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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete är att bidra med kunskap kring framgångsfaktorer samt utvecklingsområden 
gällande övergången mellan årskurs 3 och 4 för elever i språklig sårbarhet. Bakgrunden till studien är 
min egen erfarenhet kring den utmaning som elever i någon form av språklig sårbarhet hamnar i under 
denna övergång. Studien genomfördes genom en nätbaserad kvalitativ och kvantitativ 
enkätundersökning riktad till verksamma speciallärare/specialpedagoger i årkurs 3 och 4. I studien 
valdes kommunala grundskolor F-6 i södra Sverige slumpmässigt ut.  
 
De teoretiska perspektiven som denna studie vilar på är det sociokulturella perspektivet, det relationella 
perspektivet samt ramfaktorteorin. Resultatet i min studie visar att det finns ett flertal framgångsfaktorer 
vid övergången mellan årskurs 3 och 4. Det som bland annat framkommer är att 
specialläraren/specialpedagogen och mentorn/klassläraren deltar vid övergången vilket bidrar till att 
eleverna ges en kontinuitet i till exempel fungerande arbetssätt, bemötande och extra anpassningar. 
Studien visar även att det finns en tydlig ansvarsfördelning samt vilken information som ska föras över i 
övergången, vilket bidrar till att den språkliga sårbarheten för eleverna minskar. Resultatet visar även på 
en god övergångskompetens i övergången beroende på kommunikation och samverkan mellan de som 
deltar i övergången. Studien ämnade även att undersöka elevers delaktighet vid övergången. Resultatet 
visade att elevers delaktighet är mycket begränsad. En specialpedagogisk implikation blir därför att öka 
elevernas möjligheter till delaktighet då denna är viktig för att främja deras kunskapande och 
måluppfyllelse. 
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Delaktighet, kontinuitet, samverkan, speciallärare/specialpedagog, språklig sårbarhet, transitioner 
övergångskompetens. 
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Abstract 
The aim of this study is to contribute with knowledge about success factors and areas of development 
concerning the transition between year 3 and 4 for pupils in language vulnerability.The background of 
the study is my own experience of the challenges that pupils in any form of language vulnerability are 
being exposed to during this transition. The study was carried out through an internet based qualitative 
and quantitative survey aimed for practising special education teachers in year 3 and 4. In the study 
public schools from preschool class to year 6 in the south of Sweden were chosen randomly. 
 
The theoretical perspectives in the study are based on the sociocultural perspective, the relational 
perspective and the framefactor theory. The result in my study shows that there are a number of 
success factors during the transition between year 3 and 4. What is shown is for example that the 
special education teacher and the class teacher take part in the transitions which contributes to giving 
the pupils a continuity in form of for example successful ways of working, treatment and extra 
adaptation. The study shows that there is an explicit allocation of responsibility and which information is 
supposed to be conducted during the transition which makes the language vulnerability lessen för the 
pupils. The result also shows a good transition competence during the transition due to communication 
and interaction between those who take part in the transition. The study also aimed to investigate the 
participation of pupils during the transition. The result shows that the participation of pupils is very 
limited. An implication for special education is therefore to increase the possibility for pupil participation 
since this is important in order to support their knowledgeability and attainment. 
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1. Inledning 

Jag är utbildad specialpedagog sedan 7 år tillbaka och arbetar huvudsakligen med årskurs 

4-6 på en kommunal F-9-skola. I mitt arbete har jag på nära håll kommit i kontakt med 

problematiken som uppstår kring och efter övergången mellan årskurs 3 och 4 då jag 

deltar vid överlämningarna till årskurs 4 samt arbetar med elever i behov av särskilt stöd. 

Mycket av den problematik jag har stött på handlar om språket, språket som vi använder 

för att skapa mening, för att förstå andra och göra oss förstådda och språket som vi 

använder oss av för att nå våra mål. Dessa mål innefattar både de vardagliga samtalen 

med kamraterna men även skolans mål (Bjar & Liberg, 2010). För alla elever i språklig 

sårbarhet dvs. både elever med en annorlunda språkutveckling, svenska som andraspråks-

elever, elever med kognitiva nedsättningar samt elever med andra språkliga svårigheter 

blir övergången en särskilt stor utmaning. Det blir en utmaning för både eleverna men 

även för pedagogerna i klassrummet eftersom det är genom att vara språkligt aktiv och 

delaktig med språket som verktyg som ett lärande sker. ”Språket är det verktyg som 

används för att argumentera, analysera, jämföra, dra slutsatser och kommunicera kunskap 

i alla ämnen” (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016a, s. 133). Detta innebär, 

framför allt för elever i språklig sårbarhet, att undervisningen måste göras språkligt 

tillgänglig under hela dagen, i alla möten och i allt man gör.  

 

1.1. Problemområde 

Under min tid som specialpedagog har jag alltså identifierat språket som en viktig faktor 

i mötet med skolans utmaningar. Utmaningen syns inte minst vid övergångar och inte 

enbart för elever med diagnosen språkstörning, utan även för elever som hamnar i något 

som man kan förstå som språklig sårbarhet. Den språkliga sårbarheten triggas av de ökade 

språkkrav som följer med stadieövergången till årskurs 4. Denna språkliga sårbarhet 

uppstår när mötet mellan en individs språkliga förutsättningar och de krav som skolan har 

inte överensstämmer. ”Sårbarheten uppstår alltså i relationen mellan å ena sidan den 

enskilda individens förutsättningar och å andra sidan faktorer i den pedagogiska miljön, 

utifrån hur språket används.” (Bruce m.fl., 2016a, s. 16). Intresset för detta samt hur 
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utmaningar i relation till sårbarhet kan överbryggas har bidragit till att jag valt att 

vidareutbilda mig till speciallärare med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling.  

När jag sökte forskning kring övergången mellan årskurs 3 och årskurs 4 fann jag enbart 

internationell forskning. Forskningen fokuserar på den svacka som uppstår vid 

övergången från årskurs 3 till årskurs 4, The Fourth-Grade Slump. The Fourth-Grade 

Slump benämns Årskursfyrasvackan på svenska. Elever som tidigare knäckt läskoden och 

kan förstå det lästa i årskurs 3 klarar inte längre det som förväntas av dem gällande läsning 

och lärande i årskurs 4. Detta beror sannolikt på att fokus i årskurs 4 flyttas från att lära 

sig att läsa till att läsa för att lära. I mitt sökande av nationell forskning kring övergångar 

mellan årskurs 3 och årskurs 4 fick jag tips om en uppsats ”Gränslandet mellan årskurs 3 

och 4 – en utmaning för elever i språklig sårbarhet” (2018) skriven av Gunilla Fäldt och 

Camilla Hodel-Fryzell som ett examensarbete på speciallärarprogrammet med 

specialisering språk-, skriv- och läsutveckling. Denna gav mig inspiration att fokusera på 

pedagogiska framgångsfaktorer vid övergången från årskurs 3 till 4. Uppsatsen gav även 

inspiration till att söka forskning kring andra övergångar s.k. transitioner för att hitta 

framgångsfaktorer där. Detta ledde mig vidare till nationell forskning kring 

stadieövergångar. Jag fann forskning kring stadieövergångar från förskolan till 

förskoleklass och från förskoleklass till årskurs 1. Den forskningen har haft stort fokus på 

förberedelserna inför övergången till en ny skolform. Fokus har i dessa studier inte legat 

på elever i språklig sårbarhet. 

Jag har upplevt att de pedagoger som tar emot eleverna i årskurs 4 inte tycker att eleverna 

har den kunskap som de förväntas ha när de kommer till årskurs 4. Diskussioner förs 

kring detta och många pedagoger anser att glappet mellan årskurs 3 och årskurs 4 är för 

stort. Pedagogerna upplever att det kan vara svårt att förhålla sig till detta då alla elever 

exempelvis inte har en åldersadekvat läshastighet. Detta gör att elevernas läsförståelse 

påverkas och därmed också deras måluppfyllelse. Många pedagoger upplever även att 

elevernas ordförråd är mycket begränsat, även vad gäller ord som anses vanliga. Eleverna 

hamnar således i en språklig sårbarhet direkt när det börjar i årskurs 4. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med detta arbete är att få kunskap om vilka framgångsfaktorer 

samt vilka utvecklingsområden det finns för att minska svårigheterna vid övergången 
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mellan årskurs 3 och årskurs 4 för elever i språklig sårbarhet. Mitt syfte är just att försöka 

identifiera dessa speciella strukturer, generella metoder och aktiviteter dvs. 

framgångsfaktorer för en välfungerande övergång och på så vis hoppas jag kunna bidra 

till kunskap om bättre övergångar för elever i språklig sårbarhet. 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts: 

1. Vad beskriver överlämnande lärare och speciallärare eller specialpedagog att de 

gör för att övergången från årskurs 3 till 4 ska bli optimal för elever i språklig 

sårbarhet?  

2. Vad beskriver mottagande lärare och speciallärare eller specialpedagog att de gör 

för att övergången mellan årskurs 3 och 4 ska bli optimal för elever i språklig 

sårbarhet?  

3. Hur beskriver de att organisationen kring övergångarna ser ut?  

4. Görs eleverna delaktiga i övergången mellan årskurs 3 och årskurs 4? Om ja, på 

vilket sätt? 

1.3. Centrala begrepp 

1.3.1. The Fourth-Grade Slump 

Begreppet The Fourth-Grade Slump används för övergången mellan årskurs 3 och 4, en 

övergång där fokus från att lära sig att läsa i de lägre årskurserna ändras till fokus på att 

läsa för att förstå i nästa stadium, vilket vållar eleverna problem (Sanacore & Palumbo, 

2009; Chall, Jacobs & Baldwin, 1990).  

1.3.2. Gränsland 

Begreppet gränsland används här som en metafor för mötet mellan nyckelpersoner från 

olika miljöer som barn vistas i för att tillsammans ”skapa en delad förståelse för ett barns 

övergång och lärande” (Wilder & Lillvist, 2017, s. 179). Lillvist och Wilder (2017) 

använder metaforen bron för att illustrera övergångar mellan skolformer, där bron anses 

förankrad i olika gränsområden och är förbindelsen dem emellan.  

/…/många passerar över bron samtidigt, så att den behöver vara 

dimensionerad för det och ha genomgått förberedelser i form av 

underhåll och reparation för att fylla sin funktion. Samtidigt som 

övergången är kollektiv så är upplevelsen av den högst individuell. 

Några kanske har höjdskräck och tvekar och behöver hjälp för att 
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komma över bron, medan andra glatt springer över. För vissa kanske 

problemet är att passera bron utan att faktiskt stanna kvar på andra sidan. 

Oavsett vilket, är det lärarna i de olika verksamheterna som har ett 

ansvar att möta upp barnen på bron. (s. 17) 

1.3.3. Övergångar - transitioner 

I engelsk forskning kring övergångar används ordet transitions för övergångar. I svensk 

litteratur har jag även stött på ordet transitioner. Dock används begreppet övergångar 

övervägande. I min studie framkom transitioner som ett begrepp i den teoretiska 

begreppsanalysen. Begreppet övergångar används dock i den löpande texten för 

läsbarhetens skull. 

1.3.4. Övergångskompetens 

Övergångskompetens innebär ”de erfarenheter som barn gör i pedagogiska övergångar” 

samt ”resultatet av de erfarenheter som görs hos alla deltagare i övergången” (Wilder & 

Lillvist, 2017, s. 176-177).  Här kommer detta begrepp, vilket är relationellt, att användas 

utifrån just de erfarenheter och den interaktion som samtliga deltagare i övergången gör, 

barnet samt överlämnade och mottagande personal.  

1.3.5. Samverkan 

I min uppsats används begreppet samverkan utifrån samverkan professioner emellan vid 

övergången dvs. pedagoger, speciallärare eller specialpedagoger på avlämnade skola och 

pedagoger, speciallärare och specialpedagoger på mottagande skola. Samverkan i en 

övergång handlar om att på ett tydligt och medvetet sätt arbeta med skillnaderna som 

finns mellan de olika verksamheterna. Det handlar även om att ta till vara elevernas 

förväntningar och erfarenheter (Elvstrand & Lago, uå). Vad gäller samverkan med elever 

har jag istället valt att använda begreppet delaktighet. 

1.3.6. Kontinuitet 

Jag har valt att i min studie använda mig av begreppet kontinuitet utifrån det sätt som 

beskrivs av Ackesjö (2015) som ”skapande av sammanhang” (s. 4). Kontinuitet innebär 

att det i en övergång inte bara är likheter utan även skillnader som gör att det blir en 

övergång (Elvstrand & Lago, uå).  
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1.3.7. Delaktighet 

I min studie används begreppet delaktighet utifrån definitionen ”delaktighet ska förstås i 

den aktivitet där eleven befinner sig i” (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2012, s. 16). 

Begreppet delaktighet handlar i min studie om på vilket sätt och i vilken omfattning 

eleverna görs delaktiga vid övergången mellan årskurs 3 till årkurs 4. 

1.3.8. Språkstörning och språklig sårbarhet 

Språkstörning, vilket på engelska benämns DLD – Developmental language disorder – är 

ett medicinskt begrepp och en diagnos som ställs av en logoped. En 

språkstörningsdiagnos sätts när ett barns språkliga utvecklingsnivå inte är i paritet med 

barnets kronologiska ålder och då språkstörningen anses vara barnets mest framträdande 

funktionshinder (Nettelbladt & Salameh, 2007). I min uppsats kommer jag att använda 

mig av begreppet språklig sårbarhet för att inte kategorisera elever utifrån diagnos utan 

istället fokusera på hur språkliga utmaningar kan mötas genom pedagogiken. 

Definitionen tar sin utgångspunkt i följande beskrivning: 

Sårbarheten uppstår alltså i relationen mellan å en a sida den enskilda 

individens förutsättningar och å andra sidan faktorer i den pedagogiska 

miljön, utifrån hur språket används. Det innebär att språkandet – det vill 

säga användande av språket – i förskolan och skolans verksamhet kan 

stimulera och utmana, men också vara till hinder i barns och ungas 

utveckling och lärande. Det är alltså det sistnämnda, när den språkliga 

förmågan inte matchar omgivningens förväntningar och krav, som vi 

vill belysa med begreppet språklig sårbarhet. (Bruce m.fl., 2016a, s. 16) 

1.3.9. Pedagogisk sårbarhet 

I mötet mellan eleven och skolans språkliga krav och förutsättningar kan läraren hamna i 

en pedagogisk sårbarhet. Pedagogisk sårbarhet inbegriper läraren och undervisningens 

utformning och vilka förutsättningar som dessa ger eleven i sitt lärande. Den handlar om 

lärarens möjligheter att räcka till för var och en utifrån pressen att följa läroplanen och 

kravet på allas måluppfyllelse. Fokus ligger på ”samspelet mellan individuella 

förutsättningar och kontextuella villkor samt språkets betydelse för både kunskapsmässig 

och social utveckling” (Bruce, m.fl., 2016a). 
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2. Styrdokument 

2.1.1. Övergångar inom och mellan skolformer 

I Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” 

(Skolverket, 2014) står det att det är av vikt att beakta och bygga vidare på barn och 

elevers färdigheter och kunskaper, vilka de har med sig från den verksamhet de tidigare 

befunnit sig i. De är även viktigt att barnet eller eleven ges möjlighet att uttrycka en 

önskan, förväntan eller oro inför en stadieövergång. Om en elev byter verksamhet ska 

samverkan ske för att barnet eller elevens övergång ska stödjas. Särskilt viktigt är att 

stödja barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Övergångar handlar om att den överlämnade verksamheten ger relevant 

information till den mottagande verksamheten. Det handlar i hög grad 

om vikten av att mottagande verksamhet aktivt tar emot och använder 

sig av informationen. (Skolverket, 2014, s. 9)  

I Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” 

(Skolverket, 2014) diskuteras den organisation som krävs för att övergångar ska 

bli bra. Det är av vikt att rektor skapar både tidsramar och logistikramar för att 

personal ska kunna genomföra arbetet med övergångarna.  

I stödmaterialet tas tre framgångsfaktorer upp, nämligen att det för det första är 

mycket viktigt att det finns ett förtroendefullt samarbete mellan hem och skola. 

Den andra faktorn belyser vikten av synkronisering och samverkan, vilket bl. a. 

handlar om att det finns gemensamma rutiner för övergångarna samt vem som 

har ansvar för att dokumentation förs över respektive tas emot. Den tredje 

framgångsfaktorn handlar om dokumentation, att denna håller en hög 

professionell nivå. Detta innebär att dokumentationen ska vara tydlig och enbart 

innehålla relevant och aktuell information Även 

speciallärarens/specialpedagogens roll tas upp som betydelsefull vid övergångar 

då dessa kan agera samordnare för övergången och ha ett samlat grepp kring 

elevgruppens olika behov. De kan även vara stöd och ha en vägledande roll kring 

elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). 
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2.1.2. Specialläraruppdraget 

Enligt examensordningen för speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling ska specialläraren ”visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, 

analysera och medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer” samt ”visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning 

och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna 

möta behoven hos alla barn och elever” (SFS 2011:688, s. 10). Detta innebär att 

specialläraren kan ha en framträdande roll för att främja goda övergångar. Specialläraren 

kan t.ex. inför en övergång delta i samtal med elever i svårigheter för att kunna 

implementera de anpassningar som eleven är i behov av för att dennes skolvardag ska 

fungera. På så vis kan specialläraren arbeta förebyggande och undanröja eventuella hinder 

i elevens lärmiljö innan eleven börjar på ett nytt stadie. 

2.1.3. Skollagen och Barnkonventionen 

Enligt Skollagen (2011) ska ”barn och elever ges inflytande över” (s. 32) sin utbildning. 

”De ska hållas informerade i frågor som rör dem” (s. 32) samt ges möjlighet att själva 

uttrycka sina åsikter i dessa frågor.  

Den 1 juli 2018 gjordes en lagändring i Skollagen, vilken innebär att överlämnade skola 

i årskurs 3 ska lämna de uppgifter som anses viktiga för att elevens studiesituation ska 

underlättas vid övergången till en ny skola eller vid byte av skolform. (SFS, 2010:800, 

rev. 2020). Detta stämmer väl överens med Barnkonventionen (1990), vilken blev lag 

från och med 1 januari 2020. Där kan man läsa att vid de åtgärder som har med barn att 

göra, ska det som bedöms vara barnets bästa beaktas i första hand. Barnet ska dessutom 

själv få uttrycka sina åsikter vad gäller frågor som rör barnet och vid behov ska barnet ha 

en företrädare för sina åsikter. 

Från och med den 1 juli 2019 är överlämnade skola även skyldig att göra en uppföljning 

av de extra anpassningar som eleven getts i svenska, svenska som andraspråk samt 

matematik innan de börjar i årskurs 4. Resultatet av uppföljningen ska delges mottagande 

lärare i årskurs 4 (SFS, 2010:800, rev. 2020). 
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3. Tidigare forskning 

3.1.1. The Fourth-Grade Slump 

Övergången från årskurs 3 till årskurs 4 vållar många elever, speciellt elever från socialt 

utsatta områden, stora problem, trots att de under årskurs 3 klarat av de krav som funnits 

gällande läsning och läsförståelse (Chall, Jacobs & Baldwin, 1990; Sanacore & Palumbo, 

2009).  Jag har i mina sökningar av tidigare forskning kring övergångar från årskurs 3 till 

årskurs 4 funnit en hel del internationell forskning kring det fenomen som har 

uppmärksammats under mer än ett halvt sekel, nämligen The Fourth-Grade Slump. Chall, 

Jacobs och Baldwin (1990) gjorde en studie som utgick från elever från sociokulturellt 

utsatta områden i USA. De har i sin forskning visat att övergången till årskurs 4 är kritisk 

då eleverna går från att lära sig att läsa till att läsa för att lära. De menar att denna kritiska 

övergång kan bero på att eleverna tidigare kunnat läsa enklare vanliga ord och texter men 

måste skifta till att kunna använda sina förmågor att läsa, till att ta till sig kunskap från 

betydligt svårare ord och texter i samband med övergången till årskurs 4. För vissa elever 

kan detta avslöja en oupptäckt brist på flyt och automatisering och att de inte var redo att 

möta den utmaning som uppstår i årskurs 4 (Chall, Jacobs & Baldwin, 1990). Samma 

forskare säger att det går att förhindra eller förbättra de svårigheter som uppstår i 

övergången till årskurs 4 genom att uppmärksamma att eleverna inte lärt sig de abstrakta, 

specifika och litterära ord som behövs för att klara av de senare årkurserna. För att 

undvika den här Årskursfyrasvackan behöver dessa elever ges många möjligheter till 

läsning, både ämnesspecifika texter men även andra böcker som gör att deras språkliga 

förmågor utvecklas. De menar även att för att eleverna ska öka sin vokabulär, sin förmåga 

att känna igen ord samt sin läsförståelse, är det viktigt att eleverna ges uppgifter som 

utmanar dem, uppgifter som är över deras förmåga. Det är även viktigt att dessa förmågor 

vad gäller läsning tränas i de tidiga stadierna eftersom detta inte enbart bidrar till 

utvecklingen av meningsfull läsning utan även underlättar för tidig självständig läsning 

av svårare berättelser och böcker. Detta bidrar till att deras vokabulär utvecklas. Det är 

även viktigt med fortsatt uppmärksamhet kring detta under mellanstadiet för att elevernas 

förmåga till avkodning och förståelse ska fortsätta att växa. 

Även Sanacore och Palumbo (2009) belyser den svacka som uppstår mellan årskurs 3 och 

4 vad gäller elever från sociokulturellt utsatta områden. De menar att svackan blir 
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tydligare under årskurs fyra och att den ökar efterhand som eleverna blir äldre. Det som 

anses orsaka svackan mellan årskurs 3 och 4 är att eleverna i de lägre årskurserna enbart 

blivit introducerade för narrativa texter, vilka skiljer sig från faktatexter, vad gäller 

struktur och innehåll. Dessa texter innehåller andra ämnesspecifika ord och begrepp än 

de som elever från sociokulturellt utsatta områden har stött på i sin vardag. Sanacore och 

Palumbo (2009) poängterar att bristen på adekvat litteratur, texter på olika nivåer och med 

olika svårighetsgrad som intresserar eleverna, vilka eleverna ska ha tillgång till varje dag, 

även är en av anledningarna till svackan som uppstår mellan årskurs 3 och 4. Dessutom 

anser de att många lärare i årskurs 4 och uppåt fortfarande menar att det är lärarna i de 

lägre årskurserna som är ansvariga för elevernas läsundervisning. Sanacore och Palumbo 

(2009) tar upp fyra utgångspunkter för att skapa en djupare förståelse för den svacka som 

uppstår, en djupare förståelse som de anser lärare behöver ha innan de införlivar 

undervisningsmodeller för att minska svackan. Elever i de lägre årskurserna behöver 

exponeras mer för faktatexter då dessa skiljer sig från berättande texter eftersom de menar 

att förståelse av olika texter beror på hur mycket eleverna exponeras för dem. Elever 

behöver varje dag ges tillfällen till enskild läsning eftersom de idag inte ges denna 

möjlighet utanför skolan. Därför måste de ges tillfällen till detta i skolan för att få 

möjlighet att få uppleva att läsning kan vara både roligt och informativt. En tredje punkt 

som Sanacore och Palumbo (2009) understryker vikten av, är att elever från och med de 

lägre årskurserna ges många möjligheter att bygga upp sitt ordförråd och att de ges 

möjlighet att använda denna kunskap i olika läs- och skrivaktiviteter. Den fjärde punkten 

innebär att eleverna måste vara delaktiga i undervisningen och i sitt lärande. Lärare måste 

därför se eleverna som människor, inte något som de ska fylla med kunskap.  

Donaldson (2010) har i sin studie om Årskursfyrasvackan belyst förhållandet mellan 

läsattityder och läsfrekvens i årskurs 2 och årskurs 5. I studien diskuterade hon olika 

orsaker till den svacka som uppstår och Matteuseffekten kan vara en av dem. 

Matteuseffekten innebär att skillnaderna vad gäller goda och svaga läsare ökar över tid.  

De duktiga läsarna som redan har ett stort ordförråd blir duktigare eftersom de kommer 

att läsa mer, lära sig fler ord och därmed även läsa ännu bättre. Barn som har ett lågt 

ordförråd, som läser långsamt och utan att tycka att det är roligt, läser mindre och kommer 

därför att utveckla sitt ordförråd långsammare (Stanovich, 1986). Läsförmågan kan 

påverka kvalitén på det som läses samt mängden som läses, vilket innebär att svaga läsare 
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väljer mindre utmanande böcker vilka inte utvecklar deras ordförråd och 

läsförståelseförmåga (Cain & Oakhill, 2011). 

Donaldson (2010) kom i sin studie fram till att läsattityder i årskurs 5 inte visade på någon 

märkbar minskning gentemot årskurs 2. Detta menar hon skulle kunna bero på att 

undersökningen gjordes på en skola där alla elever deltog i ett och samma läsprogram. 

Hon såg även att elevernas möjligheter till sociala sammanhang var många eftersom de 

deltog i läsecirklar och parläsning, vilket har en positiv effekt på elevers läsattityder. Det 

framkom även att elevernas möjligheter att själva välja böcker inte påverkade deras 

attityder till läsning. Även Stockard (2010) kom i sin studie fram till att elever som 

undervisas utifrån ett specifikt läsprogram i likhet med Donaldsons (2010) resultat, hade 

bättre resultat både vad gäller läsförståelse och vokabulär, vilket motverkar svackan som 

uppstår i årskurs 4. 

Andra studier som gjorts för att förklara Årskursfyrasvackan belyser vikten av tidigare 

kunskap. Om ett barn inte har tillräcklig omvärldskunskap kommer detta att påverka dess 

läsförståelse. När ett barn behöver göra inferenser kommer omvärldskunskapen att vara 

en bidragande faktor till läsförståelseproblem om denna är begränsad (McNamara, Ozuru 

& Floyd, 2011). Hirsch (2003) menar att Årskursfyrasvackan beror på att ett barn har för 

lite kunskap inom olika ämnesområden vilket minskar dess möjligheter till förståelse av 

det lästa. Barnet behöver både ämnesspecifika kunskaper men även flyt i sin läsning samt 

kunna läsa fort för att det lästa inte ska glömmas bort. Hirsch (2003) nämner, precis som 

Donaldson (2010) också Matteuseffekten och menar att för att minska denna är det viktigt 

att börja tidigt med att bygga upp barns ord- och omvärldskunskap. Enligt Duff, Bruce 

Tomlin och Catts, (2015) stöter barn i den tidiga läsutvecklingen oftast inte på ord som 

de inte kan i de texter de läser. Orden i dessa texter har de lärt sig genom muntliga 

erfarenheter. Under övergången från årskurs 3 till årskurs 4 ändras detta eftersom barnen 

då stöter på ord i texter som de inte kan sedan tidigare.  

3.1.2. Framgångsfaktorer vid övergångar 

Det har varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar som fokuserat på framgångsfaktorer för 

att minska glappet mellan årskurs 3 och 4. Därför har jag valt att bredda mitt sökarljus till 

forskning som gäller framgångsfaktorer mellan förskola och förskoleklass och mellan 

förskoleklass och årskurs 1. Detta eftersom jag i sökningen efter forskning gällande 

övergångar hittade mycket som handlade om just dessa övergångar. Tanken med detta är 
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att hitta framgångsfaktorer som ska kunna relateras till den empiri jag har eftersom barn 

i språklig sårbarhet befinner sig på en liknande språkutvecklingsnivå som ett lite yngre 

barn. 

Övergången är en kontextuell och relationell process som är både 

individuell och kollektiv på samma gång och som påverkas av många 

faktorer. (Lillvist & Wilder, 2017, s. 16) 

 

Kallberg (2017) menar att övergångar behöver ses utifrån specifika sammanhang då de 

alla är unika. Det kan därför vara en svårighet att planera för en välfungerande övergång 

eftersom speciella strukturer, generella metoder och aktiviteter kan vara svåra att 

identifiera. Övergångar ska göras och förstås som möten mellan människor. Kallberg 

(2017)  pratar om vikten av sociala relationer i övergångarna och menar att lärare behöver 

ha specifik kunskap kring hur arbetet med sociala relationer fungerar vid övergångar. För 

att främja positiva övergångar menar Kallberg (2017) att det är av vikt att lärare arbetar 

med sociala relationer både inför men även efter en övergång. Ett barns akademiska 

prestationer samt dess vilja att delta i pedagogiska aktiviteter minskar om barnet inte 

upplever delaktighet i verksamheten. För att kunna stödja barnet i skapandet av nya 

relationer är det av vikt att det finns strukturer för övergångar mellan stadier mellan 

överlämnade och mottagande skola. Detta för att ett kunskapsutbyte ska kunna ske så att 

barnet får det stöd det har behov av vid övergången. En förutsättning för att detta 

kunskapsutbyte ska kunna ske är enligt Kallberg (2017) samverkan kolleger emellan.  

För att samverkan ska fungera och de pedagogiska, sociala och 

organisatoriska skillnader som finns mellan verksamhetsformerna ska 

bli tydliga för elever, lärare och vårdnadshavare behöver lärare i de olika 

verksamheterna ha god kännedom om varandra. (Elvstrand & Lago, uå, 

s. 2) 

Även Wilder och Lillvist (2017) påpekar att samverkan är ett måste vid övergångar och 

att det är av stor vikt att synliggöra det gränsland som finns pedagogiska övergångar 

emellan, eftersom det är i gränslandet som samverkan uppstår. 

I Alatalo, Meier och Franks (2014) studie om överlämningar från förskola till 

förskoleklass framkommer vikten av kontinuitet och samarbete i form av ett erfarenhets- 

och kunskapsutbyte där elever i behov av stöd ska ges särskilt fokus. Vid överlämningen 

ska barnets erfarenheter och förmågor framkomma för att gynna barnets långsiktiga 

lärande. Ackesjö (2015) har i sin studie undersökt barns övergångar till förskoleklass och 
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därefter till årskurs 1, utifrån ett skolledar- och organisationsperspektiv. Hon skriver att 

tidigare forskning visar att en av framgångsfaktorerna för att övergången och det fortsatta 

lärandet ska vara framgångsrikt är barnets upplevelse av tillhörighet, eftersom den nya 

miljön och det nya skolsammanhanget ofta ”kan innebära nya rutiner och krav” (s. 3). 

Ackesjö skriver vidare att övergången är komplex och att skolledarna uttrycker att de tar 

hänsyn till både barns tidigare kunskaper och erfarenheter men även deras tidigare 

relationer. Wilder och Lillvist (2017), vars fokus ligger på övergångar från förskola till 

förskoleklass och därefter till årskurs 1, menar att positiva övergångar innebär en minskad 

diskontinuitet då att barn anpassas till den nya miljön genom att ges kännedom om den 

nya miljön, verksamheten, lärarna och kamraterna. Positiva övergångar handlar om att 

identifiera betydelsefulla faktorer, förvalta den kompetens och kunskap som överlämnade 

personal samt mottagande personal besitter samt organisera arbetet. Wilder och Lillvist 

(2017) poängterar vikten av att involvera både vårdnadshavare och barn i 

övergångsprocessen.  

Wilder och Lillvist (2017) diskuterar vikten av en organisatorisk aspekt på samverkan vid 

olika övergångar. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv är det betydande att det finns en 

beskrivning av ansvarsfördelningen, de ekonomiska resurserna samt gällande tidsram för 

övergången.  Detta är viktiga komponenter som de som är involverade i övergången måste 

förhålla sig till.  Bruce m.fl. (2016a) menar att skolan kan arbeta utifrån olika nivåer i en 

pyramid för att främja ett barns förutsättningar och utveckling vad gäller kommunikation, 

språk och lärande där skolans organisation utgör basen i pyramiden. Skolans organisation 

måste utgöra grunden för att språkutvecklande arbetssätt ska komma samtliga elever och 

hela skolan till gagn. Rektor har ett stort ansvar vad gäller möjliggörandet av 

språkutvecklande arbetssätt på hela skolan. Ett proaktivt arbete i skolan möjliggör 

anpassning av språkkrav samt att stödåtgärder sätts in innan ett misslyckade har inträffat. 

Ett språkutvecklande arbetssätt och stödverktyg gör att elever som är språkligt svaga kan 

delta i den ordinarie undervisningen. Språkutvecklande arbetssätt är ett forskningsfält 

som dock inte ryms inom ramen för min uppsats men som diskuteras ingående av både 

Gibbons (2013) och Hajer och Meestringa (2014). 

Bruce m.fl. (2016a), påpekar att övergångar kan bli problematiska och syftar på att 

övergångar handlar om vilken information som ska överföras och hur. Kvalitén på den 

dokumentation som överförs är av största vikt för att mottagande skola ska anse den vara 
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användbar och värdefull. Dessutom är det viktigt att undervisningens nivå vad gäller 

innehåll samt även vilka stödstrukturer som det har funnits tillgång till nogsamt överförs. 

De menar att för att inte riskera att information går förlorad vid en övergång, måste varje 

arbetsplats ha tidsplaner och rutiner som är tydliga och genomtänkta. Informationen som 

ges ska vara proaktiv och positiv vilket möjliggör för eleven att lyckas.  

Det handlar om att ta vara på och utveckla det som har fungerat och som 

visat sig vara framkomliga vägar utifrån ett relationellt och salutogent, 

alltså hälsofrämjande, synsätt och inte ensidigt fokusera på vad som inte 

fungerat. (Bruce, Rubin, Thimgren & Åkerman, 2016b, s. 33) 

Samverkan genom pedagogiska möten underlättar för eleverna vid en övergång då det 

under dessa möten bör lyftas arbetssätt och rutiner, vilka inte är självklara för varken nya 

medarbetare eller nya elever. Detta gör att övergången underlättas genom 

igenkänningsfaktorer såsom arbetssätt, placeringar, saker, föremål för eleverna (Bruce 

m.fl., 2016b). Här har även specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling 

en viktig roll då denna besitter fördjupad kunskap om elevers språkliga sårbarhet, hur 

hinder kan undanröjas och därmed möjliggöra för ett lärande och till att en högre 

måluppfyllelse kan optimeras (Byström & Bruce, 2018). 

För att kommunikation och samverkan ska vara optimal är det av vikt att ord kombineras 

med kroppskommunikation, vilket innebär fysiska möten där deltagarna ges möjlighet att 

berätta det som är tydligt och klart men även ges möjlighet att få saker och ting 

förtydligade och exemplifierade (Bruce & Sjunnesson, 2018). Ackesjö (2016) menar att 

om samverkan ska uppstå måste det finnas möjligheter till gemensam reflektion och 

kommunikation lärare emellan. Det är även av stor betydelse att samverkan sker med 

mottagande lärare så att barnen innan en övergång får träffa sina blivande lärare och 

skolkamrater för att kunna delta i den nya verksamheten. På så vis underlättas ett 

relationsskapande arbete och barnen kan skapa realistiska förväntningar inför 

övergången. 

3.1.3. Elever i språklig sårbarhet 

För mellan fem och åtta procent av alla barn är språkutvecklingen på modersmålet en 

större utmaning än för resterande procent barn. Dessa får ofta diagnosen språkstörning, 

vilket är en diagnos som sätts av en logoped (Bruce m.fl., 2016a). Bruce m.fl. (2016a), 

Nettelbladt och Salameh (2007) och Reilly m.fl. (2014) menar att ett barn som fått 



 
 

20 

 

diagnosen språkstörning uppvisar svårigheter med produktionen av språk, men även med 

förståelsen av språk. De kan ha utvecklat strategier såsom att inte delta i diskussioner, 

låtsas att de förstår det som sägs även om de inte gör det och hålla med om något för att 

de har svårigheter att sätta ord på det de vill säga. Språkstörning kan således bli en 

funktionsnedsättning i det dolda (Hallin, 2019). Barnets språkliga nivå är inte 

åldersadekvat även om barnet i övrigt har en åldersadekvat utveckling (Bishop, 2006; 

Bruce m.fl., 2016a; Nettelbladt & Salameh, 2007).  Bruce m.fl. (2016a) anser att 

förståelsen av diagnosbegreppet handlar om att svårigheterna är statiska, ungefär som en 

egenskap hos individen som inte kan bli föremål för en förändring. Därmed hamnar fokus 

på pedagogiken, förhållningssätten och samspelet då det är dessa begrepp som är viktiga 

för ett barns språkutveckling. Även Wengelin och Nilholm (2013) understryker vikten av 

att inte endast fokusera på diagnoser utan även – och kanske främst – på den omgivning 

som eleven befinner sig i. De menar att det är mycket viktigt att arbeta förebyggande och 

att det därför måste finnas pedagogisk personal som har kompetens att genomföra 

åtgärder på både grupp– och organisationsnivå. Att ha kunskap om undanröjande av 

hinder och svårigheter som kan uppstå i lärmiljön är en av speciallärarens, med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling, uppdrag, varför denna kompetens kan användas vid 

övergångar. Plantin Ewe (2018) menar att det är specialläraren som måste ta ett 

helhetsperspektiv för att lärmiljön ska anpassas för en elev i sårbarhet. Även Ahlberg 

(2013) understryker vikten av att utforma en verksamhet där alla elever passar in. Det 

handlar om att kunna ”skapa lika möjligheter för de barn som riskerar att ställas utanför” 

(s. 162).  

Bruce (2014) menar att ett barn som under förskoleåldern haft en långsam och sen 

språkutveckling men som under den tidiga skolåldern inte haft några nämnvärda 

svårigheter att förstå eller göra sig förstådd i årskurs 4 kan hamna i en språklig sårbarhet. 

Detta beror på att från och med årskurs 4 förväntas barnet kunna uttrycka sig, läsa, lyssna 

och skriva och dessa förmågor ska inte ta särskilt mycket tid eller energi i anspråk. I 

årskurs 4 ska istället förmågorna användas för att kunna ta till sig kunskapsinnehållet i 

olika ämnen. Övergången mellan årkurs 3 och 4 är en avgörande tid för att bedöma och 

utvärdera elever i språklig sårbarhet och deras individuella behov och vilken nivå de 

befinner sig på. Därför är det av vikt att denna övergång övervakas eftersom det eleverna 

presterar vid denna tidpunkt hänger tätt ihop med deras skolprestationer när de slutar 

grundskolan (Conti-Ramsden, Durkin, Simkin & Knox, 2009). Den språkliga sårbarheten 
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uppstår i mötet med skolan och pedagogiken och kan visa sig när textmängden ökar, är 

mer komplex och abstrakt, när mycket energi går åt till att förstå det som sägs och att 

själv uttrycka sig.  Den språkliga sårbarheten kan även visa sig när tidspressen och kravet 

på att förstå och bearbeta ett kognitivt krävande språk, t.ex. ett ämnesspecifikt och 

abstrakt språk som dessutom inte sätts in i ett sammanhang (Bruce m.fl., 2016a). 

Skolarbetet är dessutom uppbyggt på att eleven på ett självständigt sätt ska söka och tolka 

information för att sedan sammanställa den, vilket utgör en stor svårighet för elever i 

svårigheter (Bruce, 2006).  Bruce (2014) menar även att byte av lärare i årkurs 4 kan göra 

att den nya läraren inte per automatik gör de anpassningar som läraren i årskurs 3 har 

gjort, anpassningar som läraren under lång tid har lärt sig att göra för att alla elever ska 

kunna uttrycka sig och förstå det som kommuniceras. För elever i språklig sårbarhet är 

det inte heller självklart att kunna kommunicera med andra så att det blir begripligt, vilket 

kan resultera i att barnet undviker att t.ex. prata i klassrummet när alla andra lyssnar. 

Sårbarheten kan även visa sig i form av svårigheter med koncentrationen, eller genom att 

inte kunna sitta stilla i klassrummet och kan då tolkas som ADHD men kan även visa sig 

genom magont och huvudvärk. Sårbarheten kan visa sig genom ett oroligt beteende 

istället för språkligt (Bruce, 2006; Bruce m.fl., 2016a). Den språkliga sårbarheten 

påverkar således även samspelet och relationerna till andra människor och leder till 

svårigheter med kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen, dvs. svårigheter 

med både kunskapande och vänskapande (Bruce m.fl., 2016a). Svårigheter med språk 

och vänskapande fortsätter även upp i vuxen ålder (Sun & Wallach, 2013). För att minska 

den språkliga sårbarheten är det av stor vikt att undervisningen är utformad på ett av 

läraren medvetet sätt så att undervisningen baseras på kommunikation, samspel och 

lärande. Enligt Bruce m.fl. (2016a) utgör en språklig sårbarhet en riskfaktor för att eleven 

ska kunna nå kunskapskraven i olika ämnen. Detta innebär att det är av stor vikt att 

främjande och språkligt förbyggande insatser sätts in. Lärandemiljön ska vara 

kommunikativt och språkligt tillgänglig.  Undervisningens utformning är av största vikt 

för elevens framtida måluppfyllelse. För att minska en lärares pedagogiska sårbarhet i 

dennes planering kan läraren använda sig av ett Lexigram där eleven får skatta sina 

språkliga förmågor, något som sedan blir utgångspunkt för att anpassa lärarens 

undervisning. Viktigt är att lärare har kunskap om vilka utmaningar en elev i språklig 

sårbarhet utsätts för i t.ex. en provsituation så att de språkliga kraven inte hindrar eleven 

från att visa sin kunskap. Samtal med eleven kan förebygga de svårigheter som kan 
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uppstå. ”I samtal med elever i språklig sårbarhet kan planering och mål illustreras med 

hjälp av bilder” (Bruce m.fl., 2016a, s. 153). Då arbetsminnet ofta vållar svårigheter för 

elever i språklig sårbarhet kan visuellt stöd användas för att t.ex. konkretisera 

lärandemålen (Bruce m.fl., 2016a; Durkin, Mok & Conti-Ramsden, 2015). Förenklade 

lingvistiska strukturer, minskning av material som belastar minnet samt ökning av 

välbekant material kan vara fungerande åtgärder för att minska problem med 

arbetsminnet (Archibald & Gathercole, 2006). För att underlätta begripligheten i 

lyssnandet och läsandet är det bra om läraren ger en bakgrund till ämnet och förklarar det 

innehåll som kan vara svårt att förstå (Bruce, 2006). För elever i språklig sårbarhet är det 

mycket viktigt att ha kunskap om metakognitiva processer, dvs. hur de ska tänka kring 

det egna lärandet och hur de ska använda sina olika språkliga förmågor. De måste bli 

medvetna om vilka styrkor och svagheter som de besitter samt vilka strategier de behöver 

för att underlätta inlärningen (Bruce, 2006; Bruce m.fl., 2016a). ”För elever i språklig 

sårbarhet blir metakognitiva processer nödvändiga för att de självständigt ska kunna ringa 

in språkligt kunskapsinnehåll i de sammanhang där språklig förmåga annars riskerar att 

sätta krokben i lärandet” (Bruce m.fl., 2016a, s. 135-136). En elevs metakognitiva 

förmåga ökar elevens möjligheter att få rätt stöd i olika undervisningssituationer. Läraren 

måste även vara medveten om att det sätt uppgifter är språkligt utformade antingen kan 

hjälpa eller stjälpa eleven när de ska visa sin kunskap.  Vidare belyses vikten av att lärare 

i kommunikativa situationer arbetar strategiskt för att innehåll som kräver reflektion, 

kritiskt tänkande och analys blir tillgängligt. Det gäller att lärare kan stötta elever genom 

att använda många olika uttrycksformer för språket. Bruce m.fl. (2016a) skriver vidare 

att det är viktigt att lärarens ämneskunskap och språkliga medvetenhet praktiseras och 

levandegörs genom didaktiska anpassningar i klassrummet. ”Förutsättningar att nå målen 

för studierna ges i undervisningen långt innan kunskaperna bedöms” (Bruce m.fl., 2016a, 

s. 135). Både Nettelbladt och Salameh (2007) och Bruce m.fl. (2016a) påtalar vikten av 

att framgångsrika interventioner bygger på den proximala utvecklingszonen, att ett barn 

stimuleras för att med stöd klara uppgifter som ligger inom nära räckhåll. För att eleverna 

ska kunna lära och utvecklas inom sin proximala utvecklingszon måste deras lärande ske 

i samspel med läraren genom förförståelse och handledning. Interventionen ska utgå från 

den kunskap barnet behärskar för att befästa denna och på så vis ge barnet självförtroende 

att ge sig an kommande uppgifter för att nå ytterligare ett steg i sin kunskapsutveckling. 

Genom att arbeta med förförståelse knyts elevernas språk an till något självupplevt vilket 
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väcker elevernas minnen och möjlighet till association. Lärandemiljön måste vara både 

kommunikativt och språkligt tillgänglig dvs. aktivt deltagande och flerstämmighet måste 

möjliggöras genom att läraren är språkligt medveten och kan göra anpassningar. Alla 

elevers röster måste lyssnas till och eleverna lär därmed även av varandra. För att 

lärandemiljön ska kunna göras kommunikativt och språkligt tillgänglig måste även det 

som är problemskapande i skolan samt vilka insatser som kan sättas in diskuteras. Detta 

förutsätter att lärarna framför allt är språkligt medvetna och observanta och har kunskap 

om olika språkliga funktionsnedsättningar samt har kunskap om vilka konsekvenserna av 

dessa det blir i lärandet. Det är även av vikt att skolan kan organisera anpassningar och 

stöd utifrån de behov eleverna har. Bruce m.fl. (2016a) diskuterar didaktiska 

anpassningar såsom att eleverna t.ex. ges pauser eller möjlighet att röra sig samt att 

läraren anpassar sitt språk så att alla – inte minst de som är i någon typ av språklig 

sårbarhet - hinner bearbeta den språkliga information de ges. Elever i språklig sårbarhet 

har ofta behov av mer tid för att kunna förstå och kunna uttrycka sig. Därför är det viktigt 

att de ges detta då tidsbrist kan öka deras språkliga sårbarhet.  

Ett barns språkliga sårbarhet varierar beroende på vilken situation och i vilket 

sammanhang det befinner sig och beroende på hur förväntningar och krav matchar 

omgivningen. Fokus ligger på att möta och möjliggöra barns språkutveckling trots en 

språklig sårbarhet. I allt lärande, kunskapande, är det centrala att kunna göra sig förstådd 

och förstå. Detta ligger även till grund för ett fungerande umgänge i olika sociala 

relationer, dvs. ett vänskapande (Bruce m.fl., 2016a). Plantin Ewe (2018) menar att 

specialläraren ska ha förståelse och kunskap om elevers olika sårbarheter i relation till 

deras lärande och hur detta påverkas beroende på hur läraren planerar och genomför sin 

undervisning. Genom att specialläraren även är insatt i olika lärares pedagogik och 

metodik, styrkor och svagheter i lärmiljön och hur både elevgrupper samt olika individer 

fungerar kan ett lärande som gynnar alla elever främjas genom ett samarbete speciallärare 

och lärare emellan. ”Det handlar i många fall om att göra det osynliga synligt och riva 

barriärer för lärandet innan det uppstår, för att på så sätt ge alla elever en optimal 

förutsättning till lärande” (Plantin Ewe, 2018, s. 58). Specialläraren måste se hela elevens 

lärmiljö utifrån ett helhetsperspektiv för att en elev i någon slags sårbarhet ska gynnas i 

sitt lärande. Byström och Bruce (2018) påpekar att specialläraren med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling har mycket goda möjligheter att förhålla sig till och förstå den 

sårbarhet som kan uppstå i en elevs lärande. Undanröjande av hinder är en förutsättning 
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för att kunna optimera elevens möjligheter till måluppfyllelse, lärande och kommunikativ 

delaktighet. 

Berry (2018) diskuterar nyanlända elever och den språkliga sårbarhet som de hamnar i då 

de kommer till ett nytt land. Han diskuterar detta utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

då han menar att specialläraren har en språkutvecklande roll vad gäller den lärmiljö de 

nyanlända befinner sig i. I mötet med skolan befinner sig dessa elever i en språklig 

sårbarhet vilken ibland kan vara resultatet av en pedagogisk sårbarhet då lärmiljön inte 

lyckats stödja den språkliga utvecklingen samt utvecklingen att nå kunskapskraven. 

Vidare belyser han både den pedagogiska och den språkliga sårbarheten då dessa elever 

under kort tid utsätts för flertalet övergångar mellan olika klasser och skolformer men 

även lärmiljöer och lärare. Nyanlända elever behöver betraktas ur ett sårbarhetsperspektiv 

för att möjligheterna att arbeta förebyggande och för att samverkan mellan speciallärare 

och övriga pedagoger ska kunna ske. ”När nyanlända elevers språkutveckling betraktas 

utifrån ett sårbarhetsperspektiv kan delar av undervisningens organisation identifieras 

som kan utlösa eller förvärra svårigheten” (s. 106). Gibbons (2013), som har fokus på 

andraspråkselever, menar att som ett stöd för att överbrygga mellan vardagsspråket och 

skolspråket måste eleverna ges en undervisning där språket är i fokus i samtliga ämnen. 

Skolspråket är i motsats till vardagsspråket ämnesspecifikt, abstrakt, kontextfritt och 

skriftspråksliknande. För att eleverna ska klara av det faktaspäckade och mer 

komprimerade skriftspråket krävs dessutom att de har en språklig förmåga som de kan 

använda för att överbrygga tid och rum i texten (Bruce m.fl., 2016a; Gibbons, 2013; 

Hallin, 2019). Detta kan vara extra svårt för elever i språklig sårbarhet oavsett sårbarhet 

t.ex. lägre socioekonomiska förutsättningar, inlärning av ett nytt språk eller en 

språkstörning (Hallin, 2019). Eleverna ska dessutom självständigt kunna använda sig av 

skolspråket med ämnesspecifika ord och begrepp i både tal och skrift för att kunna visa 

vad de har lärt sig (Hajer & Meestringa, 2014). 

Carlsson Kendall (2015a) diskuterar en annan aspekt av elever i sårbarhet nämligen 

kognitiv sårbarhet. Hon pratar om elever utan en intellektuell funktionsnedsättning men 

vilka ändå har svårt med teoretiskt tänkande på grund av kognitiva svårigheter. 

Svårigheterna för dessa elever uppstår då undervisningens komplexitet och arbetstakt 

anpassas efter genomsnittsnivån i undervisningsgruppen. Svårigheterna kan visa sig när 

de ska hantera information som är teoretisk och abstrakt. Den kan också visa sig i form 
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av en långsammare takt när information ska bearbetas. Även om dessa elever t.ex. har en 

fungerande avkodning kan det vara svårt för dem att förstå det lästa. Instruktioner i 

helklass kan vålla svårigheter vilket innebär att de behöver ges dessa enskilt samt ges 

bekräftelse på att de uppfattat dem korrekt. Carlsson Kendall (2015a) tar upp begreppet 

”gråzonsbarn” vilket hon menar är ett olyckligt begrepp eftersom gråzonen då kan ses 

som en egenskap hos barnet. Istället menar hon att gråzonen finns i samtalen professioner 

emellan eftersom inlärningssvårigheter av denna typ inte diskuteras. I klassrummet finns 

det stor risk att dessa barn uppvisar koncentrationssvårigheter liknande ADHD. Till 

skillnad från barn med ADHD har de sekundära koncentrationssvårigheter vilka beror på 

att de inte förstår undervisningen. Carlsson Kendall (2015a) menar att pedagogiska 

aspekter på dessa elevers lärande i form av kunskap kring olika elevers lärstilar kan vara 

viktiga att ha förståelse för, för att eleverna inte ska tappa intresset för skolan. Det är även 

viktigt att elevens svårigheter ses ur ett perspektiv att denne inte ännu lärt sig de 

färdigheter den förväntas kunna. Detta inbjuder till att prata om svårigheterna med en 

annan ingång. Anpassningar i undervisningen är av stor vikt för att underlätta elevernas 

lärande och för att förstärka deras goda förmågor. Carlsson Kendall (2015a) understryker 

vikten av att kravnivån anpassas till ”den proximala utvecklingszonen”. Vidare påtalar 

hon att eleverna måste veta hur de ska gå till väga för att nå kunskapskraven. De måste 

ges konkreta delmål samt konkret stöttning. Carlsson Kendall (2015b) menar att det är 

viktigt att ”rikta sökarljuset mot de situationer och krav som eleverna verkar ha svårt för 

att klara av och fundera på hur dessa kan förändras” (s. 61). För att undervisningen ska 

kunna anpassas efter elevernas svårigheter är det en nödvändighet att ha kunskap om vad 

de faktiskt kan. Carlsson Kendall (2015a) påpekar även att ”Den viktigaste grundpelaren 

i mötet med elever i svårigheter är själva relationen” (s. 62). Aspelin (2012) understryker 

detsamma i sin artikel om relationens påverkan på elevers skolprestationer. Han menar 

att kunskap är en produkt eller en biprodukt av relationen mellan lärare och elev, en 

relation som är en pågående process där både lärare och elev deltar och agerar. 

Elever i språklig sårbarhet behöver möta en omgivning där de får lov att 

pröva sig fram och utveckla sin tro på den egna förmågan. Den 

pedagogiska utmaningen för lärare är att hitta arbetssätt som leder till 

att varje elev oavsett individuella förutsättningar och kontextuella 

villkor kan utveckla skriftspråklig kompetens och kunskap. (Bruce m.fl., 

2016a, s. 160) 
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Elever i språklig sårbarhet är ett brett begrepp om man ser till den forskning som det 

redogjorts för. Det är utöver de som får diagnos språkstörning t.ex. även elever med 

kognitiva svårigheter men även nyanlända som direkt hamnar i en språklig sårbarhet när 

de kommer till ett nytt land. Utmaningarna för pedagogerna blir stora och vikten av 

arbetssätt och anpassningar för de olika individerna är stor. 

3.1.4. Elevers delaktighet 

Skolan är elevernas arbetsmiljö och för att få en rättvisande bild över 

hur pass tillgänglig den verkligen är behövs ett elevperspektiv. (Plantin 

Ewe, 2018, s. 71) 

I allt lärande och i all kommunikation är upplevelsen av delaktighet av största vikt. En 

elevs möjligheter till delaktighet är således avhängig elevens lärmiljö. För att denna ska 

fungera optimalt är det viktigt att ta i beaktande elevers olika förutsättningar. I arbetet 

med en fungerande undervisning och lärmiljö är det av särskild vikt att elever i sårbarhet 

ges möjlighet att kommunicera sin kunskap på olika sätt, vilket annars påverkar deras 

lärande (Plantin Ewe, 2018).  Det är således av stor vikt att eleven känner sig delaktig i 

allt språkande eftersom det är i ett kommunikativt sampel med andra som både kunskaper 

och språkfärdigheter används och utvecklas (Bruce, 2014). För att elever i språklig 

sårbarhet ska känna sig delaktiga är det viktigt att de får vara delaktiga i de beslut som 

gäller dem.  Framför allt är det av största vikt att de inte hindras av ett språkligt innehåll 

som försvårar för dem (Bruce m.fl., 2016a). Bruce och Hansson (2019)  menar att i samtal 

med elever i språklig sårbarhet, måste den som samtalar med eleven ha kunskap om 

elevens specifika svårigheter och även vara den som tar ansvar för interaktionen. Detta är 

ett måste så att samtalet anpassas utifrån elevens språkanvändande och språkliga förmåga. 

Som speciallärare ska denna fungera som rådgivare och kvalificerad samtalspartner, 

vilket kan vara en av speciallärarens uppgifter vid övergångarna. Kragh och Plantin Ewe 

(2018) menar att en viktig del i att vara en kvalificerad samtalspartner är att utveckla och 

ta tillvara pedagogernas befintliga kunskap och kompetens, då detta har en positiv 

påverkan på elevens kunskapsutveckling. Som kvalificerad samtalspartner är det av stor 

vikt att ”använda sig själv som verktyg för att främja lärandet hos den andre” (s. 77). Det 

är således viktigt att i samtalet lyssna till det verbala men även det icke-verbala språket 

för att ”synliggöra det osynliga” (s. 77).  Synsättet på vilket man ser eleverna avgör 

förhållningssättet gentemot dem (Bruce m.fl., 2016b). Som speciallärare ska man som 
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samtalspartner bemöta eleverna så att de upplever känslan av möjligheter och inte känslan 

av sårbarhet. Specialläraren ska ha kunskap om barn och elevers språkliga sårbarhet och 

komplettera klassläraren t.ex. genom att planera uppgifter som möjliggör 

språkutveckling, samt verka för och bidra till att lärmiljön inte innehåller hinder och 

svårigheter. ”Det naturliga är att eleven får berätta om – muntligen eller i skrift eller 

bådadera – om vad de har varit med om samt hur och vad de tänker och tycker” (Bruce 

m.fl, 2016b, s. 31). Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) diskuterar elevers delaktighet 

utifrån en delaktighetsmodell. De menar att ett elevperspektiv är en självklarhet och en 

nödvändighet utifrån ett delaktighetsperspektiv. I samtal med elever som har en kognitiv 

eller en kommunikativ funktionsnedsättning krävs det en medvetenhet och en extra 

lyhördhet hos den som samtalar med eleven. Även Carlsson Kendall (2015a) påtalar 

vikten av elevens delaktighet för att lärmiljön ska bli tillgänglig. Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2012) pratar även om tillgänglighet och menar att en elev som t.ex. inte förstår 

det som står på tavlan inte heller kan delta i en gemensam aktivitet med andra. Detta 

påverkar därför elevens möjligheter till samverkan, vilket stämmer väl överens med 

Bruce m.fl. (2016a) vilka understryker vikten av vänskapande som leder till kunskapande. 

Även Ingestad (2010) menar att genom delaktighet i sociala sammanhang där vi använder 

oss av språket, blir kunskap resultatet. Ahlberg (2001) understryker vikten av att 

elevernas förutsättningar vad gäller lärande samt deras erfarenheter måsta vara 

utgångspunkten i att skapa en god lärmiljö. För att elever i svårigheter ska ges en bättre 

skolsituation är det en förutsättning att det förs en öppen dialog med eleven men även 

med föräldrarna. Ahlberg (2015) menar även att det för elever i svårigheter handlar om 

kommunikation, delaktighet och lärande för att de ska nå kunskapskraven. Elevens 

möjligheter till delaktighet är beroende av de pedagogiska och didaktiska anpassningar 

som görs. Anpassningarna är i sin tur beroende av en fungerande kommunikation på olika 

ansvarsnivåer i en verksamhet, vilka sammantaget påverkar elevens lärande. Palikara, 

Lindsay och Dockrell (2009) har i sin studie om äldre ungdomar med språkstörning vilka 

slutat gymnasiet påvisat att dessa kunde bidra med viktiga aspekter på den stöttning de 

fått i skolan men även på vad som skulle kunna förbättras. Författarna menar att det är av 

stor vikt att de som arbetar med dessa elever tar del av elevernas åsikter och låter dem 

vara med i beslut som gäller deras utbildning. Elevernas delaktighet är inte bara är viktig 

utifrån aspekten att de har rätt att uttrycka sina åsikter utan att den även är viktig då det 

finns praktiska fördelar att dra nytta av den. I forskningsöversikten Delaktighet för 
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lärande (Skolverket, 2015) står det att det utifrån ett skolutvecklingsperspektiv där eleven 

är i fokus, är viktigt att elever måste ges möjlighet att berätta hur deras skolvardag 

fungerar. Elevernas upplevelser är viktiga att ta på allvar för att dessa vid behov ska kunna 

leda till förändringar. Eleverna ska även ges möjlighet att ge sin syn på de uppgifter de 

ska arbeta med så att de upplever dessa som hanterbara. I en finsk undersökning om 

skolgången för 15-16-åringar framkom att övergångar kan utgöra både en risk av 

exkludering eller en möjlighet att växa. Elever som kände att deras behov av stöd i skolan 

inte tillgodosågs av skolpersonal eller upplevde att deras stödbehov inte 

uppmärksammades under övergångarna, var mindre benägna att be om stöttning under 

övergångarna vilket resulterade i att de fick mindre stöd i skolan (Pietarinen, Pyhältö & 

Soini, 2010). Galton och McLellans (2018) longitudinella studie kring elevperspektiv på 

övergångar från lågstadiet till mellanstadiet visade att elever som innan de började på ett 

nytt stadium fått delta i en introduktionsdag på sitt nya stadium var mycket positiva till 

övergången. Det fanns dessutom elevgrupper som gavs möjlighet att under en eller två 

dagar i skolstarten träffa äldre elever som hjälpte dem, träffa fler lärare samt lära känna 

den nya miljön. Detta upplevdes som en mycket positivt trots oro inför att börja på ett 

nytt stadium. Galton och McLellan (2018) understryker även att det är av största vikt att 

skolor måste ta mer hänsyn till elevers röster eftersom det är eleverna som har kunskap 

om övergångarna. Det är således eleverna som kan tala om relevanta och användbara 

förslag för att minska den oro som det innebär att börja på ett nytt stadie. Även i Hoy, 

Parsons och Kovshoff (2018) studie kring övergången mellan lågstadiet och mellanstadiet 

för barn inom autismspektrat ansågs en av faktorerna för en framgångsrik övergång vara 

att eleverna fick delge sina tankar och åsikter kring deras egna stödbehov. 
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4. Teoretiskt ramverk 

4.1. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet på lärande utgår från att människan är en varelse som ska 

ses utifrån biologiska, sociala, kulturella och historiska utgångspunkter (Säljö, 2015) 

Vygotskij, som är upphovsman till detta perspektiv på lärande, menar att lärande inte är 

avhängigt en människas biologiska förutsättningar utan att människan använder sig av 

redskap, artefakter, som hjälper henne att lära. Artefakter är ett av det sociokulturella 

perspektivets nyckelord. Inom det sociokulturella perspektivet används även begreppet 

mediera. Mediera innebär att kunskap och information förs över, ”redskapen medierar 

våra handlingar eller, alternativt, de utgör instrument som vi använder och är beroende 

av” (Säljö, 2015, s. 91). Inom det sociokulturella perspektivet ”har det mänskliga språket 

en särställning som medierande redskap” (Säljö, 2014, s. 301). Språket är redskapens 

redskap då det är i kommunikationen med andra människor som vi uttrycker oss och de 

språkliga begreppen stöttar oss i att kunna organisera vår omvärld och utföra olika 

handlingar. Det sociokulturella perspektivet på lärande belyser att socialt samspel är av 

stor vikt för att ett lärande och en utveckling ska ske. ”Interaktion och kommunikation 

blir nycklar till lärande och utveckling” (Säljö, 2014, s. 307). ”Att barn lär i samspel med 

andra och att kommunikation är grundläggande i all samvaro mellan människor är 

centrala utgångspunkter i sociokulturellt perspektiv på lärande” (Bruce, m.fl., 2016b, s. 

16). När de språkliga förutsättningarna inte motsvarar skolans krav och förväntningar 

uppstår en språklig sårbarhet som måste mötas med pedagogisk utmaning. I studien 

kommer det sociokulturella perspektivet att användas för att beskriva de medierande 

redskap som används för att minska sårbarheten för eleverna vid stadieövergången mellan 

årskurs 3 och 4 samt hur det sociala samspelet påverkar lärandet hos deltagarna vid en 

övergång.  

4.2. Relationellt perspektiv 

Utbildning, undervisning, lärande osv. beskrivs, analyseras och tolkas i 

termer av relationer. (Aspelin, 2013, s. 14)  

Vid stadieövergångar har det visat sig att den trygghet som läraren i lågstadiet ger riskerar 

att brista när det blir nya lärare ganska abrupt. Jag har i min studie valt det relationella 
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perspektivet, vilket är en teori kring lärandet där relationen lärare-elev är central. 

Grundbegrepp inom relationell pedagogik är kommunikation, relation, interaktion, 

mänskliga möten och dialog. Dessa beskrivs som fenomen som existerar mellan 

människor, s.k. mellanmänskliga möten. Vi kan förstå dessa pedagogiska fenomen utifrån 

en aspekt, genom att t.ex. ha fokus på erfarenheter som eleverna gjort, de intentioner 

pedagogerna har, hur strukturen i en elevgrupp ser ut eller hur undervisningen är inramad. 

”Kvaliteter i relationen lärare-elev är av stor betydelse för elevers lärande och utveckling” 

(Aspelin, 2013, s. 23). Relationellt perspektiv innebär även att en elevs svårigheter 

uppstår i mötet med omgivningen till skillnad från kategoriskt perspektiv där det är eleven 

som äger svårigheterna och måste anpassa sig till omgivningen (Aspelin & Persson, 

2011). I studien kopplar jag det relationella perspektivet till begreppet språklig sårbarhet 

utifrån aspekten att den språkliga sårbarheten uppstår i mötet med pedagogiken, alltså 

lärmiljön och lärarens undervisning. Mellanmänskliga möten och dialog speciallärare 

eller lärare – elev emellan kan således göra att den språkliga sårbarheten minskar. 

4.3. Ramfaktorteori 

Ramfaktorteorin bygger på tankegången att ramar ger ett utrymme för 

en process. Ramarna ger eller ger inte möjligheter, de är inte orsaker till 

en viss verkan. Om däremot ett mål tydligt finns för en process måste 

ramarna anpassas för att göra den processen möjlig. (Lundgren, 1999, s. 

36) 

För att kunna analysera den organisation som finns gällande övergången från årskurs 3 

till årskurs 4 har ramfaktorteorin använts. Ramfaktorteorin har från början använts för att 

förstå hur resultat av undervisningen kan kopplas till undervisningsförloppet, vilket 

begränsas av yttre faktorer såsom tid och gruppstorlek t.ex. (Lindblad, Linde & Naeslund, 

1999). I min studie kommer ramfaktorteorin att användas utifrån hur övergångarna är 

organiserade och vilka möjligheter som dessa medför, för fungerande övergångar. Även 

forskare som Bruce m.fl. (2016a) menar att ramfaktorer i form av tidsramar är viktiga vid 

en övergång. 
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5. Metod 

5.1. Metodval 

I min studie valde jag en kvalitativ och kvantitativ ansats i form av en triangulering 

bestående av en kvalitativ och kvantitativ enkätundersökning. Mitt val av kvalitativ och 

kvantitativ undersökning grundade sig i att jag ville komma åt gemensamma faktorer vad 

gäller stadieövergången mellan årskurs 3 och 4. Jag ville även hitta faktorer som avvek 

för att kunna få en djupare förståelse för vilka framgångsfaktorer som kunde finnas. För 

att ge respondenterna möjlighet att själva sätta ord på sina tankar och inte enbart titta på 

exakta siffror, valdes därför denna metod för att samla in empiri. Den kvalitativa delen i 

enkätundersökningen avsågs ge en djupare förståelse för syftet med min studie.  

För att nå ut till ett stort antal skolor valdes en Google enkät som på ett enkelt sätt kunde 

fyllas i på nätet. Jag valde även en enkät eftersom den enligt Bryman (2011) är mer 

tidseffektiv samt billig att genomföra. Eftersom studien handlar om framgångsfaktorer 

vid övergången mellan årskurs 3 och 4 ansågs att en nätbaserad enkät skulle vara det bästa 

eftersom jag då inte behövde specifikt leta efter skolor där de ansåg att de hade en 

fungerande övergång. Jag ville även få tillgång till en större empiri än vad jag förmodade 

att jag skulle få om jag valde att göra en intervjustudie. Att använda sig av en enkät är 

dessutom en relevant metod då man vill nå ut till fler respondenter än vad man kan göra 

genom intervju eller observation (Stukát, 2011). 

5.2. Urval 

I studien har jag använt mig av slumpmässigt utvalda kommunala grundskolor F-6 i södra 

Sverige. Jag har via nätet sökt efter skolledare vars mailadresser har funnits tillgängliga, 

Detta påverkade urvalet då det i vissa kommuner inte fanns tillgängliga mejladresser till 

skolledarna. För att nå de skolledarna var jag tvungen att maila en central mailadress 

vilket gjorde att jag valde bort dessa kommuner. Detta kallas enligt Bryman (2011), 

bekvämlighetsurval, eftersom man som forskare använder sig av personer som just för 

tillfället finns tillgängliga.  

Målgrupp för att besvara enkäten var speciallärare och specialpedagoger. För att komma 

i kontakt med dem mailade jag 50 skolledare, rektorer eller biträdande rektorer, varav 22 

stycken svarade på mitt mail. Detta genererade i sin tur att jag fick tillåtelse att ta kontakt 
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med 25 speciallärare eller specialpedagoger, vilka jag skickade missivbrev (Bilaga 1) 

samt enkät (Bilaga 2) till.  

5.3. Genomförande  

Mejladresserna till de 50 olika rektorer eller biträdande rektorer som jag slumpmässigt 

valde, sparade jag i ett excelark där jag skrev in datum när jag mailade dem samt vilket 

datum jag fick svar av dem. Ett av mailen fick jag tillbaka eftersom mailadressen inte 

fungerade. Detta gjorde att jag valde att ta kontakt med ytterligare en skola.  

Efter tillåtelse av rektorer eller biträdande rektorer på de skolor jag mailat, skickade jag 

mitt missivbrev och min enkät till de 25 speciallärare eller specialpedagoger, vars 

mailadresser jag fått. Dessa arbetade antingen på överlämnande skola i årskurs 3 eller på 

mottagande skola i årskurs 4, eller på både överlämnade och mottagande skola. För att 

öka antalet besvarade enkäter skickade jag även ut en påminnelse till samtliga 

specialpedagoger eller speciallärare som jag tidigare varit i kontakt med, fyra dagar innan 

jag behövde få in svaren på enkäten. Sammanlagt fick jag in 14 besvarade enkäter. 

5.4. Bortfall 

Av de 22 svar från rektorer eller biträdande rektorer jag fick, blev det ett bortfall på två 

stycken eftersom de inte ansåg att deras specialpedagoger eller speciallärare kunde 

besvara min enkät. Detta berodde på hög arbetsbelastning och tidsbrist samt på att en 

personal var nyanställd och den andra var på semester.  

Av de 14 enkäter som jag fick in från speciallärare eller specialpedagoger så var en av 

dem obesvarad. Detta berodde på att personen inte hade svarat direkt i Googleformuläret 

utan i mitt mail och då registrerades inte svaret. Enligt Bryman (2011)  är det vanligt med 

ett större bortfall vid enkätundersökningar än om jag t. ex. valt att göra intervjuer. Detta 

innebär att risken för att felaktigheter och skevheter ökar i resultaten. En svarsfrekvens 

på under 50 % anses vara oacceptabel (Bryman, 2011).  

5.5. Databearbetning och analys 

I arbetet med databearbetningen av det empiriska material som samlats in i form av en 

kvalitativ och kvantitativ enkät letade jag efter gemensamma mönster för att hitta det 

viktigaste innehållet i min empiri. De gemensamma mönstren bygger på 
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framgångsfaktorer vid övergångarna eftersom det är detta som är i fokus i min uppsats. I 

samband med att empirin analyserades färgkodades de olika begreppen och även bärande 

citat letades upp.  

Först gjordes en tematisk begreppsanalys där empirin delades in i olika teman utifrån 

kategorierna: organisation, grupp och individ, vilka utgick från frågorna i enkäten. De 

teman som framkom var: organisation och ansvar, specialpedagogiska perspektiv på 

övergången mellan åk 3 och 4 och elevers delaktighet. Därefter gjordes en teoretisk 

begreppsanalys av resultatet i empirin. Varje fråga i enkäten analyserades med 

utgångspunkt i de valda teorierna sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv och 

ramfaktorteorin, den tidigare forskningen samt centrala begrepp. Även här färgkodades 

de olika begreppen. De teoretiska begrepp som framkom var transitioner, ramfaktorer och 

övergångskompetens, språklig sårbarhet och elevers delaktighet. Den sociokulturella 

teorin användes bl.a. för att tolka de medierande redskap som beskrevs vid övergångarna 

samt för att tolka vikten av socialt samspel för lärarna och speciallärare/specialpedagog 

under övergången. Det sociala samspelet, dvs. interaktion och kommunikation är nyckeln 

till att ett lärande ska ske eftersom språket, enligt det sociokulturella perspektivet är den 

viktigaste artefakten. Det relationella perspektivet användes bl.a. för att tolka hur lärarna 

talar om goda relationer vid övergångarna. Ramfaktorteorin användes för att tolka hur 

positiva aspekter på organisationen kring övergångarna beskrevs.  

5.6. Tillförlitlighet och trovärdighet 

Enligt Bryman (2011) är trovärdighet ett av fyra delkriterier i begreppet tillförlitlighet. 

Trovärdighet handlar om hur sannolika eller troliga forskarens resultat är. Det är 

beskrivningen av den sociala verklighet som forskaren kommer fram till som är 

avgörande för att denna ska vara trovärdig i andra människors ögon. Enkäten bestod i 

flervalsfrågor där respondenterna även efter ett flertal frågor kunde svara fritt. Svaren i 

min enkätstudie sammanställdes i ett Google formulär varvid inga egna tyckande har 

kommit till stånd. Jag har i min enkätundersökning inte haft möjlighet att återkoppla till 

respondenterna eftersom deras svar var anonyma. På så vis har inte deras åsikter om jag 

uppfattat deras verklighet på rätt sätt kunnat tas i beaktande. Anledningen till att jag 

enbart gjort en enkätstudie beror på att tiden varit begränsad. Min studie kan inte 

generaliseras eftersom bortfallet av informanter var så stort (Bryman, 2011). 
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5.7. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2017) använder sig av fyra etiska huvudkrav att tänka på vid forskning. 

För att uppfylla Vetenskapsrådets informationskrav, vilket innebär att de som medverkar 

i studien ska informeras om studiens syfte och innehåll, att deltagande är frivilligt och att 

deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan, skickade jag i mitt mail med ett 

missivbrev där jag informerade om detta. Vetenskapsrådets samtyckeskrav uppfylldes 

genom att jag först skickade ett mail till deltagarnas rektorer eller biträdande rektorer. I 

detta mail ställde jag frågan om de specialpedagoger eller speciallärare som arbetar på 

deras skolor i årskurs 3 och årskurs 4 skulle kunna få besvara min enkät. Detta beskrev 

jag även i mitt missivbrev, vilket jag skickade till de specialpedagoger och speciallärare, 

vars mailadresser jag fått av de rektorer eller biträdande rektorer som svarat på mitt mail 

Enkäten som deltagarna har gjort har gjorts i ett Google formulär, vilket innebär att deras 

svar per automatik har avidentifierats. På så vis har jag skyddat deras medverkan på bästa 

sätt. Detta gör även att jag uppfyller Vetenskapsrådets krav på konfidentialitet. 

I missivbrevet informerade jag deltagarna om att min insamlade empiri enbart kommer 

att användas i denna studie och kommer att förstöras när arbetet är examinerat. Således 

är även nyttjandekravet uppfyllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

35 

 

6. Resultat och analys 

Den insamlade empirin består dels av en tematisk innehållsanalys och dels av en teoretisk 

begreppsanalys.  

6.1. Tematisk innehållsanalys 

6.1.1. Organisation och ansvar 

Resultatet i min studie visar att det övergripande ansvaret vad gäller övergången mellan 

årkurs 3 och 4 övervägande ligger på rektor. ”Rektor har alltid huvudansvaret för en 

skola.” På ett fåtal skolor har specialläraren/specialpedagogen huvudansvaret och på 

någon enstaka skola har mentor huvudansvaret för överlämningen.  

Vad gäller ansvaret i själva överlämningen har de speciallärare/specialpedagoger som 

svarat på enkäten till största del ansvaret för att vidarebefordra information om elever i 

språklig sårbarhet till blivande mentor/klasslärare. Flertalet är även ansvariga för att 

vidarebefordra informationen till annan berörd personal. Lite mer än hälften av 

informanterna är ansvariga för att utifrån överlämnad information om en elev i språklig 

sårbarhet se till att denna tillgodoses eleven så att denne får den stöttning och de 

anpassningar som den behöver. Hälften av informanterna är ansvariga för att en 

uppföljning av den överlämnade informationen görs. En något mindre andel har även 

ansvar för att samla in information kring elever i språklig sårbarhet. Detta gäller även 

nyinflyttade elever. ”Har skolan inte fått information kring en ny elev så kontaktar jag 

rektor för tidigare skola.”  

På närmare 60 % av skolorna finns det fungerande dokument för överlämningen. I 

samtliga av dessa dokument finns det en tidsplan.  

Eftersom vi är en F-6 skola, så innebär att överlämnade och mottagande 

lärare finns på skolan. Man tar gemensamt ett beslut när information ska 

överlämnas. 

De flesta överlämningsdokument innehåller direktiv om vem som är ansvarig för att 

överlämna information på gruppnivå. I de flesta dokumenten finns det angivet vem som 

är ansvarig för att överlämna information på gruppnivå om eleverna. I lite mer än hälften 

av dokumenten finns det direktiv kring vilken information som ska överlämnas samt vem 

som är ansvarig för att dokumentationen tas emot. Mindre än 30 % av 
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överlämningsdokumenten innehåller direktiv om vem som är ansvarig för att berörd 

personal ges information på gruppnivå. En informant har även skrivit att dokumentet 

innehåller information om vilka extra anpassningar som har gjorts.  

På övervägande del av skolorna ger läraren i årskurs 3 information på gruppnivå till 

mottagande lärare i årskurs 4. På samtliga skolor ger läraren på överlämnande skola 

information på individnivå till mottagande lärare vad gäller elever i språklig sårbarhet. 

På frågan om överlämningen följs upp under årskurs 4 svarade merparten av 

informanterna att en uppföljning görs. Ansvaret för denna ligger till lika stora delar på 

specialläraren/specialpedagogen och/eller klassläraren i årskurs 4.  Två informanter har 

angett rektor eller biträdande rektor som ansvariga för uppföljningen.  

Svaret är egentligen att det ska bli en uppföljning i årskurs 4, men i 

verkligheten får svaret bli oftast. Detta beroende på t.ex. pedagogbyte 

samt hur aktiv mottagande klasslärare eller ”specaren” själva är att få en 

uppföljning. 

Uppföljning kan ske under en klasskonferens efter planering mellan 

speciallärare/specialpedagog och klasslärare. På en skola sker även en ny överlämning 

där det finns möjlighet att ställa frågor utifrån behov och pedagogernas önskemål. En 

tredje informant menar att alla elever följs upp kontinuerligt under läsåret av både 

klasslärare och speciallärare/specialpedagog. 

6.1.2. Specialpedagogiskt perspektiv på övergången mellan 

åk 3 och 4 

På alla utom en skola ger läraren i årskurs 3 information på gruppnivå till mottagande 

lärare i årskurs 4. Denna information handlar övervägande om assisterande verktyg samt 

vilka läromedel som använts under årskurs 3. En mycket liten del av informationen 

handlar om texttyper som gåtts igenom samt vilken terminologi som använts i olika 

ämnen. Användande av AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, delges i ett 

fåtal fall. Annan information som delges mottagande lärare i årskurs 4 handlar både om 

information på gruppnivå men även på individnivå. Mottagande lärare delges t ex. hur 

gruppdynamiken fungerat och vad den nya läraren behöver tänka på.  

Bemötande av gruppen såsom hur aktiviteter startats upp och avslutats, 

hur genomgångar kunnat se ut tex längd och bildstöd samt hur långa 

arbetspass eleverna haft vid eget arbete mm. 
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Mentor/klasslärare på överlämnade skola kan förmedla hur denna arbetat med ledning 

och stimulans, extra anpassningar samt fungerande arbetssätt i gruppen men även för 

enskilda elever. Mottagande lärare får även kännedom om vilka elever som arbetar med 

talpedagog, går till förberedelseklass samt vilka elever i gruppen som har särskilt stöd. 

Samtliga informanter anger att läraren i årskurs 3 ger individuell information kring elever 

i språklig sårbarhet. Dock menar en informant att beroende på om överlämnade lärare i 

årskurs 3 har kännedom om begreppet språklig sårbarhet påverkar detta om frågan lyfts 

eller inte lyfts vid en övergång. Detta uttrycks exempelvis i följande citat: 

Alla lärare ger inte information om det, alla pedagoger kanske inte själva 

känner till begreppet Språklig sårbarhet. Tror det till viss del beror på 

om klassläraren/specialläraren/specialpedagogen har kunskap om 

begreppet som gör att frågan lyfts eller inte vid överlämningar. 

Den information som framkommer om elever i språklig sårbarhet är omfattande och 

handlar till övervägande del om måluppfyllelse, resultat på de nationella proven, styrkor 

hos eleven och vilka extra anpassningar som eleven haft. Enligt de flesta av informanterna 

delges även lärarna elevernas svagheter samt eventuell diagnos och om de använt sig av 

assisterande verktyg samt AKK. 9 av 11 informanter angav att även extra anpassningar 

på de nationella proven delges lärarna i årskurs 4. 

På frågan vad de tillfrågande speciallärarna/specialpedagogerna ansåg vara de viktigaste 

framgångsfaktorerna för elever i språklig sårbarhet vid överlämningen från årskurs 3 till 

4 ansågs i fallande ordning extra anpassningar, elevens språkliga svårigheter, elevens 

styrkor samt elevens behov av stöd vara viktigast. Minst viktigt ansågs resultaten på de 

nationella proven vara. Därefter angav informanterna elevens svagheter vara minst 

viktiga att kommunicera. Lite drygt hälften av alla informanter tyckte att det var viktigt 

att elevens egna önskemål inför stadiebytet kommunicerades. 

Min studie påvisar tydligt det specialpedagogiska uppdraget kring övergångar för elever 

i språklig sårbarhet. Specialläraren/specialpedagogen har i övervägande fall ansvar för att 

vidarebefordra information kring elever i språklig sårbarhet till blivande 

mentor/klasslärare. Specialläraren/specialpedagogens roll vid överlämningar visar sig 

även vad gäller ansvaret kring överlämning av information till annan berörd personal 

utöver blivande mentor/klasslärare. Närmare 70 % av informanterna angav att de är 

ansvariga för att information lämnas till annan berörd personal.  
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6.1.3. Elevers delaktighet  

Resultaten i min studie visar att elevernas delaktighet vid överlämningen är mycket 

begränsad. Enbart 25 % av samtliga informanter angav att eleverna ges möjlighet till 

delaktighet. Eleverna görs sällan delaktiga i den information som lämnas över till 

mottagande skola. På de skolor de görs delaktiga görs de delaktiga genom elevsamtal där 

även föräldrarna ibland deltar. Eleverna kan även göras delaktiga i överlämningen genom 

att en överlämningsblankett fylls i tillsammans med elev och vårdnadshavare samt även 

på följande sätt: 

Via samtal med elev (ibland föräldrar) och klasslärare åk 3 samt 

”specare” i klassen. Kan vara samtal kring t.ex. extra anpassningar, 

strategier som fungerat under årskurs 3 och som ska överlämnas inför 

åk 4. 

Resultaten visar även att eleverna inte görs delaktiga i en uppföljning av 

övergången mellan årkurs 3 och 4. Elevintervjuerna i årskurs 3 följs inte upp 

tillsammans med eleverna då de går i årskurs 4. Dock framgår det av resultatet i 

min enkät att en övervägande del av informanterna anser att det är av vikt att 

eleverna får uttrycka sina önskemål inför ett stadiebyte. Vilken typ av önskemål 

detta gäller framkommer inte. 

6.2. Teoretisk begreppsanalys 

6.2.1. Transitioner, ramfaktorer och övergångskompetens 

Resultatet i min studie visar både på styrkor och utvecklingsområden vad gäller 

övergången mellan årskurs 3 och 4. Att rektor har huvudansvaret för övergångarna är 

något som Skolverket (2014) understryker eftersom det är rektors uppgift att skapa tids- 

och logistikmöjligheter för att personalen ska kunna genomföra överlämningarna. På de 

skolor där det finns fungerande dokument för överlämning finns det på samtliga en 

tidsplan för denna. Detta tolkar jag som en styrka i resultatet då forskning understryker 

vikten av tydliga tidsramar för fungerande överlämningar (Wilder & Lillvist, 2017b; 

Bruce m.fl., 2016a). Även ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv kan givna tidsramar ses 

som goda möjligheter för fungerande övergångar. Tydlighet kring vem som är ansvarig 

för att överlämna information på gruppnivå är även detta en styrka som framkommer i 

mitt resultat. Jag kan ur resultatet även tolka att det finns ett utvecklingsområde kring 
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beskrivningen av ansvarsfördelningen i överlämningsdokumenten. Det framgår att det 

finns en otydlighet kring vem som är ansvarig för att information överlämnas till berörd 

personal och detta innebär att det en finns risk för att viktig information om eleverna går 

förlorad. Tydliga rutiner och tidsramar för en fungerande övergång för att information 

inte ska riskera att gå förlorad är av stor vikt menar Bruce m.fl. (2016a).  

Utifrån den information som överlämnande lärare delger mottagande mentor/klasslärare 

samt den information som speciallärare/specialpedagog delger annan berörd personal 

tolkar jag det som att förutsättningarna för övergångskompetensen hos samtliga kan bli 

god, vilket gynnar lärandet för elever i språklig sårbarhet. Resultatet visar även att viktiga 

faktorer såsom bemötande, vilka arbetssätt och rutiner som funnits samt om visuellt stöd 

getts kan framkomma vid övergången. Vikten av bemötande tyder på ett relationellt 

synsätt. Det relationella perspektivet ökar kvalitén i elev-lärarrelationen vilken är 

avhängig elevens lärande och utveckling (Aspelin, 2013). Vikten av att framhäva det som 

varit fungerande såsom arbetssätt, rutiner och stödstrukturer påtalas både av Bruce m.fl. 

(2016a), Bruce m.fl., (2016b) och Byström och Bruce (2018) eftersom detta inte är 

självklart för varken ny personal eller nya elever. Även Wilder och Lillvist, (2017b) 

menar att positiva övergångar främjas av att betydelsefulla faktorer identifieras. I 

resultatet framkommer alltså att igenkänningsfaktorer framförs, vilket gör övergången 

enklare för eleverna samt skapar en gemensam övergångskompetens för samtliga 

inblandade i övergången. Samtidigt skapar detta även en kontinuitet för eleverna. Här 

finns även ett utvecklingsområde gällande att texttyper och gemensam terminologi i 

årskurs 3 mycket sällan delges mottagande mentor/klasslärare. Bruce m.fl. (2016a) 

understryker att undervisningens nivå är viktig att överföra vid en övergång för att 

möjliggöra för eleven att lyckas. Ytterligare ett utvecklingsområde som framkommer är 

att det finns en otydlighet kring att uppföljningar faktiskt blir av, vilken en informant 

beskriver. Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv tolkar jag det som att en brist på ramar 

och ansvarsfördelning kan göra att överlämningen uteblir. Vikten av en uppföljning kan 

även ses ur ett samverkansperspektiv där samverkan måste ske för att lärarna ska ges 

möjlighet till gemensam reflektion och kommunikation (Ackesjö, 2016). 

6.2.2. Språklig sårbarhet 

Utifrån det sociokulturella perspektivet och det relationella perspektivet tolkar jag det 

som en styrka vid övergångarna att både specialläraren/specialpedagogen och 
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mentor/klasslärare i årkurs 3 delger information till blivande mentor/klasslärare i årskurs 

4. Specialläraren/specialpedagogen besitter kunskap kring elever i språklig sårbarhet och 

hur hinder kan undanröjas för att öka elevernas lärande och därmed även deras 

måluppfyllelse (Byström & Bruce, 2018). Mentorn/klassläraren kan med den information 

som delges göra så att en kontinuitet i undervisningen möjliggörs. I svaren framkommer 

att artefakter, som är ett nyckelbegrepp inom den sociokulturella teorin, används som 

medierande redskap för att kunskap ska kunna föras över och ett lärande ska kunna ske. 

I min studie framkommer assisterande verktyg samt AKK, alternativ och kompletterande 

kommunikation, som medierande redskap, vilka använts för att minska elevers språkliga 

sårbarhet. Studien visar även att extra anpassningar som eleven getts i årskurs 3 i mycket 

stor omfattning delges mottagande lärare. Detta tolkar jag som att genom mediering av 

de artefakter som elever i språklig sårbarhet har använt i årskurs 3 kan elevernas sårbarhet 

minska inför årskurs 4. Detta styrker även ett relationellt synsätt där elevens svårigheter 

uppkommer i mötet med pedagogiken varpå pedagogiken måste anpassas (Aspelin, 

2013). Anpassas inte pedagogiken hamnar läraren i en pedagogisk sårbarhet eftersom 

undervisningens språkliga krav och förutsättningar inte anpassas efter elevens 

förutsättningar (Bruce m.fl., 2016a). Både det sociokulturella perspektivet och det 

relationella perspektivet understryker vikten av interaktion och kommunikation för att ett 

lärande ska komma till stånd (Säljö, 2014; Aspelin, 2013). Vikten av kontinuitet och 

samverkan under övergångar är särskilt viktigt för elever i sårbarhet (Alatalo, Meier & 

Franks, 2014).  

Den information som förs över angående elever i språklig sårbarhet tolkar jag ha ett 

relationellt men även ett kategoriskt synsätt. Dock framkommer i analysen att det 

relationella perspektivet överväger då den information som överförs övervägande handlar 

om elevens styrkor och anpassningar i undervisningen. Undervisning som bygger på det 

relationella och det salutogena borgar för möjligheter att överbrygga elevers svårigheter 

(Bruce m.fl., 2016b). Det som således är fruktbart att bygga vidare på, vilket även delar 

av mitt resultat visar, är t.ex. extra anpassningar som gjorts samt elevens styrkor. Det 

framkommer även att det i de flesta fall även informeras om vilka assisterande verktyg 

eleven haft tillgång. Det som delges minst frekvent är vilka anpassningar eleven getts 

under de nationella proven, vilka även dessa kan ses som viktiga redskap för mediering 

av kunskap i just den provsituationen. 
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Okunskapen om begreppet språklig sårbarhet, vilket framkommer i analysen, kan 

innebära att lärare inte ger information om elever i språklig sårbarhet. Detta kan göra att 

sårbarheten inte tolkas som språklig utan som svårigheter med t.ex. koncentrationen. 

Svårigheter med koncentration kan dock vara ett resultat av att en elev inte förstår det 

som sägs i klassrummet eller har svårigheter att själv kommunicera (Bruce, 2006; Bruce 

m.fl., 2016a). Detta kan i sin tur påverka både kunskapande och vänskapandet, vilka båda 

är beroende av språkliga förmågor. 

6.2.3. Elevers delaktighet 

Elevers delaktighet och språklig sårbarhet hänger tätt ihop med det relationella 

perspektivet och det sociokulturella perspektivet då de båda bygger på språk och 

kommunikation. Språk och kommunikation sker mellan människor genom 

mellanmänskliga möten och det är i dessa möten som den språkliga sårbarheten måste tas 

i beaktande och undanröjas för att eleven ska kunna uppleva delaktighet. Delaktigheten 

är avhängig de förutsättningar som ges i själva mötet samt att eleverna verkligen ges 

möjlighet till att delta i samtalen. I dessa möten ska således eleven ges möjlighet till 

samtal där framgångsfaktorer i det egna lärandet kan uttryckas. 

Specialläraren/specialpedagogen är med sin kompetens vad gäller undanröjande av 

hinder samt som kvalificerad samtalspartner en viktig deltagare vid dessa samtal med 

elever i språklig sårbarhet. 

Elevernas delaktighet verkar enligt resultatet i min studie vara mycket begränsad, vilket 

kan ses som ett utvecklingsområde. De kan ges möjlighet till delaktighet genom samtal 

där även vårdnadshavare oftast deltar. Samtal tolkar jag som en möjlighet till lärande 

utifrån ett sociokulturellt och ett relationellt perspektiv. Det ger även de inblandade en 

övergångskompetens inför övergången. Elevernas begränsade möjligheter kan ses som 

ett utvecklingsområde utifrån forskning kring ett barns delaktighet då ett barns 

akademiska prestationer minskar om det inte upplever delaktighet i verksamheten. Det är 

även viktigt att ett barns erfarenheter framkommer vid en överlämning för att dess 

långsiktiga lärande ska gynnas (Alatalo, Meier & Franks, 2014). Utifrån det relationella 

perspektivet där bl. a. kommunikation, relationer och mänskliga möten är i fokus kan man 

även förstå att det är av stor vikt att elevers egna erfarenheter tas tillvara för att elevens 

lärande och utveckling ska fungera. Språket, som är den sociokulturella teorins största 

medierande redskap, används här för att förmedla kunskap kring elevens egna behov. Att 
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eleverna ges knappa möjligheter till delaktighet i övergången innebär även att de inte ges 

möjlighet att delge den erfarenhet som de får under övergången genom uppföljning. 

Elevernas övergångskompetens tas således inte till vara. Det som ses som en 

framgångsfaktor i elevernas möjligheter till delaktighet i övergången är dock de tillfällen 

de ges möjlighet till delaktighet. Delaktigheten som framkommer är deltagande i samtal 

där eleven t.ex. ges möjlighet att tala om vad som fungerat under årskurs 3. Detta belyses 

genom följande citat: ”Kan vara samtal kring t ex extra anpassningar, strategier som 

fungerat under åk 3 och som ska lämnas över till åk 4.” Här kommer även 

speciallärarens/specialpedagogens kunskap till stor nytta då denna, speciellt 

specialläraren med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, har kunskap och kan 

genomföra de förändringar som behövs i lärmiljön. För att kunna anpassa undervisningen 

för elever i språklig sårbarhet är det nödvändigt att ha kunskap och kännedom om vad 

eleverna faktiskt kan (Carlsson Kendall, 2015a). En utvecklingsmöjlighet som 

framkommer är att fler än hälften av informanterna ansåg att elevernas egna önskemål 

inför stadiebytet är en viktig framgångsfaktor vid överlämningen. Detta tolkar jag som 

ett relationellt synsätt där vikten av kommunikation och relationer sätts i fokus för att 

främja elevers lärande (Aspelin, 2013). 

6.3. Slutsatser 

Studien har fokuserat på framgångsfaktorer i överlämningen från årskurs 3 till årskurs 4. 

Utifrån studiens frågeställningar dras följande slutsatser: 

 Vad gör överlämnande lärare och speciallärare/specialpedagog för att 

överlämningen mellan årskurs 3 och 4 ska bli fungerande för elever i språklig 

sårbarhet? 

I överlämningen deltar både mentor/klasslärare i årskurs 3 och 

speciallärare/specialpedagog. Den information som delges har fokus på gruppnivå 

men även på individnivå vad gäller elever i språklig sårbarhet. Fokus vid övergången 

vad gäller individuell information om elever i språklig sårbarhet handlar om vad som 

fungerar såsom styrkor men även om vilka extra anpassningar, assisterande verktyg 

samt anpassningar på de nationella proven som eleven ges. Fokus ligger även på det 

mer kategoriska såsom diagnos och svagheter hos individen samt måluppfyllelse och 

resultat på de nationella proven. På gruppnivå ligger fokus till största del på vilka 
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assisterande verktyg som använts, läromedel samt extra anpassningar, ledning och 

stimulans, bemötande, lektionsupplägg och användande av visuellt stöd i 

undervisningen.  

 Vad gör mottagande lärare och speciallärare/specialpedagog för att 

överlämningen mellan årskurs 3 och 4 ska bli fungerande för elever i språklig 

sårbarhet? Hur ser organisationen kring övergångarna ut? 

I överlämningen är det mottagande speciallärare/specialpedagog som har ansvaret för att 

information om elever i språklig sårbarhet delges både mentor men även annan berörd 

personal i årskurs 4. Specialläraren/specialpedagogen har även till viss del ansvar för att 

elever utifrån överlämnad information får de anpassningar de behöver. Ansvar för att 

samla in information kring elever i språklig sårbarhet kan även det ligga på 

specialläraren/specialpedagogen. Ansvaret för en uppföljning av överlämningen ligger 

däremot till lika stora delar på specialläraren/specialpedagogen och mentorn/klassläraren. 

Rektor är till största del den som anses ha huvudansvaret för övergången. Detta möjliggör 

för en fungerande överlämning eftersom rektor har mandat att sätta ramar för tid och 

ansvar. I studien framkom att lite mer än hälften av alla informanter ansåg att det finns 

fungerande överlämningsdokument på de skolor de arbetar på. I dessa finns på samtliga 

en tidsplan för övergången. Övrigt som kan finnas med i dokumenten är vem som är 

ansvarig för att överlämna information på gruppnivå samt vem som är ansvarig för att ta 

emot den och vilken information som ska överlämnas Minst frekvent förekommer 

information om vem som är ansvarig för att samla in information på gruppnivå samt vem 

som är ansvarig för att information delges berörd personal. Något enstaka dokument 

innehöll även information om extra anpassningar.  

 Görs eleverna delaktiga i övergången mellan årskurs 3 och årskurs 4? Om ja, på 

vilket sätt? 

Eleverna görs till en mycket liten del delaktiga i övergången. De sätt de kan vara 

delaktiga på är genom samtal där ett överlämningsdokument fylls i tillsammans med 

elev och även oftast vårdnadshavare. Elever uppges även vara delaktiga genom samtal 

där klasslärare och speciallärare/specialpedagog deltar och extra anpassningar samt 

fungerande strategier diskuteras. 
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7. Diskussion 

7.1. Metoddiskussion 

En metod kan definieras som ett sätt att komma fram till ny kunskap och ett redskap för 

att komma fram till denna (Bjørndal, 2011). I min studie valde jag som metod en 

nätbaserad kvantitativ och kvalitativ enkät. Anledningen till valet av en nätbaserad enkät 

var att jag ville nå ut till ett stort antal informanter samt att tiden var begränsad. Inför 

valet av insamling av empiri ska det göras en problemformulering vilken ska styra min 

undersökning och även den slutsats som min undersökning ska komma fram till 

(Rienecker & Stray Jørgensen, 2017, s. 194). Mina enkätfrågor utgick därför från min 

problemformulering. Enkäten skickades ut till både speciallärare och specialpedagoger 

på både avlämnade skola för årskurs 3 och mottagande skola för årskurs 4. Det har i 

flertalet svar visat att det är en och samma speciallärare/specialpedagog som arbetar på 

både avlämnade och mottagande skola. Detta bör ha påverkat andelen enkäter som 

besvarades till att vara färre än om det funnits en speciallärare/specialpedagog på både 

avlämnade och mottagande skola. I min studie har svaren på enkäten till övervägande del, 

75 %, kommit från verksamma specialpedagoger. Enligt Bryman (2011) måste forskaren 

vid val av enkätundersökning vara noga med att enkäten är lätt att förstå samt att den är 

lätt att besvara. Min enkät var enkel att besvara och tidsmässigt så tog den enbart 10 

minuter att besvara, vilket jag ser som en styrka och vilket borde ha generat fler svar än 

vad jag fick in.  Det jag ser som en brist i min enkät är att jag inte gjorde någon pilotstudie 

eftersom denna då hade visat på brister som jag fann. Jag upptäckte efter första svaret att 

informanten inte kunde ge mer än ett svar på flervalsfrågorna. Detta ändrade jag 

omgående men eftersom informanten var anonym kunde jag inte ta kontakt med denna. 

Jag borde även i mitt missivbrev skrivit ut hur lång tid enkäten skulle ta att genomföra. 

Ytterligare en brist i val av enbart en nätbaserad enkät uppstod då jag inte fick mer än 14 

svar på enkäten. Av de 50 skolledare som jag mailade mitt informationsbrev till fick jag 

enbart kontakt med 21 stycken, vilket sedan renderade i att 14 

speciallärare/specialpedagoger besvarade min enkät. Jag skickade ut min enkät under 

vecka 43 och av någon enstaka skolledare fick jag svaret att arbetsbelastningen redan var 
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för hög på deras speciallärare/specialpedagog och därför kunde de inte besvara min enkät. 

Tidpunkten för utskicket av enkäten samt eventuell hög arbetsbelastning kan vara en 

förklaring till det stora bortfallet vad gäller svarsfrekvensen. För att förhindra bortfallet 

påminde jag skolledarna ca en vecka innan tiden för att besvara enkäten gick ut. Detta 

gav dock inget resultat. Nackdelarna med en enkät, är enligt Bryman (2011), bl. a. att vid 

besvarandet av enkäten finns det ingen som förtydligar eller förklara eventuella undringar 

som respondenterna har. Det går inte heller att ställa fördjupande frågor. För att jag skulle 

ha fått en djupare förståelse för framgångsfaktorer vid övergången mellan årskurs 3 och 

4 borde jag ha kompletterat enkäten med en intervjustudie där jag skulle kunna ställa 

fördjupande frågor. Jag kunde ha utgått från min enkät och i denna angett att jag även 

sökte informanter att intervjua. Detta skulle ha gett resultatet i min studie en annan tyngd. 

Antalet informanter gör ej heller att resultatet är generaliserbart utan bara ett litet nedslag 

som kan påvisa några framgångsfaktorer kring övergången mellan årskurs 3 och 4. 

Jag har i mina funderingar kring speciallärarens/specialpedagogens uppdrag kring 

övergångarna även tänkt att det skulle varit en god idé att göra en dokumentstudie. Min 

enkät visade att 60 % av informanterna hade ett fungerande överlämningsdokument. En 

studie av dessa skulle ha kunnat ge en djupare förståelse för framgångsfaktorer kring 

övergångarna. Det jag ser som positivt med min nätbaserade enkät är att jag ringat in 

syftet med studien. Flertalet svar i de fria svarsfälten gav dessutom en djupare förståelse 

för just studiens syfte att hitta framgångsfaktorer vid övergången från årskurs 3 till 4.  

7.2. Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med detta arbete var att få kunskap om vilka framgångsfaktorer 

samt vilka utvecklingsområden det finns för att minska svårigheterna vid övergången 

mellan årskurs 3 och årskurs 4 för elever i språklig sårbarhet. För att nå syftet har jag 

försökt att identifiera speciella strukturer, generella metoder och aktiviteter som är 

främjande vid övergången. 

Jag har i min studie kunnat identifiera flertalet framgångsfaktorer för en fungerande 

övergång mellan årskurs 3 och 4. Huvudansvaret vid en övergång ligger hos rektor som 

är den som har mandat att se till att ansvar och tider för uppföljning finns och efterföljs. 

Det jag kan se i min studie är att ansvaret vad gäller elever i språklig sårbarhet, vilka varit 

i fokus i min studie, ligger på specialläraren/specialpedagogen men mentor och 



 
 

46 

 

specialläraren/specialpedagogen deltar vid övergången. Styrkorna i detta är att eleverna 

kan ges en kontinuitet i fungerande arbetssätt, bemötande, extra anpassningar och vilken 

ledning och stimulans de fått. En annan styrka i och med att 

specialläraren/specialpedagogen deltar innebär att eftersom denna har kunskap om 

elevers språkliga svårigheter kan specialläraren/specialpedagogen därför arbeta med att 

undanröja hinder för att främja kunskapandet och måluppfyllelsen. Samverkan mellan 

kolleger bidrar även till att ett kunskapsutbyte sker kolleger emellan (Kallberg, 2015). 

Det blir ett viktigt kunskapsutbyte där fokus ska ligga på det proaktiva och positiva hos 

eleven. En tydlig ansvarsfördelning samt vilken information som ska överföras gör även 

att den språkliga sårbarheten kan minska i samband med övergången (Bruce m.fl., 2016a).  

Framgångsfaktorer i form av kommunikation och samverkan vilket ger deltagarna en 

övergångskompetens har även framkommit i min studie. Vid övergångarna får 

undervisande lärare och speciallärare/specialpedagog kompetens vad gäller de artefakter 

som elever i språklig sårbarhet använt sig av under årskurs 3, såsom t.ex. assisterande 

verktyg. De ges även information kring vad som har fungerat på både gruppnivå och 

individnivå, vilket borgar för en fungerande övergång då eleverna kan känna igen sig i 

det som tidigare varit och fungerat. Igenkänningsfaktorer som t.ex. arbetssätt gör att 

övergången blir lättare för elever i språklig sårbarhet (Bruce m.fl., 2016b). 

Resultatet i min studie påvisar mycket lite hur det som kallas Årskursfyrsvackan kan 

undvikas. Mitt fokus låg inte på detta men jag kan ändå se att det utifrån tidigare forskning 

är av vikt att eleverna exponeras mer för faktatexter än berättande texter (Sanacore & 

Palumbo, 2008). Det jag därför ser som positivt i min studie är att, trots att det enbart är 

någon enstaka informant som angett detta, så framkommer trots allt vid någon 

överlämning vilka texttyper som gåtts igenom i årskurs 3. Vikten av att t.ex. delge 

texttyper samt ord och begrepp som gåtts igenom under tidigare stadier kan jag se som 

ett utvecklingsområde för att undvika den svacka som kan uppstå mellan årskurs 3 och 4. 

Resultatet i min studie visar att elevernas delaktighet vid övergångarna verkar vara 

mycket begränsad. Både den tematiska och den teoretiska analysen styrker detta genom 

att det är få elevröster som ges möjlighet att komma till tals under övergångarna. Detta 

kan försämra elevernas möjligheter och förutsättningar vad gäller lärande (Ahlberg, 

2001). Det som kan ses som en styrka är att vid de tillfällen när eleverna kommer till tals 

görs detta genom samtal. I dessa samtal kunde både mentor/klasslärare och 
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speciallärare/specialpedagog delta. Detta tolkar jag som ett viktigt uppdrag för 

specialläraren/specialpedagogen eftersom denna i sitt uppdrag ska kunna agera 

kvalificerad samtalspartner, vilket även Kragh och Plantin Ewe (2018) menar är ett viktigt 

uppdrag vid övergångarna för just specialläraren/specialpedagogen. För specialläraren 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling ska denna även i dessa samtal anpassa 

samtalet på ett sådant sätt så att eleven upplever delaktighet genom en kommunikativ 

miljö (Bruce m.fl., 2016a). Jag ser även här att just elevers delaktighet är ett mycket 

viktigt utvecklingsområde för att främja elevers kunskapande och måluppfyllelse. Även 

mer än hälften av informanterna ansåg att elevens egna önskemål skulle tas tillvara under 

övergångarna. Dock tas de enligt resultatet i min studie mindre ofta tillvara.  

Ett mycket viktigt utvecklingsområde är det faktum att begreppet språklig sårbarhet inte 

är känt för alla pedagoger eller speciallärare/specialpedagoger. Detta kan göra att 

information om elever i språklig sårbarhet inte delges blivande mentor och 

speciallärare/specialpedagog vid övergången, vilket troligtvis påverkar elevers 

skolframgång och måluppfyllelse. Min tolkning av detta är att det kan bero på att min 

enkät besvarades av övervägande del specialpedagoger, 75 %, och då begreppet kanske 

ännu inte används frekvent på skolorna. Jag tolkar att begreppet kan vara mer känt för 

speciallärare eftersom de ofta arbetar mer tillsammans med eleverna medan 

specialpedagogerna arbetar för eleverna, t.ex. genom handledning av pedagogerna. I min 

framtida profession ser jag därför som ett viktigt uppdrag att detta begrepp implementeras 

då det inte handlar om att kategorisera en elev utifrån diagnos utan istället fokusera på 

hur en elevs språkliga utmaningar kan mötas genom en stödjande och kommunikativ 

miljö och pedagogik (Bruce m.fl., 2016a). Genom att använda begreppet sårbar kan detta 

även på ett annat sätt än t.ex. begreppet språkstörning framkalla förståelse hos 

pedagogerna, eftersom sårbar är ett begrepp som många kan relatera till då de flesta 

människor någon gång befunnit sig i någon typ av sårbarhet.  

7.3. Specialpedagogiska implikationer 

Resultatet i min studie visar att specialläraren/specialpedagogen har en framträdande roll 

vid överlämningen av elever i språklig sårbarhet. Dock, vilket en informant understryker, 

är kunskapen om begreppet språklig sårbarhet avhängigt om detta tas upp vid en 

överlämning eller inte. I min framtida roll som speciallärare med inriktning språk-, skriv- 

och läsutveckling anser jag detta vara en viktig faktor i mitt arbete med att undanröja 
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hinder för elever i språklig sårbarhet. Min uppgift blir således inte bara att undanröja 

hinder utan även bidra med kunskap kring elever i språklig sårbarhet så att detta begrepp 

blir känt. Det är dock mycket viktigt att innebörden av själva begreppet blir känt, dvs. att 

den språkliga sårbarheten är avhängig förhållandet mellan de förutsättningar och krav 

som finns i elevens lärmiljö. Ytterligare en viktig uppgift blir att fokusera på det som 

fungerar för en elev, att vid övergångarna fokusera på det relationella och det salutogena 

och därmed bygga vidare på det som bär (Bruce m.fl., 2016b). 

En annan viktig aspekt i min framtida profession är att utöver att fokusera på det som 

fungerar hos eleverna även nogsamt ta del av deras egna tankar och erfarenheter både 

före och efter övergången. Studien visar tydligt att elevernas delaktighet är begränsad och 

att deras övergångskompetens därmed också blir begränsad. För att elever i språklig 

sårbarhet ska ges en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö måste ett elevperspektiv till 

och därför måste eleverna vara delaktiga i beslut som rör dem (Plantin Ewe, 2018; Bruce, 

2014). Detta ser jag som ett tydligt utvecklingsområde men även som en utmaning då 

begreppet delaktighet kan tolkas på olika sätt. Min tolkning av delaktighetsbegreppet är 

att en elev bör vara delaktig genom samtal för att elevens egna tankar och åsikter ska 

komma fram. För att elevens tankar och åsikter ska kunna komma fram måste även den 

språkliga tillgängligheten i samtalet ses över, vilket jag ser som ett av mina uppdrag, då 

den språkliga sårbarheten kan se olika ut hos olika elever. Att öka elevernas delaktighet 

kring beslut som rör dem och kring deras egen lärmiljö kommer att bidra till att deras 

lärande påverkas på ett positivt sätt. 

7.4. Förslag till fortsatt forskning 

Resultatet i min enkät visar att elevers delaktighet vid övergångar är begränsad. Det skulle 

vara mycket intressant att göra en studie med fokus enbart på elevers delaktighet för att 

utröna hur detta påverkar elevens lärande. I en sådan studie skulle det även vara intressant 

att undersöka olika typer av delaktighet och även kunna utgå ifrån den delaktighetsmodell 

som Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) diskuterar.  

Ett annat intressant forskningsområde skulle vara att göra en studie kring uppföljningen 

av övergången från årskurs 3 till 4 med fokus på det stöd som elever i språklig sårbarhet 

getts i årskurs 3. Syftet med en sådan studie skulle vara att utröna hur stödet 

implementerats under årskurs 4 och vilket resultat detta gett. 
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Bilaga 1 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

191025 

Övergången mellan årskurs 3 och 4 med fokus på språklig sårbarhet 

Hej! 

Jag heter Anna Wåhlin och läser just nu till speciallärare med specialisering mot barn och elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling på Högskolan i Kristianstad. Jag går min sista termin och kommer att ta examen i januari 2020. Denna 

sista termin ska jag skriva mitt examensarbete. Jag har varit i kontakt med din rektor/biträdande rektor och fått ett 

godkännande gällande ditt deltagande i denna studie. 

Jag kommer att göra en kvantitativ och kvalitativ enkätstudie med fokus på framgångsfaktorer för elever i språklig 

sårbarhet vid övergången mellan årskurs 3 och årskurs 4. Syftet med studien är att få ökad kunskap om vilka 

framgångsfaktorer det finns för dessa elever. Frågorna i enkäten fokuserar på överlämnande samt mottagande utifrån 

ett specialpedagogiskt perspektiv. Enkäten kommer att skickas till ett 50-tal skolor runtom i Sverige och kommer att 

genomföras i ett Googleformulär på nätet.  

Studien utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Att delta i denna studie är frivilligt och det går att 

avbryta sitt deltagande när som helst. Samtliga som medverkar i studien kommer att garanteras anonymitet. Det 

kommer alltså inte att gå att spåra vilka skolor eller personer som deltagit i studien. Den insamlade empirin kommer 

enbart att användas av mig och enbart till denna studie. All empiri kommer att förstöras när arbetet är examinerat. 

Min förhoppning är att du vill bidra med din kunskap och erfarenhet gällande övergångar från årskurs 3 till årskurs 4 

så att denna studie kan bli ett kunskapsbidrag till bättre stadieövergångar. Jag behöver ditt svar senast 8 november. 

Har du några frågor så kan du nå mig på: XXXXX@XXXXX eller på telefonnummer XXXXXX 

Min handledare heter Barbro Bruce, biträdande professor i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik på 

Högskolan i Kristianstad, XXXXX@XXXXX 

Med vänliga hälsningar  

Anna Wåhlin 

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan 

Kristianstad skriver studenterna ett självständigt arbete under sin sista 

termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera studenterna 

under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt 

EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 

uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 

rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. När 

detta har blivit godkänt publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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