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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av 

överlämningar mellan låg- och mellanstadiet. Uppsatsen belyser även samverkan och 

dokumentation, två avgörande faktorer för en lyckad överlämning enligt Skolverket (2014, s. 28).  

I uppsatsen har vi intervjuat åtta verksamma lärare i låg- och mellanstadiet. Svaren i intervjuerna 

har sedan tolkats utifrån en fenomenografisk ansats och resultatet har kategoriserats i sex olika 

beskrivningskategorier.  

 

Intervjuundersökningen visade att vår undersökningskommun saknar tydliga riktlinjer för hur en 

överlämning ska gå till. Resultatet i studien visade att lärarana uppfattade överlämningar lika men 

att de gåt tillväga på olika sätt. Lärarna hade olika erfarenheter av överlämningar. En del hade bra 

erfarenheter medan vissa av de intervjuade lärarna hade mindre bra erfarenheter. Studien visade 

att det fanns stora likheter mellan låg- och mellanstadielärares uppfattningar om överlämningar. 

En skillnad var dock att de intervjuade lågstadielärarna använde sig av de riktlinjer som fanns på 

skolorna, vilket mellanstadielärarna inte gjorde. Det visade sig även att lärare vill ha olika 

elevinformation vid överlämningarna, vissa lärare vill veta det kunskapsmässiga om eleverna 

medan andra lärare vill veta elevernas sociala sidor. Resultatet i uppsatsen visade att de 

intervjuande lärarna ansåg att samverkan var olika hög.   

 

Nyckelord: Överlämning, Samverkan, Dokumentation, Fenomenografi   
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Inledning 

Som blivande lärare i årskurs F-3 och årskurs 4-6 ville vi ta reda på hur överlämningar mellan 

lågstadiet och mellanstadiet går till. Vi ville ta reda på hur elevinformationen överlämnas mellan 

lärare från lågstadiet till mellanstadiet samt ta reda på hur lärare ser på samverkan vid dessa 

överlämningar. Vi anser att den kunskap vi förskaffat oss under vår utbildning inte täcker denna 

aspekt vilket är något vi måste kunna när vi kommer ut i arbetslivet. 

 

Samverkan och samarbete är något som vi anser vara ”A och O” vid en överlämning eftersom de 

flesta elever tillbringar en större del av sin dag i skolverksamheten. En god samverkan är när det 

finns en tydlig dialog mellan lärare, lärare och vårdnadshavare och lärare och elever. Vi anser att 

alla som verkar i skolan bör vara införstådda vad samverkan innebär.  

 

Under våra VFU perioder och utifrån våra egna erfarenheter har vi stött på nya elever men även 

elever som lämnat skolan. Vår uppfattning är att det brister i elevinformation vid dessa 

överlämningar. Med utgångspunkt i de överlämningar som vi kommit i kontakt med fick vi ett 

intresse av att skriva om detta och forska vidare i ämnet överlämningar.  

 

Vi vill tacka vår handledare Emma Laurin för all hjälp med att föra arbetet framåt och för ett 

stort engagemang och sedan vill vi tacka alla lärare som har ställt upp på intervjuer, utan er hade 

vi inte kunnat genomföra denna studie.  
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Bakgrund 

En elev är med om minst sex övergångar under sin skoltid. Det är övergången mellan förskolan, 

förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan. I grundskolan sker övergångar mellan lågstadiet, 

mellanstadiet och högstadiet. Om en elev sedan flyttar under sin studietid kan det bli ännu fler 

övergångar.   

 

Skolverket (2014, s. 8) skriver att när en elev byter verksamhet ska samverkan ske för att stötta 

elevens övergång. Skolans uppdrag är att samarbeta för att stödja en allsidig utveckling hos barn, 

samt stödja dem i ett långsiktigt lärandeperspektiv. De elever som är i behov av särskilt stöd ska 

uppmärksammas extra vid byte av verksamhet för att inte förlora viktig pedagogisk information 

om eleven. 

 

En överlämning består av samverkan och dokumentation, det vill säga att pedagoger från 

avlämnande verksamhet lämnar över information om elever till mottagande verksamhet. Vid en 

överlämning lyfter Skolverket (2014, s. 9) fram vikten av dokumentationen i skolan, att den 

behöver hålla en hög professionell nivå för att fungera positivt för elever vid överlämningar. Det 

är även viktigt för lärare att dokumentera för att vårdnadshavare ska kunna se hur det går för sitt 

barn i skolan. En överlämnings primära uppgift är att avlämnande skola lämnar viktig 

information om en elev till den mottagande skolan. Det är sedan den mottagande skolan som 

bestämmer vad de gör av den information de fått. En välfungerande överlämning är viktig för en 

elev och det är skolans ansvar att se till att den sköts rätt (Skolverket, 2014, s. 9). En förälder som 

bloggar skriver att det är viktigt att en överlämning bland annat består av en bra dokumentation. 

En överlämning menar Aggie är viktig då det underlättar för eleven till vidare utveckling och att 

om en elev har haft det svårt i skolan ska den inte behöva få samma start på den nya skolan. Hon 

menar att de lärare som säger att de inte vill få någon informaiotn om eleven, för att den får en 

förutfattad mening, hånar barn och unga.  

Visst det tar lite tid nu, men vi har igen det mångdubblet i höst. Tidsmässigt och 
känslomässigt. Och vi gör det väl för våra älskade ungars skull, ja, för allas skull… 
(Öhman, Aggie, 2015). 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s. 17) står det att eleven ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. 

För att skolan ska kunna hålla hög kvalitet krävs att lärare följer de mål och riktlinjer som finns. 

Lärare behöver därför dokumentera sina elevers kunskapsutveckling. Det kräver även att lärare 

gör en bra överlämning till mottagande verksamhet samt att den mottagande verksamheten tar till 

vara på den information som överlämnas. Vissa skolor har kommit längre än andra i att utveckla 

och förbättra arbetsformer och rutiner vid överlämningar. Om en överlämning har struktur och 
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rutiner kommer det sannolikt att gynna alla elever, elever i behov av särskilt stöd men även de 

elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2014, s. 28).  

 

Hur en överlämning kan gå till finns det tydliga riktlinjer (se bilaga 4) om men det saknas 

nationella handlingsplaner för hur en överlämning ska gå till (Skolverket, 2014, s. 42). Det blir 

oftast den enskilda skolan som bestämmer riktlinjer och handlingsplaner vid en överlämning. 

Inom kommuner skiljer det sig vid överlämningar, både gällande rutiner och vilken 

elevinformation som lämnas (Skolverket, 2000, s. 26).  

 

Vi har valt att studera lärares föreställningar om överlämningar mellan låg- och mellanstadiet, 

eftersom det troligtvis finns mycket kunskap om hur en överlämning kan gå till och vad som gör 

överlämningar framgångsrika men i princip ingen forskning om lärares uppfattningar och åsikter. 

Vi vill med detta arbete uppmärksamma denna aspekt. 



Forskningsöversikt 

I kapitlet nedan följer en beskrivning om forskning som är relevant för vår studie. Vi har delat in 

de olika begreppen i teman där vi tar upp relevant empirisk forskning om huvudtemat.  

Överlämning 

Vi har inte hittat någon tidigare forskning om överlämningar mellan låg- och mellanstadiet, som 

vi riktat in oss på i denna studie. En anledning till det kan vara att det är ett nytt fenomen med 

lärarinriktningar F-3 och 4-6 i och med den nya lärarutbildningen. Tidigare har utbildningen sett 

annorlunda ut och lärare har då blivit behöriga i årskurserna 1-6 vilket betyder att de kunnat ta en 

klass i årskurs 1 och sedan följt dem till årskurs 6. Då har de inte gjort någon överlämning mellan 

låg- och mellanstadiet. Antagligen kommer det komma mer forskning kring detta om några år när 

den nya lärarutbildningen funnits ett tag. I och med att vi inte kunnat hitta någon forskning kring 

överlämningar från låg- och mellanstadiet har vi istället valt att skriva om överlämningar i 

allmänhet, det vill säga mellan alla olika stadier. 

Olika perspektiv på över lämning  

En överlämning är något som sker när en elev är med om en övergång från en pedagogisk 

verksamhet till en annan. Elever är under sin skoltid med om sex övergångar eller fler. En 

övergång sker när eleven byter verksamhet från mellan förskolan, förskoleklass, grundskolan och 

gymnasieskolan. Pedagogen från avlämnande verksamhet lämnar då över information om eleven 

till mottagande verksamhet. Om en elev byter verksamhet under en termin sker även då en 

övergång och en överlämning ska göras från avlämnande verksamhet till mottagande verksamhet 

(Skolverket, 2011, s. 16).  

 

En av lärarna i Jennungs och Klassons rapport som handlar om samverkan mellan förskolan och 

förskoleklass (2013, s. 24) ansåg att en överlämning är en rapportering där en del information 

består av ett papper med information om gruppen, vad den har gjort och hur den fungerar. 

Läraren menar även att viss information ska lämnas muntligt. Samma lärare ansåg att det är 

viktigt att det finns en röd tråd och att dialogen är öppen. Studien visar även att nästan alla lärare 

ansåg att en överlämning är till för att visa barns starka och positiva sidor. De menar på att de får 

en förståelse för varje elevs behov och att det kan hjälpa lärarna i den nya verksamheten (Jennung 

& Klasson, 2013, s. 30).  

 

Det finns inga bestämmelser för hur en överlämning ska gå till. Skolverket (2014, s. 40) skriver 

om riktlinjer lärare kan förhålla sig till inför en överlämning. Vilken personal som ska vara 
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närvarande vid en överlämning finns det heller inte några bestämmelser om, utan det är upp till 

respektive skola att bestämma vilka som ska vara närvarande vid en överlämning (Skolverket, 

2014, s. 12). Skolverket (2014, s. 18-19)  menar emellertid att elevhälsan och specialpedagogen har 

en betydande roll vid en överlämning då de kan ge stöd och vägledning till den mottagande 

läraren om extra anpassningar. 

Lärares o l ika syn på över lämning  

Alatalo, Meier och Frank (2014, s. 42) har gjort en forskningsrapport där de beskriver pedagogers 

erfarenheter av överlämningar mellan förskola och förskoleklass. Rapporten visar att pedagoger i 

förskoleklass vill ha en beskrivning av barnens utveckling för att kunna möta och utmana 

utvecklingen samtidigt som de påpekar vikten av att möta barnen med nya ögon. Vissa pedagoger 

vill veta mer om barnens sociala utveckling än om deras färdigheter, samtidigt som andra vill veta 

mer om barnens intressen för att få kunskap om vad de är intresserade av och kan behöva. Alltså 

finns det olika önskningar om vad som ska tas upp vid en överlämning. Detta är något som en 

lärare i Jennung och Klassons studie (2013, s. 24) framhåller, att det vid en överlämning är viktigt 

att få relevant information om eleven. Vad som då är relevant information är upp till den 

mottagande läraren vilket kan påvisas genom att en annan lärare i samma studie endast vill ha 

elevens bakgrund, vilka erfarenheter har eleven. I en annan studie, om informationsöverlämning 

mellan lärare i årskurs 3 och 4, har lärarna svarat i enkäter och även där konstaterat att det ibland 

är irrelevant information som lämnas över, exempelvis hemförhållanden (Börjesson & Levenmyr-

Jansson, 2011, s. 35).  

 

Dunlop (2003, s. 14) har gjort en studie om överlämning från tidiga skolåren in i skolan i 

Scotland där hon skriver att det är viktigt att avsätta tid vid ett överlämningssamtal för att få till 

en bra process mellan överlämnande och mottagande lärare. I Börjesson och Levenmyr-Janssons 

studie (2011) svarade lärarna på en öppen fråga om vad som skulle kunna förbättras vid 

överlämningar. Det visar sig att de flesta lärarna svarade att det är viktigt att de får tid på sig att 

sitta ner och ha en överlämning. Oftast får lärarna alldeles för kort tid på sig vid ett 

överlämningssamtal (Börjesson & Levenmyr-Jansson, 2011, s. 35). Tid för ett överlämningssamtal 

är något som lärarna i Wolmar och Carlssons examensarbete även de ansåg vara en av de 

stressfaktorer som kan uppstå vid en överlämningsprocess. Samverkan är ändå grunden och är 

den bristfällig blir tiden knapp och det blir stressigt (Wolmar & Carlsson, 2010, s. 28).  

 

Det framkom i Alatalo, Meier och Franks studie (2014, s. 41) att fokus vid överlämningarna 

hamnade på de barn som kommit långt i sin utveckling och de som hade det svårt. Pedagogerna i 

studien menade att de inte fick veta så mycket om de elever som låg i mitten, kunskapsmässigt, 

vid överlämningar. Samma problematik kan tänkas uppstå även vid överlämningar i grundskolan, 
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att fokus hamnar på de elever i behov av särskilt stöd samt de elever som ligger väldigt långt fram 

i sin utveckling. De andra eleverna hamnar i skymundan och slussas bara med. 

 

Något som sågs som ett hinder i överlämningarna var sekretessen som råder i förskolan och 

skolan. Pedagoger beskrev sekretessreglerna som en begränsande faktor för överlämnandet av 

information mellan skolformerna. De menade att sekretessen inte tolkas entydigt, vilket kunde 

påverka vilken information som överlämnades (Alatalo, Meier & Frank, 2014, s.43). 

 

Nedan beskriver vi sekretessen mer ingående för att få en förståelse för vad den betyder. 

Överlämning och sekretess  

Begreppet sekretess kommer av det latinska ordet secretus som betyder hemligt och 
innebär i lagens mening förbud att röja en uppgift vare sig det muntligen, genom att 
allmän handling lämnas ut eller på annat sätt (Bengtsson & Svensson, 2011, s. 306). 

 

Begreppet sekretess handlar inte enbart om tystnadsplikt så som att muntligt lämna ut 

sekretessbelagda uppgifter, utan det handlar även om handlingssekretess. Rimsten (2006, s. 72) 

skriver att tystnadsplikten gäller på livstid. Sekretessen slutar inte gälla angående den information 

man en gång kommit över på sitt arbete när man slutar. Inom skola och förskola finns det 

bestämmelser om sekretess för att skydda individen. 

 

Enligt skollagen (2010:800) är den person som är eller har varit verksam inom skolan under 

tystnadsplikt och får därför inte föra vidare information om elever. I skolans värld har 

förskolepersonalen och fritidshemmets personal hårdare sekretess än grundskollärarna och 

det är för att skola och barnomsorg är olika myndigheter (Lindelöw & Olsson, 1992, s. 67). 

I grundskolan finns två typer av sekretessgrader, stark sekretess och mindre stark sekretess. 

När det gäller uppgifter om en elevs förhållande hos psykolog eller kurator är det den 

starka sekretessen som gäller, oavsett om det gäller undersökning eller behandling. Den 

mindre starka sekretessen gäller när det handlar om uppgifter om en elevs personliga 

förhållande till en förälder, syskon, kamrat eller granne (Rimsten, 2006, s. 86). 

 

Sekretessen gäller inte om läraren får samtycke av föräldrarna. Om läraren har fått 

föräldramedgivande kan hen säga det som de kommit överens om med föräldrarna, då ett 

samtycke från föräldrar häver sekretessen (Lindelöw & Olsson, 1992, s. 79). 

Framgångs faktorer  v id över lämning 

Skolverket (2014, s. 28) skriver om tre framgångsfaktorer som visat sig vara framgångsrika vid 

överlämningar. Den första faktorn handlar om förtroendefullt samarbete mellan 
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förskolan/skolan och vårdnadshavare. Den andra faktorn beskriver vikten av samverkan och 

synkronisering och den tredje faktorn belyser vikten av professionell dokumentation av eleverna. 

 

Förtroendefullt samarbete mellan förskolan/skolan och vårdnadshavare 

Det är viktigt att lärare, elev och vårdnadshavare har en god relation, detta har visat sig vara den 

allra viktigaste framgångsfaktorn vid överlämningar. I Wolmar och Carlssons studie (2010, s. 26) 

anser de intervjuade att det är viktigt med en gemensam handlingsplan så att båda 

verksamheterna jobbar mot samma mål. Det sker ett informationsmöte på skolan som rektorn 

ansvarar för där vårdnadshavaren får komma och ta del av viktig information. Detta visade sig 

vara en av deras framgångsfaktorer för att kunna skapa struktur och att få övergången så bra som 

möjlig för eleven (Wolmar & Carlsson, 2010, s. 26). När vårdnadshavare känner förtroende för 

läraren blir de mer positiva till den information som lämnas över till mottagande verksamhet. Om 

en elev är i behov av särskilt stöd blir detta förtroendefulla samarbete av stor vikt. Om ett 

åtgärdsprogram ska tas fram ska elev och vårdnadshavare ges möjlighet att delta. Det är viktigt att 

vårdnadshavare känner sig delaktig i sitt barns skolgång (Skolverket, 2014, s. 29). 

 

Samverkan och synkronisering  

Samverkan vid överlämningar är avgörande för att det ska bli bra för eleven. Samverkan måste 

ske mellan den avlämnande verksamhet och den mottagande verksamheten och även ibland 

mellan andra parter. För att en samverkan ska vara lyckad lyfter Skolverket (2014, s. 31) fram 

styrning, struktur och samsyn. Med styrning menas att de personerna på ledningsnivå utformar 

gemensamma rutiner för överlämningar. Strukturen vid en lyckad samverkan handlar om att 

tydliggöra vilka elever pedagogerna ska samverka om. Samsyn innebär att de som samverkar har 

förståelse och respekt för varandras uppdrag. 

 

Professionell dokumentation  

I skollagen finns det krav om dokumentation när det gäller Individuell utvecklingsplan (IUP), 

utredningar och åtgärdsprogram etc. Det är viktigt att lärare följer dessa bestämmelser och att de 

utför en dokumentation av sina elever som håller en hög professionell nivå. Dokumentationen 

ska vara kortfattad och konkret med ett sakligt innehåll utan värderande ord. Om 

dokumentationen håller en professionell nivå menar Skolverket (2014, s. 32) att vårdnadshavare 

ofta är positiva till den dokumentation som lämnas vidare vid en överlämning. 

Samverkan 

Som vi nämt ovan har vi inte hittat någon tidigare forskning om lärares uppfattningar och 

erfarenheter om samverkan mellan låg- och mellanstadiet vilket vår studie syftar till att undersöka. 

Vi har istället valt att skriva om lärares uppfattningar och erfarenheter om samverkan i skolan. 
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Olika perspektiv på samverkan 

En av frågorna som studien riktar fokus mot är hur lärares erfarenheter och uppfattningar om 

hur samverkan fungerar vid en överlämning. Begreppet samverkan förklaras enligt Norstedts 

ordbok som ”gemensamt handlande för ett visst syfte” (Norstedt, 1999, s. 1033). Begreppet 

samverkan är ett kombinerat begrepp som kan ha olika innebörd beroende på vilken aspekt och 

frågeställning begreppet utgår ifrån. En generell definition av samverkan kan ställas upp i tre 

aspekter: 

• Målinriktade handlingar 

• En avgränsad målgrupp 

• Ett definierat problem och ett klart syfte. 

Dessa tre aspekter bör riktas mot tre huvudfrågor Vilka samverkar vi om? Varför samverkar vi? 

Vad gör vi när vi samverkar? (SOU, 2010:95, s. 175). Detta är mer en generell begreppsdefinition 

och måste därför beskrivas ytterligare när det handlar specifikt om samverkan i skolans värld. 

Samverkan utifrån en helhetssyn på de samverkande verksamheterna handlar om en 

samarbetssituation som kan leda till att verksamheterna planerar långsiktiga mål samt utvecklar 

och diskuterar gemensamt vilket förhållningssätt till undervisningen som ska vara i fokus (Kärrby, 

2000, s. 16 )  

Lärares o l ika syn på samverkan 

Enligt tidigare forskning finns det många fasta rutiner och traditioner i skolan och det är en svår 

process att förändra och förbättra dessa. Kärrby (2000, s. 17) visar på att det finns olika 

föreställningar om utveckling, kunskap och vilka metoder som var användbara. Hon menar att 

det krävs att lärare har en vilja att förändra och att skapa en förståelse för varandra, och på så sätt 

bidra till att frambringa en fungerande samverkan mellan verksamheterna. 

 

Wolmar och Carlsson (2010) har gjort en studie om samverkan mellan förskola och skola ur ett 

lärarperspektiv. Studien visar att de lärarna uttrycker att samverkan är viktigt då det skapar en 

djupare förståelse kring arbetssätt och förhållanden mellan de olika parterna, det vill säga mellan 

vårdnadshavare, personal och eleven. Lärarna anser att samverkans betydelse ska vara en central 

utgångspunkt vid ett överlämningssamtal (Wolmar & Carlsson, 2010, s. 25). Lärarna i både 

förskolan och förskoleklass i den studien tycker att samverkan ska involvera den inblandade 

personal som arbetar med barnet. Samverkan runt en klass är något positivt och det är en 

arbetsprocess inom arbetslaget och kan även sammanflätas med andra klasser (Wolmar & 

Carlsson, 2010, s. 26).  
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Alatalo, Meier och Franks studie (2014) visar att en av lärarna anser att samarbetet måste få en 

bättre struktur eftersom båda verksamheterna verkar under stressiga förhållanden. Hon tycker att 

tiden inte räcker till vid överlämningssamtalen då det är mycket som ska tas upp (Alatalo, Meier 

& Frank, 2014, s. 43). Studien visar  också att om kommunikationen och samarbetet inte fungerar 

uppstår det problematik mellan verksamheterna och fördomar växer fram (Alatalo, Meier & 

Frank, 2014, s. 46). Detta har även Ackesjö (2012, s. 96) och Fast (2007, s. 150) påvisat i sina 

studier, där avståndet mellan verksamheterna är för stort och samarbetet oftast uteblir. 

 

I Läroplanen står det att elever inom skolväsendet ”ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära” 

(Skolverket, 2011, s. 7). I Wolmar och Carlssons studie (2010, s. 29) visar de på att om samverkan 

fungerar gör det att verksamheterna får en djupare förståelse för varandra och det blir bättre 

förhållande för elevens fortsatta utveckling och lärande. Om de delar varandras erfarenheter blir 

samspelet mellan verksamheterna bättre. Dock visar det sig i Alatalo, Meier och Franks studie 

(2014, s. 39) att samtliga förskolelärare ansåg att det är förskoleklassen som bestämmer när och 

under vilka villkor som överlämningarna ska ske.  

 

I studien som Wolmar och Carlsson (2010, s. 34) gjorde visade det att om en överlämning sker 

handlar den oftast om elever i behov av särskilt stöd, det är något de ställer sig kritiska till. 

 

En kritisk reflektion handlar om hur det kommer sig att överlämningssamtalens funktion 
inte ses som ett redskap för varje enskilt barn, oavsett om det är i behov av särskilt stöd 
eller inte. Överlämningssamtalens funktion vid samverkan mellan förskola och skola ska 
varje enskilt barn ges stöd till ett livslång lärande, ur ett yrkesetiskt perspektiv (Wolmar & 
Carlsson, 2010, s. 34). 

 

Vi anser därför att det är viktigt att lyfta fram denna studie då det finns så lite forskning om 

lärares erfarenheter och uppfattningar om hur samverkan fungerar vid en överlämning. 

Framgångs faktorer  v id samverkan 

Begreppet samverkan handlar om målinriktade handlingar där samverkan inom skolväsendet är 

nödvändig för att eleven ska slippa ”bollas runt”. Vid överlämningar är samverkan kring barn och 

elever avgörande. Överlämningarna är till för att arbeta förebyggande för eleven och hjälpa till att 

sätta in resurser tidigt men även att få eleven och vårdnadshavare så delaktiga som möjligt för att 

utveckla eleven och dess lärande (, 2014, s. 30-31). 

 

Socialstyrelsen lyfter fram tre framgångsfaktorer vid samverkan vid en överlämning, styrning, 

struktur och samsyn (Socialstyrelsen, 2007, s. 17).  
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Styrning – Att rektorer och förskolechefen skapar förutsättningar så att personalen ska kunna ha 

samtal vid överlämningar är en viktig faktor. Att huvudmän skapar gemensamma rutiner för hur 

överlämningar ska gå till hjälper till att skapa kontinuitet och elevens fortsatta lärande. Detta 

handlar om styrning, men styrning handlar även om att man på ledningsnivå tar ställning till målet 

med samverkan, legitimerar samverkan samt ger mandat och resurser. Om ledningsnivån gör 

detta följs det systematiska kvalitetsarbete som huvudmän, förskolor och skolor ska bedriva och 

bygger en förutsättning för långtidsverkande samverkan (Socialstyrelsen, 2007, s. 17).  

Struktur – För att samverkan ska bli så bra som möjligt krävs det att det finns en tydlig struktur. 

Med struktur menar socialstyrelsen att det ska vara tydligt vad gäller mål, målgrupp samt rutiner 

för samverkan vid en överlämning. Det är även viktigt att uttala vem som är den ansvarige för 

informationen och dokumentationen om eleven vid en överlämning samt vem som är den 

ansvarige vid mottagningen för att samverkan ska fungera så bra som möjligt. Om det inte finns 

en tydlig struktur blir det ett hinder för att samverkan ska fungera (Socialstyrelsen, 2007, s. 18). 

Samsyn – Samsyn handlar om en tillit mellan verksamheterna, att de ska ha en gemensam 

problemförståelse samt att ha en förståelse för varandras verksamheter. Kommunikationen är ”A 

och O” i samsynen för att samverkan ska fungera. Verksamheterna behöver kunskap om 

varandras uppdrag, resurser och begränsningar. Samsyn handlar inte om att verksamheterna ska 

sudda ut sina skillnader utan mer ha en gemensam bild och ett gemensamt synsätt om arbetet om 

samverkan vid en överlämning (Socialstyrelsen, 2007, s. 19). 

 

Samverkan kan delas in i fyra olika nivåer: 

1. Samverkan på denna nivå kan innebära att lärare kallas in för att endast ge råd och stöd i ett 

arbete 

2. Samverkan på nästa nivå kan innebära att lärare på ett mer strukturerat sätt sätts ihop för att 

samverka så att resultatet blir bättre.  

3. Samverkan på den tredje nivån handlar att sätta samman och skapa ett arbetssätt så att 

samverkan kan fungera.  

4. Samverkan på den mest ambitiösa nivån är när två eller fler verksamheter samarbetar och 

skapar en gemensam verksamhet (Danermark, 2000, s. 17-18). 

 

Samverka handlar inte bara om samarbetet mellan personalen på skolan utan även om 

vårdnadshavaren till eleven. Föräldrar har en viktig roll för eleven i skolan. Att ha förtroende för 

varandra är ”A och O” för att samverkan ska fungera mellan personalen på skolan och 

vårdnadshavaren till eleven. En av de främsta framgångsfaktorerna när det kommer till 

samverkan vid en överlämning är just relationen och samverkan med vårdnadshavaren. När 

förtroendet inte fungerar mellan vårdnadshavaren och läraren, blir det ett stort hinder för elevens 

utveckling. Detta gäller framförallt där elever är i behov av särskilt stöd eller när en 

vårdnadshavare har sagt att läraren inte får lämna någon information vid en överlämning.  
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Vårdnadshavaren har en ännu större roll i grundskolan jämfört med gymnasiet då eleven blir 

myndig (SOU, 2010, s. 147-148). 

Pedagogisk dokumentation 

Vid en överlämning lyfter Skolverket (2014, s. 9) fram vikten av dokumentation i skolan. 

Dokumentationen behöver hålla hög professionell nivå för att den ska fungera positivt för 

eleven. Denna dokumentation kan se olika ut men sedan 2006 ska varje elev ha en individuell 

utvecklingsplan (IUP) som läraren aktivt dokumenterar i om eleven.  

 

När vi skulle undersöka tidigare forskning med pedagogisk inriktning, kunde vi konstatera att det 

finns väldigt lite om lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogisk dokumentation. Det 

finns däremot en uppsjö med litteratur om hur man ska använda sig av pedagogisk 

dokumentation och vad pedagogisk dokumentation har för syfte. Vi har därför valt att inrikta oss 

på empirisk forskning om pedagogisk dokumentation i allmänhet.  

Olika perspektiv på pedagogisk dokumentat ion 

Dokumentation är en serie praktiker av att observera, fotografera eller filma det barn gör när de 

undersöker något i skolan (Lenz Taguchi, 2013, s. 13). Dokumentationen är en viktig del i 

läraruppdraget då varje elev ska ha en samlad kunskapsakt som ska användas för att skriva 

skriftliga individuella utvecklingsplaner. 

 

Dokumentation är en arbetsmetod som innebär att dokumentera elevers vardag, vilket ger lärare 

möjlighet att se barnets utveckling, förutsättningar och behov. Den pedagogiska 

dokumentationen utgår från eleven och den lärprocess som barnet har. Dokumentationen ger 

även föräldrar och politiker en möjlighet att se elevernas dagliga aktiviteter (Lindgren & 

Sparrman, 2003, s.58). Den pedagogiska dokumentationen ska göra det osynliga synligt. Genom 

att reflektera över det som dokumenterats ska tankar väckas till fortsatt arbete menar Lenz 

Taguchi (2013). 

 

I en pedagogisk forskning om dokumentation av Lindgren och Sparrman (2003, s. 60) menar de 

att dokumentation i ett historiskt perspektiv kan ses som en fortsättning av observationer som 

tidigare använts för att beskriva och forska om barn. Lenz Taguchi (2013, s. 16) skriver att 

pedagogisk dokumentation introducerades under 1990-talet i Sverige av föreningen Svenska 

Reggio Emilia Institutet samt inom högskolevärlden av professor Gunilla Dahlberg som startade 

projektet Pedagogik i en föränderlig omvärld 1993. Reggio Emilia pedagogiken kommer från norra 

Italien och har inspirerat lärare med att börja använda dokumentation som ett verktyg i skolan 

(Taguchi, 2013, s. 16).  
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Lärares o l ika syn på pedagogisk dokumentat ion 

Hillevi Lenz Taguchi (2013, s. 13) menar att pedagogisk dokumentation bygger på ett samarbete 

mellan elever och lärare men att även vårdnadshavaren bör vara involverad i den pedagogiska 

dokumentationen. Hon menar vidare att lärare får vårdnadshavare engagerade genom att 

synliggöra den pedagogiska dokumentationen.  

 

I en undersökning om överlämning mellan högstadiet och gymnasiet som Josefin Andersson och 

Helena Andreassen (2006, s. 29-30) har gjort framkom det att den information som gavs vid en 

överlämning var bristfällig, skolorna använde sig av formulär med olika kryssalternativ. En 

specialpedagog i undersökningen påpekade att om det inte finns något alternativ som stämmer in 

på en elev blir inte informationen rättvis. Specialpedagogen menade å andra sidan att om man 

lämnar över för mycket information får den mottagande verksamheten större utrymme att göra 

feltolkningar om eleven. En annan specialpedagog i undersökningen ansåg däremot att om 

informationen är relevant finns det inte några begränsningar för hur mycket information som bör 

lämnas över, så länge det inte handlar om personliga tyckande om eleven (Andersson & 

Andreassen, 2006, s. 29-30).  

 

I en forskningsstudie om systematisk kvalitetsarbete i förskolan av Sheridan, Williams och 

Sandberg (2012) har förskolelärare intervjuats. I deras studie framkom att pedagogerna inte 

fokuserar på den enskilda individen utan mer på gruppens utveckling. Den dokumentation som 

fanns var lärandet över tid medan det om analysen av lärandet fanns nästan ingenting. Deras 

studie visade även att pedagogerna använde sig av barnens utveckling för att utvärdera sitt eget 

arbete (Sheridan, Williams & Sandberg 2012, s. 135-137).  

 

Bjervås (2011, s. 210) har gjort en diskursanalys där lärarna ansåg att den pedagogiska 

dokumentationen är ett kommunikationsstöd till de elever som inte har utvecklat språket. Det är 

dokumentationerna som visar vad de lärt sig och ger då eleven möjlighet att se sitt eget lärande. 

De lärare som ingick i studie ställde sig kritiska till pedagogisk dokumentation när de befann sig 

ute i verksamheten. De förknippar dokumentation med ord som ”orosmoment”, ”närhet” och 

”distans” (Bjervås, 2011, s. 211). Lärarna gör bedömningar utifrån det som de har dokumenterat 

och de diskuterar insikten med vikten av pedagogisk dokumentation (Bjervås, 2011, s. 215).  

 

Användning av dokumentation som egen utvärdering är något som även Lenz Taguchi (2013, s. 

33) tar upp. Hon menar på att en lärare bör kunna förhålla sig kritiskt till sin undervisning och 

använda sig av den pedagogiska dokumentationen för att förändra och förbättra sin undervisning. 

Hon menar att utgångspunkten med pedagogisk dokumentation inte får vara antingen att enbart 
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följa barnet eller enbart använda det till att utvärdera sin undervisning, utan man ska aktivt jobba 

med dessa parallellt (Taguchi, 2013, s. 33) 

 

Individuel l  Utveckl ingsplan (IUP)  

År 2006 ändrades grundskoleförordningen och det bestämdes att alla elever i grundskolan ska ha 

en individuell utvecklingsplan (IUP). IUP:n är en dokumentation av elevens utveckling, det är en 

dokumentation som utgör underlag för pedagogisk diskussion, utveckling och information 

(Zetterström, 2006, s. 11). Den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska enligt skollagen 

innehålla omdömen för elevens kunskapsutveckling och vilka insatser som krävs för att eleven 

ska nå kunskapskraven men även för att utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 

läroplanen (Skollagen, 2010:800, kap. 10, 13§ ).  

 

Den individuella utvecklingsplanen är framåtsyftande och bör: 

◦ Ge eleven ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen. 

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

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

målen. 

◦ Stärka elevens och vårdnadshavarens delaktighet i den individuella planeringen. 

◦ Skapa kontinuitet vid byten av lärare, grupp och skola (Zetterström, 2006, s. 16). 

 

För att skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och vårdnadshavare om elevens 

kunskapsutveckling är det viktigt att läraren dokumenterar elevens lärande och utveckling. Det är 

även viktigt att läraren ger kontinuerlig återkoppling till eleven i undervisningen för att ge eleven 

förståelse för hur det går och vad som förväntas av hen i skolan (Skolverket, 2013, s. 13). 

 

En IUP tas fram en gång per läsår i samband med det första utvecklingssamtalet, en elev har 

utvecklingssamtal två gånger per läsår i alla årskurser. Under samtalet mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare är det elevens utveckling som ska diskuteras för att tillsammans kunna skriva en 

ny IUP. I IUP:n ska det finnas omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till 

kunskapskraven. Det ska även framkomma vilka insatser som krävs för att eleven ska kunna nå 

kunskapskraven. Detta gäller endast de årskurser där betyg inte sätts (Skolverket, 2013, s. 9). 

Enligt den svenska skollagen (2010:800, kap 10, 13 §) är det rektorn som beslutar om hur den 

skriftliga utvecklingsplanen ska se ut. 

Framgångs faktorer  med pedagogisk dokumentat ion vid över lämning  

Det finns inget fastställt för hur en överlämning ska gå till på en skola eller mellan olika skolor. 

Skolverket (2014, s. 39) skriver att det behövs en samsyn kring hur dokumentationen ska se ut 
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mellan den överlämnande verksamheten och den mottagande verksamheten. Det behöver tas 

fram ur ett etiskt perspektiv i dialog med vårdnadshavare och elev (Skolverket, 2014, s. 39). 

 

Skolverket listar sex frågor lärare kan utgå ifrån när de ska dokumentera inför en överlämning. 

Relevant för mottagande verksamhet kan exempelvis vara: 

1. Hur har barnet/eleven och vårdnadshavare uppfattat situationen?   

2. Vilka faktorer på grupp- och verksamhetsnivå har påverkat barnets/elevens 

kunskapsutveckling?   

3. Hur är elevens förmågor och färdigheter i relation till kunskapskraven?  

4. Hur har den avlämnande personalen bemött barnet/eleven, hur har situationer anpassats och 

hur har särskilt stöd erbjudits?   

5. Vad anser den avlämnande personalen ökar barnets/elevens förutsättningar att lära?   

6. Vilka stödinsatser bedömer den avlämnande personalen att barnet/eleven kan vara i behov av 

framöver? (Skolverket, 2014, s. 40). 

 

Det är som tidigare nämnts viktigt att dokumentera om eleven, detta ska görs i ett förtroendefullt 

samarbete med vårdnadshavare eftersom att det skapar bättre förutsättningar för eleven. Om 

dokumentationen är en psykologbedömning eller medicinsk bedömning behövs vårdnadshavares 

samtycke för att dokumentationen ska kunna överlämnas (Skolverket, 2014, s. 40). 

 

Rektor och elevhälsan bör arbeta förebyggande för att överlämningarna inom grundskolan ska 

fungera så bra som möjligt för eleverna samt för att minska antalet elever som kan få problem vid 

övergången. Då överlämningar inom samma skola generellt är lättare behövs en 

övergångssamordnare utses för att lättare hantera när överlämningar sker mellan olika 

verksamheter (Skolverket, 2014, s. 46). 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Uppsatsen syftar till att beskriva och analysera erfarenheter och perspektiv på överlämningar 

bland lågstadielärare respektive mellanstadielärare.  

 

Frågeställningar  

1. Vilka uppfattningar har lågstadielärare om överlämningar? 

2. Vilka uppfattningar har mellanstadielärare om överlämningar? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan lågstadie- och mellanstadielärares uppfattningar 

om överlämningar? 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkt som studien grundar sig i är fenomenografi, vilket betyder att man 

beskriver och tolkar människors uppfattningar och erfarenheter kring ett ämne. Studien syftar på 

att ta reda på lärares upplevelser och erfarenheter vid en överlämning bland lärare på låg- och 

mellanstadiet samt se på lärares upplevelser och erfarenheter med samverkan och dokumentation 

vid en överlämning. Eftersom studien inriktar sig på lärares uppfattningar och erfarenheter vill vi 

ta reda på innebörden och inte förklaringar av olika lärares uppfattningar.  

Den fenomenografiska analysen 

Fenomenografi handlar om att empiriskt studera hur en grupp personer upplever, föreställer och 

erfar något fenomen. Intervjuerna som gjorts är den datainformation som utgör resultatet 

(Kihlström, 2010, s. 160). Bearbetningen av de insamlade intervjuerna har utgjort den kvalitativa 

analysen. Under intervjuerna var fokus på att hitta olika uttryck för att sedan under resultat och 

analysdelen fokusera på olika uppfattningsgrupper. ”Vad utmärker varje uppfattningsgrupp och 

vilken är skillnaden mellan grupperna?” (Kihlström, 2010, s. 163).   

 

Alexandersson (1994, s. 121) menar att det finns olika variationer att undersöka innehållet men de 

karaktäristiska dragen visar han i en figur. Figuren presenterar arbetsordningen i en 

fenomenografisk forskningsansats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Arbetsförordningen i den fenomenografiska forskningsansatsen. I ruta ett och 

två beskrivs metoden och i ruta tre beskrivs den teoretiska analysen. 

 

Inom fenomenografi används tre beskrivningskategorier för att kategorisera de intervjuade 

personernas uppfattningar. Marton (1994, s. 34) menar att ”varje intervju måste på ett 

meningsfullt sätt kunna inplaceras i någon kategori på ett tillförlitligt sätt”.  
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gemensamt utfallsrum.  
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Det är tankestrukturen, alltså det som vi uppfattar, som ska kategoriseras, och inte karaktärisera 

personerna. Uljens (1989, s. 47) delar upp dessa beskrivningskategorier i, det horisontala 

systemet, det hierarkiska systemet och det vertikala systemet. 

 

I det horisontala systemet anses de olika beskrivningskategorierna som inbördes jämlika, de är 

olika, men jämbördiga. Ingen beskrivningskategori anses vara bättre eller sämre. Det hierarkiska 

systemet är tvärtemot, det utgår ifrån att rangordna uppfattningar baserade på hur utvecklade 

eller omfattande de är. Dessa uppfattningar ska rangordnas under arbetets gång och ska alltså inte 

vara i förväg bestämda. I det vertikala systemet rangordnas uppfattningar utifrån hur de förändras 

över en tid, det krävs då att intervjuer görs vid två olika tillfällen (Uljens, 1989, s. 50). 

 

Utgångspunkten för studien har varit det horisontala systemet då det ansågs var den lämpligaste 

för studien. Det vertikala systemet hade varit att föredra om intervjuerna skulle gjorts med 

samma lärare vid flera tillfällen men eftersom tiden varit begränsad valdes det hierarkiska 

systemet.  

 

Innehållet i intervjuerna har mer eller mindre tolkats av det underförstådda. Tolkningsarbetet 

delas in i fyra olika faser, där varje fas har ett eget syfte.  

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck.  

Syftet är att upptäcka kvalitativa skillnader i de intervjuades sätt att se på samverkan, överlämning 

och dokumentation. När man har fått en inblick i intervjumaterialet kan man först då upptäcka 

mönster och se likheter och skillnader (Alexandersson, 1994, s. 125).  

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna. 

Syftet är att konkret uppmärksamma likheter och skillnader i intervjuerna. Analysarbetet pendlar 

mellan två perspektiv, inifrån och ut eller utifrån och in. Utifrån och in perspektivet utgår från 

intervjuarens reflektioner av materialet i helhet. Inifrån och ut perspektivet utgår från de enskilda 

intervjuades svar på dess egna villkor. När man analyserar ska man först hitta helheten för att 

sedan beskriva de enskilda svaren. De enskilda svaren ska sedan sättas in i helheten. När detta 

samspel mellan de olika perspektiven upptäcks är det då som kategorierna märks (Alexandersson, 

1994, s. 126).  

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

Syftet är att kategorisera uppfattningarna in i beskrivningskategorier. Dessa 

beskrivningskategorier är till för att kunna urskilja de svar man fått under intervjun. 

Beskrivningskategorierna ska dock inte överlappa varandra så att svaren kan tillhöra den ena 

kategorin eller den andra kategorin (Larsson, 1986, s. 8). Beskrivningskategorierna är relaterade 
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till varandra då samma innehåll studeras utifrån olika uppfattningar, där sammanställningen bli 

utifrån helheten och uttrycker det totala, det så kallade utfallsrummet. 

”Detta innebär att den innebörd en undersökningsperson gett en bestämd företeelse 

(uppfattningen) nu återges i en abstrakt form (beskrivningskategori), vilket sedan samordnas i en 

gemensam struktur (utfallsrummet)” (Alexandersson, 1994, s. 127). 

4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet.  

Det är i utfallsrummet som huvudresultatet visas i en fenomenografisk undersökning. Hur 

uppfattningarna förhåller sig till varandra utgår ifrån två olika perspektiv. Det första perspektivet 

är där uppfattningarna tolkas som jämbördiga, ingen väger mer än den andra uppfattningen, de 

kan inte rangordnas. Det andra perspektivet visar på om uppfattningarna kan vara mer eller 

mindre utvecklade eller omfattande. Detta perspektiv kan beskrivas som Alexandersson (1994, s. 

127) säger ”som kinesiska askar – den första ryms inom den andra som ryms inom den tredje 

osv. de kan gradvis bygga vidare på varandra”.  

 

Efter att transkriberingen gjorts analyserades materialet, där letades citat fram som var relevanta 

för studiens frågeställning. Dessa citat kopplades sedan till tillhörande beskrivningskategori, där 

svaren analyserades utan rangordning. Beskrivningskategorierna har tagits fram efter att 

intervjuernas resultat har analsyserats av skribenterna.  
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Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter vid överlämning 

mellan låg- och mellanstadiet samt se på hur läraren uppfattar och erfar överlämningen mellan 

låg- och mellanstadiet. Studiens teoretiska utgångspunkt är fenomenografi där Staffan Larsson 

(1986, s. 8) talar om intervju som metod för att samla in information. Vi har under vår studie 

utfört åtta intervjuer med erfarna lärare om deras egna erfarenheter om överlämning, samverkan 

och dokumentation. Vi har valt att jämföra två likartade skolor för att se om det skiljer sig åt när 

det gäller samverkan vid överlämning och om dokumentationen är densamma.  

Fenomenografi 

Fenomenografi är en speciell utveckling av en kvalitativ metod. En kvalitativ metod beskriver 

egenskaper hos något. Kvalitativ metod är systematiserad kunskap om hur man ska gå tillväga när 

man ska gestalta något, hur man ska karaktärisera något. Fenomenografisk metod handlar om 

människors sätt att uppfatta sin omvärld. Fenomenografi beskriver alltså uppfattningar, vilket 

studien syftar till, att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar om överlämningar mellan 

låg- och mellanstadiet. 

 

Det fenomenografiska forskningsobjektet kan karakteriseras på följande sätt enligt Larsson (1986) 

det beskriver hur fenomen i omvärlden uppfattas av människor, detta innebär att ta reda på 

innebörder istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Att använda sig av fenomenografi 

innebär att beskriva hur något framstår för människor och inte hur något egentligen är. Detta 

kallar Ference Marton (1978) för andra ordningens perspektiv, som handlar om hur något ter sig 

för någon. Första ordningens perspektiv handlar om fakta, vad som kan observeras utifrån. 

Kvalitativ metod kan vara inriktad på beskrivningar av både första ordningens perspektiv samt 

andra ordningens perspektiv men inom fenomenografin är det den andra ordningens perspektiv, 

vilket är studiens teoretiska utgångspunkt. Larsson (1986) presenterar följande särdrag för 

fenomenografi: 

 

• Forskningsobjektet är andra ordningens perspektiv - hur omvärlden ter sig för människor. 

• Utgångspunkten är intervjuer med människor - den empiriska grunden. 

• Strävan efter att beskriva skilda sätt att föreställa sig något – variationen i kvalitativt skilda 

uppfattningar av ett fenomen. 

• Beskrivningskategorierna är bundna till det unika innehåll som beskrivs och representerar 

fundamentala skillnader i satt att uppfatta något - uppfattningsnivån. (Larsson, 1986, s. 22) 
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Genom det fenomenografiska perspektivet har vi tagit reda på lärares uppfattningar kring detta 

fenomen. För att få information till studien måste datainsamling göras, exempelvis genom att 

göra intervjuer med olika personer. Efter intervjun görs analysen utifrån de intervjuades olika 

uppfattningar om överlämning. Resultatet blir en fenomenografisk undersökning där 

uppfattningarna kategoriseras (Kihlström, 2010, s. 159). Fenomenografisk metod grundar sig på 

hur frågorna är utformade och gestaltade. I figur 1 (se sid 20) beskriver ruta ett och två metoden, 

alltså hur intervjuerna har utformats och transkriberats.  

Intervju 

För att samla in information kommer intervjuer att genomföras. Det finns olika metoder att 

använda sig av när det kommer till intervju, en av dem är forskningsintervju , vilket tillämpas i 

denna studie. För att det ska få vara en forskningsintervju måste vissa krav uppfyllas. Dessa krav 

är bland annat att frågorna ska kunna motiveras, relevansen i frågorna, visa på hur man gjort 

intervjun samt visa på tolkningarnas hållbarhet och giltighet (Stukát, 2011, s. 42). En 

forskningsintervju sker oftast på två olika sätt, dock kan en kombination mellan dessa vara det 

mest givande, där det ena sättet kallas strukturerad och den andra ostrukturerad. I de 

strukturerade intervjuerna använder intervjuaren sig av ett strukturerat frågeschema. Frågorna är 

slutna och svarsalternativen är oftast redan förutbestämt. En fördel med att ha en strukturerad 

intervju är att det är lättare att behandla resultaten och visa resultatet mer lättförståeligt i 

slutsatsen och analysen. Svaren kan lättare jämföras med varandra (Stukát, 2011, s. 43). I den 

ostrukturerade intervjun använder intervjuaren sig av en intervjuguide, en slags checklista. 

Intervjuaren har några huvudfrågor med följdfrågor som "Vad menar du med det?", "Kan du 

berätta mer?" osv. Följdfrågorna är till för att få huvudfrågornas svar mer utförliga och mer 

innehållsrika (Stukát, 2011, s. 44). Svaren som den intervjuade ger kan vara mer svårtolkat än vid 

en strukturerad intervju, svaren kan vara svåra att jämföra och även ge ny information. Därför 

bör man inte intervjua så många personer. 

 

Vid en intervju bör man enligt Stukát (2011, s. 45) spela in intervjun för att sedan transkribera 

den, dvs. skriva intervjun ord för ord. Intervjuerna gjordes på de skolor som lärarna jobbar på. 

För att få en så neutral och lugn miljö som möjligt gjordes intervjuerna i klassrummen. Det var 

lärarna som fick välja vilken plats och tid som intervjun skulle äga rum på för att de skulle vara så 

bekväma som möjligt (Stukát, 2011, s. 45).  

 

Intervjuerna har gjorts individuellt, med en lärare i taget.  Lisa intervjuade lärarna på lågstadiet 

och Isabelle intervjuade lärarna på mellanstadiet. 

 

Intervjuguiden som skapats är en halvstrukturerad tematisk intervjuguide med följdfrågor för att 

få mer personliga svar utifrån lärarens uppfattning och erfarenheter eftersom studien är en 
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fenomenografisk studie. Frågorna som ställdes är utformade på ett sätt som gör det svårt för den 

intervjuade att svara "Ja/Nej", intervjun bli då sluten och det blir svårt att analysera svaren utifrån 

personliga åsikter. Frågorna är mer utformade som "Vad anser du om …?"(Patel & Davidsson, 

2011, s. 77). 

 

Ordningen på frågorna är även den viktig och enligt Patel och Davidsson (2011, s. 77) bör 

frågorna i början och slutet vara neutrala, medan där emellan vara mer konkretiserade. Frågorna 

som användes vid intervjuerna har även testats på två pilotpersoner. Detta har gjorts för att 

frågorna ska vara så givande som möjligt. Pilotpersonerna har en verksam roll i skolan (Stukát, 

2011, s. 44). Intervjuguiden finns i bilaga 3. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet hadlar om att använda begreppen validitet och reliabilitet. När en studie görs är det 

viktigt att veta vad som avses att undersöka, med andra ord om den har god validitet. För att veta 

att undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt måste den även vara av hög reliabilitet. 

Dessa två begrepp står i förhållande till varandra och därför kan inte mer fokus läggas på validitet 

än reliabilitet eller tvärt om (Patel & Davidsson, 2011, s. 102). 

 

Validiteten handlar om giltigheten i en studie, att det som studien avser att mäta mäts. (Stukát, 

2011, s. 133). När en intervjustudie görs är det viktigt att se till att genomföra intervjuer som 

säkerställer hög kvalitet. Det är därför viktigt att ställa följdfrågor för att kontrollera att svaren 

uppfattas rätt. När materialet analyseras är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som kan ha 

påverkat svaren. (Esaiasson, 2012, s. 63) 

 

Reliabiliteten i en studie handlar om tillförlitlighet, det vill säga kvaliteten på själva 

mätinstrumentet (Stukát, 2011, s. 133). Att en undersökning är av hög reliabilitet innebär att 

studie bör kunna göras flera gånger med likande resultat. 

 

För att reliabiliteten i intervjustudien skulle förbättras såg vi till att vara väl förberedda och 

undvek att ställa ledande frågor. I intervjuguiden fanns öppna frågor med plats för följdfrågor. 

För att säkerställa god reliabilitet spelades intervjuerna in för att sedan transkriberas. 

Etiska aspekter 

Studien grundar sig på intervjuer av åtta lärare som svarar på frågor om hur en överlämning går 

till. När en intervju görs ska man följa vissa forskningsetiska principer. Dessa forskningsetiska 

principer grundar sig på Vetenskapsrådets (2011, s. 7) riktlinjer. Innan intervjuerna utfördes 

skickades en förhandsinformation ut till rektorerna på de skolor som skulle undersökas. 
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Informationen innehöll bland annat vilka vi är, vart vi kommer ifrån och syftet med studien (se 

bilaga 1). Inför varje intervju har lärarna informerats om syftet med studien och att läraren deltar 

frivilligt och att hen har rätt till att avbryta intervjun eller sin medverkan när den vill. Lärarna har 

numrerats för att uppfylla anonymitetskravet, för att en intervju ska vara anonym krävs det att 

den som svarar inte går att identifiera. Innan intervjuerna fick lärarna skriva under en 

samtyckesblankett och godkänna att intervjuerna spelades in. Intervjuerna är konfidentiella och 

kommer endast att användas vid denna studie och inte vid något annat tillfälle. Lärarna får även 

möjlighet att läsa studien innan den publiceras. Lärarna kommen att få tillgång till den slutgiltiga 

rapporten om de vill. Då dessa etiska aspekter beaktats bedömer vi att Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer med Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet uppfylls (Vetenskapsrådet, 2011). 

Urval 

Lärarna som har valts är utvalda för att ta reda på lärarnas uppfattningar om överlämning mellan 

låg- och mellanstadiet. Larsson (1984, s. 29) menar att om man väljer ut personer till en 

undersökning riskerar man att få samma svar och kan då riskera att få en normsyn. Studien hade 

en viss tidsram och därför behövdes vissa avgränsningar göras för att innehållet skulle bli så 

konkret som möjligt.  

 

Esaiasson (2007, s. 214) påpekar att ett bekvämlighetsurval kan göras, detta innebär att de 

personer som ska intervjuas är tillgängliga för en undersökning. Utgångspunkten var att få 

kontakt med skolor som vi inte hade någon tidigare erfarenhet ifrån, men eftersom inga svar kom 

in efter att förfrågan skickats ut valdes därför lärare ut, som hade erfarenhet kring överlämning, 

från de skolor där VFU-perioderna ägt rum. 

 

Antalet personer anser Larson (1984, s. 31) bör vara mellan 20-40 lärare för att en 

fenomenografisk studie ska vara djupt förankrad. Men en sådan studie tar tid och är mödosam, 

dock menar han även att den kan bli ytlig om det råder tidsbrist. På grund av tidsbristen valde vi 

att intervjua åtta lärare, vilket kändes rimligt, både för att få material men även för att hinna 

analysera svaren. Lärarna var verksamma på två olika skolor.  Skolorna som valdes ligger i en stad 

i Mellansverige i likartade områden. 

Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen i denna studie innebär att Lisa Forsgren har genomfört intervjuerna med 

verksamma lärare på lågstadiet. Hon har skrivit resultaten och analyserat dem utifrån ett 

fenomenografiskt perspektiv. Isabelle Johansson har intervjuat lärarna på mellanstadiet.  Hon har 

skrivit resultaten och analyserat dem utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Diskussionsdelen 
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har skrivits tillsammans där resultatet och analysen har sammanställts och diskuterats i helhet vad 

lärarana anser och erfar.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ studie genomfördes där lärares erfarenheter och uppfattningar om överlämningar 

med inriktning mot samverka och dokumentation undersöktes. För att ta reda på personers 

uppfattningar och erfarenheter valdes därför den fenomenografiska metoden. Förutom att fakta, 

om de olika huvudrubrikerna undersökts, har även de intervjuade lärarna visat på känslor och 

upplevelser om överlämning. Intervjuguiden hade tre huvudteman.  Den fungerade bra eftersom 

de inledande frågorna gjorde att intervjupersonerna öppnade sig. De huvudteman som användes  

har utgjort strukturen i hela uppsatsen vilket ledde fram till de olika huvudrubrikerna.  

 

Tiden som stod till förfogande gjorde att urvalet av de intervjuade personerna upplevdes vara 

tillräckligt många och föll inom ramen för låg- och mellanstadielärare för att kunna besvara syftet 

med studien. Under intervjuerna har de lärare som intervjuats fått skriva på en samtyckesblankett 

eftersom det var viktigt att vetenskapsrådets forskningsetiska principer följdes. Varje person har 

bidragit med olika delar i studien eftersom lärarna har olika erfarenheter. 

 

Studien har en hög reliabilitet tack vare av att om studien skulle göras på liknande skolor med 

liknande struktur skulle resultatet sannolikt bli överrensstämmande med vår studie. Skulle studien 

däremot göras i en annan kommun skulle eventuellt resultatet bli annorlunda. Studien har en hög 

validitet eftersom metoden har gett de svar som studien syftat till. Ibland hamnade vi i 

situationer, under intervjuerna, där vi blev tvungna att ställa ledande frågor för att nå de resultat 

som krävdes för att kunna besvara uppsatsens syfte. Larsson (1986, s. 28-28) menar på att om 

man ställer ledande frågor vid enstaka fall kommer resultatet troligtvis inte bli påverkat men att 

variationen i uppfattningar minskas. De ledande frågorna användes i slutet av varje tema främst 

för att se om svaren hade uppfattats korrekt. Detta menar Larsson (1986, s. 29) är befogat. 

Sammanfattningsvis anser vi att studien har en hög reliabilitet och validitet, dock är reliabiliteten 

lägre eftersom det ibland ställdes ledande frågor. 
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Resultat och Analys 

I denna del av uppsatsen kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Svaren är 

sammanställda utifrån en fenomenografisk analysmetod och har delats in i olika 

beskrivningskategorier. Intervjuerna är indelade i lågstadiet respektive mellanstadiet. 

Beskrivningskategorierna utgör en variation av uppfattningar om vad överlämningar är för 

fenomen. Dessa beskrivningskategorier har utformats av skribenterna utifrån låg- och 

mellanstadiealärarnas olika svar.  

Fenomenografisk analysmodell över lågstadielärares olika uppfattningar om 
vad en överlämning är: 
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Kategor i  1:  Över lämning som skolans ansvar 

Denna kategori handlar om att det är skolan som bär ansvaret för överlämningarna. I detta 

perspektiv på överlämningar lägger lärarna fokus på vilka riktlinjer och rutiner skolan har.  

 

Vissa av lärarna som intervjuades använde sig av de riktlinjer som fanns på skolan, om det fanns 

några. En lärare hade erfarenheter att det var skolan som hade en policy som gjorde att 

överlämningen gick smidigt till. Samma lärare ansåg att det är viktigt med riktlinjer eftersom 

överlämningen blir enklare då.  

Det har inte varit just hur jag har gjort utan det har varit vilken policy på skolan skulle jag 
säga. ... (lärare1).  

En annan lärare hade erfarenheten av att de riktlinjer som skolan använde sig av var bra och att 

det är viktigt att lärarna använder sig av dessa riktlinjer. Om lärarna använder sig av de riktlinjer 

som finns på skolan vid en överlämning, menade läraren, kommer överlämningen att gynna 

eleverna och ge dem de förutsättningar som behövs för att utveckla elevens kunskaper.  

Kategor i  2:  Över lämning som lärarens ansvar  

Överlämningar ses i denna kategori som lärarens ansvar. Detta innebar att innehåll och form för 

överlämningarna kunde skilja sig från lärare till lärare.  

 

De flesta av lärarna som intervjuades svarade att deras upplevelser av en överlämning ser olika ut 

beroende på vilken mottagaren är. En lärare menar att det är den överlämnande läraren som kan 

bestämma vad som ska sägas och tas upp på ett överlämningssamtal. Vid ett tillfälle, berättade 

samma lärare, hade den överlämnande läraren endast gått igenom namnen på eleverna utan att 

överlämna någon information alls om dem.  

Det tar oss mycket tid och kraft att ha den här överlämningen och vi får inte mycket 
information... (lärare 3). 

De hinder som kan komma vid en överlämning erfar en lärare att det är viktigt att den 

mottagande läraren följer de riktlinjer som finns, och om den läraren inte använder sig av de 

riktlinjer som finns ödslas en massa tid och kraft till onödigt extra arbete. Läraren menar på att 

det är den mottagande lärare som bestämmer om när, var och hur överlämningen ska gå till. 

Kategor i  3:  Över lämning som verktyg för  samverkan  

Denna kategori handlar om överlämning som ett slags samverkan. Vilka som skulle innefattas i 

denna samverkansprocess fanns det dock skilda meningar om.  
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Alla lärare som lämnade över en klass eller elever upplever att ett överlämningssamtal bör vara ett 

samtal mellan lärarna. Lärarna ansåg att den överlämnande läraren och den mottagande läraren 

ska träffas i samtalet. Överlämningen ska inte bara vara digitaliserat utan det är viktigt med mötet.  

Exakt hur denna samverkan genom överlämning ska gå till och vilka som bör delta fanns det 

skilda åsikter om bland de intervjuade. En lärare ansåg att både förälder och specialpedagogen ska 

vara med, läraren tycker till och med rektorn i vissa fall. 

Ja jag tycker ju att det ska vara … den överlämnande pedagogen och föräldrar, 
specialpedagog och mottagande pedagog, ja i viss mån rektor (lärare 3). 

En annan lärare hade erfarenheten av att både svenska som andraspråksläraren (SVA), skolsyster, 

specialpedagog och rektor hade suttit med i samtalet men att det inte alltid behövs. Idag ansåg 

samma lärare att rektorn inte behöver vara med men ansåg att specialpedagogen bör vara med av 

något slag. En annan lärare ansåg precis som läraren innan att specialpedagogen ska vara med 

men med anledning av att specialpedagogen har en helhetsbild av skolan. En lärare ansåg även att 

fritidspedagogen skulle vara med om det var en överlämning från förskoleklass till ettan.   

… från förskoleklass till ettan så tycker jag även att fritids ska vara med. Så att man ser 
helheten hos barnet. För de kan ju se andra saker hos barnet som jag kanske inte ser eller 
så (lärare 4). 

En lärare menar på att det är väldigt få vårdnadshavare som ställer sig emot sekretessen om man 

som lärare bjuder in till samtal och samverkar med vårdnadshavaren. Vilket medför att 

vårdnadshavaren oftast godkänner att läraren får lämna över information om sitt barn.  

Är det sen någon, … lite extra behov av något, då brukar vi ta ett samtal där också 
tillsammans med föräldrar och, …, mottagande lärare, överlämnande specialpedagog och 
föräldrar. Väldigt få säger nej till detta (lärare 3). 

Kategor i  4:  Över lämning som skenbart  verktyg för  samverkan 

Denna kategori handlar om överlämning som ett icke-fungerande samverkansverktyg. Lärarna 

uttryckte till och med att överlämningen kunde utgöra ett hinder för samverkan.  

 

En lärare opponerade sig emot att specialpedagogen skulle vara med vid överlämningssamtalet. 

Av erfarenhet ansåg läraren att det räckte med att det endast är den mottagande och den 

överlämnande läraren eftersom specialpedagogen redan är så pass involverad. 

Jag å den mottagande läraren, oftast är ju specialläraren inblandad redan (lärare 2). 

De intervjuade lärarna berättade att överlämningen av dokument vid överlämningar idag sker 

med hjälp av ett digitaliserat system. En lärare sa att, innan dokumentationen blev digitaliserad, 

blev den bara en pappershög som inte användes till något. Troligtvis, menade läraren, tittade inte 

den mottagande läraren i högen.  
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En lärare beskrev hur frustrerande det kunde vara när den mottagande läraren inte tog del av den 

skriftliga dokumentationen som överlämnats utan istället kom och frågade om den överlämnande 

klassen samtidigt som den aktuella läraren skulle undervisa sin nya klass.  

 

Det var frustrerande, samtidigt som jag tog emot en ny klass så kom de och frågade en 
väldig massa om den klass som jag hade lämnat (lärare 1). 

Något som kan vara ett hinder vid en överlämning är sekretessen, en av lärarna hade erfarenhet 

av att föräldrar motsatte sig att lämna över information om sitt barn. Samma lärare ansåg att om 

en överlämning sker inom samma skola så bör inte sekretessen gälla eftersom man som kollegor 

behöver prata med varandra. 

Ja, nej då är det ju så. Föräldrarna vill att de ska komma som ett blankt blad. Ja, men så 
gick det som det gick också (lärare 1). 

Kategor i  5:  Över lämning som spec i f ik e l ev information 

Denna kategori handlar om överlämning som specifik informationsöverföring om eleven. 

Elevinformationen, menade lärarna ska handla om det sociala, kunskap eller annat som kan 

underlätta den fortsatta undervisningen.  

 

En av lärarna menade att dokumentationen var ett viktigt redskap för att kunna överlämna 

neutral och specifik information samt säkerställa att informationen som överlämnades var 

korrekt.  

Ja det är ju en otrolig hjälp att ha den vid överlämning … dels så kan jag ju se, så här var 
det i september, såhär är det i maj (lärare 3) 

Även om lärarna hade det gemensamt att de uttryckte att det var viss specifik information som 

skulle överlämnas kunde vi se att lärarna ställde sig olika till vilken elevinformation som de vill ha. 

En lärare vill ha information om elever med särskilda behov. Om någon elev har det tufft så 

behöver läraren fånga upp det redan från dag ett, oavsett om det är en elev som är utåtagerande 

eller tyst. Denna information menar läraren är den informationen som bör prioriteras vid 

överlämningar, men även när nya elever ska tas emot. En annan lärare ansåg som läraren innan 

att den information som ska prioriteras är om en elev är i behov av särskilt stöd eller om eleven 

har någon diagnos.  

Det är ju också viktigt att jag då som mottagande skola av en elev får veta så mycket som 
möjligt om den och även om jag lämnar över till någon annan, en elev som flyttar (lärare 
4).  

En lärare menar att det är viktigare att veta det kunskapsmässiga istället för det sociala eftersom 

hens erfarenhet är att det är svårt att upptäcka vilken nivå eleven ligger på, medan en annan lärare 

menar på att kunskapsnivån är lätt att upptäcka medan det sociala är svårare att upptäcka. Samma 
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lärare menar här att Unikum (en databas med bedömningsunderlag om eleven) är ett stort verktyg 

som av erfarenhet räcker. De flesta lärarna menar på att de vill ge tips till den mottagande läraren 

så att man kan bemöta eleven på bästa sätt. En lärare påpekar även att man kan ge tips, inte bara 

om den individuella eleven, utan även hur den överlämnande läraren har placerat klassen och hur 

klassen i helhet har fungerat, vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra. 

Det är mer fokus på de som behöver extra stöd både de som är jätteduktiga eller de som 
har svårt att lära sig. För det är oftast de som det kan bli något runt (lärare 4). 

Fördelarna med elevinformation hade alla lärare samma uppfattning om, det ger en snabb inblick 

i hur eleven fungerar. Det blir lättare för den mottagande läraren att bemöta eleven om den 

behöver bemötas på ett visst sätt. En av lärarna belyser att det även är viktigt att ta upp områden 

som ännu inte berörts, mer än kunskap och sociala förmågor.  

Det är väl snarare om man inte har jobbat med något arbete, som jag tycker att man ska 
ta upp (lärare 2). 

Kategor i  6:  Över lämning som förut fat tad mening om e lever  

Denna kategori handlar om överlämningar som ett slags elevinformation som ger den 

mottagande läraren förutfattade meningar om elever.  

 

I vissa fall ansåg lärarna att den pedagogiska dokumentationen var bra då de kunde gå tillbaka 

och läsa om någon elev men att det var mestadels information som hamnade i en hög på 

skrivbordet eller på hyllan. Vilken resulterade i att lärarna ansåg att dokumentationen inte bidrog 

med någonting medan andra lärare ansåg att dokumentationen var en otrolig hjälp.  

... jag har inte ens tittat på dem papperna som låg där sedan innan. Jag har bara fortsatt 
samla på dem på rätt ställe. Så jag tror inte att det ger mig någonting utan det är snarare 
det du själv vill ha om personen (lärare 2). 

De flesta lärarnas erfarenhet av elevinformation är att om den mottagande läraren får för mycket 

information om eleven så får den mottagande läraren en förutfattad mening  

 

De flesta lärarna har erfarenhet att den elevinformation som lämnas över kan ge förutfattade 

meningar om eleven. En lärare påpekar även att en nackdel kan vara att eleven inte får en ny start 

utan eleven fastnar i samma hjul som den har varit i. Läraren upplever att det händer så mycket 

med eleverna under sommaren att den kan ha förändrats och om den nya läraren fått viss 

information kan eleven uppleva att hjulet har stannat.  

Hur du upplever en person, behöver ju inte betyda att jag uppleva den på det sättet. Det 
kan ju vara en väldig nackdel att man sätter den här personen i ett fack (lärare 2). 

En annan lärare menar på att hen inte vill ha så mycket information men menar på att i vissa fall 

behöver man information om eleven. Läraren vill ha en blandning av kunskap och det sociala 
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men av erfarenhet ska det sociala endast vara om något har hänt eleven tidigare, om den har varit 

med om något eller blivit utsatt för något. Då menar läraren att det är viktigt att den mottagande 

läraren tar emot erfarenheten som erbjuds. 

… då är det bra att veta varför den här personen reagerar på ett sätt som de gör (lärare 2). 

Lågstadielärares syn på överlämning 

Under denna rubrik har resultatet sammanställts av lågstadielärarnas olika perspektiv på 

överlämningar. Resultatet från intervjuerna med lågstadielärarna visar på att de i allmänhet ser på 

en överlämning som ett verktyg för elevens skull. Om en överlämning går till på ”rätt” sätt så 

kommer det att gynna elevens framtida utveckling inom skolan. En överlämning kan gå till på 

olika sätt enligt lärarna men syftet med en överlämning är att underlätta för den mottagande 

läraren att bedriva undervisningen så att det gynnar eleverna framhöll lågstadielärarna. Lärarna 

menade dock att en överlämningsprocess kan vara svår då lärare vill ha skild elevinformation. 

Vissa av lärarna vill ha kunskapsmässig information, en del vill ha den sociala biten och någon vill 

inte ha någon information alls om eleven då den vill bilda sig en egen uppfattning.  

 

Lågstadielärarna ansåg att en överlämning är när den överlämnanade läraren och den mottagande 

läraren träffas och har en muntlig dialog om eleven. Det är den mottagande och den 

överlämnande läraren som ska vara med på mötet men det skiljer det sig mellan lärarnas åsikter 

och erfarenheter om vem mer som ska vara med på mötet. Lärarna har olika erfarenheter om hur 

ett överlämningssamtal går till och oftast är det den mottagande lärarens intresse och motivation 

när och hur samtalet ska gå tillväga. Lärarna ansåg att en överlämning sker under tidspress vilket 

medför att det är mest fokus på de elever som är i behov av särskilt stöd eller ligger långt före i 

sin utveckling, vilket medför att de andra eleverna hamnar lite mellan stolarna.  
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Fenomenografisk analysmodell över mellanstadielärares olika uppfattningar 
om vad en överlämning är: 

 

Kategor i  1:  Över lämning som en process  

Denna kategori handlar om överlämningar som en process och där är både avlämnande och 

mottagande lärare är delaktiga.  

 

En lärare har uppfattningen att när en överlämning sker inom samma hus är det lättare än om 

den sker mellan olika skolor, den är inte lika omfattande. Överlämningen blir av mer muntlig 

karaktär än skriftlig. Den avlämnade och den mottagande läraren träffas och går igenom varje 

elev muntligt, viss skriftlig information lämnas där det är elever i behov av särskilt stöd. När 

överlämningen däremot sker mellan olika skolor menar samma lärare att det är av mer skriftlig 

karaktär. Då ses lärarna på den skola som eleverna ska till och pratar igenom de elever som ska 

lämnas över, då menar läraren att det handlar om elever i behov av särskilt stöd. Lärarna berättar 

att staden använder sig av Unikum nuförtiden där lärarna fyller i matriser och kunskapskrav inför 

en överlämning och att det är bra, då överlämningar tidigare har varit otydliga i form av olika 

dokument som ska fyllas i där lärare kan tolka frågor olika. 
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De intervjuade lärarna nämner alla olika upplevelser av hur överlämningar mellan låg- och 

mellanstadiet kan se ut. Alla fyra menar på att någon form av överlämning sker men att den kan 

se olika ut. En lärare menade att det är viktigt att dokumentera mycket. Inte bara inför en 

överlämning utan under hela skolperioden så att det finns dokumenterat vad eleverna har gjort 

tidigare, så att mottagande lärare kan ta vid där de slutade. 

… och slipper backa. För det är min erfarenhet att man ofta börjar om (lärare 6). 

En annan lärare menar att vid de tillfällen som hen har haft ett mottagande har det skett inom 

samma skola. Vid de tillfällena menar läraren att avlämnande och mottagande lärare går igenom 

om det varit något speciellt samt individuella utvecklingsplaner och samtalsunderlag. På senare tid 

menar läraren att hen har gått igenom mer papper än tidigare. 

Kategor i  2:  Över lämning som et t  måste  

Denna kategori handlar om när lärare ser på överlämningar som ett måste. 

 

De intervjuade lärarna beskriver både positiva och negativa överlämningar som de varit med om. 

När de har varit av god kvalitet har det funnits ett engagemang från både avlämnande och 

mottagande lärare.  

 

En av de intervjuade lärarna menar att överlämningsprocessen ibland blir något som bara ska 

göras. Hen menar att det inte blir någon kvalitet i överlämningen där mottagande och 

avlämnande lärare ses och bara lämnar över den elevinformation som finns dokumenterad. 

Sen blir man kallad dit där man får en, liksom har en kort briefing bara och lämnar över 
(lärare 8). 

Kategor i  3:  Över lämning som verktyg för  samverkan 

Denna kategori handlar om när mottagande läraren ser överlämning som ett fungerande verktyg 

för samverkan, vilket är när avlämnande och mottagande lärare samt specialpedagog/SVA-

lärare/vårdnadshavare samarbetar vid en överlämningsprocess. 

 

En lärares erfarenhet är att den avlämnande och mottagande läraren sitter med klasslistor samt 

skolkatalog för att den mottagande lärare ska få ett ansikte på eleven och diskuterar eleverna samt 

skriver ner viktig information. Vid de tillfället går lärarna igenom det sociala, kunskapsmässiga 

samt starka och svaga sidor. Lärarna diskuterar även hur elevernas bedömning sett ut och hur 

Unikum ser ut för eleverna. 

Alltså man får sig en ganska bred bild av eleven vid överlämningarna (lärare 5). 
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Vilka som ska vara närvarande vid en överlämning hade de intervjuade lärarna liknande 

uppfattning om. Samtliga menade att avlämnande och mottagande lärare skulle delta. Tre av 

lärarna delade även uppfattning om att specialpedagogen skulle vara med vid särskilda behov. En 

av lärarna menade att föräldrar i vissa fall behövde vara delaktiga, en annan lärare ansåg att det 

var bra om kuratorn var närvarande vid en överlämning.  

Jag har haft elever där jag har bett att föräldrarna ska vara med när vi ska lämna över för 
jag tycker att om vi har gett eleven någonting extra, att föräldrarna förstår hur viktigt det 
är att nästkommande skola, att dem fortsätter med det stödet och att föräldrarna är med 
då som påtryckare (lärare 8).  

En av lärarna menade även att SVA läraren skulle medverka när det behövdes. Detta beror på att 

det kommit många nyanlända till skolan som SVA läraren arbetat med mycket. I vissa fall kan då 

SVA behöva delta vid överlämningssamtalet för att kunna ge den information som mottagande 

lärare behöver. 

Överlämnare och mottagare och specialpedagog kan jag tycka är viktigt och även SVA 
ibland (lärare 6). 

Två av lärarna hade ett gott samarbete med vårdnadshavarna. De menar att det hjälper vid en 

överlämning eftersom det är vårdnadshavarna som ska godkänna det läraren lämnar över på 

grund av sekretessen. 

Kategor i  4:  Över lämning som skenbart  verktyg för  samverkan  

Denna kategori handlar om överlämning som ett skenbart verktyg för samverkan och samarbetet 

inte fungerar vid en överlämningsprocess. 

 

En lärare nämner att det kan bli en krock vid en överlämning beroende på hur lärarna samverkar. 

Det har ju med överlämnande att göra, och just när man har lite olika syn, då blir det en 
krock, … det är väldigt olika på vilka man tar emot beroende på vem de har haft, jag 
menar tar du emot en klass som har haft en lärare som är väldigt sådär framåt mot 
skolutveckling och dem har fått hålla på att prova på allt möjligt och har både ipad och 
datorvana till viss del och sådär så är det någon som kanske har mer traditionellt, backat 
och så, såna där krockar kan det också bli om man är väldigt långt ifrån varandra (lärare7). 

Två av lärarna erfar att samarbetet inte fungerar riktigt med vårdnadshavarna. Sekretessen är 

något som en av de intervjuade lärarna har erfarenhet om, hen skulle lämna över en elev till en 

annan skola, föräldrarna ville inte att läraren skulle lämna ifrån sig någonting utan eleven skulle få 

komma till den nya skolan som ett blankt blad.  

… det tycker jag är viktigt för att det är viktigt att föräldrarna känner sig trygga i ett 
överlämnande för det är dom som kommer göra barnet trygga (lärare 6). 
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Om den överlämnande läraren har gjort en god dokumentation så går det att gå tillbaka för den 

mottagande läraren och se över vad eleven har i ryggsäcken, vilken en lärare menar är A och O 

vid en överlämning. Tyvärr menar läraren att verkligheten inte alltid ser ut så vad gäller elevernas 

dokumentation.  

Hur var den här eleven? Hur gick det egentligen? Varför har den luckor och så, jag tycker 
det är A och O, tyvärr ser det ju inte ut så, ganska lång ifrån till och med (lärare 6). 

Kategor i  5:  Över lämning som spec i f ik e l ev information 

Denna kategori handlar om överlämning där elevinformationen är specifik, den kan handla om 

det sociala, kunskapsmässiga eller allmänt om eleven.  

 

De erfarenheter som lärarna hade av dokumentation vid en överlämning var att de alla nämner 

Unikum som en bas för elevernas samlade kunskaper. Upplevelserna som lärarna delar är att de 

alla använder sig av Unikum, men hur de använder dokumentet skiljer sig lite åt. En lärare menar 

att det har varit mycket diskussioner inom staden om vilken slags information som ska lämnas 

över vid en överlämning.  

… vissa sitter och skriver långa uppsatser om varje elev, vad man har gjort hit och dit…  
(lärare 7). 

Enligt lärarna använder sig alla kommunala skolor i staden av Unikum och det som skrivs där 

följer sedan med till nästa skola, tanken är att en lärare kan börja fylla i och sedan kan nästa lärare 

ta vid. Vilket lärarna menar att det skulle räcka som dokumentation vid en överlämning. 

Unikum, där finns både IUP:er, planeringar och utvärderingar och omdömen så där har 
man ju en heltäckande, så egentligen skulle man inte behöva ha mer information än det 
som står på Unikum om varje elev (lärare 6). 

En av lärarna menar att Unikum är bra men eftersom det sociala om eleven inte står där måste 

den överlämnande läraren skriva det separat för att mottagande läraren ska kunna ta del av det. 

Här skiljer en lärare sig ifrån de andra och det är att den läraren även har involverat eleverna i 

Unikum så att de kan följa sin egen utveckling.  

Unikum där det finns liksom matriser och vi har ju allt i Unikum, IUP:n och allt, och nu 
när jag har en fyra så tycker jag liksom att eleverna ska vara delaktiga så nu har vi kopplat 
på dem också att dem har sin egen inloggning, för tidigare har det bara varit vi lärare och 
föräldrar men nu kan även eleverna gå in och kolla och vi brukar utvärdera IUP:n en gång 
i halvåret, att dem går in och läser vad vi har bestämt och så (lärare 8). 

När det gäller elevinformation vid en överlämning råder det olika uppfattningar av vad som är 

viktigt eller bör prioriteras. En av lärarna vill veta allt från det sociala till vad de har arbetat med 

tidigare medan en annan lärare bara vill veta om det är något speciellt med eleven, den vill endast 

veta kunskapsnivån och eventuellt stöd, men inte mer.   
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… om det är något väldigt speciellt men annars vill inte jag så gärna gå igenom allt för 
mycket grejer… jag ser gärna att dem kan få komma, för det blir gärna som en ny start 
för jag vill inte vara allt för färgad av tidigare lärares erfarenheter …(lärare 7). 

Två av lärarna vill ha kunskap före det sociala. De menar på att de sociala förmågorna alltid är 

bundna i ett sammanhang och det behöver inte betyda att det ser likadant ut i alla klassrum eller 

med alla lärare.  

 

En av lärarna menar att det är ett stort glapp mellan låg- och mellanstadiet och vill därför veta 

vad som fungerar för eleven och vilka positiva styrkor eleven besitter. Samma lärare vill även veta 

vad som inte fungerar, vad hen bör undvika.  

… Starka sidor först, kolla vad som fungerar och inte och sen även svaga sidor då så att 
det sociala först skulle jag säga och sen kunskap (lärare 5). 

Alla lärare menar att fördelarna med den elevinformation som tas emot är till för att hjälpa eleven 

så att den kan få hjälp snabbt och att undervisningen kan läggas på rätt nivå. En annan lärare 

menar på samma sak, man slipper spilla tid på att försöka ta reda på saker som man behöver veta 

om eleverna. En lärare upplever även att elevinformationen bidrog till att få en överblick av 

klassen och även individmässigt hur de ligger till.  

 

Dokumentationens bidragningsfaktor är avgörande för hur undervisningen ska läggas upp ansåg 

alla lärare. Finns det en god elevdokumentation så vet läraren vad eleven är stark och svag i, var 

fokus behöver vara på för att undervisningen ska hålla rätt nivå. En av lärarna poängterar att 

dokumentationen bidrar även till att det inte går att missförstå var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt. Hen menar att om det finns dokumenterat att en elev uppfyller ett 

kunskapskrav så ska mottagande lärare inte kunna missuppfatta den informationen utan kunna 

arbeta vidare utifrån den dokumentation som lämnats över. 

Jag tycker att det bidrar till en tydlighet och en likvärdighet liksom att, om alla skolor på 
ett område gör samma sak, att vi ska jobba på samma sätt. Jag tycker att 
dokumentationen bidrar bra vad gäller kunskapskraven inte vad gäller det sociala 
(lärare8). 

Kategor i  6:  Över lämning som förut fat tad mening om e lever 

Denna kategori handlar om överlämning som informationen som kan leda till förutfattade 

meningar om eleverna. 

 

Den elevinformation som mottages menar samtliga lärare kan vara en nackdel, eleverna kan bli 

dömda på förhand. Eleverna blir dömda och läraren har en förutfattad bild av eleven när den 

kommer till läraren vilket en av lärarna påpekar att alla elever inte beter sig lika i alla klassrum 

eller hos alla lärare. 
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Nackdelar är att man har förutfattade meningar om det är en bråkig elev liksom. För 
bråkiga elever behöver inte betyda att de är de i alla klasser eller hos alla… så det finns en 
viss risk att den eleven blir dömd i förväg (lärare 6). 

En lärare upplever också att en nackdel med elevinformationen är att elever kan tvingas in i 

samma gamla roll som eleven egentligen hade velat lämna bakom sig. Läraren menar att mycket 

kan hända över en sommar och den elev som diskuteras i maj inte behöver vara densamma som 

kommer i augusti när skolan börjar vad gäller sociala färdigheter. Dock menar en lärare att det är 

viktigt att man är ”open minded” mot de elever som kommer och att det gäller att inte ha 

förutfattade meningar. Samma lärare menar att det är viktigt att kunna ge en andra chans till 

eleverna. En av lärarna ansåg att nackdelar med elevinformationen har med beteendeproblematik 

att göra, att lärare kan få förutfattade meningar om de kommande eleverna och att man därför 

kommer bete sig annorlunda mot dem eleverna.  

 

En av de två lärarna vill endast veta om det är något extremt, hen vill bilda sin egen uppfattning 

om eleven.  

Jag lyssnar inte så mycket på hur barnen ÄR, för jag tycker det kan bli fel, jag vill bilda 
mig en egen uppfattning (lärare 8). 

Mellanstadielärares syn på överlämning 

I det här avsnittet sammanfattar vi mellanstadielärarnas olika perspektiv på överlämning. De 

intervjuade mellanstadielärarna menade att lärare behöver vara engagerade vid en 

överlämningsprocess för att det ska blir bra för eleverna. Om det inte fanns engagemang hos 

lärarna kunde det leda till att överlämningen blev av dålig karaktär och att viktigt information om 

eleverna gick till spillo. Vid överlämningen menade samtliga lärare att avlämnande lärare, 

mottagande lärare samt specialpedagog/SVA skulle vara närvarande. I speciella fall även 

vårdnadshavare. För att det skulle bli en bra överlämningsprocess krävdes även att det fanns en 

god samverkan mellan alla medverkande parter. 

 

Mellanstadielärarna hade olika syn vad gäller den elevinformation de ville ha vid ett mottagande. 

Kunskapsförmågor eller sociala förmågor stod i fokus för lärarna men de hade olika 

uppfattningar om vilken förmåga som borde prioriteras. De var alla eniga om att den information 

som lämnades över kunde leda till förutfattade meningar om eleven och att det därför är viktigt 

att vara öppen mot eleverna, att kunna ge den en andra chans. 

 

När det gällde dokumentationen som användes vid överlämningsprocessen var de intervjuade 

lärarna eniga om att Unikum var en bra kunskapsportal. Det rådde sedan olika uppfattningar om 

huruvida mer information skulle lämnas över som en komplettering till Unikum eller om det 

räckte med det som stod. 
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Diskussion 

I denna del kommer studiens resultat i relation till tidigare forskning om överlämningar.  

Resultatdiskussion 

Vi har valt att diskutera resultatet under de tre huvudrubrikerna rutiner vid en överlämning, fokus 

vid en överlämning samt hinder vid en överlämningsprocess.  

Rutiner v id en över lämningsprocess    

Skolverket (2014, s. 39) trycker på att det är viktigt med riktlinjer och rutiner vid en 

överlämningsprocess. Skolverket (2014, s. 42) listar även tips och idéer på hur en 

överlämningsprocess kan gå till men det finns inget konkret fastställt för hur en 

överlämningsprocess ska gå till. Resultatet i studien visar att lärare menar att det inte finns några 

riktlinjer för hur de ska gå tillväga vid en överlämningsprocess eller en mottagningsprocess. De 

intervjuade lärarna gör alla på olika sätt när det kommer till överlämningsarbetet. Det är inte helt 

klart om det är skolans ansvar, den mottagande lärare eller avlämnande lärare som ska ansvara för 

vad som ska tas med vid en överlämning. Alla de intervjuade lärarna använder sig av Unikum, där 

de fyller i uppgifter om eleven men utöver det dokumentet ser det olika ut vad för information 

lärarna väljer att ta med vid överlämningen. Tidigare forskning visar även den att lärare är osäkra 

på hur en överlämning ska gå till och vad som ska tas med (Alatalo, Meier & Frank, 2014, s. 42).  

Fokus vid en över lämningsprocess  

Resultatet i studien visar en otydlighet kring vilken information lärarna vill ha om eleverna. Vissa 

av de intervjuade lärarna vill ha kunskap om det sociala medan andra vill ha tvärtom. Några av de 

intervjuade lärarna ville ha så lite information som möjligt för att inte vara färgade av den tidigare 

lärarens uppfattningar om eleven. Någon lärare ville veta allt om eleverna då hen ansåg att ju mer 

information desto bättre. Således vill de intervjuade lärarna ha helt olika information vid en 

överlämningsprocess. Tidigare forskning visar på samma resultat, det vill säga att lärare vill ha 

olika information om eleverna. Vissa vill veta allt medan andra knappt vill veta någonting, andra 

vill bara veta det kunskapsmässiga om eleven medan andra endast vill veta det sociala (Alatalo, 

Meier & Frank, 2014, s. 42). Resultatet i vår studie visade att fokus vid en överlämning hamnade 

på elever i behov av särskilt stöd. Även tidigare forskning visar att lärare ansåg att fokus hamnade 

på barn i behov av särskilt stöd samt de barn som hade kommit långt i sin utveckling. Barnen i 

mitten hamnade i en gråzon och slussades bara vidare i systemet (Alatalo, Meier & Franks, 2014, 

s. 41). 
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Hinder v id en över lämningsprocess  

Studien visar att ett hinder vid en överlämning kan vara att tiden inte räcker till för att 

överlämningen ska vara av hög kvalitet. De intervjuade lärarna menar att i de fall då mycket 

pedagogisk dokumentation skickas med vid överlämningen finns inte tiden till att hinna läsa 

igenom allt vilket resulterar i att den bara hamnar i en hög. 

 

Dunlop (2003, s. 14) skriver att det är viktigt att avsätta tid vid ett överlämningssamtal för att få 

till en bra process mellan överlämnande och mottagande lärare. Ett annat hinder som framkom i 

studien var att i vissa fall när en överlämning sker inom en skola läser lärare inte igenom den 

information som tilldelas utan går hellre och frågar den lärare som lämnat över. Sekretessen sågs 

som ett hinder av några av de intervjuade lärarna i de fall då föräldrar sa nej till att lämna över 

information om sitt barn till nästa verksamhet. Detta visar även tidigare forskning, att lärare anser 

att sekretessen som råder i förskolan och skolan kan vara ett hinder vid en överlämning (Alatalo, 

Meier & Frank, 2014, s. 43). 
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Konklusion 

Vi anser efter vår studie att överlämning, samverkan och pedagogisk dokumentation för lärare på 

låg- och mellanstadiet är intressant och högaktuellt. Det finns mycket erfarenhet, både positiv och 

negativ, inom ämnet, men vi anser att de skolor vi har undersökt har ett viktigt utvecklingsarbete 

framför sig, att det inom skolorna som vi undersökt måste bli bättre på detta område. 

 

Vi har förstått att samverkan inom en överlämning inte alltid fungerar och att det måste bli bättre 

eftersom det skapar en trygghet hos eleverna. Vid de tillfällen där överlämningen har gått smidigt 

och samverkan har fungerat har vi sett att tiden som lagts ner har fått en positiv betydelse för 

hela processen. Under arbetets gång har vi blivit mer insatta i ämnet och har fått en större 

förståelse för att en överlämning tar tid men att det inte alltid finns. Samverkan är ett fenomen 

som kan förbättras och utvecklas.   

 

När vi påbörjade studien hade vi en förhoppning om att vårdnadshavarna skulle vara delaktiga 

vid en överlämning men det visade sig att så såg det inte ut i verkligheten. Detta inträffade endast 

om det var något speciellt som skulle lämnas över. De elever som finns i den "grå" zonen hamnar 

utanför och ”hänger bara med”. I vissa fall har vårdnadshavarna varit delaktiga men generellt är 

inte vårdnadshavaren involverad vid en överlämning. Vi har förstått att den pedagogiska 

dokumentationen är till stor hjälp vid en överlämning för en elevs framtida studier. Den 

pedagogiska dokumentationen är till för att hjälpa den mottagande läraren för att kunna anpassa 

undervisningen på bästa sätt.     

 

Något som skulle vara intressant till fortsatta studier är att följa upp de lärare som vi intervjuat 

och se om överlämning, samverkan och den pedagogiska dokumentationen har förändrats. Vår 

förhoppning är att skolorna införskaffar riktlinjer och en gemensam struktur vid en överlämning.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Förfrågan till rektor. 

Till Rektor vid (namn på skola) och undervisande lärare i årskurs 3 och blivande årskurs 4. 

Vi vänder oss till er och er skola av den anledningen att vi, Isabelle Johansson och Lisa Forsgren 

som studerande på grundlärarprogrammet med inriktning år F-3 och 4-6 vid Uppsala universitet 

ska börja skriva vårt examensarbete. 

 

Vi är intresserad av att ta del av hur en överlämning går till mellan årskurs 3 och 4 på er skola då 

syftet med vår studie är att studera hur en överlämning går till samt hur den dokumenteras.  

I studien kommer det inte på något vis framkomma eller skrivas fram vilka personer eller skolor 

som deltagit i studien, deltagarna kommer att presenteras som lärare i årskurs 3 och 4 i en större 

stad. 

 

Vi är i vår studie intresserad av att intervjua lärare om hur en överlämning går till på er skola samt 

hur informationen dokumenteras. Vi kommer att observera två grundskolor i Västerås kommun 

inom årskurserna 3 och 4. Intervjun förväntas ta ca 20-30 minuter. 

Vi undrar om du har möjlighet att vidarebefordra kontaktuppgifter till lärare i årskurs 3 respektive 

4 som vi skulle kunna kontakta och höra om de har möjlighet att ställa upp på en intervju. 

Med tack på förhand (och önskan om snabbast möjliga svar).  

 

Bästa hälsningar  

Isabelle Johansson och Lisa Forsgren 

johanssonisabelle@live.se 

forsgren_lisa@hotmail.com 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

 

 

Samtycke till deltagande i forskningsstudie 

 

Var vänlig och fyll i ditt namn och personnummer. Kryssa i om Ni samtycker till att delta. 

 

 

................................................................  

Namn  

Jag har informerats om denna studie skriftligt och muntligt. Jag har fått information om att Jag 

kan välja att delta i delar av studien. Deltagandet är frivilligt och Jag kan när som helst och 

utan närmare förklaring avbryta deltagandet. Jag godkänner att intervjun spelas in. 

□ Jag samtycker till att delta.  

□ Jag samtycker till att endast delta i intervjun men att mina svar inte får visas i något resultat. 

□ Jag vill inte delta.  

 

 

................................................................  

Intervjuarens underskrift  

 

................................................................ 

Namnförtydligande  

 

..................................  

Datum  
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Övergripande 

1. Vad har du för utbildning? (F-3 / 4-6 / 1-6 / förskolelärare) 

2. Vilket år tog du examen? 

3. Varifrån fick du din examen? 

4. Hur många år har du arbetat som lärare? 

 

Överlämning 

1. Hur går du tillväga vid en överlämning? 

2. Vilka anser du ska vara delaktiga vid en överlämningsprocess? 

3. Hur tror/vill du att elevinformationen ska användas? 

4. Hur använder du dig av den elevinformation som du tar emot? 

5. Vad tror du det kan finnas för fördelar och nackdelar med elevinformation? Sekretess? 

6. Vad finns det för riktlinjer på skolan? Vad har du för erfarenheter av riktlinjer? 

 

Samverkan 

1. Hur ser samverkan mellan lågstadiet och mellanstadiet ut i allmänhet där du arbetar? 

2. Vad har du för erfarenheter av samverkan inom överlämning? 

3. Hur skulle samverkan på skolan kunna förbättras/utvecklas? 

4. Samarbetar er skola med elevernas vårdnadshavare inför en överlämning? Om ni gör det på 

vilket sätt? Vad anser du om det? 

 

 

Dokumentation 

1. Vilken elevinformation prioriterar du vad det gäller eleven? 

2. Vilken dokumentation använder du dig av? Utveckla! (IUP) 

3. Hur anser du att dokumentationen bidrar vid en överlämning? 
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Bilaga 4 Förslag på rutiner för avlämnande och mottagande skola.  

Avlämnande skola – Förslag på rutiner som underlättar övergången 

1. Ge information till alla vårdnadshavare i tidigt skede, t.ex. på föräldramöte och vid 

utvecklingssamtal där ni beskriver hur ni på skolan arbetar med övergångar, samt vilken 

dokumentation som kan komma att överlämnas. 

2. Skapa reell delaktighet för vårdnadshavare under övergångsprocessen. Delaktigheten är ofta 

en förutsättning för att vårdnadshavare ska kunna känna att deras barns ”bästa” är i fokus. 

Skapa också en så stor delaktighet som möjligt för eleven. 

3. För en dialog med vårdnadshavare och eleven innan byte sker till annan grundskola eller 

gymnasieskola. Om ni som personal ser att information som finns i dokumentationen (t.ex. i  

elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, utredning om elevs behov av särskilt stöd eller i 

åtgärdsprogram) kan vara en hjälp på nästa skola, beskriv det för vårdnadshavare och elev 

samt be om deras medgivande. 

4. Initiera ett övergångssamtal med vårdnadshavare, personal och helst även med eleven på den 

nya skolan i det fall eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Om  

vårdnadshavare är införstådda med det kan även dokumentationen lämnas över vid mötet. 

Mottagande skola – Förslag till rutiner som underlättar mottagandet 

1. Ge generell information till alla vårdnadshavare i tidigt skede, t.ex. på föräldramöte och vid 

utvecklingssamtal, där ni beskriver hur ni arbetar på skolan för att skapa en kontinuitet i 

skolgången och vilket stöd ni kan erbjuda eleverna. Om ni inte redan har haft en dialog, be 

vårdnadshavare om information ifall det finns utredning, åtgärdsprogram eller annat 

kompletterande underlag från tidigare skolor. Det är också bra att få kunskap om hur lång tid 

det har gått sedan eventuella utredningar gjordes, eftersom de kan vara inaktuella och kan 

behöva göras om. 

2. Skapa reell delaktighet redan vid första mötet genom att lyssna på vårdnadshavare och elev. 

Hur upplevde de den tidigare skolgången och vad tycker de är viktigt att ni känner till? I de 

fall det finns utredning om elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram behöver dessa ses 

över. 

3. Om barnet har fått en ny vårdnadshavare vid t.ex. familjeplacering är rutiner vid över 

lämnande extra viktiga. Detta gäller särskilt om eleven kommer mitt i terminen eller bara ska 

stanna några månader i klassen. 

 

 


