

större tolkningsmöjligheter om vad som är relevant information att överlämna och hur 

informationen som tas emot tolkas. En annan aspekt i balansgången mellan fasta alternativ 

och kompletterande information är tidsaspekten. Vi anser att det är mer arbetsamt att fylla i ett 

underlag där läraren själv ska tolka och beskriva elevens problematik än att bara kryssa i 

färdiga alternativ. Ett underlag som till största delen består av lärarens egna kommentarer ger 

nog en mer reell bild av eleven men tar mycket längre tid, vilket i sin tur kan resultera i att 

färre elever får ett överlämnande. Vi ställer oss frågande till vad som är viktigast; att det 

skrivs flera ganska allmänna underlag till fler elever eller ett fåtal mer djupgående.  

Det som Skolverket (2000b) beskriver angående hur för mycket information kring en elev kan 

påverka eleven negativt överensstämmer med vad Specialpedagogen på Gy 2 berättar om hur 

överlämningen fungerade i början. Hon beskriver att när kommunen inledde arbetet med 

överlämnandeunderlagen kunde de ibland bestå av mycket subjektiva bedömningar av eleven. 
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Genom samordningsgruppens återkopplingar till grundskolorna har informationsinnehållet 

utvecklats och upplevs i dag som till största delen relevant. Vi anser, i enighet med 

specialpedagogen på Gy 2, att det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till underlagen 

och hela tiden vara medveten om att det endast ger en bild av eleven. Genom att lyssna på 

eleven och lära känna den kan gymnasieskolan bilda sig en helhetsbild av eleven.   

I Skolverkets (2000b) studier framkom det att vissa gymnasieskolor föredrar att inte ta emot 

någon information från grundskolan, utan vill skapa sig en helt egen uppfattning av den nya 

eleven. Även vissa grundskolor beskriver att de inte vill lämna över information, då de är 

oroliga för att informationen kan skada eleven genom att skapa negativa förväntningar 

(Skolverket 2000a). Till skillnad från de studierna anser våra intervjudeltagare från 

gymnasieskolorna att det inte finns någon begränsning för hur mycket information som kan 

lämnas över, så länge den betraktas som relevant. Alla deltagare från gymnasieskolorna 

menar att de har användning av överlämnadeunderlagen och att de uppskattar grundskolornas 

ansträngningar. Även om de inte kan försäkra oss om att alla berörda lärare tar tillvara på den 

överlämnade informationen upplevde de att de flesta lärare gör det. Bland annat används 

underlagen för att individualisera undervisningen. Vi tror att det vore bra om 

gymnasieskolorna i större utsträckning tydliggör för grundskolorna hur viktig deras 

ansträngningar med underlagen är, inte minst för att grundskollärarna ska känna sig 

motiverade att fortsätta göra bra överlämnanden.  

Under intervjuerna diskuterades vad som betraktas som relevant information till viss del, men 

intervjudeltagarna beskrev inte dess innebörd speciellt ingående. Vi tror att detta kan bero på 

att det är svårt att ge en allmän beskrivning av relevant information, eftersom varje elev är 

unik och därav kräver enskilda förklaringar i överlämnandet. Vi anser dock att det är viktigt 

att överlämnandeunderlagen inte bara fokuserar på elevens brister, utan även beskriver hur 

skolan har bemött och arbetat med eleven. Vi menar att skolmiljön kan vara en bidragande 

faktor till att eleven är i behov av särskilt stöd därför är det viktigt att även den 

uppmärksammas vid överlämnandet.  

Innan vi påbörjade våra intervjuer antog vi att de individuella utvecklingsplanerna skulle 

beskrivas som ett komplement till överlämnadeunderlagen av de intervjuade, men så var inte 

fallet. Det visade sig i stället att individuella utvecklingsplanerna hittills inte har lämnats över 

mellan grundskolan och gymnasieskolan och att de intervjuade var osäkra på om de 
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överhuvudtaget skulle lämnas över i framtiden. Även om arbetet med individuella 

utvecklingsplaner nyss har påbörjats fick vi alltså inte uppfattningen att de skulle användas 

som ett hjälpmedel vid övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan. Vi anser att det 

är synd att det inte finns några intentioner att använda dem, då vi tror att de kan vara till stor 

hjälp för att ge en helhetsbild av elevens kunskaper och utveckling.  

   

6.1.3 Samsyn mellan grundskolan och gymnasieskolan  

Ett av de teman vi använde oss av under våra intervjuer behandlade hur skolorna har 

organiserat undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Vår tanke med det temat var 

inte att analysera hur de utformat undervisningen i sig, utan snarare att undersöka om 

grundskolorna och gymnasieskolorna har organiserat undervisningen på ett liknande sätt.  

Under intervjuerna framkom det att alla skolor, både grundskolorna och gymnasieskolorna, 

har stödundervisning som i någon form är förlagd i liten grupp. Intressant är att grundskolorna 

inte hade vetskap om att gymnasieskolorna hade någon form av stödundervisning på de 

nationella programmen, vilket vi tror kan härledas till bristande insyn i gymnasieskolans 

verksamhet.   

Både grundskolorna och gymnasieskolorna gav intrycket av att de inte har så stor insyn i 

varandras verksamheter, vilket även är ett problem som Skolverket (2000b) belyser. Vi anser 

att det är viktigt att ha insyn i varandras verksamheter, då det bidrar till en förståelse för de 

andras arbete med eleverna. Bristande insyn tror vi leder till att man i större utsträckning 

kritiserar den angränsande verksamheten.   

Den bristande insynen kan bero på att grundskolan och gymnasieskolan inte tillhör samma 

förvaltning eller att de inte arbetar efter samma läroplaner och därför blir de två skilda 

verksamheter (Skolverket 2000b). Vi tror även att studie- och yrkesvägledaren på Gr 1 har en 

poäng då han framhåller att det stora antalet verksamma lärare på grundskolan och 

gymnasieskolan gör att det skulle krävas en alltför stor organisation för att aktivt arbeta för att 

öka insynen. Vi tror dock inte att det är en omöjlighet men det kräver mycket tid och framför 

allt stort engagemang.       

Lpo 94 förespråkar att grundskolan och gymnasieskolan ska samverka och samarbeta. En väg 

till att få ett fungerande samarbete är bland annat att ha samsyn i bemötandet av elever i 
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behov av särskilt stöd (Öhlmér 2005). Intervjudeltagarna medger att det inte finns något aktivt 

arbete för att öka samsynen mellan grundskolan och gymnasieskolan. Alla menar att det är 

viktigt med samsyn i vissa sammanhang, men eftersom grundskolan och gymnasieskolan är så 

pass skilda verksamheter är det ibland svårt att genomföra. Att gymnasieskolan är frivillig gör 

att de inte i samma utsträckning som grundskolan kan bestämma om eleven exempelvis ska 

ha extra stöd.   

En annan problematik kring samsyn mellan grundskolan och gymnasieskolan är kraven som 

ställs på eleven. I enlighet med rektorn på Gy 3 anser vi att det ska ställas högre krav på 

eleven ju äldre den blir. Även om grundskolans omsorgstänkande behövs för vissa elever 

även i gymnasiet måste de även ges möjlighet att utveckla ett eget ansvartagande, för att 

förberedas inför sitt kommande yrkesliv eller vidare studier. Det vi inte får glömma bort är att 

samsyn inte behöver betyda att alla elever ska bemötas på ett likadant sätt, utan samsyn kan 

betyda att alla elever ska bemötas utifrån sina individuella förutsättningar. Det vill säga 

samsyn kan vara att arbeta utifrån ett liknade pedagogiskt tankesätt där man individualiserar 

undervisningen. Ämnesläraren på Gr 3 gör oss påminda om att denna pedagogiska samsyn 

inte minst kan utvecklas genom dagens gemensamma kurser inom lärarprogrammet.    

6.2 Metoddiskussion 

För att välja en passande metod måste forskaren ta hänsyn till undersökningens syfte. Genom 

att göra en pilotstudie före denna studie kom vi fram till att kvalitativ intervju var den bäst 

lämpade metoden att använda för att besvara vårt syfte. Vi har förutom rena faktauppgifter 

gällande överlämningen från grundskolan till gymnasieskolan även tagit del av 

intervjudeltagarnas känslor och upplevelser av överlämnandet, vilket är ett av de främsta 

kriterier för att välja kvalitativ intervju (Kvale 1997).  

Beträffande vårt urval av intervjupersoner upplevde vi att sex stycken intervjuer var 

tillräckligt många för att kunna besvara vårt syfte men samtidigt tillräckligt få för att hinna 

genomföra inom ramen för uppsatsskrivandet. Eftersom vi har riktat in oss på skolor som är 

speciellt beroende av en fungerande överlämning, då de har procentuellt sett flest elever i 

behov av särskilt stöd, kan vi inte generalisera resultaten för hela kommunen. Om vi 

intervjuat motsvarande personer på de skolorna som har liten andel elever i behov av särskilt 

stöd hade resultaten kanske blivit annorlunda. Däremot tror vi att bytet av grundskola, från 
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skolan med tredje största andelen sökande till våra gymnasieskolor till skolan på fjärde plats, 

inte har påverkat vårt resultat då den procentuella skillnaden mellan dessa var mycket liten.   

Intervjuerna genomfördes med fyra teman som intervjuunderlag. Vi anser att de har fungerat 

mycket bra under våra intervjuer eftersom de öppnade upp så att de intervjuade har berättat 

fritt utifrån varje ämne. Våra teman har även varit till stor hjälp för strukturen i hela uppsatsen 

då vi vid ett flertal tillfällen har utgått ifrån dem. Trots att det första temat, organisering av 

undervisningen för elever i behov av särskilt stöd, inte har så stor tyngd för innehållet i vår 

uppsats har det varit ett bra tema att starta intervjun med. De intervjuade var mycket insatta i 

detta ämne och intervjuerna kom i gång på ett positivt sätt.   

Vi genomförde en parintervju med en specialpedagog och en rektor. Vi upplevde inte att 

maktförhållandet var något problem, utan deltagarna kompletterade varandra så vi fick en 

övergripande och bra bild av deras tankar. Vidare har vi under våra intervjuer tagit hänsyn till 

de forskningsetiska principer som Vetenskapliga rådet (2002) har tagit fram, vilket har gjort 

att alla intervjuer har genomförts på de intervjuades villkor.     

Under våra intervjuer har vi blivit medvetna om att man tolkar resultaten under hela 

undersökningsprocessen och hela tiden kommer fram till nya insikter. Dels blev vi mer 

kunnig på områden och dels blev det tydligare vilken information som är relevant att fokusera 

på för att besvara uppsatsens syfte. När vi har bearbetat våra intervjuer har använt oss av 

narrativ strukturering, meningskoncentrering och meningskategorisering för att få fram ett 

relevant resultat. Vi har sedan tolkat resultatet utifrån teorin i vår bakgrundstext. Resultaten 

från en intervjuundersökning blir alltså till viss del beroende av forskarens tolkningar av vad 

som är relevant information.  

I vår studie har varje intervju varit unik på grund av att intervjupersonerna har representerat 

olika arbetsgrupper i verksamheten. Varje person har bidragit med olika delar, eftersom de har 

fått berätta fritt inom respektive tema utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Vi anser att 

vår studies reliabilitet i vissa avseenden är hög, då en undersökning med liknade 

intervjuunderlag och med en likartad deltagarsammansättning i vår undersökningskommun 

skulle ge ett överensstämmande resultat. Skulle däremot undersökningen genomföras i en 

annan kommun skulle resultatet bli annorlunda såvida de inte har samma rutiner för 

överlämnandet som vår undersökningskommun.  
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Kvale (1997) beskriver hur ledande frågor under en intervju ibland kan vara nödvändiga för 

att få fram den information forskaren söker. Vi upplevde att när de intervjuade skulle beskriva 

känslor var ledande frågor mer nödvändiga än när de endast skulle beskriva överlämningens 

praktiska delar. Cohen m fl (2000) menar att ledande frågor sänker en undersöknings 

reliabilitet. Vi anser dock att de ledande frågorna har varit mycket användbara för att nå de 

resultat som krävdes för att kunna besvara uppsatsens syfte.  

Vi anser vidare att undersökning har hög validitet, då vår metod har gett oss de svar som den 

avsåg att undersöka. Eftersom ämnesområdet var så pass nytt för oss vill vi hävda att vi inte 

hade några förutfattade åsikter av vilka resultat vi skulle nå innan undersökningen påbörjades. 

Vi har även aktivt försökt att bemöta alla uppgifter på ett kritiskt och reflekterade sätt. Vi vill 

dock understryka det som Kvale (1997) tydliggör. En undersökning kan aldrig ha 

hundraprocentig validitet, eftersom det alltid finns faktorer som påverkar resultatet. 

Kvalitativa intervjuer där människor interagerar med varandra påverkar alltid metodens 

reliabilitet och validitet.  

Sammanfattningsvis bedömer vi att vår metods reliabilitet är relativt hög, den försämras dock 

på grund av våra ledande frågor och för att människor hela tiden förändrar sitt sätt att betrakta 

och bemöta omvärlden. Vi anser även att metodens validitet är relativt hög.     

      

7. Slutord 

I vår undersökning har vi kommit fram till att rutinerna för överlämningen från grundskolan 

till gymnasieskolan har utvecklats under de senaste åren. Vi upplever att denna positiva 

förändring återfinns i hela Sverige, men vi kan dock endast uttala oss om vår 

undersökningskommun. Intervjudeltagarna beskriver att överlämningen idag fungerar på ett 

bra sätt både vad gäller dess organisation och innehåll.   

Vi upplever att det pedagogiska överlämnadeunderlagen är utformade på ett tydligt sätt med 

en bra balans mellan fasta svarsalternativ och utrymme för kompletterande kommentarer. Det 

som framkom under intervjuerna var att informationen ibland fokuserar alltför mycket på 

elevens brister och utelämnar vad skolan har gjort för att hjälpa eleven. Vi anser att det är 
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viktigt att inte glömma bort att beskriva skolans hjälpinsatser eftersom problem ibland kan 

härledas till samspelet mellan eleven och skolan.   

Vår undersökning har även syftat till att studera hur intervjudeltagarna upplever samsynen på 

elever i behov av särskilt stöd och i vilken utsträckning de har insyn i varandras verksamheter. 

Inom detta område har vi upptäckt att det finns brister. Vi tror att det finns stora vinster med 

insyn i den angränsande verksamheten. Från grundskolan sett är det viktigt att ha vetskap om 

vad som väntar eleven när den kommer till gymnasieskolan och från gymnasiets sida är det 

viktigt att ha kunskap om elevens grundskolebakgrund, detta inte minst för att kunna anpassa 

undervisningen därefter. Vi är inte lika övertygade om vikten av samsyn eftersom, precis som 

flera intervjudeltagare påpekar, grundskolan och gymnasieskolan är två skilda verksamheter 

som möter elever i olika åldrar. Ju äldre elever blir desto mer ansvar måste läggas på dem för 

att de ska få möjlighet att utvecklas. Samsyn måste i dessa fall definieras som att möta eleven 

utifrån dess individuella förutsättningar för att den ska ha något värde.  

Under vår studie har det framkommit uppgifter som vi finner intressanta att undersöka vidare. 

Vi fick uppfattningen om att lärare på grundskolan är osäkra på om gymnasieskolan verkligen 

använder överlämnadeunderlagen, därför skulle det vara intressant att studera hur 

ämneslärarna på gymnasieskolan tar tillvara på den information som lämnas över. Förslag på 

frågeställning kan vara; hur hanterar och använder ämneslärarna underlagen i sin 

undervisning?  

Det som framkom i undersökningen var även att informationsöverlämningen för elever som 

söker till en gymnasieutbildning i en annan kommun inte fungerar. En forskningsfråga som 

därav kan ställas är; hur kan informationsöverlämningen över kommungränserna utvecklas?  

Ytterligare uppgifter som framkom under studien som inte riktigt hör till uppsatsens 

ämnesområde, men som vi anser är mycket intressanta, är det faktum att elever som fått 

stödundervisning i liten grupp i grundskolan tendrar att avböja liknade stödundervisning när 

de börjar på gymnasiet. Vi frågar oss; hur påverkar stödundervisning i liten grupp elevens 

fortsatta studier? 
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Intervjuguide för intervju med grundskola  

Organiseringen av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 
- Vilka får specialundervisning och vad grundas behoven i  
- Under vilka former får eleverna hjälp    

Organiseringen för överlämningen av elever i behov av särskilt stöd 
- Finns det riktlinjer eller handlingsplaner ( i kommunen/ på skolan) 
- Finns det andra rutiner, typ konferenser, möten etc.  
- Vilka är inblandade i överlämningen 
- Utveckling av överlämningsarbetet (förbättringar, problem)    

Överlämningens innehåll beträffande  
Pedagogisk information 
Psykosocial information 
Medicinsk information  

- Viktig och oviktig information 
- Hinder i informationsöverlämnandet 
- Gymnasieskolans tydlighet i vilken information som är relevant 
- Gymnasieskolans respons på informationen   

Samsyn mellan skolformerna 
- …om vilken information som är viktig att överföra respektive ta emot 
- … om vilka elever som är i behov av särskilt stöd  
- … i undervisningens utformning för elever i behov av särskilt stöd 
- Vikten av samsyn 
- utvecklingen av samsynen 
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Intervjuguide för intervju med gymnasieskolan  

Organiseringen av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd 
- Vilka får specialundervisning och vad grundas behoven i (information från 

överlämningen, kunskapstester mm) 
- Under vilka former får eleverna hjälp     

Organiseringen för överlämningen av elever i behov av särskilt stöd 
- Finns det riktlinjer eller handlingsplaner ( i kommunen/ på skolan) 
- Finns det andra rutiner, typ konferenser, möten, introduktionsdagar etc.  
- Vilka är inblandade i överlämningen 
- Utveckling av överlämningsarbetet (förbättringar, problem)    

Överlämningens innehåll beträffande  
Pedagogisk information 
Psykosocial information 
Medicinsk information  

- Viktig och oviktig information 
- Hinder i informationsöverlämnandet 
- Ger grundskolan relevant information och vad gör ni för att vara tydliga om 

vilken information ni vill ha 
- Hur tar ni hänsyn till informationen som ni fått av grundskolan vid er 

undervisning 
- Konsekvenser av ”för mycket” information   

Samsyn mellan skolformerna 
- …om vilken information som är viktig att överföra respektive ta emot 
- … om vilka elever som är i behov av särskilt stöd  
- … i undervisningens utformning för elever i behov av särskilt stöd 
- Vikten av samsyn 
-  Utveckling av samsynen  
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