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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att utifrån en hermeneutisk ansats öka kunskapen om 

elevassistenters och lärares uppfattning om vilken roll elevassistenter på högstadiet har, 

och på vilka sätt elevassistans som särskilt stöd kan förstås. Tidigare forskning har visat 

att såväl elevassistenters roll som ansvarsfördelningen mellan elevassistenter och lärare 

är otydlig och att elevassistenter inte sällan har arbetsuppgifter av pedagogisk karaktär. I 

uppsatsen sätts elevassistenter in i ett organisatoriskt ramverk med hjälp av Gunnar 

Bergs teori om skolan som institution och organisation, och deras arbetsuppgifter 

analyseras utifrån Claes Nilholms tre specialpedagogiska perspektiv. 

 

Studiens empiriska material är insamlat med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 

elevassistenter och lärare. Att ansatsen är hermeneutisk innebär att det är informanternas 

uppfattningar om elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd som är i fokus. 

 

Resultatet visar att elevassistenter utför en mängd olika arbetsuppgifter, från enkla och 

okvalificerade till avancerade och komplexa. I arbetet med den elev assistenten är 

särskilt stöd för kan elevassistenten fungera som ställföreträdande elev, som 

tillrättaläggare och/eller som lärare. Stödets utformning är framför allt kompensatoriskt 

och åtgärdande på individnivå. Elevassistans som särskilt stöd, så som det framstår i 

studien, kan även förstås som ett sätt för den enskilda skolan att utnyttja sitt 

organisatoriska frirum och stödets utformning blir då ett sätt att hantera till exempel 

dilemmat att alla elever ska uppnå samma kunskapskrav på en given tid samtidigt som 

undervisningen ska anpassas till elevernas olika förutsättningar.  

Nyckelord 
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1 Inledning 

Detta är en uppsats om elevassistenter och om elevassistenters och lärares uppfattningar om 

elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd på högstadiet. Det är också delvis en 

uppsats om elever som har elevassistans, även om detta inte från början var tanken. 

 

Claes Nilholm (2007) definierar specialpedagogik som ”pedagogik där den vanliga 

pedagogiken inte anses räcka till” (s. 13) och han skriver att det enda elever som är föremål 

för specialpedagogik har gemensamt är att de ”anses avvikande från någon form av 

normalitet” (s. 13). Nilholm (2007) menar vidare att specialpedagogiken karaktäriseras av en 

dubbel funktion. Å ena sidan ger specialpedagogiska insatser elever extra stöd, å andra sidan 

särskiljer sådana insatser elever. Bakgrunden till föreliggande uppsats ligger nära Nilholms 

(2007) sätt att beskriva specialpedagogiken och dess dubbla funktion på, fast utifrån 

elevassistans som särskilt stöd. Min erfarenhet är att en elev som får en elevassistent på ett 

eller annat vis uppfattas avvika från normen. Syftet med elevassistans som särskilt stöd, som 

jag initialt uppfattar denna, är att elevassistenten ska underlätta elevens skolsituation. Detta 

kan antingen ske genom att elevassistenten hjälper eleven med sådant denne inte klarar själv 

och/eller genom att elevassistenten hjälper eleven att själv hantera specifika situationer. Att 

som elev ha en elevassistent vid sin sida pekar emellertid ofta ut eleven i fråga som 

annorlunda än andra elever, vilket vissa elever jag talat med i min roll som specialpedagog 

har känt sig besvärade av. Samtidigt har dessa elever också varit väldigt tacksamma för det 

stöd de får av ”sin” elevassistent. En elevassistent som särskilt stöd ses ofta som en 

förutsättning för att vissa elever ska klara skolan (se t.ex. SOU 2000:19). Elevassistenten har 

således en betydande roll för, och i, elevens utbildning (se Gadler, 2011).  

 

Elevassistenternas ålder, utbildningsbakgrund och erfarenhet varierar ofta stort (Gadler, 2011) 

och i Funkis-utredningen (SOU 1998:66) beskrivs yrket som ett ”genomgångsyrke [inom 

vilket] många är unga och saknar utbildning för sina uppgifter” (s. 138). Elevassistentrollen är 

oreglerad (se Prop. 2013/14:160; SFS 2010:800; Skolverket, 2011, 2014a, 2014b), och 

arbetsuppgifterna otydliga och inte sällan av pedagogisk karaktär (Blatchford, Russell, & 

Webster, 2012; Devecchi & Rouse, 2010; Gadler, 2011; Skolinspektionen, 2009). 

 

Sedan kommunaliseringen av skolan på 1990-talet förs inte längre någon statistik över antalet 

elevassistenter eller över anledningar till stöd av en elevassistent (Gadler, 2011). Ulla Gadler 



 

2 
 

(2011) uppskattar ändå att antalet elevassistenter ökat sedan 1990-talet och att det blivit allt 

vanligare att elever ”som av olika anledningar bedöms ha svårigheter att fungera i den 

ordinarie klassverksamheten” (s. 133) får stöd av en elevassistent (se även SOU 1998:66, 

SOU 2000:19). En liknade trend finns även internationellt (se t.ex. Giangreco, Suter & Doyle, 

2010; Lindsay, 2007; Takala, 2007). År 2007 bedömdes stöd av elevassistent vidare vara det 

femte vanligaste särskilda stödet, efter stöd av speciallärare individuellt eller i klassrummet, 

instruktioner i mindre grupp och lärarförstärkning i klassrummet (Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2011). Kommunerna anser emellertid inte elevassistent vara något eftersträvansvärt 

stöd (Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 2007). 

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Eftersom elevassistans är ett särskilt stöd, och därmed någonting som går utöver den vanliga 

undervisningen, är detta stöd specialpedagogiskt utifrån Nilholms (2007) definition av 

specialpedagogik ovan. Att studera elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd 

torde således vara specialpedagogiskt relevant att undersöka. Med tanke på att stödformen 

dessutom tenderar att bli allt vanligare, samtidigt som stödet är oreglerat och 

elevassistententrollen visat sig vara otydlig men med uppgifter av pedagogisk karaktär 

behöver vi få mer kunskap kring hur elevassistenter används i skolan idag och vad det är 

elevassistenterna framför allt arbetar med i relation till de elever som är föremål för 

specialpedagogiska insatser. 

 

Tidigare forskning (Hemmingsson, Borell & Gustavsson, 2003; Jakobsson, 2002; Preisler, 

Tvingstedt & Ahlström, 2003) och rapporter (Skolinspektionen, 2009) som rör elevassistenter 

i Sverige tenderar att fokusera skolsituationer för elever med vissa specifika diagnoser eller 

förutsättningar. I föreliggande studie är utgångspunkten istället elevassistenterna, oavsett 

eventuell diagnos på den elev assistenten arbetar med eller anledning till att elevassistenten 

anställts. Då Peter Blatchford, Anthony Russell och Rob Webster (2012) visar att 

elevassistenters arbete är svårast att organisera på högstadiet riktar studien vidare sitt fokus 

mot elevassistenter på just detta stadium. 

 

Utifrån en hermeneutisk ansats är syftet med föreliggande studie att öka kunskapen om 

elevassistenters och lärares uppfattning om vilken roll elevassistenter på högstadiet har, och 

på vilka sätt elevassistans som särskilt stöd kan förstås.  
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Syftet kan omformuleras i nedanstående frågeställningar: 

 Hur uppfattas roll- och ansvarsfördelningen mellan elevassistenter och lärare? 

 På vilka sätt uppfattas elevassistans som särskilt stöd? 

 

2 Bakgrund  

I detta kapitel presenteras framför allt normerande texter, och andra texter utgivna av statliga 

myndigheter, med bärighet för elevassistenters roll. Även en förstudie av Ulla Gadler (1997) 

omnämns nedan. Syftet med denna förstudie beskrivs vara att ”definiera problemområden 

som rör behovet av assistans i skolan och elevassistentens förutsättningar att /…/ utföra sitt 

arbete” (s. 7). Att jag valt att behandla denna studie här och inte i kapitlet om tidigare 

forskning beror på att materialet i studien i första hand bygger på Gadlers ”personliga och 

mångåriga erfarenhet” (Gadler, 1997, s. 8). 

 

2.1 Extra anpassningar respektive särskilt stöd  

Alla elever har behov av, och rätt till, ledning och stimulans för att nå skolans kunskapsmål 

och kunskapskrav. Skolan ska vidare:  

sträva efter att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. För elever med olika 

funktionsnedsättningar gäller det att undervisningen motverkar funktionsnedsättningens 

konsekvenser. Att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser innebär att läraren tar hänsyn 

till elevers olika behov i alla lärmiljöer och i hela undervisningsprocessen (Skolverket, 2014a, s. 

12). 

 

För de elever där den ordinarie ledningen och stimulansen inte räcker finns stöd i form av 

extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen respektive särskilt stöd 

(Skolverket, 2014a). Extra anpassningar kräver inget formellt beslut och undervisande lärare 

kan i de flesta fall, tillsammans med eleven, själv utforma och genomföra extra anpassningar. 

Om inte de extra anpassningarna inom ramen för den ordinarie undervisningen räcker för att 

eleven ska nå kunskapsmålen och -kraven ska en utredning om behov av särskilt stöd göras. 

Särskilt stöd är ”insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att 

genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen” (Skolverket, 2014a, s. 48) 

och insatserna ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a). Insatser i form av 

särskilt stöd är mer omfattande och/eller mer varaktiga än extra anpassningar (Skolverket, 

2014b). I Skollagen (SFS 2010:800) tas tre typer av särskilt stöd i grundskolan upp; placering 

i särskild undervisningsgrupp (3 kap. 11 §), enskild undervisning (3 kap 11 §) och anpassad 

studiegång (3 kap 12 §). Skolverket (2014a) ger ytterligare några exempel på särskilt stöd i 
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grundskolan, under förutsättning att stödet ges regelbundet och under längre tid; 

specialpedagogiska insatser, studiehandledning på modersmålet och tillgång till elevassistent. 

 

2.2 Elevassistenter  

Elevassistenter som yrkesgrupp introducerades i samband med en ökad integrering av elever 

med framför allt fysiska funktionshinder under 1960-talet (Gadler, 2011; SOU 1998:66). 

Successivt utökades de elevgrupper assistenterna arbetade med (SOU 1979:82) och Gadler 

(1997) uppskattar att ungefär hälften av elevassistenterna i mitten av 1990-talet arbetade med 

elever som hade en fysisk funktionsnedsättning och hälften med elever som hade annan 

problematik, till exempel koncentrationssvårigheter eller socioemotionella svårigheter (se 

även SOU 2000:19). 

 

En elevassistent kan arbeta som ett generellt stöd i en klass eller vara kopplad till en enskild 

elev (SOU 1998:66, SOU 2000:19). I regeringens proposition (2009/10:165) Den nya 

skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet anges elevassistenter som exempel på ”annan 

personal som deltar i skolarbetet” (s. 262), vilka kan ”bidra till att skapa trygghet för eleverna 

och på olika sätt medverka i genomförandet av undervisningen” (s. 262). Socialstyrelsen och 

Specialpedagogiska institutet (2005) påtalar dock i en idéskrift att ”avgränsningen av 

[elevassistenternas arbetsuppgifter] varierar stort mellan kommuner och skolor” (s. 43) och 

svårigheterna med att reglera vad som ska ingå i en elevassistents uppdrag togs upp av en 

statlig utredning redan 1979 (SOU 1979:82). Elevassistenters uppdrag och uppgifter påverkas 

dels av den enskilda skolans organisation och behov, dels av elevens/elevernas behov (SOU 

1998:66), vilket också var en av anledningarna till att kommittén bakom utredningen 1979 

(SOU 1979:82) ifrågasatte om det var önskvärt att göra en närmre reglering av assistenternas 

arbetsuppgifter. Funkis-utredningen (SOU 1998:66) lämnar över ansvaret till kommunerna att 

klargöra uppdraget för sina elevassistenter och skriver att om elevassistenten är knuten till en 

enskild elev så ”bör behovet av assistans klargöras i elevens åtgärdsprogram” (s. 141). 

Utredningen (SOU 1998:66) poängterar vidare vikten av att elevassistenterna ”ges en 

ändamålsenlig utbildning och kompetensutveckling” (s. 137), bland annat vad gäller det 

aktuella funktionshindret, vad rollen som elevassistent innebär och hur man bör förhålla sig 

till både eleven och dennes familj (se även Gadler, 1997). Utifrån detta framhålls även vikten 

av handledning av elevassistenterna (Gadler, 1997; SOU 2000:19). 
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Från statligt håll är det tydligt att det är läraren som har det pedagogiska ansvaret (se t.ex. 

Prop. 2009/10:165; SOU 1998:66, SOU 2000:19) och i Skollagen (SFS 2010:800) regleras att 

”endast den som har legitimation som lärare /…/ och är behörig för viss undervisning får 

bedriva undervisning” (2 kap 13 §). Socialstyrelsen och Specialpedagogiska institutet (2005) 

skriver dock att elevassistenter ibland får ta ett stort pedagogiskt ansvar och ibland är den 

enda som undervisar en viss elev. Skolinspektionen (2009) konstaterar i en rapport där de 

granskat skolsituationen för elever med grav synnedsättning, elever med hörselnedsättning 

som kräver tekniska hörselhjälpmedel och elever som är rullstolsburna att gränsen mellan 

lärarnas pedagogiska ansvar och assistenternas roll i undervisningssituationen är oklar, varpå 

de betonar att ”det alltid är läraren som har det pedagogiska ansvaret för att planera och 

genomföra undervisningen” (s. 9). Skolinspektionen (2009) visar vidare hur såväl 

elevassistenter som elever uppfattar att det är elevassistenten som har åtminstone ett visst 

ansvar för elevens undervisning. Även Gadler (1997) konstaterar att elevassistenter utför 

pedagogiska uppgifter och att deras roll är otydlig. Gadler (1997) skriver vidare bland annat 

också att få elevassistenter har organiserad planeringstid och/eller samplanerar 

undervisningsaktiviteter med lärarna. 

 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel ämnar jag redogöra för en del av den tidigare forskning, med relevans för 

föreliggande studie, som finns. Eftersom stöd av elevassistent, inte minst internationellt, är 

starkt förknippat med inkludering av elever i behov av särskilt stöd behandlas inkludering kort 

nedan. Fokus i kapitlet ligger dock på elevassistenters arbetsuppgifter och roll och på 

elevassistenters samarbete med undervisande lärare.  

 

Litteratursökningen har, på svenska, utgått från sökordet elevassistent och på engelska från 

sökordet teaching assistants. För svensk litteratur och svenska artiklar har Örebro 

universitetsbiblioteks tidigare söktjänst Summon använts, liksom sökmotorn SwePub 

respektive Libris. För engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga artiklar har Summon, 

databasen ERIC och Libris använts. Antalet vetenskapligt granskade träffar på det svenska 

sökordet var noll. Istället har referenslistorna i de examensarbeten på avancerad nivå, eller 

motsvarande, som innehöll sökordet elevassistent använts som utgångspunkt vid 

litteratursökningen. Litteraturen har sedan utökats med hjälp av ett snöbollsurval. Det 

engelska sökordet gav så många vetenskapligt granskade träffar (drygt 1900 stycken), även 
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efter en avgränsning till perioden år 2000 till 2017 (drygt 1350 stycken), att ytterligare 

avgränsningar behövde göras. Då intresset från början riktades mot förväntningar på vad en 

elevassistent ska göra lades sökordet expectations till det ursprungliga sökordet. Antalet 

artiklar blev då mer hanterbart (knappt 60 stycken). Utifrån i första hand respektive artikels 

titel, och i nästa steg abstract, skummades ett antal av dessa artiklar. I samband med detta 

erhölls även förslag på ytterligare artiklar att läsa. Även vad gäller den engelskspråkiga 

litteraturen har ett snöbollsurval använts som komplement till den första litteratursökningen. 

 

När det gäller elevassistenter i Sverige startade uppsatsarbetet utifrån Gadlers avhandling från 

2011, där elevassistenter är en av tre yrkesgrupper som studeras utifrån deras roll i 

realiserandet av en skola för alla. Fokus för avhandlingen är egentligen inte elevassistenters 

arbetsuppgifter och roll som sådana, utan vad som händer med skolans styrdokument när 

dessa tolkas och implementeras i skolan utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Gadler (2011) 

drar i avhandlingen ändå en del slutsatser kring elevassistenters arbetsuppgifter och roll, vilka 

framför allt baseras på hennes egna erfarenheter som konsulent för rörelsehindrade elever vid 

en av de statliga länsskolnämnderna (se Gadler, 1997) och på två mindre enkätstudier. Under 

avhandlingsarbetet intervjuade Gadler också två elevassistenter för att få en bild av arbetet 

som elevassistent (Gadler, 2011). I Helena Hemmingsson, Lena Borell och Anders 

Gustavsson (2003) är elevassistenters roll en central aspekt. Utifrån observationer och 

intervjuer med sju elever med fysisk funktionsnedsättning, och dessa elevers lärare och 

assistenter, identifierar Hemmingsson m.fl. (2003) bland annat tre typer av elevassistenter. 

Ytterligare två texter som berör elevassistenter i en svensk kontext tas kort upp nedan, dels 

Inga-Lill Jakobssons avhandling (2002) om skolsituationen för elever med syndromdiagnoser, 

dels en forskningsrapport skriven av Gunilla Preisler, Anna-Lena Tvingstedt och Margaretha 

Ahlström (2003) om skolsituationen för barn med cochlea implantat. I båda dessa sistnämnda 

texter behandlas elevassistenters arbetsuppgifter och roll kort, utifrån att elever som fokuseras 

i respektive studie har stöd av elevassistenter. 

 

När det gäller motsvarigheten till svenska elevassistenter internationellt startade sökandet 

efter tidigare forskning med en artikel av Rob Webster, Peter Blatchford, Paul Bassett, 

Penelope Brown, Clare Martin och Anthony Russell (2011), vilken sammanfattar resultaten 

av en stor brittisk studie (the Depolyment and Impact of Support Staff (DISS) project) och 

presenterar ett organisatoriskt ramverk, eller en modell, som beskriver och förklarar de 
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brittiska teaching assistants1 arbete. Såväl DISS-projektet som modellen som kan sägas vara 

resultatet av studien presenteras utförligare ett år senare av Blatchford m.fl. (2012). Eftersom 

den senast nämnda texten är den mest utförliga av de två är det denna jag nedan hänvisar till. 

Som kontrast till Blatchford m.fl. (2012) fokus på det som framför allt är problematiskt i 

assistenternas direkta pedagogiska arbete med elever behandlas även en studie av Cristina 

Devecchi och Martyn Rouse (2010) där de följt fyra arbetslag i syfte att kartlägga hur 

effektivt samarbetet mellan assistenter och lärare byggs upp. Andra internationella källor jag 

använder är två brittiska forskningsöversikter. I den ena går Geoff Lindsay (2007) igenom 

artiklar om inkludering av elever i behov av särskilt stöd2 och i den andra redogör Stanley 

Tucker (2009) för faktorer som påverkar förväntningarna på brittiska assistenter. När det 

gäller den amerikanska motsvarigheten till elevassistenter har jag utgått från två artiklar där 

Michael F. Giangreco är medförfattare. Den ena är en artikel av Michel F. Giangreco, Susan 

Yuan, Barbara McKenzie, Patricia Cameron och Janice Fialka (2005) i vilken författarna kan 

sägas sammanfatta amerikanska assistenters roll i fem anledningar till att vara bekymrad över 

tillsättningen av assistenter kopplade till enskilda elever. Den andra amerikanska artikeln är 

en forskningsöversikt av Michel F. Giangreco, Jesse C. Suter och Mary Beth Doyle (2010) 

där artiklar som behandlar frågor kring bland annat motsvarigheten till de svenska 

elevassistenterna gås igenom. Även en artikel som behandlar den finska motsvarigheten till 

elevassistenter, av Marjatta Takala (2007), behandlas nedan. Takalas (2007) fokus är bland 

annat vad assistenterna gör i klassrummet och vilka uppgifter som är vanligast, liksom 

samarbetet mellan läraren och assistenten. Takala (2007) skriver själv att hennes studie är 

liten och bygger på deltagare som själva anmält sitt intresse, vilket innebär att hennes studie 

behöver kompletteras av fler för att mer långtgående slutsatser som assistenternas uppgifter 

och roller ska kunna dras.  Studiens resultat är dock intressant att jämföra inte minst med de 

svenska studiernas, då assistenterna i Takalas (2007) studie inte arbetar med elever med 

fysiska funktionsnedsättningar utan framför allt med elever som behöver kognitivt stöd och 

stöd med organisation och struktur. 

 

                                                           
1 Det som i engelskspråkig litteratur brukar benämnas teaching assistants är inte alltid helt jämförbart med de 

svenska elevassistenterna. För att markera när jag refererar engelskspråkig litteratur översätter jag därför 

teaching assistants endast till assistent fortsättningsvis. Observera dock att det svenska ordet elevassistent kan 

översättas till teaching assistant, men även t.ex. till school assistant.  
2 Artiklar skrivna inom ramen för DISS-projektet ingår i denna forskningsöversikt och Lindsay (2007) har därför 

endast använts då han hänvisar till annan forskning. 
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3.1 Inkludering av elever i behov av särskilt stöd 

Claes Nilholm (2006) definierar inkludering som elever i behov av särskilt stöd ”ska vara 

delaktiga i skolans vanliga miljöer” (s. 6). Både i Sverige och internationellt har assistenter 

kommit att bli ett verktyg av vikt i inkluderingen av elever i behov av särskilt stöd 

(Hemmingsson, Borell & Gustavsson, 2003). I Storbritannien förklaras vidare den stora 

ökningen av elevassistenter bland annat av en ökad inkludering av dessa elever i den vanliga 

skolan (se t.ex. Blatchford, Russell & Webster, 2012; Tucker, 2009) och ett liknande samband 

anses finnas i Finland (Takala, 2007). Ökningen av antalet elevassistenter i Sverige har inte 

explicit förklarats av en ökad inkludering av elever i behov av särskilt stöd, men en sådan 

slutsats torde inte vara osannolik. Antalet elever i behov av särskilt stöd ökar och allt fler av 

dessa elever får en elevassistent som stöd (Gadler, 2011). Samtidigt föreskriver Skollagen 

(SFS 2010:800) att permanenta, segregerande grupper ska undvikas och en elevassistent inom 

ramen för den ordinarie klassen kan då ses som ett alternativ. 

 

I ett internationellt perspektiv anses Sverige ha ett inkluderande3 skolsystem (Göransson, 

Nilholm & Karlsson, 2011), där elevassistenter i klassrummen är en relativt vanlig stödåtgärd 

(Nilholm, Persson, Hjerm, & Runesson, 2007). Kerstin Göransson, Claes Nilholm och 

Kristina Karlsson (2011) ifrågasätter dock hur inkluderande den svenska praktiken i realiteten 

är. Inkludering som begrepp saknas i de svenska styrdokumenten och tolkningsutrymmet för 

skolorna är stort, helt i enlighet med en statlig mål- och resultatstyrning. Detta innebär dock 

stora variationer i hur kommuner och skolor organiseras vad gäller inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd. (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011; se även Takala & Ahl, 2014). 

 

Stöd av elevassistent i den ordinarie klassen innebär inte per automatik att en elev inkluderas 

(Tucker, 2009). Giangreco m.fl. (2005) ger flera exempel på hur elever i praktiken kan 

exkluderas både fysiskt och socialt i arbetet med sin elevassistent. I Preisler m.fl. (2003) 

arbetade elevassistenter och den respektive elev assistenten stöttade i flera fall i ett eget rum 

delar av dagen. Hemmingsson m.fl. (2003) finner att fokuset på att elevassistenten ska stötta 

eleven i själva skolarbetet ibland oavsiktligt försvårade elevens sociala interaktion med övriga 

elever. Detta resulterade i att eleverna tenderade att välja bort stöd av elevassistent om stödet 

påverkade det sociala deltagandet negativt. 

                                                           
3 Inkludering innebär i artikeln (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011) de undervisningssituationer där elever 

med/i behov av särskilt stöd till största del följer undervisningen i en ”vanlig” klass tillsammans med elever utan 

behov av särskilt stöd. 
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3.2 Elevassistenters arbetsuppgifter och roll  

Gadler (2011) beskriver elevassistenten som en person som ”anställs inom skolans 

verksamhet för de barn och elever som bedöms vara i behov av andra insatser än de som kan 

ges av den ordinarie lärarpersonalen” (s. 120) och hon skriver att ”uppdraget är fokuserat på 

att ge riktat stöd åt en eller flera elever” (s. 120). Gadler (2011) utgår med denna beskrivning 

av elevassistenter från elevassistans som särskilt stöd och exemplifierar vad detta stöd kan 

handla om: 

Det kan handla om insatser som är av praktisk karaktär, exempelvis, förflyttning, av- och 

påklädning, hjälp vid måltider, toalettbesök m. m, av pedagogisk karaktär, ex. anpassning av 

läromedel, stöd vid användning av tekniska hjälpmedel mm eller social karaktär, ex. tillgänglighet 

i samspelet med andra elever på raster m. m. (Gadler, 2011, s. 121, min kursivering). 

 

Hemmingsson m.fl. (2003) identifierar, som redan nämnts, tre olika typer av elevassistenter i 

sin studie. För elevassistenterna som fungerade som stand-in till eleven var ett av de mest 

centrala ansvarsområdena att se till att eleven höll jämna steg med resten av klassen. Detta 

gjorde elevassistenten genom att sitta bredvid eleven i behov av stöd och lyssna på lärarens 

instruktioner när dessa gavs till klassen och därpå direkt hjälpa eleven med det som skulle 

göras, till exempel ta fram en bok eller börja skriva något. Stand-in-assistenten utförde ibland 

delar av den uppgift eleven förväntades göra. Elevassistenten som fungerade som en 

hjälplärare satt på ett visst avstånd från eleven i behov av stöd och hjälpte denna endast när 

eleven muntligt eller visuellt bad om det. Elevassistenten närmade sig dock eleven även när 

läraren hjälpte denna, för att lyssna på vad läraren sa om assistenten i ett senare skede 

behövde förtydliga något för eleven. Hjälplärar-assistenten var vidare den som hade överblick 

över elevens totala skolsituation vilket innebar att assistenten till exempel kunde anpassa 

såväl schema som uppgifter och examinationer. Delar av lärarens arbete ansågs överföras till 

hjälplärar-assistenten. Den tredje typen av elevassistent var back-up-resursen som höll sig i 

bakgrunden och endast agerade om eleven eller läraren uttryckligen bad om det. 

Elevassistentens främsta ansvarsområde var praktiska göromål kring sådant som toalettbesök, 

förflyttning och vid matsituationer. Eventuellt kunde den här typen av elevassistent även vara 

involverad i träningen av elevens färdigheter när det gällde nämnda typer av aktiviteter. 

 

Jakobsson (2002) ger i skilda sammanhang i sin avhandling exempel på vad elevassistenter 

hon observerat, intervjuat eller fått berättat för sig gör. En av elevassistenterna fungerade som 

sammanbindande länk mellan olika aktiviteter inom skolan och mellan skolan och fritids. 

Vissa assistenter observerades göra saker istället för eleven eller uppfattades av lärare ta över 



 

10 
 

elevens uppgifter. Utifrån en observation beskriver Jakobsson (2002) hur en elevassistent i 

detalj styr en elev med koncentrationssvårigheter att fokusera på lektionsaktiviteten och att 

elevassistenter ibland även aktivt deltar i elevens rastaktiviteter för att stödja eleven i sociala 

sammanhang. Elevassistenter beskrivs även arbeta med elever avskilt från den övriga klassen 

och Jakobsson (2002) konstaterar att assistenter utför ”kvalificerade pedagogiska uppgifter 

som kan likställas med lärares” (s. 81), framför allt i vanliga grundskoleklasser. 

 

I Preisler m.fl. (2003) kan en tvetydighet till assistentrollen utläsas. I vissa fall ansågs, eller 

önskades, elevassistenterna mer eller mindre enbart fungera som teckenspråkstolk till de 

hörselskadade barnen medan assistenterna i andra fall i första hand önskades ha pedagogiska 

och/eller ämnesmässiga kunskaper och färdigheter. Elevassistenternas roll var från skolans 

sida relativt outtalad och det saknades en arbetsbeskrivning. Detta, i kombination med att flera 

av assistenterna saknade pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta inom skolan, 

innebar att samarbetet med såväl eleven som med läraren ibland upplevdes som svårt. En 

lärare ansåg att elevassistenten hjälpte eleven alldeles för mycket i skolarbetet och i ett fall 

upplevdes elevassistenten av både eleven och dennes vårdnadshavare göra sådant eleven själv 

klarade av. Bristen på såväl gemensam som enskild planeringstid och handledning innebar 

vidare att elevassistenterna allt eftersom fick lära sig vad som förväntades av dem, och även 

hur arbetet med den elev de skulle stötta kunde/borde se ut. Flera av elevassistenterna förstod 

till exempel efterhand att eleven i fråga inte förstod så mycket tal som de först hade bedömt 

att eleven gjorde, vilket påverkade elevens förmåga att hänga med i undervisningen. Framför 

allt de äldre eleverna i studien hade svårigheter med att ta del av undervisningen, vilket 

medförde att dessa under delar av dagen arbetade enskilt med elevassistenten. Bristen på 

planeringstid för elevassistenterna var dock ett problem för att dessa stunder skulle kunna 

utnyttjas effektivt, liksom elevassistenternas bristande kunskaper i teckenspråk. 

 

I Finland anställs elevassistenter ”för att hjälpa elever med speciella behov i deras studier och 

för att klara olika situationer i skolan” (Takala, 2007, s. 50, min översättning) och Takala 

(2007) identifierar elva olika arbetsuppgifter, inom tre huvudområden, för assistenterna;  

1. Direct work with the pupil, which consisted of moving from one place to another; 

supporting behaviour; discussion with the pupil; nurturing; and, of course, assisting the 

pupils. 

2. Guiding/teaching independently, which comprised assisting/teaching an individual, a 

small group or half a class and teaching the whole class.  

3. Indirect tasks, which were assisting the teacher; discussion with an adult; 

organising/preparing and waiting (s. 54, orginal i kursiv). 
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I den ordinarie skolan (mainstream education)4 var två av de tre vanligaste uppgifterna att 

assistera eleven, vilket innebar att hjälpa till med allt från till exempel matematik till att hitta 

rätt bok, och att vägleda/undervisa en eller flera elever, ofta utanför klassrummet, utifrån en 

kort instruktion av läraren5 (Takala, 2007). Dessa både uppgifter kategoriseras i Takala (2007) 

under olika huvudområden, den första som direkt arbete med elever och den andra som 

självständig guidning/undervisning.  

 

I Storbritannien har motsvarigheten till de svenska elevassistenterna en helt annan 

organisatorisk bakgrund än vad dessa har i Sverige och Finland. Lindsay (2007), Stanley 

Tucker (2009) och Blatchford m.fl. (2012) betonar alla hur de brittiska assistenternas roll har 

förändrats sedan 1990-talet. Från att framför allt ha fungerat som assistenter till lärarna har de 

allt mer kommit att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.  Tucker (2009) lyfter dock att 

assistenternas uppgifter även idag varierar stort och beskriver till exempel att de gör allt från 

att kopiera och dela ut material till att utföra pedagogiskt arbete med elever. Tucker (2009) 

redovisar studier där assistenternas pedagogiska arbete sker på gruppnivå och framför allt 

struktureras och organiseras av lärare. Samtidigt refererar Tucker (2009) studier där 

assistenternas roll beskrivs allt mer uppfattas som ”co-educators” till lärarna och att 

assistenterna därför anses behöva liknande kunskaper och fortbildning som lärarna.  

 

När det gäller de brittiska assistenternas direkta pedagogiska arbete med elever identifierar 

Lindsay (2007) fyra typer av stöd som assistenternas arbete med elever består av: 

direct teaching of academic skills, life skills or vocational skills; supporting pupils with 

challenging behaviour to prevent or ameliorate possible disruption and optimize both conduct and 

learning; facilitating interactions with other pupils; and providing personal care or supporting 

self-help skills in children, e.g. toileting and feeding (s. 14, min kursivering).  
 

I Blatchford m.fl. (2012) är det framför allt assistenternas arbete med lågpresterande elever 

och/eller med elever som är i behov av särskilt stöd som lyfts fram, då detta i DISS-projektet 

fanns vara en av assistenternas främsta uppgift. Möjligheten att individualisera och skapa flera 

en-till-en-situationer i undervisningen är något som lyfts upp i debatten kring ökningen av 

antalet elevassistenter i Storbritannien. Blatchford m.fl. (2012) betonar dock att detta inte 

innebär att det är assistenterna som ska arbeta med eleverna i behov av stöd enskilt. Lärarna 

                                                           
4 Takala (2007) intervjuade elevassistenter i både den ordinarie skolan (mainstream education/mainstream 

classes) och i specialskolan (special education/special classes). 
5 Den näst vanligaste uppgiften var att vänta/observera/lyssna, till exempel när läraren eller eleverna läste högt 

(Takala, 2007). 
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uppskattar dock ofta assistenternas arbete med eleverna i behov av stöd eftersom detta frigör 

tid för lärarna att ägna åt resten av klassen. En konsekvens av detta blir dock att eleverna i 

behov av stöd får mindre tid tillsammans med den undervisande läraren och att de ägnar 

mindre tid åt betygsgrundande uppgifter. En annan konsekvens, på både gott och ont, är att 

assistenterna blir de som känner dessa elever bäst. Lärarna upplever här att elever de annars 

hade haft svårt att hinna se och uppmuntra tillräckligt i och med assistenternas stöd får en 

positiv och nödvändig vuxenkontakt. Å andra sidan, menar Blatchford m.fl. (2012), är det 

dessa elever som är i störst behov av att få uppmärksamhet och stöd av en välutbildad 

pedagog. 

 

I Devecchi och Rouse (2010), är assistenternas arbetsuppgifter inte fokus för studien men 

identifieras ändock i syfte att fungera som ett avstamp i diskussionen kring hur samarbetet 

mellan assistenter och lärare fungerade. Vad assistenterna gör listas i artikeln som påståenden 

om hur assistenterna stöttar läraren (se figur 1).  

 

 

Figur 1: Vad assistenter uppfattas göra (Devecchi & Rouse, 2010, s. 96) 
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En av assistenternas viktigaste uppgift var att delge lärarna information om eleverna, till 

exempel hur de mådde eller vilka strategier som fungerade väl i arbetet med eleverna, då 

lärarna i secondary schools själva inte träffar eleverna varje dag. Assistenterna stöttade även 

elever direkt, såväl enskilt som i mindre grupper, och genom att anpassa material och 

uppgifter till eleverna. Lärarna upplevde detta stöd som positivt, men kände samtidigt ett visst 

dåligt samvete över att de själva inte kunde ge eleverna detta typ av stöd i större utsträckning 

(Devecchi och Rouse, 2010). Även om den främsta anledningen till att ha en assistent i 

klassrummet var att enskilda elever behövde stöttning, ansåg såväl assistenter som lärare att 

assistenterna även stöttade läraren i undervisningen av klassen som helhet, genom att se till att 

eleverna gjorde det de skulle och att de uppförde sig. Assistenterna jämförs i detta 

sammanhang som ett extra par ögon i klassen. Devecchi och Rouse (2010) poängterar att 

assistenterna i studien befinner sig i klassrummet på samma villkor som läraren och att 

assistenterna och lärarna uppträder som jämlika gentemot eleverna. Detta innebär till exempel 

att assistenterna rör sig i klassrummet på samma sätt som lärarna och att de båda byter roller 

och ansvarsområden med varandra i arbetet med eleverna i klassrummet. Elever som behöver 

hjälp får således detta av antingen assistenten eller läraren och assistenten sitter sällan hos en 

enskild elev en hel lektion. 

 

I USA visar studier att assistenterna fått en betydande roll när det gäller undervisning och att 

de i många fall självständigt både planerar och genomför undervisningen. Detta är inte minst 

vanligt i en-till-en-situationer (Giangreco, Suter & Doyle, 2010). Assistenterna fungerar 

ibland som den huvudsakliga läraren för elever i behov av stöd, vilket minskar dessa elevers 

tid med undervisande lärare (Giangreco, Yuan, McKenzie, Cameron, & Fialka, 2005). 

 

I studierna som refererats ovan har olika klassificeringar av vad elevassistenterna gör använts 

och fokus för studierna har varit delvis olika. Konstateras kan ändå att såväl svenska 

elevassistenter som dess motsvarighet i Finland, Storbritannien och USA i praktiken tenderar 

att utföra ett antal uppgifter, ofta i förhållande till elever i behov av särskilt stöd, vilka man 

normalt utgår ifrån att lärare har ansvar för (se även Devecchi & Rouse, 2010). Gadler (2011) 

skriver ganska allmänt att elevassistenter utför uppgifter av pedagogisk karaktär, till exempel 

anpassning av läromedel. I Hemmingsson m.fl. (2003) exemplifieras något mer utförligt vad 

elevassistenter gör med anknytning till elevers kunskapande. Uppgifterna kan här sägas vara 

allt ifrån att göra skoluppgifter tillsammans med, eller till och med istället för, eleven till att 

planera och anpassa elevens hela skoldag. Hjälp-lärar-assistenten i Hemmingsson m.fl. (2003) 
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liknas härvid med en lärare. Också i Jakobsson (2002) och i Preisler m.fl. (2003) gavs 

exempel på att elevassistenter ibland fungerar som lärare till de elever de är anställda för att 

stötta, inte minst i olika typer av en-till-en-situationer. I Finland fann Takala (2007) att en av 

de tre vanligaste uppgifterna för en assistent var att undervisa en eller flera elever utanför 

klassrummet och att en annan av de vanligaste uppgifterna var att assistera eleven, vilket 

bland annat kunde inbegripa att hjälpa eleven i skolarbetet. Takala (2007) kategoriserar dessa 

båda uppgifter under två olika huvudområden där den förstnämnda uppgiften har en tydlig 

pedagogisk karaktär, medan den andra kan inbegripa vad jag tolkar som mindre avancerade, 

men ändock, pedagogiska uppgifter. I Lindsays (2007) kategorisering av assistenternas arbete 

med elever är den första jämförbar med det som här beskrivits som pedagogiska uppgifter och 

Blatchford m.fl.(2012) betonar just det stora pedagogiska ansvar assistenterna har fått, vilket 

också Giangreco m.fl. (2010) och Giangreco m.fl. (2005) gör. Även Devecchi och Rouse 

(2010) visar att assistenterna utför uppgifter som vi är vana att lärare utför. Till skillnad från 

Blatchford m.fl. (2012), Giangreco m.fl. (2010), Giangreco m.fl. (2005) och delvis även 

Gadler (2011) fokuserar dock inte Devecchi och Rouse (2010) de problem detta kan innebära 

utan snarare möjligheterna, vilket jag återkommer till nedan. 

 

Takala (2007) och Lindsay (2007) identifierar även beteendemässigt stöd som en av 

assistenternas arbetsuppgifter. Takala (2007) exemplifierar detta stöd med att assistenten kan 

sitta bredvid en rastlös elev eller stoppa en uppblossande konflikt. Jakobsson (2002) beskriver 

i sin avhandling en episod där en elevassistent stöttar en elev utifrån dennes svårighet att 

behålla fokus på lektionsaktiviteten, vilket skulle kunna jämföras med Takalas (2007) första 

exempel på beteendemässigt stöd. Devecchi och Rouse (2010) nämner också att assistenterna 

bland annat arbetat med elevernas uppförande. Utifrån Gadlers (2011) beskrivning av vad 

elevassistenter gör är det svårt att avgöra om den här typen av arbetsuppgifter ingår i det hon 

kallar uppgifter av social karaktär. Gadler (2011) exemplifierar själv den här typen av 

uppgifter med att de handlar om att underlätta samspelet med andra elever, vilket även 

Lindsay (2007) respektive Jakobsson (2002) nämner. Blatchford m.fl. (2012) tar inte upp 

beteendemässigt stöd som en av assistenternas arbetsuppgifter. Däremot upplever lärarna i 

DISS-studien att assistenterna har en positiv effekt på bland annat elevernas beteende och 

sociala färdigheter (Blatchford, Russell & Webster, 2012).  

 

Arbetsuppgifter som handlar om att hjälpa eleverna med praktiska göromål beskrivs av både 

Gadler (2011) och Hemmingsson m.fl. (2003), vilkas studier i första hand handlar om 
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rörelsehindrade elever. Också Takala (2007) ger exempel på arbetsuppgifter som kan 

beskrivas vara av praktisk karaktär, även om hon själv inte använder detta uttryck, till 

exempel hjälpa en elev att ta sig från ett ställe i skolan till ett annat eller ta hand om en elevs 

medicinering. Det är framför allt den här typen av arbetsuppgifter som Takala (2007) 

kategoriserar som direkt arbete med elever. Lindsays (2007) fjärde typ av stöd, ombesörja 

personlig omvårdnad, torde vara det samma som det Gadler (2011) benämner uppgifter av 

praktisk karaktär. Den här typen av uppgifter var, avslutningsvis, huvudfokus för back-up-

assistenten i Hemmingsson m.fl. (2003). 

 

3.3 Handledning och samarbete 

Några av de dilemman det kan innebära att assistenterna utför uppgifter av pedagogisk 

karaktär skulle kunna överbryggas genom att assistenterna handleds av lärarna (Blatchford, 

Russell & Webster, 2012). För att framgångsrikt kunna stötta elever i skolarbetet krävs att 

assistenterna känner till målet med sin egen roll och syftet med den undervisningsaktivitet de 

ska delta i eller utföra självständigt (Blatchford, Russell & Webster, 2012; Gadler, 2011; 

Takala, 2007).  Att assistenter handleds tenderar dock snarare var ett undantag än en regel och 

få lärare har fått fortbildning kring att handleda en annan vuxen i undervisningssituationer 

(Blatchford, Russell & Webster, 2012; Giangreco, Yuan, McKenzie, Cameron, & Fialka, 

2005; Giangreco, Suter & Doyle, 2010; se även Takala, 2007).  

 

Även gemensam tid för planering av, och kommunikation kring, undervisningen var sällsynt 

(Blatchford, Russell & Webster, 2012; Lindsay, 2007; Giangreco, Suter & Doyle, 2010). 

Flera assistenter beskrev det som att de gick in blinda på lektionerna och tvingades hantera 

situationen genom att i stunden läsa av lärarens intentioner, samtidigt som hen instruerade 

eleverna. En förklaring till den bristande planeringen sägs vara att många assistenter arbetade 

deltid, ofta ungefär samma tider som eleverna var i skolan, vilket innebar att det fanns lite, 

eller ingen tid, utanför lektionerna där assistenterna hade möjlighet att samplanera med 

lärarna eller förbereda sig (Blatchford, Russell & Webster, 2012; se även Preisler, Tvingstedt 

& Ahlström, 2003; Takala, 2007). Den gemensamma planeringen, och den feedback som 

utbyttes mellan assistenter och lärare, förekom ofta under själva lektionen eller i direkt 

anslutning till denna. Inte minst på högstadiet var det svårt för assistenterna och lärare att få 

tid till samtal under skoldagen. För elevernas bästa valde dock många assistenter att jobba 

över, utan att få betalt, så att de kunde få gemensam planeringstid med undervisande lärare 



 

16 
 

(Blatchford, Webster & Russell, 2012). Bristande gemensam planering kan även indirekt 

utläsas i Gadler (2011) och Takala (2007) konstaterar att hon inte fann någon enhentlig 

praktik när det gäller samplanering och samarbete mellan assistenter och lärare.  

 

I Devecchi och Rouse (2010) exemplifieras dock hur ett effektivt samarbete mellan assistenter 

och lärare gynnar inkluderingen av elever i behov av stöd. Devecchi och Rouse (2010) 

poängterar att samarbete av denna typ kräver att de som samarbetar respekterar och litar på 

varandras kunskaper, kompetenser och erfarenheter, vilket bland annat innebär att 

traditionella gränsdragningar mellan olika professioner utmanas och revideras. Grunden för 

samarbetet är ett specifikt, uttalat mål, vilket nås genom en gemensam förståelse av hur man 

löser problem och hur dilemman som uppstår ska lösas. Devecchi och Rouse (2010) 

identifierar åtta punkter som låg till grund för det effektiva samarbetet i studien: 

 sharing knowledge, skills, resources and ideas useful to support individual children and the 

whole class; 

 knowing each other’s teaching strategies and classroom behaviour management; 

 having clear but also flexible roles and responsibilities; 

 being professional and competent; 

 being knowledgeable of the subject; 

 being approachable; 

 being respectful of each other; and 

 being and enabling others to be autonomous, independent, and self-determined (s. 97). 

Även Devecchi och Rouse (2010) skriver dock att den här typen av samarbete kräver tid, både 

för att byggas upp och för att hållas levande, vilket är sällsynt i såväl assistenters som lärares 

schema idag. Hur assistenterna och lärarna i studien fann denna tid framgår emellertid inte. 

Däremot att det är avgörande för hur skolan som organisation organiseras och vilken status 

assistenterna som yrkesgrupp har på skolan (se även Blatchford, Russell & Webster, 2012). 

 

Bristen på handledning, tillsammans med det faktum att många assistenter inte har någon 

adekvat utbildning för de uppgifte de utför, leder till att Giangreco m.fl. (2005) konstaterar att 

det många gånger är de med lägst utbildning som undervisar eleverna med mest komplexa 

förutsättningar. Blatchford m.fl. (2012) kommer fram till en liknande slutsats och Gadler 

(2011) lyfter att det inte krävs någon formell utbildning för att arbeta som elevassistent och 

frågar sig vad detta innebär för rätten till likvärdig utbildning, inte minst med tanke på de 

pedagogska arbetsuppgifter elevassistenterna tenderar att ofta utföra. Takala (2007) 

poängterar dock att elevassistenterna i hennes studie inte är ”okvalificerade vuxna” (s. 51, min 

översättning), vilket assistenter ibland kan framställas som. Den utbildning till 
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skolgångsbiträde som finns i Finland är dock inget krav för att arbeta som assistent (Takala, 

2007).  

 

3.4 Otydlig gränsdragning mellan lärarens respektive assistentens uppdrag 

Både Blatchford m.fl. (2012) och Lindsay (2007) lyfter att den roll assistenterna kommit att få 

i Storbritannien innebär en otydlig gränsdragning mellan assistenternas respektive lärarnas 

uppgifter (se även Devecchi & Rouse, 2010; Tucker, 2009). De förtydliganden som gjorts 

tolkas dock av Blatchford m.fl. (2012) endast som ett klargörande av vem som har det yttersta 

ansvaret för elevernas lärande. För även om det poängteras att assistenterna inte ska undervisa 

eller ersätta lärare exemplifieras från statligt håll att de till exempel kan övervaka en klass 

som jobbar med något läraren introducerat, arbeta med en mindre grupp elever som lästränar 

eller vikariera för en lärare (Blatchford, Russell & Webster, 2012). Även Takala (2007) lyfter 

elevassistenternas roll i förhållande till lärarnas och menar att assistenternas roll behöver 

diskuteras ytterligare, inte minst utifrån frågan för vems skull assistenterna är i klassrummet. 

 

Som kontrast till ovanstående kan Devecchis och Rouse (2010) slutsats, att framgången med 

assistenternas stöd inte handlar om att definiera roller och ansvarsområden, utan om att 

utmana traditionella gränsdragningar, ställas. Gadler (2011) poängterar vidare i sin 

avhandling att det är skolhuvudmannens ansvar att se till att den som genomför undervisning 

har kunskap om de föreskrifter som styr skolan och reglerar elevers utbildning. Ett problem är 

dock att det tenderar vara svårt för elevassistenter att få möjlighet att ta del av innehållet i 

skolans styrdokument och hur detta kan/bör påverka arbetet med skolans kunskapsmål. 

Dessutom, skriver Gadler (2011), är kunskapsöverföringen kring ovanstående till stor del 

beroende av att elevassistenten själv tar initiativet. 

 

3.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Såväl svenska som internationella studier om elevassistenters arbetsuppgifter och de roller 

som följer av dessa är kvalitativa och bygger på intervjuer och/eller observationer med 

(elev)assistenter, lärare och ibland även med elever och vårdnadshavare. I DISS-projektet, 

som presenteras i Blatchford m.fl. (2012), har dock kvantitativa och kvalitativa metoder 

kombinerats. Assistenternas arbete över tid, och uppfattningar kring vad assistenterna ska 

göra och gör, har kartlagts med hjälp av enkäter ställda till assistenter, lärare och skolledare. 
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Resultatet av enkätundersökningarna har sedan kompletterats med intervjuer och 

observationer, framför allt i syfte att kartlägga hur assistenterna arbetar, men även med vad. 

 

Som nämnts ovan var det inte helt enkelt att hitta svenska studier om elevassistenters arbete 

eller om elevassistans och endast i en av de studier jag fann (Hemmingsson, Borell & 

Gustavsson, 2003) var det elevassistenterna som framför allt var i fokus. Såväl denna studie 

som två av de andra (Jakobsson, 2002; Preisler Tvingstedt & Ahlström, 2003) utgår från 

elever med någon form av fysisk funktionsnedsättning. Även Gadler (2011) använder i sin 

avhandling en specifik elevgrupp som exempel, elever med rörelsehinder, för att illustrera alla 

elevers rätt till en likvärdig utbildning. När det gäller de slutsatser hon drar kring 

elevassistenters arbetsuppgifter och roll i avhandlingen gäller dessa dock elevassistenter i 

stort, oavsett vilket eventuellt funktionshinder den elev assistenten arbetar med har.  

 

I de internationella studier jag tagit del av är det inte elevernas eventuella 

funktionsnedsättning som varit ett urvalskriterium för vilka assistenter som ska studeras, utan 

det är assistenternas arbete som varit i fokus. Min studie har en liknande utgångspunkt och 

breddar därmed den tidigare svenska forskningen på området. Jag studerar elevassistenters 

arbete och roll inom den vanliga skolan, oavsett eventuellt funktionshinder den elev de arbetar 

med har. 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redovisas inledningsvis hermeneutiken utifrån den betydelse förståelsen av 

denna haft både på föreliggande studies upplägg och på förståelsen av dess resultat. Därefter 

presenteras först Gunnar Bergs teori om skolan som institution och organisation, genom 

vilken vi kan sätta in elevassistenterna som yrkesgrupp i ett organisatoriskt ramverk, sedan de 

tre specialpedagogiska perspektiven, med hjälp av vilka vi kan analysera elevassistenternas 

arbetsuppgifter och bättre förstå den roll, eller roller, som följer av dessa.  

 

4.1 Hermeneutik 

Precis som i alla teorier finns det inom hermeneutiken olika inriktningar och sätt att förhålla 

sig till och använda sig av teorins olika begrepp och synsätt (se Thomassen, 2007; Ödman, 

2007). Nedanstående framställning av hermeneutiken är en kraftigt förenklad beskrivning, 
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med fokus på de delar som inspirerat och påverkat föreliggande studie och förståelsen av dess 

resultat. 

 

Hermeneutik handlar i grund och botten om att ”utveckla kunskap och insikt genom tolkning 

och förmedling” (Thomassen, 2007, s. 45). Två centrala begrepp är förståelse respektive 

tolkning. I traditionell hermeneutik är utgångspunkten att man måste tolka för att förstå. En 

sådan tolkningsprocess beskrivs som en hermeneutisk cirkel, eller spiral, där förståelsen 

bygger på att delarna tolkas i ljuset av helheten och den förståelse man har för denna i 

utgångsläget. Förståelsen av delarna fördjupar dock förståelsen för helheten, vilket påverkar 

den fortsatta tolkningen av de enskilda delarna. Tolkningsprocessen är således en dialektisk 

pendelrörelse mellan helhet och del i vilken förståelsen successivt utökas (Thomassen, 2007, 

se även Ödman, 2007). Att erhålla kunskap och förståelse om något kan således jämföras med 

att lägga ett pussel. Med hjälp av enskilda bitar av verkligheten byggs en helhet upp, vilken 

samtidigt förklarar delarna och ger dem en större mening (se Ödman, 2007).  

 

Martin Heidegger, och i hans efterföljd Hans-Georg Gadamer, ser dock inte förståelse som en 

kunskapsform, utan som ett sätt för människan att vara (Thomassen, 2007). Martin Heidegger 

menar att  

förståelse uppstår /…/ i det dagliga mötet med den värld vi lever i [och] vi är förbundna med ting i 

världen genom konkreta bruks- och praxissammanhang, där förståelsen inte primärt är teoretisk 

och explicit utan praktiskt och implicit (Thomassen, 2007, s. 184). 

Tolkning handlar således om att synliggöra vår förståelse (Thomassen, 2007). Hos Gadamer 

startar hela tolkningsprocessen med vår förförståelse.  Förförståelsen hjälper oss både att 

begripa nya erfarenheter och sätter gränser för vad, och hur, vi kan begripa dessa. En 

förutsättning för att nå större förståelse är dock att vi är öppna för det nya vi möter. Den 

hermeneutiska cirkeln/spiralen utökas därmed med tolkaren själv. Pendelrörelsen mellan 

helheten och delarna kvarstår, men den är inramad av tolkarens förförståelse och består även 

av en dialektisk process där den som tolkar påverkas av det som tolkas, vilket i sin tur 

påverkar den fortsatta tolkningen (Thomassen, 2007, se även Ödman, 2007). Såväl mitt 

närmande av ämnesområdet, som min tolkning och framställning av de uppfattningar som 

delges, är således färgade av min förförståelse av elevassistenters roll och elevassistans som 

särskilt stöd. Medvetenheten om den egna förförståelsen och det preliminära i alla tolkningar 

innebär dock att den framställning som görs har förutsättningar att bli fördomsfri (Ödman, 

2007).  
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Oavsett om vi väljer att följa den traditionella hermeneutiken eller i Heideggers och Gadamers 

fotspår finns det således inte en rätt tolkning av ett fenomen eller en erfarenhet. Ett empiriskt 

material bör därför närmas med nyfikenhet och ett öppet sinne (Westlund, 2015; Ödman, 

2007). Våra egna frågor till vårt material är alltid styrda av vår förförståelse och kan visa sig 

vara helt felaktiga (Ödman, 2007). Minst lika viktiga som våra egna frågor är därför de frågor 

materialet ställer till oss (Westlund, 2015; Ödman, 2007). Låser vi oss för tidigt vid vissa 

frågor riskerar vi att göra en tolkning som snarare passar våra fördomar än som hjälper oss 

förstå det vi studerar (Westlund, 2015). Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2014) kallar 

detta för tendensiös subjektivitet, till skillnad från den subjektivitet som bygger på att man 

som forskare kan inta olika perspektiv, vilket de kallar för perspektivisk subjektivitet. Genom 

att dessutom kontrollera sina tolkningar mot relevanta teorier minskar man ytterligare risken 

för att tolkningarna ska bli tendensiösa. Det är dock centralt att man inte bara använder de 

delar av verkligheten, eller tolkar in sådant, som passar med teorin, utan även förhåller sig till 

sådant som faller utanför teorin eller kanske till och med falsifierar den (se även Ödman, 

2007). 

 

4.2  Skolan som institution och organisation 

För att placera yrkesgruppen elevassistenter i skolans organisation används Gunnar Bergs 

teori om skolan som institution och organisation. Berg (2003) beskriver skolans verksamhet 

som komplex och styrd av institutionella uppdrag och av hur dessa uppdrag tolkas som 

organisatoriska uppgifter. Både skolans uppdrag och uppgifter kan vidare vara såväl formella 

som informella. Skolan som institution har således ett, eller flera, uppdrag, vilket/vilka görs 

om till konkreta uppgifter i skolors vardagsarbete.  

 

Som institution har skolan bland annat uppdraget att vara en skola för alla och att ge alla en 

likvärdig utbildning (SFS 2010:800). För de elever som inte uppnår kunskapskraven ska extra 

anpassningar och särskilt stöd sättas in (SFS 2010:800). Detta innebär dock inte att skolor 

behöver organiseras på samma sätt och undervisningen se likadan ut för alla elever 

(Skolverket, 2011). Berg (2003) beskriver detta som att varje enskild skola har ett frirum de 

kan utnyttja i organiseringen av sin verksamhet. Styrmedel som skollag och läroplan utgör de 

yttre ramarna för detta frirum (Berg, 2003). Till exempel kan så väl extra anpassningar som 

särskilt stöd se olika ut på olika skolor beroende på hur den ordinarie undervisningen och 

tillgängliga resurser organiserats (Skolverket, 2014a). Hur den skolspecifika organisationen 
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ser ut är en del av de inre gränser skolans personal har att förhålla sig till. Dessa gränser är 

vidare beroende av den rådande skolkulturen, till exempel informella förväntningar på, och 

uppfattningar om, hur skolan ska organiseras och skolans uppgifter utföras (Berg, 2003). Att 

anställa elevassistenter som stöd till elever i behov av särskilt stöd kan således ses som ett sätt 

för den enskilda skolan att organisera sin verksamhet för att fullgöra uppdraget en skola för 

alla. Hur detta särskilda stöd ska utformas är dock avhängigt den enskilda skolans behov, och 

hur dessa tolkas, och den rådande skolkulturen. 

 

Centralt inom Bergs (2003) teori om skolan som organisation, med bärighet för föreliggande 

studie, är även skolpersonalens yrkesroller6. Berg (2003) skriver att skolor kan betraktas ”som 

organisationer i spännvidden mellan uniprofessionalism och mulitprofessionalism” (s. 205). 

En uniprofessionell organisation är en organisation där de olika yrkesgrupperna ”fullgör sina 

yrkesroller mer eller mindre oberoende av varandra” (Berg, 2003, s. 210). Berg (2003) har 

framför allt studerat skolledare och lärare utifrån professionsperspektivet och menar att det 

finns ett ”osynligt kontrakt” mellan dessa båda yrkesgrupper. I Gunnar Berg, Erik Groth, Ulf 

Nytell och Hans Söderberg (1999) beskrivs detta osynliga kontrakt med: 

Skolledares huvudsakliga ansvar inskränker sig här till att hantera skolans administrativa apparat 

(tjänstefördelning, schemaläggning, etc.) i syfte att ge lärare administrativa förutsättningar för att 

bedriva en traditionell solitärt inriktad undervisning. Lärare ansvarar m.a.o. för klassrums-

verksamheten och skolledare för den verksamhet som äger rum utanför klassrummet, och parterna 

blandar sig endast i begränsad omfattning i varandras verksamhetsområden (s. 252). 

I en multiprofessionell organisation saknas ”osynliga kontrakt” som de ovan (Berg, Groth, 

Nytell & Söderberg, 1999). Respektive yrkesgrupp fokuserar då inte bara de yrkesinterna 

angelägenheterna utan den egna specialistkompetensen relateras till det gemensamma 

vardagsarbetet och de institutionella uppdrag detta utgår ifrån (Berg, Groth, Nytell & 

Söderberg, 1999; Berg, 2003). Centralt i den här typen av multiprofessionell organisation är 

att respektive yrkesgrupp ”kritiskt reflekterar över såväl uppdragens som uppgifternas 

innehåll” (Berg, 2003, s. 221) och att det gemensamma förhållningssättet knyter an till det 

övergripande uppdraget (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999; Berg, 2003).  

 

Elevassistentyrket torde inte kunna klassificeras som en profession utifrån en kvalitativ 

professionsforskningsansats, men möjligtvis utifrån en kvantitativ, i vilken ”alla yrken [mer 

eller mindre är] professionaliserade” (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999, s. 250). Oavsett 

                                                           
6 Berg (2003) lyfter yrkesrollerna i samband med att han resonerar kring frirummet och aktörsberedskap ur 

personalens perspektiv. I föreliggande studie är det dock inte detta som är i fokus, utan resonemanget om 

yrkesroller används för annat ändamål. 
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hur yrket skulle klassificeras inom professionsforskningen skulle ett sätt att förstå 

elevassistentens roll kunna vara att utgå från skolan som en multiprofessionell organisation, 

där olika yrkesgrupper med olika uppgifter men med samma mål arbetar. Mål- och 

resultatstyrningen av skolan öppnar för ett mer ”multiprofessionellt inriktat yrkesutövande” 

(Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999, s. 257).  

 

4.3 Tre specialpedagogiska perspektiv 

Elevassistenters arbetsuppgifter, och de roller som följer av dessa, kan vidare analyseras 

utifrån de tre specialpedagogiska perspektiv Nilholm (2007) benämner kompensatoriskt 

perspektiv, kritiskt perspektiv respektive dilemmaperspektivet. Nedan sammanfattas kort 

dessa tre perspektiv. 

 

4.3.1 Det kompensatoriska perspektivet 

Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter inom den medicinsk/psykologiska 

traditionen och diagnostisering utifrån framför allt neurologiska och psykologiska förklaringar 

är centralt. Utifrån de psykologiska processer som identifieras genom kartläggningen som 

föregår en diagnos, impliceras vissa typer av (special)pedagogiska insatser, vilka är ämnade 

för att kompensera elevens svårigheter. Exempel på sådana insatser är specifik 

färdighetsträning eller beteendemodifierande insatser. Även medicinering med 

centralstimulantia förekommer för att till exempel kompensera för bristande impulskontroll. 

Inom det kompensatoriska perspektivet ses således eventuella skolsvårigheter som i första 

hand liggandes hos den enskilde individen (Nilholm, 2007). 

 

Det kompensatoriska perspektivet får kritik både från det kritiska perspektivet och från 

dilemmaperspektivet. Kritiken från företrädare inom båda dessa perspektiv riktar in sig på i 

stort sätt samma saker; det kompensatoriska perspektivets fokus på individen respektive ett 

ifrågasättande av diagnostiseringens pedagogiska implikationer. Det kritiska perspektivets 

kritik är dock mer ideologisk och moralisk politisk än dilemmaperspektivets kritik, vilken är 

mer praktisk (Nilholm, 2007). 

 

4.3.2 Det kritiska perspektivet 

Företrädare för det kritiska perspektivet menar att specialpedagogik inte är ”ett rationellt svar 

på barns faktiskt existerande olikheter, utan tvärtom /…/ en verksamhet som marginaliserar 
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och pekar ut barn” (Nilholm, 2007, s. 37). Istället för att förlägga skolmisslyckanden hos den 

enskilde eleven bör dessa sökas i elevens omgivning, i skolan. Det kompensatoriska 

perspektivets fokus på individen anses vidare innebära att förändringar i lärmiljön ofta 

negligeras. Skolan ska gestalta värden som demokrati och delaktighet och elevers olikheter 

bör ses som en tillgång, snarare än ett problem. Ett ifrågasättande av normalitetsbegreppet är 

således centralt inom det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007). 

 

4.3.3 Dilemmaperspektivet 

Dilemmaperspektivet ligger, enligt Nilholm (2007), på en annan nivå än de två hittills 

beskrivna perspektiven. I såväl det kompensatoriska som det kritiska perspektivet utgår 

företrädarna från en bestämd uppfattning om orsakerna till en elevs svårigheter. I 

dilemmaperspektivet är utgångspunkten istället att det finns olika sätt att förstå och förhålla 

sig till elevers svårigheter och det som studeras inom perspektivet är dessa olika förståelser 

och förhållningssätt (Nilholm, 2007). 

 

Ett dilemma är ”motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa, men som hela tiden 

pockar på ställningstaganden” (Nilholm, 2007, s. 61), och skolan står inför vissa sådana här 

grundläggande dilemman. Ett sådant dilemma är att ”alla elever i någon mening ska ges 

liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som utbildningssystemet ska anpassa sig till att 

elever är olika” (Nilholm, 2007, s. 62). I skolans dagliga verksamhet måste sådana här 

dilemman hanteras och olika ”goda” värderingar kommer i denna hantering ibland att ställas 

mot varandra (Nilholm, 2007). 

 

Dilemmaperspektivet riktar kritik både mot det kompensatoriska perspektivet, vilket nämndes 

ovan, och mot det kritiska perspektivet. När det gäller kritiken mot det kritiska perspektivet är 

det framför allt det perspektivets utopiska karaktär som företrädare för dilemmaperspektivet 

vänder sig emot. En gemensam kritik mot de båda andra perspektiven är dock att båda dessa 

ses bygga på tankefiguren problem – diagnos – bot, vilken av företrädare för 

dilemmaperspektivet ses som en allt förenklad bild av en komplex verkligheten. 

Dilemmaperspektivet presenterar dock ingen lösning på hur de dilemman skolan ställs inför 

kan/bör/ska hanteras, men erbjuder en vägledning för att analysera och kritiskt granska olika 

sätt att organisera skolan och möta eleverna (Nilholm, 2007).  
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5 Metod och tillvägagångssätt 

I detta kapitel ges först en kort teoretisk beskrivning av vald metod. Härefter kommer ett antal 

avsnitt där den genomförda studien närmre beskrivs och förklaras. Etiska överväganden som 

gjorts under studiens gång behandlas i samband med att de situationer där de har sitt ursprung 

presenteras, framför allt i avsnitten 5.4 och 5.6 nedan. För en diskussion kring de val som 

gjorts, och framför allt kring vad som kunde gjorts annorlunda, hänvisas till 

metoddiskussionen i kapitel 8. 

 

5.1 En hermeneutiskt inspirerad intervjustudie 

Många tillvägagångssätt kan väljas för att öka kunskapen om elevassistenters roll och hur 

elevassistans som särskilt stöd kan förstås. I föreliggande studie har en hermeneutisk ansats 

valts där kvalitativa semistrukturerade intervjuer med elevassistenter och lärare använts för att 

få del av företrädare för dessa yrkesgruppers uppfattningar om elevassistenters roll och 

elevassistans som särskilt stöd. Både Martyn Denscombe (2016) och Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter semistrukturerade intervjuer som ett lämpligt tillvägagångssätt för att förstå 

människors uppfattningar och erfarenheter. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) 

förstås den här typen av intervjuer som samtal där den som intervjuar och den som blir 

intervjuad tillsammans konstruerar en bild av verkligheten, en bild som dock även innehåller 

den intervjuades rapporter om dennes faktiskt upplevda verklighet. Med inspiration av 

hermeneutiken analyseras och tolkas sedan intervjuutsagorna i syfte att förstå hur 

elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd uppfattas.  

 

Den hermeneutiska ansatsen innebär att det är de intervjuades uppfattningar om 

elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd som är i fokus (se Westlund, 2015). I 

denna studies analys är det dock inte de enskilda informanternas uppfattningar som är centrala 

utan informanternas utsagor är istället medel för att utveckla en bredare och djupare förståelse 

av elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd (se Kvale & Brinkmann, 2014). 

Detta är också anledningen till att både elevassistenter och lärare intervjuas. Elevassistenter 

kan sägas ha ett inifrånperspektiv på sin roll och funktion som särskilt stöd, medan lärarna 

konstruerar sin uppfattning om dessa från vad som kan beskrivas som ett bredvidperspektiv. 

Med Gadamers terminologi kan elevassistenternas respektive lärarnas olika perspektiv ses 

som olika förståelsehorisonter utifrån vilka de uppfattar och förstår elevassistenters roll och 

elevassistans som särskilt stöd (se Thomassen, 2007; Ödman, 2007). Genom att i analysen 
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låta dessa båda förståelsehorisonter smälta samman tecknas en bredare bild av elevassistenters 

roll och elevassistans som särskilt stöd jämfört med om endast den ena yrkesgruppens 

uppfattningar legat till grund för tolkningen. Syftet är inte att jämföra elevassistenters 

respektive lärares uppfattningar, utan just att förmedla en bred bild av elevassistenters arbete. 

I analogi med den hermeneutiska spiralen kan varje enskild informants utsagor, ses som delar 

vilka tillsammans konstruerar en helhetsbild av elevassistenters roll och elevassistans som 

särskilt stöd.  

 

5.2 Urval 

Denscombe (2016) skiljer mellan ett representativt urval och ett explorativt urval. Urvalet i 

föreliggande studie ligger närmre det explorativa urvalet, vilket beskrivs vara ett lämpligt 

urval när man till exempel vill ”generera insikter och information” (Denscombe, 2016, s. 64) 

och inte har ett behov av ett ”exakt urval av populationen” (Denscombe, 2016, s. 65).  

 

När det gäller urvalet av skolor respektive informanter är detta i första hand subjektivt (se 

Denscombe, 2016). Jag är intresserad av att undersöka elevassistenters arbete i mindre 

kommuner med endast en eller två högstadieskolor och yrkesgrupper som förväntas kunna 

bidra med information, kunskap och erfarenheter kring elevassistenters roll och elevassistans 

som särskilt stöd bedöms elevassistenter respektive lärare vara.  

 

Urvalet av enskilda informanter på respektive skola har delvis gjorts av skolornas rektorer, 

vilka kontaktades via mejl (se bilaga 1). De rektorer som inte svarade på det första mejlet fick 

ett påminnelsemejl och de rektorer som inte svarade på detta ringdes upp för att tillfrågas om 

deras skola hade möjlighet att delta i studien. Skolorna visade sig ha varierande antal 

elevassistenter anställda. I de fall endast en elevassistent fanns på skolan frågade rektorn om 

denna var intresserad av att delta i studien. Fanns flera elevassistenter på skolan valde rektorn 

ut vilka hen frågade om deltagande i studien. Rektorn valde även ut och tillfrågade ett antal 

lärare om deltagande i studien. När det gäller lärarna hade jag bett om att få intervjua lärare 

som hade erfarenhet av att arbeta tillsammans med elevassistent. Vetenskapsrådets (2002) 

krav på samtycke från informanterna kan sägas vara uppfyllt då samtliga tillfrågade rektorer 

ställde sin personal till förfogande och samtliga tillfrågade elevassistenter respektive lärare 

accepterade att delta i och med de genomförda personliga intervjuerna. 
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Anledningen till rektorernas stora inflytande på val av informanter var att en rektor jag hade 

kontakt med först var tveksam till om skolan hade möjlighet att delta i studien, på grund av 

den höga arbetsbelastningen. Rektorn vad dock villig att se vilka som skulle ha möjlighet att 

delta och fråga dessa om deltagande. För att göra urvalsförfarandet på de olika skolorna så 

lika som möjligt valdes detta tillvägagångssätt även på övriga skolor. Rektorerna får således 

betraktas som mina ”grindvakter” utan vilka jag inte hade fått tillgång till fältet (se 

Denscombe, 2016). En risk med att låta rektorerna välja ut informanter är att dessa skulle 

kunna vara personer rektorn vet, eller uppfattar, har erfarenheter och uppfattningar som 

respektive rektor vill ska förmedlas i studien. Denna risk har att göra med det Denscombe 

(2016) beskriver som urvalsfel respektive snedvridning av urvalet. Frågan är dock om en 

eventuell medveten snedvridning av urvalet, från rektorernas sida, är till förfång för studien. 

Så länge de informanter jag intervjuar är ärliga i det de berättar under intervjuerna torde det 

inte spela någon roll att informanterna har tillfrågats om deltagande av sin rektor. 

Uppfattningarna som delges kan betraktas som lika sanna som några andra eventuella 

informanters uppfattningar och ge en bild av elevassistenters roll och elevassistans som 

särskilt stöd (se Kullberg, 2014). Nämnas ska i detta sammanhang också att en av 

informanterna med kort varsel byttes ut då denne fått förhinder att delta. En annan person 

visade sig vara tillgänglig och intresserad av att delta i studien, varför intervjun istället 

genomfördes med denne person. Denne person hade således inte tillfrågats om deltagande av 

rektorn. 

 

5.3 Deltagarna i studien 

Fem lärare och fem elevassistenter, på tre högstadieskolor i tre kommuner i södra Sverige har 

intervjuats. Samtliga informanter arbetar i den ordinarie verksamheten (alltså inte i särskolan 

eller i en särskild undervisningsgrupp). Lärarna har arbetat som lärare mellan nio och 16 år, 

framför allt på högstadiet. Bland de intervjuade lärarna finns lärare i såväl teoretiska som 

praktisk-estetiska ämnen. Samtliga undervisar idag minst en elev som har elevassistent som 

särskilt stöd, och har även undervisat elever med elevassistent tidigare. Tre av de intervjuade 

lärarna är för tillfället även klassföreståndare för minst en elev med elevassistent som särskilt 

stöd.  

När det gäller elevassistenterna har två av dem omkring 15 års erfarenhet av att ha arbetat 

som elevassistent, på samtliga stadier. Övriga tre elevassistenter har arbetat kortare tid än två 

år och endast på högstadiet. En elevassistent har en heltidstjänst där hen kombinerar arbetet 
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som elevassistent med andra uppdrag på skolan. Övriga elevassistenter arbetar mellan 80 och 

90 procent av en heltid. Samtliga intervjuade elevassistenter är enligt egna uppgifter ett 

särskilt stöd inskrivna i minst en elevs åtgärdsprogram. Ingen av de intervjuade 

elevassistenterna har någon formell pedagogisk utbildning, vare sig på gymnasie- eller 

eftergymnasial nivå. En av elevassistenterna har dock läst fristående kurser på högskolenivå i 

bland annat pedagogik och specialpedagogik. 

 

Elevassistenterna i studien har beskrivit vad de upplever att de gör och hur de uppfattar sitt 

arbete, framför allt utifrån sin nuvarande anställning. Lärarna i studien har berättat utifrån sin 

samlade erfarenhet av arbetet med elevassistenter. Några av de intervjuade lärarna respektive 

elevassistenterna arbetar med varandra, andra arbetar med elevassistenter respektive lärare 

som inte deltar i studien. 

 

5.4 Intervjuernas genomförande 

Samtliga intervjuer genomfördes på de skolor där informanterna arbetar och under arbetstid. 

Detta innebar dels att tiden för respektive intervju var begränsad av informanternas schema, 

dels att intervjuerna fick genomföras i den lokal i skolan som vid tillfället var ledig. Några 

intervjuer genomfördes således i grupprum, med en stökig korridor utanför, och några 

intervjuer genomfördes på rektorns kontor, informantens arbetsrum eller i skolans 

konferensrum, med en något lugnare miljö utanför dörren. Oavsett var intervjuerna 

genomfördes avbröts nästan alla vid något tillfälle av att någon kom in i rummet på jakt efter 

antingen en person eller lokalen som sådan (se Widerberg, 2002). 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av dator. Innan inspelningen startades presenterade jag mig 

kort och informerade om studiens syfte. I samband med detta bad jag om att få spela in 

intervjun, vilket samtliga samtyckte till, och jag förklarade att endast jag skulle ta del av 

inspelningen och att denna skulle förstöras när uppsatsen blivit godkänd. Jag informerade 

även om att såväl de som personer, deras arbetsplats och eventuella elever som eventuellt 

nämndes under samtalets gång skulle avidentifieras. Informanterna tillfrågades även om det 

var något de undrade över när det gällde mig eller studien. I slutet av respektive intervju 

tillfrågades informanterna om det var något ytterligare de ville ta upp, som vi inte kommit in 

på under intervjun, eller om de ville fråga något. Efter avslutad intervju uppmanades de även 

att kontakta mig om de i efterhand kom på något de ville lägga till eller fråga om. I några fall 
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växlade vi telefonnummer och/eller mejladresser, i andra fall informerade jag bara om att 

rektor hade mina kontaktuppgifter. Jag informerade även om att jag gjort upp med respektive 

rektor att den färdiga uppsatsen skulle distribueras till respektive skola, om informanterna var 

intresserade av att ta del av resultatet av studien (se Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 

2014; Vetenskapsrådet, 2002).7 

Samtliga elevassistenter och tre av lärarna har intervjuats individuellt. På en skola 

intervjuades två lärare samtidigt då dessa endast hade möjlighet att träffa mig vid ett och 

samma tillfälle. En personlig intervju, där endast intervjuaren och den intervjuade deltar, kan 

beskrivas som ett dyadiskt samtal, där intervjuaren tilltalar den intervjuade. Deltar fler än två 

personer i intervjun är det istället ett gruppsamtal (Wibeck, 2010). En sådan intervjusituation 

kan dock jämföras med en personlig intervju om det är intervjuaren som ”står i centrum för 

den interaktion som äger rum” (Denscombe, 2016, s. 268). I denna typ av gruppintervju är 

målet inte att få deltagarna att interagera med varandra, utan att de ska svara som individer 

(Denscombe, 2016). Även Victoria Wibeck (2010) tar upp att en situation med fler än två 

personer närvarande kan betraktas som ett dyadiskt samtal. I dessa situationer finns det en 

talare och en som tilltalas. Den parintervju som genomfördes med två av lärarna hade mer 

karaktär av ett dyadiskt samtal än av ett gruppsamtal. Jag som intervjuare ställde en fråga, 

varpå det först blev ett samtal mellan mig och den ena läraren, sedan mellan mig och den 

andra läraren. Endast vid något tillfälle under intervjun kan de två informanterna sägas ha 

interagerat aktivt med varandra.  

 

5.5 Intervjuguide 

Intervjuerna har varit semistrukturerade och utgått från fyra teman (se bilaga 2 och 3). 

Temana har varit de samma i intervjuerna med lärarna respektive elevassistenterna;  

(1) Den intervjuades bakgrund: Detta tema har framför allt använts för att ringa in 

informanternas bakgrund och erfarenhet.  

(2) Bilden av / Synen på elevassistentrollen: Syftet med detta tema var att komma åt 

förväntningar på elevassistenter och tankar kring vad en elevassistent ska och inte ska 

                                                           
7 Missivbrevet (se avsnitt 5.2 och bilaga 1) riktades till rektorerna och var allmänt hållet. För att hålla 

missivbrevet så kort som möjligt informerades i detta endast om att såväl skolorna som den personal som deltog 

i studien skulle avidentifieras. Planen var att i inledningen av varje intervju sedan informera deltagarna om 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på forskning vad gäller information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Då jag i samband med skrivandet av avsnittet om intervjuernas genomförande insåg att jag missat att 

explicit informera informanterna om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande valde jag att skicka ett mejl till samtliga informanter där jag tackade för deras medverkan 

och uppmärksammade dem på att deras medverkan är frivillig och att de när som helst har rätt att avbryta sin 

medverkan. 
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göra. När det gäller elevassistenterna var en eventuell arbetsbeskrivning en del av 

detta tema. 

(3) Elevassistenternas uppgifter: Syftet med detta tema var att kartlägga vad 

elevassistenter uppfattas göra och hur arbets- och ansvarsfördelningen mellan lärare 

respektive elevassistenter kan se ut. 

(4) Samarbetet / Relationen mellan lärarna och elevassistenterna: Syftet med detta tema 

var att kartlägga hur samarbetet mellan lärarna och elevassistenterna kan se ut. 

 

5.6 Transkribering av intervjuerna 

Intervjuerna har i stort sett transkriberats i sin helhet. De inledande minuterna har dock inte 

transkriberats då dessa framför allt syftade till att informanterna skulle få chans att vänja sig 

vid situationen. Under dessa minuter framkom en del bakgrundsinformation, vilken jag valde 

att sammanfatta istället för att transkribera. Kortare avsnitt inne i intervjuerna har heller inte 

transkriberats då dessa bedömts ligga utanför studiens undersökningsområde.  

 

De delar av intervjuerna som kan tänkas innehålla utsagor av intresse för studiens resultat och 

analys har dock transkriberats. Transkriberingen återger inte ordagrant vad som sas. Till 

exempel har hummanden, ord och upprepningar av ord, sådant intervjupersonerna säger under 

tiden som de tänker eller letar efter sitt svar, eller omstarter av meningar, vilka inte fyller 

någon innehållslig funktion, uteslutits. Detta gäller även bekräftande hummande, instick och 

upprepningar av mig som intervjuare. Transkriberingarna återger således intervjuerna i en 

delvis tillrättalagd form vad gäller det språkliga. Syftet med detta har framför allt varit att 

förenkla själva transkriberingen och läsbarheten av transkriberingarna. Förhoppningsvis har 

detta inte förvanskat det som sades under intervjuerna och heller inte påverkat analysen av 

vad som sades, då fokus för såväl resultatredovisningen som analysen ligger på vad som sägs 

och de beskrivningar som görs, snarare än på hur detta/dessa uttrycks (se Kvale & 

Brinkmann, 2014). En sådan här bearbetning av intervjun redan under transkriberingen måste 

dock göras med varsamhet för att till exempel inte en eventuell intervjuareffekt av misstag ska 

negligeras (se Widerberg, 2002).  

Flera av intervjuerna, inte minst med elevassistenterna, kom bitvis att bli ganska personliga. 

Detta gällde framför allt de delar av intervjuerna som handlade om informanternas bakgrund 

och om hur de uppfattade sin roll. För att skydda informanternas integritet har jag i möjligaste 

mån, redan vid transkriberingen, utelämnat allt för personliga delar, eller kort sammanfattat 
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det som framkom om jag ansett att information kan vara av intresse för resultatet och 

analysen. Under flera intervjuer delgavs också relativt ingående beskrivningar av elever och 

de svårigheter de befann sig i, även om detta inte var fokus för intervjuerna. Eleverna och 

deras vårdnadshavare har inte tillfrågats om att delta i studien (se Vetenskapsrådet, 2002), och 

därför har det varit viktigt för mig att inte bara avidentifiera eleverna, utan även att vara så 

sparsam och allmän som möjligt när det gäller beskrivningarna av elever och det behov av 

stöd dessa är i. Ett dilemma har dock varit hur jag ska förhålla mig till det som sägs om 

eleverna under transkriberingen av intervjuerna. Å ena sidan bevaras elevernas integritet bäst 

genom att intervjuavsnitt där sådant som kan uppfattas som känsligt berörs inte alls 

transkriberas (se Kvale & Brinkmann, 2014). Å andra sidan visade det sig vara svårt att helt 

utesluta dessa delar ur transkriberingen då det inflätat i berättelserna om eleverna även 

framkommer sådant som kan komma att ha betydelse för resultatframställningen och analysen 

av elevassistenternas roll och elevassistans som särskilt stöd. Dilemmat har till slut hanterats 

så att vare sig skolans namn, den som intervjuats eller övriga namn som nämns i intervjun har 

skrivits ut i transkriberingen. Huruvida ett känsligt innehåll har hoppats över eller 

transkriberats har sedan blivit en avvägning från avsnitt till avsnitt utifrån typ av information i 

förhållande till det sammanhang i vilken informationen framkommit. Jag har här försökt 

praktisera det Aristoteles kallar fronesis och utifrån händelsernas värdeladdade sammanhang 

gjort mina bedömningar (se Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.7 Tolkning och analys av intervjuerna  

Intervjuutskrifterna har analyserats i två steg där det första steget dels är inspirerat av det 

Kvale och Brinkmann (2014) kallar meningskoncentrering, dels av ett antal av de ad hoc-

tekniker samma författare presenterar. Respektive intervjuutskrift lästes således igenom och 

sammanfattades i korta avsnitt som tilldelades en eller flera temaetiketter. Ett antal 

temaetiketter var redan på förhand bestämda, utifrån studiens frågeställningar och temana i 

intervjuguiderna. Utifrån att intervjuerna var semistrukturerade, och den hermeneutiska 

ansatsen, fanns det även en öppenhet i analysen för teman informanterna själva kan sägas ha 

fört in i materialet. För att minimera risken att tappa bort ett intressant, men oväntat, tema 

valde jag att i detta skede av analysen succesivt utöka antalet temaetiketter, i enlighet med 

Ingrid Westlunds (2015) och Per-Johan Ödmans (2007) uppmaning att närma sig materialet 

med ett öppet sinne (se även Brinkman & Kvale, 2016). 
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Att temaetiketterna inte uteslöt varandra berodde på att vissa utsagor utifrån en hermeneutisk 

meningstolkning kunde tilldelas flera teman beroende på vilka frågor som ställdes till utsagan 

(se Kvale och Brinkmann, 2014). Nedanstående citat är ett exempel på detta; 

Ja, men jag skäms inte för att säga att det är [elevassistenten] som känner den eleven bättre än vad 

jag gör, /…/, de är ju hela tiden, liksom, så [elevassistenten] har nog bättre koll på det än vad jag 

har. Och därför gör [elevassistenten] nog bättre anpassningar för [eleven], än vad jag faktiskt 

skulle göra (lärare). 

Man kan i citatet ovan till exempel se att elevassistenten är den som anpassar material 

och/eller uppgifter till eleven hen är särskilt stöd för, vilket tilldelats temat elevassistentens 

arbetsuppgifter. I det sammanhang detta sägs kan man också utläsa att läraren anser att 

elevassistenten är den som är bäst lämpad för att göra detta, vilket tilldelats temat 

ansvarsfördelning. Dessutom låter läraren oss förstå att elevassistenten känner eleven bättre 

än läraren, vilket benämnts relationen till eleven. Hade utsagan ovan delats upp i tre delar 

hade innebörden som helheten i utsagan ger gått förlorad. 

 

I nästa steg av analysen jämfördes de sammanfattade intervjuerna och utsagornas tilldelade 

teman med varandra. Denna jämförelse ledde till att vissa teman slogs samman och andra 

delades in i underkategorier. Några teman döptes om och vissa avsnitt bedömdes passa bättre i 

ett annat tema än det som det först tilldelats. Härefter analyserades materialet utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar (se Kvale & Brinkmann, 2014). I enlighet med en 

hermeneutisk ansats har dock enskilda utsagor som tilldelats ett visst tema inte helt lyfts ut 

från den intervju i vilken den uttalats. En arbetsuppgift som till exempel tagits upp i samtliga 

intervjuer kan utifrån respektive intervju som helhet innebära olika saker för tolkningen av en 

annan utsaga i ett annat tema i samma intervju, vilket är ett bra exempel på hur de enskilda 

delarna och helheten hela tiden växelverkar med varandra för förståelsen av en enskild 

intervju. Informanternas utsagor och de teman de etiketterats med har vidare fungerat som 

pusselbitar med hjälp av vilka svaren på uppsatsens frågeställningar som helhet har 

konstruerats (se Ödman, 2007). Utifrån att det inte är de enstaka informanternas utsagor som 

är i fokus i föreliggande studie har enstaka oklarheter eller otydligheter i enskilda utsagor fått 

kvarstå, då dessa inte bedömts påverka förståelsen för helheten. Svävande svar, motsägelser i 

en informants utsagor och oklarheter eller otydligheter i utsagorna har också spelat en roll i 

analysarbetet, utifrån vad detta säger om elevassistenternas roll.  

 

Att varje enskild del å ena sidan skapar helheten, men också tolkas och omtolkas i ljuset av 

den framväxande helheten, har bland annat fått konsekvenser för hur intervjucitaten används i 
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resultatet. Ett intervjucitat kan användas för att illustrera olika saker beroende på att utsagan 

kan uttalats som svar på en viss fråga, men samtidigt även svara på något annat sett i ljuset av 

intervjun som helhet. Detta har fått till följd att jag ibland har fått välja i vilken del av 

resultatet jag vill använda citatet. I några fall har dock en utsaga, eller delar av den, används i 

två olika sammanhang. För att citaten som illustration ska bli tydliga har kortare eller längre 

avsnitt i utsagorna ibland redigerats bort, vilket markerats med /…/. I andra fall har det istället 

varit nödvändigt att presentera citat tillsammans med min fråga och/eller följdfråga för att det 

jag vill belysa ska framgå tydligare. Citaten är vidare språkligt redigerade för att öka 

läsbarheten, i de fall detta inte påverkat innebörden i utsagan. Framför allt handlar detta om 

att talspråk har formulerats om till skriftspråk och att betydelselösa småord, som man gärna 

lägger till när man pratar, har tagits bort. I de fall mer omfattande korrigeringar av utsagan har 

gjorts har detta markerats med hakparenteser runt redigeringen. Även dessa redigeringar 

syftar dock till att öka läsbarheten och/eller till att öka förståelsen av utsagan. Hakparentes har 

även används då namn eller hon/han har bytts ut (se Kvale & Brinkman, 2014). 

 

5.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En studies validitet, eller trovärdighet, handlar om huruvida det som påstås undersökas 

verkligen är det som undersöks (Kvale & Brinkman, 2014) och om det som presenteras är 

exakt och träffsäkert (Denscombe, 2014). Ödman (2007) beskriver detta som att inom 

hermeneutisk forskning bör en tolkning vara ”giltig för den företeelse som studeras” (s. 108). 

Inom hermeneutiken kan validitet dock även förstås som att en tolkning ska skänka mening åt 

det som studeras. En sådan mening har inte samma typ av sanningsanspråk, som den första 

varianten av validitet inom hermeneutiken. Detta innebär dock inte att den tolkning som läggs 

fram kan frikopplas från det materialet den vilar på. Däremot innebär validitet som 

meningsskapande att flera möjliga tolkningar accepteras som valida (Ödman, 2007).  

 

 Kvale och Brinkman (2014) menar att en intervjustudies trovärdighet byggs upp under 

arbetet med studiens samtliga delar och att detta sammanfattningsvis handlar om att 

”[forskaren] ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten” (s. 298) (se 

även Thornberg & Fejes, 2015). En sådan ståndpunkt torde stämma väl överens med den 

hermeneutiska validitetsprocessen där tolkningarna å ena sidan hela tiden stäms av gentemot 

det material som tolkas i och med den ständiga dialektiken mellan delarna och helheten, å 
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andra sidan stäms av dels mot tolkningsobjektet som sådant, dels mot andra tolkningar och 

mot teorier (Ödman, 2007).  

 

Oavsett hur man vänder och vrider på validitetsbegreppet inom kvalitativ forskning faller en 

studies trovärdighet tillbaka på den som utför och presenterar en studie (se Kvale & 

Brinkman, 2014; Thornberg & Fejes, 2015). Robert Thornberg och Andreas Fejes (2015) 

lyfter vikten av ett reflexivt förhållningssätt och att ”uppvisa försiktighet och 

självmedvetenhet” (s. 263) i analysen. I föreliggande studie har validitetsfrågan därför varit 

allestädes närvarande och för att studiens exakthet och träffsäkerhet, liksom dess giltighet, ska 

kunna bedömas har målet varit att redogöra för hur studien lagts upp och vilka val som gjorts 

så utförlig som möjligt, utan att bli alltför omständlig. Samma målsättning har styrt 

presentationen av studiens resultat och förhoppningen är att de slutsatser som så småningom 

kommer att dras bedöms vara väl motiverade med hjälp av tidigare forskning, valda teorier 

och det funna resultatet. 

 

En studies reliabilitet handlar om dess tillförlitlighet, vilket brukar betecknas med att en studie 

ska kunna göras om, av en annan forskare, vid en annan tidpunkt, med samma resultat (Kvale 

& Brinkman, 2014). Inom kvalitativ forskning torde detta vara näst intill omöjligt då den som 

utför forskningen ofta är mer eller mindre medskapande i de data som sedan analyseras. 

Reliabilitetsaspekten handlar därför inom kvalitativ forskning istället om att ”visa att 

forskningen återspeglar procedurer och beslut som andra forskare kan ’se’ och bedöma när det 

gäller i vilken mån de utgör ansedda procedurer och rimliga beslut” (Denscombe, 2016, s. 

411). Reliabiliteten kan dock kontrolleras även i kvalitativa studier. Kvale och Brinkman 

(2014) exemplifierar bland annat detta med att transkriberingar och kategoriseringar kan göras 

om av någon annan än forskaren och överensstämmelsen mellan de två gjorda 

transkriberingarna respektive kategoriseringarna jämförs. I föreliggande studie vilar 

reliabiliteten i första hand på att jag försökt vara så noggrann och professionell som möjligt 

både när jag samlat in och transkriberat mitt material. En intervjuguide användes under 

intervjuerna (se bilaga 2 och 3) och informanterna tilläts utifrån intervjuns teman berätta så 

självständigt som möjligt och jag vinnlade mig om att inte ställa ledande frågor och att vid 

behov dubbelkolla huruvida jag uppfattat det de sa korrekt. Intervjuerna spelades vidare in 

och lyssnades igenom i sin helhet innan jag så noggrant som möjligt transkriberade dem. Den 

ovan beskrivna tydligheten vad gäller tillvägagångssätt och val är även ett sätt att öka studiens 

reliabilitet. 
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Generaliserbarhet handlar om huruvida en studie ”kan överföras till andra 

undersökningspersoner, kontexter och situationer” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 310). Kvale 

och Brinkman (2014) beskriver tre typer av generaliseringar; den naturalistiska, den statistiska 

och den analytiska. I föreliggande studie, och i de flesta kvalitativa studier, är den statistiska 

generaliseringen inte tillämpbar. De uppfattningar kring elevassistenters roll och elevassistans 

som särskilt stöd som de fem elevassistenterna respekt de fem lärarna i min studie gett uttryck 

för kan inte generaliseras. Inte heller den analytiska generaliseringen är därför i förstone 

tillämplig, inte minst då jag dessutom valt bort att ingående beskriva såväl informanterna som 

respektive skola utifrån en avvägning av betydelsen av en sådan beskrivning i förhållande till 

syftet och studiens hermeneutiska ansats (se Larsson, 2005). Däremot kan en naturalistisk 

generalisering vara möjlig (se även Larsson, 2005), om läsekretsen avgränsas till personer 

med viss insikt i dagens skola. En sådan generalisering, eller överföring av resultatet, bygger 

på personlig erfarenhet. I beskrivningen av resultatet kan läsaren själv avgöra hur väl hen 

känner igen det som beskrivs och utifrån detta avgöra i vilken utsträckning de mer analytiska 

delarna av resultatet kan överföras till läsarens egen kontext (se även Denscombe, 2016). I 

detta torde den naturalistiska generaliseringen kunna jämföras med en läsarbaserad analytisk 

generalisering (se Kvale & Brinkman, 2014). 

 

6 Resultat 

I detta kapitel redovisas vad som framkommit i de genomförda intervjuerna med bärighet för 

de ställda forskningsfrågorna. Den första frågeställningen behandlar om hur roll- och 

ansvarsfördelningen mellan elevassistenter och lärare uppfattas och den andra om hur 

elevassistans som särskilt stöd uppfattas, då tidigare studier visat på en otydlighet i såväl 

ansvarsfördelningen mellan lärare och elevassistenter (Blatchford, Russell & Webster, 2011; 

Lindsay, 2007) som i själva elevassistentrollen (Gadler, 2011). 

 

Resultatredovisningen nedan bygger delvis på de teman kring elevassistenters arbete och roll 

som återfinns i den tidigare forskningen, därav rubrikerna Vad elevassistenter gör respektive 

Samarbete, planering och handledning. Vad elevassistenter gör och hur samarbetet mellan 

elevassistenterna och lärarna uppfattas är vidare delar som tillsammans lägger grunden till hur 

informanternas uppfattningar om roll- och ansvarsfördelningen respektive elevassistans som 

särskilt stöd kan förstås. Utifrån den hermeneutiska ansatsen betraktas således de svar 
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framställningen nedan bidrar med, på studiens frågeställningar, som delar vilka sedan sätts 

samman till en helhet i analysen, i ljuset av tidigare forskning och valda teorier. 

 

6.1 Vad elevassistenter gör 

För flera av informanterna, såväl elevassistenter som lärare, var det emellanåt svårt att konkret 

formulera vad det är elevassistenter gör. En elevassistent svarar inledningsvis: 

 

Man gör ju allt, egentligen. Man är [förälder], och man är kurator, och man är kompis och man blir 

lärare, och… man gör verkligen allt (elevassistent). 

Utifrån de genomförda intervjuerna har dock omkring hundra olika saker elevassistenter 

beskrivs göra kunnat identifieras. Ingen enskild elevassistent har samtliga hundra 

arbetsuppgifter på sin lott, men citatet ovan och mängden arbetsuppgifter som kommit upp 

under intervjuerna säger ändå något om vidden av uppgifter en elevassistent kan ställas inför. 

Jag kommer inte ta upp allt det som elevassistenter sägs göra. Figur 2 nedan visar dock på den 

mångfald och variation av uppgifter en elevassistent kan ha. 

 

 

Figur 2: Exempel på elevassistentsuppgifter 

 

I flera av de genomförda intervjuerna uppfattar informanterna att vad elevassistenten gör till 

stor del beror på vad den aktuella eleven är i behov av för stöd, vilket citatet nedan visar: 

Alla ungar är ju så olika också, så man kan ju inte tro att man kan göra samma modell som jag 

gjorde med den. Det går ju inte (elevassistent). 
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Även elevassistenten som person uppfattas spela roll. Några lärare lyfter att den respektive 

elevassistent de för tillfället arbetar med tar mycket egna initiativ, vilket uppskattas, och leder 

till att elevassistenten förmodligen har andra och fler arbetsuppgifter än en elevassistent som 

inte själv tar egna initiativ i samma utsträckning. Flera elevassistenter upplever vidare att 

några av de arbetsuppgifter de har beror på att de själva tagit initiativ till dem och/eller att de 

som personer gärna ”hoppar på” nya saker. Citaten nedan får illustrera några exempel på 

ovanstående: 

[Elevassistenten] är nog [den] bästa jag haft runt mig, i alla fall som assistent, för [hen] tar väldigt 

mycket egna initiativ (lärare). 

S: Det upplägget [hitta strategier för att eleven själv ska komma i tid till lektionen med rätt 

material (min anmärkning)], var det något du och eleven kom överens om, eller som du och 

lärarna hade diskuterat innan, eller vems…? 

E: Det var helt på mitt initiativ (elevassistent). 

Det var specialläraren som frågade om jag var intresserad. För detta hade de gjort på en annan 

skola, med väldigt bra resultat. Och… jag hoppar på allting, för jag… ja… (elevassistent). 

Lärarens syn på elevassistentens funktion är ytterligare en faktor som uppfattas påverka vad 

elevassistenterna gör: 

Sen får man väl säga /…/ att varje lärare är väldigt olika. Det finns ju de som fullkomligt litar på 

det jag gör. Sen finns det de som inte litar på det jag gör. Som sitta med ett prov, till exempel… 

Vissa, då är det inga problem, jag litar på dig, du gör det. Och andra, nej, det ska lärarna göra, en 

betygssättande lärare (elevassistent). 

Lärarens relation till eleven ifråga, vilket exemplifieras i nedanstående citat, uppfattas vara en 

annan faktor: 

S: Händer det att du tar klassen och att läraren sitter själv med eleven? Byter ni roller liksom? 

E: Inte än. /…/ Jag har påbörjat att vi ska försöka få eleven… först lärarna att prata med eleven. 

Alltså presentera sig för eleven, prata med [hen], om sådant som kanske engagerar eleven, så att 

[de lär känna varandra] (elevassistent). 

Nu är jag mentor också, /…/. Jag träffar ju eleven i andra sammanhang också. Hade jag inte varit 

mentor så hade det kanske varit skillnad (lärare). 

 

6.1.1 Avsaknad av arbetsbeskrivning och tydliga mål med elevassistentens stöd 

Ingen av de intervjuade elevassistenterna säger sig ha någon egentlig arbetsbeskrivning och 

samtliga beskriver att de inte hade någon klar uppfattning av vad yrket innebar när de började 

arbeta som elevassistent. Även om elevassistenterna fick viss information om den elev de 

skulle arbeta med innan de påbörjade arbetet med aktuell elev, uppfattar de att det först i 

mötet med eleven och elevens undervisande lärare utkristalliserats vad de ska göra och vilken 

roll de ska ha. På frågan om elevassistenterna önskat en arbetsbeskrivning svarar de flesta att 
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det nog hade varit bra och hade underlättat både för dem och lärarna när det gäller såväl 

arbets- som ansvarsfördelningen, vilket elevassistenten i nedanstående citat får illustrera: 

Jag hade gärna fått förtydligat att det här ska du göra, det här ska du inte göra. Jag förstår nu att jag 

tagit på mig mycket mer av en lärarroll än kanske av en elevassistentroll (elevassistent). 

Samtidigt uppfattar samtliga elevassistenter att det nog är svårt att skriva en generell 

arbetsbeskrivning för elevassistenter med tanke på att rollen och arbetsuppgifterna är så 

beroende av bland annat den elev assistenten är särskilt stöd för och vilka situationer som 

uppstår: 

S: Tror du man kan skriva en arbetsbeskrivning för en elevassistent? 

E: Naej, bara i stora drag, tror jag. För… Jag tänker att man måste vara rejält flexibel, man 

behöver vara ödmjuk, både inför eleven och inför lärares arbetssituation… (elevassistent). 

 

Målet med elevassistenternas stöd tenderar vidare sällan vara explicit formulerat. Såväl 

elevassistenter som lärare svävar lite på sina svar kring målet och svaren tenderar ofta vara 

formulerade utifrån hur informanten själv uppfattar det. Nedanstående citat får belysa detta:  

Alltså, just nu är det inte… (lång paus) Jag vet inte riktigt vad jag ska säga, för… /…/ 

(elevassistent). 

S: /…/ Vet du vad målet med [elevassistentens] stöd är? 

L: Ja, det gör jag väl, tror jag. Men det är väl att, [eleven] ska må bra, [hen] ska få hjälp med det 

sociala, lite så där. /…/ Men sen också att [eleven] ska klarar sina mål, att [hen] ska komma ur 

skolan med betyg, är också ett mål. Men… [eleven] ska må bra, också. Så det är en kombination 

där, lite grand (lärare). 

 

Hur insatta elevassistenterna i studien är i åtgärdsprogrammet för den elev de är särskilt stöd 

för varierar stort. Någon elevassistent säger sig knappt ha sett åtgärdsprogrammet medan en 

annan elevassistent kontinuerligt utvärderar åtgärdsprogrammet i arbetet med eleven och 

föreslår när det är dags att revidera det utifrån hur eleven utvecklas i förhållande till målen i 

åtgärdsprogrammet. 

 

Ingen av informanterna uppfattar vidare att de deltagit i, eller att det skulle försiggå någon 

allmän diskussion på respektive arbetsplats, kring elevassistenternas arbetsuppgifter och roll. 

Hur såväl elevassistent- som lärarintervjuerna utvecklade sig tyder på att elevassistenternas 

funktion av många är relativt oreflekterad. Informanterna drar emellanåt på sina svar, de 

börjar om och återkommer då och då till sådant de berört tidigare. En lärare är vidare osäker 

på huruvida elevassistenten i klassen är inskriven i någon elevs åtgärdsprogram eller om det 

är en extra resurs i klassen och en lärare säger efter intervjun att hen fick något att fundera på. 
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För elevassistenternas del får nedanstående citat illustrera hur även de inte alltid aktivt 

reflekterar över det de gör i stunden:  

Man gör ju det man behöver göra (elevassistent). 

Flera av lärarna uppfattar även att de behöver prata mer om elevassistenternas respektive 

lärarnas uppgifter och roller, men att detta inte har aktualiserats eftersom det just nu fungerar 

så bra i samarbetet med elevassistenterna. 

 

Trots att samtliga informanter således betonar att elevassistenternas arbete skiljer sig åt, och 

att det framstår som att det saknas såväl arbetsbeskrivningar och tydliga mål som gemensam 

reflektion över elevassistenternas arbetsuppgifter och roll, framkommer flera likheter i 

berättelserna om vad elevassistenter gör. Nedan är det dessa likheter i arbetsuppgifter som är 

utgångspunkten. 

 

6.1.2 Direkt pedagogiskt arbete med enskild elev 

Samtliga intervjuade elevassistenter är för tillfället ett särskilt stöd till minst en elev, och 

inskrivna i dessa elevers åtgärdsprogram. Samtliga intervjuade lärare arbetar med 

elevassistenter som är särskilt stöd till minst en elev, i en klass de undervisar i eller både 

undervisar i och är klassföreståndare/mentor för. Så vitt de minns är det också denna roll 

tidigare elevassistenter de arbetat med framför allt har haft.  

 

Ofta följer elevassistenten den elev hen är särskilt stöd för i princip hela skoldagen. Det är 

dock inte ovanligt att elevassistenten inte är med på de praktiskt-estetiska ämnena, men detta 

beror både på vilket typ av stöd eleven är i behov av och vad som ska göras på dessa 

lektioner: 

Ofta i de praktiska ämnena så går det mycket lättare. För de eleverna som oftast har assistent, som 

jag har upplevelse av, det är att de har svårt att sitta ned och koncentrera sig. [Och i lärarens ämnen 

är det ok att ”gå runt lite och kolla vad kompisen gör” (min anmärkning)], och ofta upplever ju de 

att det är lite friare (lärare). 

Nu [behöver jag inte] vara med på idrotten och hemkunskapen, [eleven] klarar sig så pass där. Det 

är ju vid teori då som jag är med (elevassistent). 

 

Såväl elevassistenter som lärare beskriver vidare att man som elevassistent i större eller 

mindre omfattning arbetar med den elev man är särskilt stöd för utanför klassrummet, i ett 

grupprum. En lärare säger dock att hen i princip aldrig skickar iväg en elev med en 
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elevassistent, utan att det i sådana fall är hen som lärare som går iväg med eleven och 

elevassistenten som är kvar i klassrummet. Det är flera informanter som lyfter att 

elevassistenten och läraren ibland ”byter plats”, med då framför allt i bedömningssituationer, 

vilket jag återkommer till nedan. Samtliga intervjuade elevassistenter och flera av lärarna 

uppfattar även och/eller ger exempel på att elevassistenterna mer eller mindre kontinuerligt 

planerar för och undervisar eleven de är särskilt stöd för, och anpassar material och uppgifter 

eleven i fråga arbetar med. 

 

Arbetar med eleven utanför klassrummet 

När lärarna respektive elevassistenterna ombads berätta om hur en vanlig lektion med 

elevassistent närvarande ser ut framkommer det att elevassistenten och eleven denne är 

särskilt stöd för ofta deltar i uppstarten av en lektion och är med under lärarens genomgång, 

för att sedan lämna klassrummet och arbeta vidare tillsammans i ett grupprum, vilket vi ser 

exempel på i citatet nedan: 

Om jag ska berätta om någonting, då kan ju [eleven] lika gärna vara med i klassrummet, för [hen] 

tar ju in mycket genom att lyssna, så då funkar det jättebra. Men om det [sen är] någon uppgift 

som ska göras, då mår ju [eleven] bäst av att gå ut, för då kan det bli lite pratigt i klassrummet och 

då kan det blir lite oroligt (lärare). 

 

Två av elevassistenterna i studien är särskilt stöd för var sin elev som sällan deltar i klassens 

genomgångar eller övriga aktiviteter. Dessa elevassistenter arbetar således framför allt med 

respektive elev utanför klassrummet, i ett grupprum. Övriga elevassistenter, liksom lärarna, 

tycker det är svårt att avgöra i hur stor utsträckning eleverna med elevassistans arbetar i 

respektive utanför klassrummet. I perioder beskrivs elever dock kunna jobba mer i 

klassrummet och under andra perioder mer i grupprum enskilt med elevassistenten: 

Det är olika perioder. Just nu är [eleven] ganska mycket utanför klassrummet. Nu har de skrivit 

och övat inför nationella och då har [elevassistenten] suttit och övat med [eleven] (lärare). 

 

Ofta är det läraren och/eller elevassistenten som avgör var, och delvis hur, arbetet ska ske. 

Ibland har dock eleverna möjlighet att välja om de vill vara kvar i klassrummet eller arbeta i 

grupprum. Det händer att elever väljer att arbeta med elevassistenten i grupprum, framför allt 

för att få lugn och ro. När elever själva uttrycker var de vill arbeta verkar det dock vara 

vanligare att de vill vara kvar i klassrummet för att få del av den sociala gemenskapen där: 

Många gånger [vill de] vara mer i stora gruppen, de vill vara som alla andra (elevassistent). 
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Anledningar till att elevassistenten och eleven arbetar i grupprum istället för i klassrummet 

uppfattas framför allt vara att eleven har behov av en lugnare miljö än vad som kan erbjudas i 

klassrummet, att uppgiften/arbetsområdet är av sådan karaktär att det bedöms vara bättre att 

elevassistenten arbetar enskilt med eleven och/eller att elevassistenten och eleven behöver 

arbeta på ett sådant sätt att det kan störa andra elever. Exempel på det sistnämnda kan vara att 

elevassistenten behöver läsa högt för eleven, illustrera något med hjälp av en film eller 

samtala med eleven om en text: 

Ofta vill [eleven] hellre att jag läser. Och då brukar vi gå undan i grupprum, för det är ju väldigt 

svårt att sitta kvar i klassrummet, om man ska läsa högt. /…/ Jag läser kanske några rader och 

sedan stoppar vi och pratar om det vi har läst, om det är några svåra ord som [hen] inte förstår  

(elevassistent). 

 

En elev som har elevassistent har vidare möjlighet att göra muntliga prov tillsammans med 

elevassistenten utanför klassrummet. Elevassistenten kan då läsa frågorna högt, eleven svarar 

muntligt och elevassistenten skriver ned vad eleven säger. Läraren rättar och bedömer sedan 

elevens prov. I bedömningssituationer beskriver dock såväl lärare som elevassistenter att de 

ibland bytte plats, eftersom det inte alltid är så lätt för elevassistenten att ”bara” skriva ned det 

eleven säger. I vissa fall arbetar läraren igenom hela provet med eleven, i andra fall endast de 

delar som har mer betoning på analys. 

 

Anpassar material och uppgifter, undervisar och planerar 

Uppgiften att anpassa material och uppgifter till den elev assistenten är särskilt stöd för kan se 

lite olika ut och anpassningarna kan variera både i typ och omfång. Vad som uppfattas vara 

relativt små, men viktiga, anpassningar ger läraren i citatet nedan exempel på: 

Sen kan det ju vara att [elevassistenten] anpassar uppgiften ytterligare. Till exempel passar bilder 

väldigt bra för den här eleven och då kanske [elevassistenten] letar upp bilder, alltså gör någonting 

för att anpassa ännu mer, fast jag har gjort strukturen för vad som ska ske (lärare). 

I nästa citat ges elevassistenten såväl större utrymme som ansvar för att anpassa ett material 

eller en uppgift: 

Jag förbereder, det gör jag för klassen, men sen så ser ju [elevassistenten] precis, tycker jag, vad 

som behöver anpassas och säger så här kommer jag göra och det är OK, säger jag då. Och sen 

redovisar [elevassistenten] hur det har gått (lärare). 

I de två citaten nedan beskriver två av elevassistenterna hur de mer eller mindre självständigt 

anpassar material och/eller en uppgift till den respektive elev de är särskilt stöd för: 

Jag ska göra testet tillsammans med [eleven]. /…/ Jag utgår från det de håller på att prata om /…/. 

Och sen så finns det ju ofta E-frågor som [eleven] har gjort /…/. Jag försöker formulera om 
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frågorna, och kanske lägga till bilder och följdfrågor, så [eleven] kommer vidare. Stödord 

(elevassistent). 

I vissa ämnen, där har de en terminsplanering, /…/. Och utifrån den kan jag ju se vad som skulle 

kunna funka. Och utifrån den kan jag också ha större möjlighet att göra uppgifter, och även prata 

med läraren, det här kommer inte funka (elevassistent). 

 

När elevassistenterna arbetar med eleven de är särskilt stöd för utanför klassrummet hamnar 

de mer eller mindre ofta i undervisningssituationer. Det kan handla om allt ifrån att samtala 

med eleven ifråga om en text till att förklara en uppgift elevassistenten själv har konstruerat.  

Undervisningssituationerna är tydligast uttalade i intervjuerna med de elevassistenter vars 

respektive elev sällan deltar i klassens ordinarie undervisning. Även övriga elevassister 

uppfattar dock att de hamnar i undervisningssituationer då de åtminstone i perioder tillbringar 

stor del av lektionstiden utanför klassrummet. Elevassistenterna använder dock endast 

undantagsvis själva uttrycket att de undervisar eleven de är särskilt stöd för. Uttalandet i det 

första citatet nedan är därför ovanligt, men tydligt. De andra två citaten får tjäna som 

illustration på uttalanden som antyder att elevassistenten faktiskt undervisar eleven ifråga, 

åtminstone emellanåt: 

Om inte jag hade gjort det här så hade inte eleven fått någon utbildning, /…/. Det hade inte varit 

någon undervisning om inte jag hade gjort det som jag gör (elevassistent). 

Jag frågade senast igår om [lärare] inte kunde komma och jobba med [eleven], för [eleven] ska 

snart ha prov /…/. För vi kommer inte längre. Jag har gjort det jag kan, jag kan inte mer 

(elevassistent). 

Om [eleven] missat en lektion, då är det ju jag som ska ta igen det, så att [eleven] tar igen den 

kunskapen som var under lektionen. Eller att det var för svårt, att eleven inte förstod, då är det ju 

jag som ska bena ut och förklara (elevassistent). 

 

Att planera för en elev assistenten är särskilt stöd för är framför allt aktuellt i de fall eleven 

sällan deltar i klassens ordinarie undervisning. Eftersom det är läraren som bedömer och 

betygsätter eleven ifråga uppfattas planeringen dock inte ske helt självständigt utan 

elevassistenterna förhåller sig till det undervisande lärare gör i den klass eleven är inskriven i; 

S: Hur vet du vad ni ska göra? 

E: Delvis sådana uppgifter som jag får från lärarna, i de olika ämnena. Jag /…/ vet vad eleven 

brukar prestera, och så säger jag det till läraren så får jag uppgifter som matchar det. Det går inte 

alltid hand i hand… /…/ Men det kan vara bra att testa och se. I många fall är det att vi får hitta 

uppgifter själva. /…/ (elevassistent). 

S: /…/ Är det du som har planerat upp vad ni ska göra i de passen? 

E: Det gör jag nästan i stunden. /…/ [Eleven] får med sig en lapp hem varje dag, hur morgondagen 

ser ut, det måste [hen] veta, tider och hur det ser ut. Och då har jag kanske skrivit [vad vi ska 

göra]. Vi jobbar bara vidare där vi är (elevassistent). 
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Även elevassistenter vars elev deltar i den ordinarie undervisningen utför dock viss planering 

av elevens undervisning. Ett exempel på detta såg vi i citatet ovan där elevassistenten hade 

tillgång till en terminsplanering och kunde förbereda vissa uppgifter. Ett annat exempel ger 

elevassistenten i citatet nedan: 

En utav de här eleverna har anpassad studiegång /…/. [När resten av klassen har ett visst ämne] då 

sitter jag ute i ett eget klassrum med [eleven] och läser annat. Och där är det ju väldigt mycket upp 

till mig själv. Där får jag se vad som behövs, kanske plugga på något prov, göra några läxor, eller 

jobba ikapp något /…/ Så där är det ju jag som ansvarar för vad som ska hända (elevassistent). 

 

6.1.3 Elevassistent till en elev men stöd för fler 

Som redan nämnts är såväl deltagande elevassistenter som de elevassistenter lärarna har 

erfarenhet av framför allt särskilt stöd för en elev. Trots detta uppfattas elevassistenterna även 

ha en funktion för flera elever, eller för hela klassen, vilket vi kan se exempel på i citatet 

nedan: 

Det är ofta det är fler än en elev som behöver hjälp. /…/ I grund, som anställning, skulle jag tro att 

man är anställd för en specifik elev. Men [elevassistenterna] hamnar på något slags resursplan 

ändå. /…/ Det är en vuxen som är tillgänglig i klassrummet (lärare). 

 

Detta att finnas till för klassen som helhet är ibland, som vi såg i ett av citaten ovan, kopplat 

till att det är fler än en elev som har behov av hjälp i skolarbetet. Elevassistenterna kan hjälpa 

andra än den elev de är särskilt stöd för genom att gå runt och hjälpa elever i klassrummet när 

de sitter och arbetar, på samma sätt som läraren gör. Och eftersom elevassistenterna ofta är 

med på lärarens genomgångar och hör lärarens förklaringar kan de även repetera för enskilda 

elever vad läraren sagt. Ibland stöttar elevassistenterna enskilda elever i klassen genom att 

bara sitta bredvid en ”orolig” elev och därmed hjälpa denna att fokusera på det som ska göras. 

Ibland tar elevassistenter som arbetar utanför klassrummet med den elev hen är särskilt stöd 

för med sig fler än denna elev ut för att även dessa elever ska kunna få mer riktat stöd. Detta 

är dock inte okomplicerat och en elevassistent uppfattar det som svårt att tillgodose flera 

elever med stora men olika stödbehov: 

Egentligen är jag ju elevassistent åt en elev, men jag jobbar ju mer som en resurs i klassen. Jag är 

sällan ensam med [eleven] i ett grupprum. Jag brukar ofta ta med mig en eller två till. Men då är 

det ju så att det är tre olika behov hos dem, eller mer. Det är tre olika elever med olika behov. Och 

det tycker jag är så otroligt svårt att försöka så att de får… får det de behöver (elevassistent). 

 

Elevassistenten uppfattas också vara ett stöd för eleverna i klassen när det gäller annat än 

skolarbete, även om detta stöd indirekt är kopplat till skolarbetet. En lärare uppfattar till 
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exempel att ungdomar i högstadieåldern behöver ha många vuxna som de kan prata med, som 

i citatet nedan: 

Det är så pass många i den här åldern som inte mår så bra. Och de behöver stöttning, de behöver 

en extra klapp, eller så. Och ju mer vuxna som är där för dem, desto bättre tror jag att de mår, och 

ju mer klarar de studierna bättre också (lärare). 

 

Några lärare uppfattar vidare att elevassistenterna fyller en funktion både för den enskilda 

eleven och för klassen som helhet som läraren har svårt att tillgodose. Precis som i citatet 

ovan handlar denna uppgift delvis om att vara en vuxen som finns tillgänglig för eleverna att 

prata med. Men det handlar också om att elevassistenten är en trygghet i klassrummet 

eftersom elevassistenterna många gånger är med i klassen under stora delar av dagen. En av 

lärarna uppfattar att en central del av denna roll är att elevassistenten inte behöver tänka på 

kunskapskraven på samma sätt som lärarna, vilket vi kan se i citatet nedan:  

Det finns pedagoger som kanske bara, inte bara, men ibland, fokuserar på bara [kunskapskraven]. 

Och då är elevassistent viktig då de inte behöver tänka på kunskapskraven och… Jag tror eleverna 

kan uppleva det så i alla fall, de ställer inte krav på samma sätt, om vi kollar betygsmässigt. Sen är 

det klart att de ställer krav på att de ska sköta sig och… Jag är rädd för att det kan bli så att man 

plockar bort elevassistenterna. För jag tycker att de gör en viktig roll på skolan (lärare). 

Även en av elevassistenterna uppfattar elevassistentens funktion som någon annan än läraren 

som central, vilket vi kan se i citatet nedan: 

Jag tycker framför allt det är [roligt att vara elevassistent för] att du får vara så pass mycket med 

eleverna och du lär känna dem på ett helt annat sätt. Man blir mer som en kompis till dem. De 

kommer och kan vara superglada för att de har fått godkänt på ett prov, eller att de ska på en 

konsert, eller, ja de öppnar sig. Man har en mycket [större] inblick i deras liv, inte bara 

skolresultat, utan man har en person bakom det där. Det tycker jag är väldigt roligt. Och att man 

kan hjälpa dem att lyckas. Många elever, som kanske har det lite tufft, [kan man] vara en 

stöttepelare [för] så att skolan kan bli ok (elevassistent). 

 

Elevassistenterna uppfattas vidare ha en mer praktisk funktion för klassen som helhet, till 

exempel genom att hjälpa eleverna ”hålla koll på läxor” eller hjälpa eleverna kopiera 

borttappade uppgiftsblad. På en skola håller elevassistenterna i läxhjälpstillfällen under 

klassens håltimmar där eleverna kan få hjälp med diverse praktiska saker och hjälp att till 

exempel läsa på inför prov eller ta igen sådant de av olika anledningar missat. 

 

Elevassistenten kan även uppfattas som lärarens förlängda arm. En lärare beskriver 

elevassistenten som lärarens ”ögon och öron” i klassen under hela skoldagen och att läraren 

med assistentens hjälp, tack vara detta, kan ta tag i saker som händer i klassen  
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[Elevassistenten] är ju mina ögon och öron /…/ under alla andra lektioner också. Så vi pratar ju 

väldigt mycket om hur [de] uppför sig och så där. Så om det är något så kommer ju [hen] till mig, 

så att jag kan ta tag i det (lärare). 

 

6.2 Samarbete, planering och handledning 

När det gäller samarbetet mellan elevassistenterna och lärarna uppfattar samtliga informanter 

att de inte har någon gemensam planeringstid utan att eventuell gemensam planering och 

feedback mellan elevassistenterna och lärarna sker på raster eller i andra sammanhang där de 

möts: 

Det får vi göra efter lektionen, eller på rasten, eller… När vi har tid… När man möts 

(elevassistent). 

Det framgår även av intervjuerna att elevassistenterna ibland får till sig vad eleverna ska 

arbeta med samtidigt som eleverna instrueras om detta, som i citatet nedan: 

Men sen brukar [elevassistenten] vara med på mina lektioner, i alla fall när jag har genomgång, 

första gången, när vi börjar med något nytt och då är även eleven med (lärare). 

 

Trots bristen på avsatt tid för gemensam planering uppfattar flera av lärarna att samarbetet 

med elevassistenterna fungerar bra och att de hittar tid att prata med varandra. En liknande 

uppfattning förmedlas av elevassistenterna. Kombinationen att elevassistenten i vissa 

sammanhang undervisar eleven och är den som anpassar material och uppgifter och brist på 

gemensam planeringstid uppfattas dock ibland som ett potentiellt problem, som i citatet 

nedan: 

Nej, [vi har inte gemensam planeringstid], och det är väldigt, väldigt synd. Det borde vi ha. För jag 

kan ibland känna att man så där, och så ska ni göra och så ska vi börja med det här, och så blir det 

inget mer med det, liksom, och där kan jag känna att för elevassistentens del så skulle man ju vilja 

att…, för jag kan ju vara ett stöd åt [elevassistenten] också /…/ det kan jag känna, att man inte 

alltid får till tillräckligt med utrymme för att stötta [hens] beslut heller. Jag hoppas att man, att det 

blir så bra det går, men jag hade kunnat tänka mig att ha mer tid ihop. /…/ Och framför allt också 

det här att kunna stämma av, sluta cirkeln lite för mig. Hur går det nu? Alltså mer tid till att 

stämma av det. Det är ju jag som sätter betyget sen, så… det är lite stressigt ibland, känner jag 

(lärare). 

 

För elevassistenternas del upplevs bristen på egen planeringstid också som ett dilemma: 

Jag måste ju ha tid att sätta mig in i ämnet också. Jag kan ju inte sätta mig och bara gå igenom 

någonting som jag inte har koll på. /…/ Så det har jag också sagt till dem, att ni får gärna vara ute i 

god tid så att jag hinner läsa på (elevassistent). 

Några av elevassistenterna uppger att de har planeringstid under dagen, medan några säger att 

de planerar i stunden eller under lektioner eleven har men som de inte är med på. I en av 
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elevassistenternas svar framstår dilemmat mellan den roll- och ansvarsfördelning som uppstått 

och bristen på egen planeringstid tydligt: 

Nu har ju jag tur att jag inte behöver vara med på idrotten och hemkunskapen, att [eleven] klarar 

sig så pass där. [Om de har teori då ska jag vara med där också]. Men… Hur gör man om man inte 

får den här planeringstiden? /…/ Blir det mycket teori, då kommer jag inte kunna sitta och anpassa 

något material. Då får det ligga på pedagogerna (elevassistent). 

 

Ingen av de intervjuade lärarna säger sig ha fått någon fortbildning kring att arbeta med en 

elevassistent, eller någon annan vuxen, i klassrummet. Ingen av dem kan heller sägas 

handleda den elevassistent de för tillfället arbetar med. I ett av citaten ovan tangerar läraren 

detta när hen säger att hen inte upplever att hen har möjlighet att stötta elevassistenten 

tillräckligt. Elevassistenterna i studien är dock på det stora hela nöjda med den handledning de 

erbjuds. Endast en av elevassistenterna har/får inte regelbunden handledning. Denne 

elevassistent känner dock inget behov av handledning för tillfället, men uppfattar att hen har 

möjlighet att få handledning av såväl skolpsykolog och kurator som av specialpedagog. 

Övriga elevassistenter har regelbunden handledning, i grupp eller enskilt, av skolans 

specialpedagog eller speciallärare. Vid dessa tillfällen diskuteras till exempel anpassning av 

material och uppgifter och samarbetet med lärarna. Även möjlighet att få ”prata av sig” ges 

vid handledningstillfällena, vilket flera av elevassistenterna upplever som nödvändigt för att 

kunna släppa situationer som uppstått i arbetet med en elev de är särskilt stöd för. Citatet 

nedan får exemplifiera handledningstillfällenas funktion för elevassistenterna: 

Jag vill inte säga att jag gnäller av mig, men jag har någonstans att lufta, vilka metoder vi har 

provat och vilka som inte har funkat. Och få ut sin frustration. Men även då (ohörbart), om det inte 

funkar, då gör vi så här, och så testar vi det nästa vecka (elevassistent). 

 

6.3 Roll- och ansvarsfördelning 

Både lärare och elevassistenter uppfattar att vissa av de uppgifter elevassistenterna utför 

åtminstone delvis ligger utanför elevassistenternas ansvarsområde. Ändå verkar det som att 

det är svårt för informanterna att göra på något annat sätt, bland annat utifrån att 

elevassistenten ofta är den som uppfattas känna eleven i fråga bäst då de arbetar så mycket 

enskilt. Ett av de tydligaste exemplen på detta är lärarens resonemang i nedanstående citat: 

I grunden så får ju [elevassistenten] mitt jobb, fast /…/ [hens] jobb blir ju att göra det på ett bra sätt 

för den eleven. Och… Ja, men jag skäms inte för att säga att det är [elevassistenten] som känner 

den eleven bättre än vad jag gör, /…/, de är ju hela tiden, liksom, så [elevassistenten] har nog 

bättre koll på det än vad jag har. Och därför gör [elevassistenten] nog bättre anpassningar för 

[eleven], än vad jag faktiskt skulle göra. /…/ [Elevassistenten] följer ju [eleven] hela dagen. Jag 

vet ju bara hur [hen] är hos mig, och där vet [elevassistenten] ändå bättre, /…/ [hen] hör ju 
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[elevens] resonemang. Och där går de ut ofta, så att jag träffar ju [eleven] inte så mycket i 

klassrummet (lärare). 

 

Elevassistenternas ofta nära relation till den elev de är särskilt stöd för uppfattas av flera lärare 

som något positivt, både för eleven ifråga och för dem som lärare. Förutom att denna relation 

ofta fungerar som ett argument för att det är elevassistenten som åtminstone delvis planerar 

och/eller anpassar material och uppgifter för eleven, leder den till att det många gånger är 

elevassistenten som också har överblick över elevens skolsituation. Såväl tiden 

elevassistenten och eleven ifråga tillbringar tillsammans, som den relation de bygger upp 

innebär vidare att det framstår som att många lärare tenderar att till stor del förlita sig på det 

elevassistenten berättar om den elev assistenten är särskilt stöd för. Citaten nedan får illustrera 

detta: 

Flera av lärarna har god koll… Jaa, det tycker jag att de har. (längre paus) Sen så finns det 

naturligtvis utvecklingsområden här också… Lärarna litar ju också väldigt mycket på mig… Och 

jag försöker återkoppla till lärarna vad jag har gjort (elevassistent). 

När man stämmer av efter lektionen, med [elevassistenten], så upplever jag att [hen] ger ett så 

seriöst intryck för mig, så jag känner inte att jag måste springa och kolla heller (lärare). 

 

Elevassistenterna uppfattar sig på det stora hela bekväma i den roll de har kommit att få när 

det gäller elevens undervisning. Flera av dem är dock tydliga med att det är läraren som har 

det yttersta ansvaret. Några elevassistenter upplever till exempel att det är svårt att vara 

tillräckligt påläst i alla ämnen för att kunna hjälpa eleven på samma sätt som läraren när det 

gäller ämnet som sådant. Ett annat dilemma uppfattar vissa elevassistenter kring deras egen 

insikt och förståelse av kunskapskraven. Även om flera av elevassistenterna försöker sätta sig 

in i vad det är som krävs av eleven säger några av dem att det ibland är svårt att veta om det 

eleven har gjort är tillräckligt för ett E och att det ibland är svårt att hitta vägar förbi elevens 

svårigheter när det gäller vissa färdigheter i kunskapskraven, så som att resonera eller 

analysera. Emellanåt hamnar elevassistenterna således i situationer där det faktum att de inte 

är lärare väcker funderingar kring den roll de har kommit att få. Exempel på sådana 

resonemang är citaten nedan: 

Läraren har allt undervisningsansvar, vi kan inte förvänta oss ett betyg av eleven om inte det vi 

petar in är betygsvärdig information. Så där känner jag inte att om eleven inte fixar ett betyg så 

ligger inte det ansvaret på mig (elevassistent). 

Ibland kan man ju känna det som elevassistent, att [elevens] betyg hänger på hur bra jag kan lära 

[hen]. Men jag är ingen pedagog, utan det jag ska göra egentligen, det är ju att läsa högt, för det är 

det [eleven] inte kan. Och jag ska skriva, för det är det [eleven] har behov av. Jag ska inte 
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undervisa på det sättet. /…/ Och det är då jag många gånger funderar om jag gör rätt. För jag har 

ingen utbildning i hur man undervisar (elevassistent). 

 

Även lärarna uppfattar att det är de som är ansvariga för såväl undervisning som bedömning. 

Samtidigt framstår det som att elevassistentens arbete med den elev som har elevassistans som 

särskilt stöd i första hand frigör tid för lärarna till övriga elever, åtminstone i den dagliga 

undervisningen. En lärare uppfattar till exempel att eleven i fråga fick mycket mer av hens tid 

i klassrummet innan eleven hade elevassistent, vilket innebar att övriga elever fick mindre tid. 

Som nämndes ovan förkommer det att läraren går ut för att arbeta med den elev som har 

elevassistent som särskilt stöd, dock framför allt i bedömningssituationer.  

 

I den dagliga undervisningen framstår det i intervjuerna dels att det är en funktionell 

arbetsfördelning att elevassistenten arbetar med eleven som har elevassistans som särskilt 

stöd, dels att detta är en arbetsfördelning som har utarbetats ad hoc. Att det är en funktionell 

arbetsfördelning motiveras bland annat av att elevassistenten känner eleven i fråga så väl och 

vet vad denne behöver, vilket vi såg exempel på i ett av citaten ovan. Även lärarnas 

arbetsbelastning och att läraren har ansvar för övriga elever kan ses som motiv till att 

elevassistenterna får ett visst undervisningsansvar och ansvar för att anpassa material och 

uppgifter. Exempel på det sistnämnda, att läraren har ansvar för övriga elever, ser vi i 

nedanstående citat: 

Det finns inte den möjligheten att göra något individuellt om [eleven] missat en lektion, att läraren 

ska gå in och ta den. Utan då har ju [läraren] övriga klassen och kan liksom inte… Då blir det ju 

mycket på mitt ansvar (elevassistent). 

Att arbetsfördelningen är mer ad hoc får följande citat illustrera, vilket handlar om i vilken 

utsträckning undervisande lärare tittar till eleven och elevassistenten när de arbetar i 

grupprum: 

L: Och där kan jag också känna att jag hade önskat att man kunnat gå bort till dem lite mer /…/. 

Jag borde kanske göra det mer, springa bort och se hur det går. /…/ 

S: Varför blir det inte mer än vad det blir? 

L: Nja, jag vet inte. /…/ Det blir liksom inte tid till det, och då tänker man ändå, de är ju två där, 

liksom, [eleven] har [elevassistenten] (lärare). 

 

I citatet ovan kan det även utläsas att läraren uppfattar att hen borde ägna eleven med 

elevassistent mer tid, men att det av olika orsaker inte blir så. Flera elevassistenter har lyft 

liknande tankar och upplever det ibland som ett dilemma att den elev de arbetar med får 
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mindre tid med läraren än övriga elever. Detta uttalas tydligast av elevassistenten i citatet 

nedan: 

Ibland saknar man den där individuella hjälpen till eleven, eleven och pedagogen, det blir att jag 

ska ta det här individuella hela tiden. De hoppar ju över [den här eleven] på grund utav att de vet 

att [hen] har mig. Så kan jag uppleva det. Och det är lite synd, för [hen] behöver också en lite 

tydligare genomgång av pedagogen. /…/ Det är jag som har den rollen att gå iväg till grupprum 

och så. Och jag tror inte [pedagogerna] är jätteförtjusta att göra det. Och det kan jag förstå, för de 

kanske behöver gå igenom någonting igen, [med hela gruppen]. Men det behöver [den här eleven] 

också. Men då tänker de att då gör ju jag det. Men kanske inte på ett lika bra sätt som pedagogen 

gör, som verkligen har koll på det här. /…/ Men det funkar ju. Men jag saknar nog det här lite, det 

individuella, elev-pedagog-hjälpen (elevassistent). 

Genomgående, framför allt i intervjuerna med elevassistenterna, kan vidare en tvetydighet 

uppfattas vad gäller å ena sidan informanternas övertygelse om att det stöd elevassistenten 

tillhandahåller har en avgörande betydelse och å andra sidan de flesta elevassistenternas 

ständiga funderande över om de har förutsättningar att ge eleverna i fråga det de behöver och 

har rätt till. I nedanstående citat ser vi ett exempel på en elevassistent som arbetar väldigt nära 

den elev hen är särskilt stöd för, samtidigt som elevassistenten, på eget initiativ, försöker 

skapa tillfällen där läraren kan interagera med eleven för att eleven ska få den undervisning 

hen har rätt till:  

S: Händer det att du tar klassen och att läraren sitter själv med eleven? Byter ni roller liksom? 

E: Inte än. /…/ Jag har påbörjat att vi ska försöka få eleven… först lärarna att prata med eleven. 

Alltså presentera sig för eleven, prata med [hen], om sådant som kanske engagerar eleven, så att 

[de lär känna varandra]. Men även att läraren ska komma in och ha lektioner /…/. Jag ses inte [av 

eleven] som en lärare, mer som [ett äldre syskon] kanske, eller som en kompis i skolan. /…/ Det 

som har funkat för eleven är inte det som jag anser är en traditionell lärare, /…/ det är ju en 

anpassning till en elev och jag anpassar mig istället för att eleven gör det. [Det är] mycket skämt 

och skoj och high-fives (elevassistent). 

Senare i intervjun kommer elevassistenten tillbaka till försöken att läraren ska arbeta med 

eleven i fråga i grupprummet och elevassistenten under denna tid ta klassen. Att göra ett 

sådant byte uppfattas då inte bara vara förknippat med elevassistentens och elevens relation 

och arbetssätt, utan även till den problematik eleven i fråga har, vilken uppfattas 

organisatoriskt försvåra för elevassistenten och läraren att byta plats: 

Det är så korta stunder som eleven är öppen för undervisning, så att en timmes lektion är ingen idé 

att byta, för då sitter läraren där och gör ingenting, när man kanske faktiskt kan göra större nytta 

för en hel klass (elevassistent). 

 

Den nära relationen mellan elevassistenten och att det ofta tenderar att vara elevassistenten 

som har överblick över elevens skolsituation innebär att det ibland uppfattas som 

problematiskt om elevassistenten är borta från arbetet. Eftersom det många gånger är 

elevassistenten som är den som vet vad eleven för tillfället arbetar med, och kanske till och 
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med är den som har hand om materialet, är det svårt att lämna över till en vikarie vad som ska 

göras. Det samma gäller med det ibland lite speciella arbetssätt som elevassistenten och 

eleven ifråga har utarbetat för att eleven över huvud taget ska kunna prestera något. I vissa fall 

uppfattas elevassistenten dessutom vara så betydelsefull för elevens skolgång att om 

elevassistenten inte är där får eleven i värst fall inte gjort någonting alls, som i citatet nedan: 

S: Så, vad händer om du är sjuk någon dag? /…/ 

E: Ja, det har hänt. Vi har vikarier vi ringer in. En av vikarierna kan få eleven att prestera. [Hen] är 

väldigt mjuk i sättet, och min elev svarar väldigt dåligt på krav. /…/ Det stängs ned så fort det 

krävs någonting. Utan det är uppmuntran, det enda som funkar. Lite tjat, kanske. [Med en annan 

vikarie] sätter sig [eleven] i korridoren (elevassistent). 

 

Att elevassistenten ofta är den som känner eleven ifråga bäst och har överblick över dennes 

skolsituation innebär också att det i många fall är elevassistenten som har kontakt med 

elevens vårdnadshavare. På samma sätt som vi ovan sett att elevassistenterna ofta är en länk 

mellan lärarna och eleven som har elevassistans, blir flera elevassistenter även en länk mellan 

vårdnadshavarna och lärarna, vilket vi ser exempel på i citaten nedan: 

Våran assistent har ju även familjekontakt med framför allt den här elevens föräldrar. Så de har ju 

en väldigt bra dialog. Så är det någonting så hör ju föräldrarna ofta av sig till assistenten, i första 

hand. Sen får ju jag också veta saker och ting, naturligtvis, men är det så att [eleven] har sovit 

dåligt, så hör de av sig till [elevassistenten], och så talar [hen] om det för mig på morgonen, att 

idag kanske [eleven] inte är på ett solskenshumör för att [hen] har sovit dåligt, eller det har hänt 

något, eller vad det nu kan vara (lärare). 

Egentligen så är det ju den undervisande lärarens uppgift [att kommunicera med vårdnadshavarna 

om vad eleven behöver göra inför ett prov], egentligen, att göra. Men jag har väl känt att många 

gånger att lärarna har så mycket att tänka på hela tiden, och jag har ju så mycket fokus på [eleven], 

så jag känner att då kan jag göra det jobbet. Så slipper de ju tänka på det (elevassistent). 

/…/ Jag tror det är viktigt att ha bra kontakt med föräldrar. /…/ De kan skriva till mig att det har 

varit en jobbig dag idag, i morse, och då är ju jag lite förberedd på hur jag ska bemöta [eleven]. Att 

då kanske, nej men då gör vi inte det här, då sitter vi inte och har lektion, då kanske vi åker iväg en 

tur (elevassistent). 

Genom citaten ovan kan vi även förstå en del av den dynamik som konstruerar den roll- och 

ansvarsfördelning som tidigare beskrivits. Genom att elevassistenten tillbringar så mycket tid 

med eleven hen är särskilt stöd för, lär assistenten känna denna elev väl och det eleven arbetar 

med och presterar. Elevassistenten kommer därmed att bli en nyckelperson i 

kommunikationen kring eleven och på grund av denna roll få fördjupad kännedom om eleven. 

 

Samtliga elevassistenter uppfattar att den uppkomna roll- och ansvarsfördelningen är en 

kombination av att de själva tagit på sig ansvaret, framför allt vad gäller att anpassa material 

och uppgifter, och av att de fått det tilldelat sig. Några elevassistenter hänvisar det 
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självpåtagna ansvaret till lärarnas arbetsbörda, men också till att det är en rolig och 

stimulerande arbetsuppgift att anpassa material och uppgifter. När det gäller anpassning av 

material och uppgifter är detta vidare en arbetsuppgift som ofta innebär att elevassistenten 

stämmer av det hen gjort med undervisande lärare. De rena undervisningssituationerna 

däremot, när elevassistenten arbetar enskilt med den elev de är särskilt stöd för, är exempel på 

en arbetsuppgift elevassistenter känner att de förväntas göra och klara av. Som redan nämnts 

är detta en uppgift elevassistenterna på det stora hela känner sig bekväm med, men vi har 

ovan också fått erfara att det framför allt är i dessa situationer elevassistenter känner en viss 

osäkerhet kring huruvida de kan ge eleven i fråga det den har rätt till. En förklaring till de 

olika upplevelserna av dessa båda arbetsuppgifter skulle kunna vara de varierande 

möjligheterna att stämma av arbetet i förväg. 

 

7 Analys 

I den analys som görs nedan är de olika informanternas utsagor, så som de lagts fram i 

resultatet ovan, pusselbitar vilka jag i detta kapitel fogar samman och tolkar i ljuset av tidigare 

forskning och valda teorier, vilka presenterats tidigare. Det är så jag besvarar studiens syfte. 

När jag nedan anger elevassistenter avses elevassistenter generellt på högstadiet, så som dessa 

kan förstås utifrån föreliggande studie. I de fall det handlar om de specifika elevassistenter jag 

har intervjuat låter jag det framgå i texten. 

 

7.1 Flera olika funktioner inom ramen för skolans frirum 

Som vi såg ovan tenderar elevassistenter på högstadiet att göra allt möjligt, från enkla 

okvalificerade uppgifter till avancerade och komplexa (jmf Tucker, 2009). Det arbete som 

svenska elevassistenter på högstadiet beskrivs utföra i relation till elever i behov av särskilt 

stöd kan jämföras med det Blatchford m.fl. (2012) kallar direkt arbete med elever, det 

Lindsay (2007) kallar direkt undervisning eller med det Takala (2007) kallar självständig 

guidning/undervisning. Att elevassistenter, och dess motsvarighet i Storbritannien och USA, 

utför uppgifter av pedagogisk karaktär framgår även i flera andra studier (Devecchi & Rouse, 

2011; Gadler, 2011; Giangreco, Yuan, McKenzie, Cameron & Fialka, 2005; Giangreco, Suter 

& Doyle, 2010; Hemmingsson, Borell & Gustavsson, 2003; Jakobsson, 2002; Lindsay, 2007; 

Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2003; Tucker, 2009). Beskrivningarna, i föreliggande studie, 

av vad elevassistenter gör kan vidare uppfattas dels vara en kombination av det Hemmingsson 

m.fl. (2003) beskriver som elevassistenten som stand-in respektive elevassistenten som 
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hjälplärare, dels ha stora likheter med beskrivningarna av assistenternas arbete i Devecchi och 

Rouse (2010). Utifrån å ena sidan Bergs (2003) teori om skolan som institution och 

organisation och å andra sidan elevassisters arbete sett ur de tre specialpedagogiska 

perspektiven väljer jag dock nedan att beskriva elevassistenternas arbete med elever i behov 

av särskilt stöd på högstadiet med hjälp av en egen modell (se figur 3).  

 

Berg (2003) beskriver skolans verksamhet som komplex och att den påverkas av en mängd 

olika faktorer. I föreliggande studie blir detta påtagligt för elevassistenter, vilka kan förstås 

fylla flera olika funktioner och roller i skolan som organisation. Som redan lyfts fyller 

elevassistenterna en direkt pedagogisk funktion i arbetet med den elev assistenten är särskilt 

stöd för. Utöver denna funktion kan elevassistenter som är särskilt stöd för en elev även ha en 

funktion i klassen som helhet. När det gäller det pedagogiska arbetet i klassrummet påminner 

denna roll mycket om assistenternas roll i Devecchi och Rouse (2010) studie. En central del i 

samarbetet mellan assistenter och lärare i Devecchi och Rouse (2010) är den information 

assistenterna delger lärarna om eleverna/klassen eftersom lärarna inte träffar eleverna varje 

dag. En liknande roll beskrivs elevassistenter även ha i min studie, framför allt när det gäller 

den elev assistenten är särskilt stöd för men ibland även när det gäller klassen som helhet. 

Dessutom lyfts i min studie vikten av elevassistenter i skolan utifrån behovet av att det finns 

många vuxna runt eleverna, vilka eleverna kan prata med och bli sedda av. Denna roll ses av 

några informanter i studien som ett komplement till läraren, som har ett större fokus på 

kunskapskraven än vad elevassistenten i denna roll behöver ha. Samtliga av dessa funktioner 

och roller kan ses som ett sätt att organisera skolans arbete utifrån det institutionella 

uppdraget att vara en skola för alla och utifrån de behov som finns på respektive skola (se 

Berg, 2003).  

 

Fokus nedan kommer framför allt ligga på elevassistenternas funktion som särskilt stöd åt 

enskilda elever och utgå ifrån att det elevassistenterna gör i egenskap av särskilt stöd är ett 

sätt för skolorna att utnyttja det Berg (2003) kallar skolans frirum. Med detta i bakhuvudet ska 

vi nu titta på vilka roller en elevassistent kan få i arbetet med den elev assistenten är särskilt 

stöd för, utifrån resultatet i föreliggande studie.  
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7.2 Ställföreträdare, tillrättaläggare och lärare 

Elevassistenter fungerar i många fall som ställföreträdande elev, alltså de gör saker för 

eleverna som eleverna, mer eller mindre permanent, inte klarar av. Elevassistenterna skriver 

till exempel för eleverna, eller läser en text högt. I vissa situationer agerar elevassistenter 

lärare och ansvarar för elevens undervisning, både vad gäller planeringen och utförandet. 

Dessa båda roller kan sägas ligga i ytterkanterna av ett spektrum av roller, med tillhörande 

arbetsuppgifter, som har med det direkta pedagogiska arbetet att göra. Mellan rollen som 

ställföreträdande elev respektive lärare finns elevassistenten som tillrättaläggare av elevens 

skolsituation. Denna roll har drag av de båda andra rollerna, men fokus ligger här på att 

elevassistenten anpassar omgivningen, och sig själv som medium, för att eleven de är särskilt 

stöd för ska kunna tillgodogöra sig ett kunskapsinnehåll (se figur 3).  

 

 

Figur 3: Elevassistenters roller i det direkta pedagogiska arbetet med elever 

 

Den första av dessa roller, ställföreträdande elev, tenderar i intervjuerna med elevassistenterna 

att uppfattas som relativt okomplicerad, medan de två andra rollerna, tillrättaläggaren 

respektive läraren, uppfattas som mer komplexa. Komplexiteten i de två sistnämnda rollerna 

framstår även i intervjuerna med lärarna. Så som elevassistenternas arbetsuppgifter beskrivs 

tenderar elevassistenterna att fungera som tillrättaläggare och lärare parallellt, eller det är 

åtminstone svårt att i vissa situationer avgränsa de båda rollerna från varandra. Delar av de 

uppgifter som ingår i rollen som tillrättaläggare respektive i rollen som lärare kan vidare 

problematiseras utifrån hur dessa roller förhåller sig till de yttre gränserna av frirummet.  

 

Elevassistenters stöd tenderar att framför allt vara kompensatoriskt och åtgärdande på 

individnivå (jmf Nilholm, 2006). Vissa av de uppgifter elevassistenter gör, framför allt i 

rollen som ställföreträdande elev, kan jämföras med materiella kompensatoriska åtgärder, som 

när en elevassistent läser högt för en elev med nedsatt förmåga att läsa. Denna typ av stöd 

torde ligga nära det stöd elevassistenterna en gång i tiden introducerades i skolan för att utföra 

(se Gadler, 2011; SOU 1979:82). Individcentreringen i utformandet av stödet accentueras 

Ställföreträdande elev Tillrättaläggare Lärare
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vidare av att eleven ifråga och elevassistenten mer eller mindre ofta lämnar klassrummet för 

att arbeta enskilt med material och uppgifter som är anpassat särskilt för eleven i behov av 

särskilt stöd (jmf Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011). Utifrån det kritiska perspektivet kan 

denna individcentrering och exkludering av eleven i behov av särskilt stöd kritiseras och 

frågor kan ställas kring hur de ordinarie lärmiljöerna kan anpassas för att bättre tillgodose alla 

elevers olika behov (jmf Nilholm, 2006).  

 

Utformningen av stödet som elevassistenterna tillhandahåller, och den roll de utifrån detta får, 

kan även betraktas utifrån det specialpedagogiska dilemmaperspektivet. Användandet av 

elevassistenter kan då förstås som ett sätt att hantera till exempel dilemmat att alla elever ska 

uppnå samma kunskapskrav på en given tid samtidigt som undervisningen ska anpassas till 

elevernas olika förutsättningar (jmf Nilholm, 2006). Flera lärare i studien uppfattar att de inte 

hinner med att se och bekräfta alla elever och/eller att de inte har möjlighet att individanpassa 

undervisningen i sådan grad som upplevs nödvändigt. Elevassistenten kan i denna kontext 

förstås som någon som avlastar läraren vissa ansvarsområden och/eller kan ge enskilda elever 

mer stöttning än vad den ordinarie ledningen och stimulansen innebär. Det är en sådan 

avlastande funktion assistenterna i Blatchford m.fl. (2012) kan sägas ha. I föreliggande studie 

är det framför allt uppgifterna som ligger i rollen som tillrättaläggare som uppfattas som 

avlastande för läraren. Lärarna lämnar dels över en del av arbetet till elevassistenten, till 

exempel att genomföra/i viss utsträckning utforma själva anpassningen, dels kan de släppa 

känslan av otillräcklighet. Den elev som har elevassistent som särskilt stöd uppfattas vidare ha 

en vuxen i sin närhet som hela tiden ser denna elev (jmf Blatchford, Russell & Webster, 2012; 

Devecchi & Rouse, 2010, se även Takala, 2007). I de beskrivningar och uppfattningar i 

studien som ligger till grund för konstruerandet av elevassistenten som tillrättaläggare 

framstår gränsen mellan denna roll och den som lärare som flytande, inte minst i de 

sammanhang där elevassistenten arbetar enskilt med eleven ifråga. Eller något annorlunda 

uttryckt; i de tillrättalagda lärsituationer eleven och elevassistenten arbetar enskilt får 

elevassistenten inte sällan iklä sig rollen som lärare.  

 

7.3 Att utmana traditionella professionsgränser 

Devecchi och Rouse (2010) poängterar vikten av att utmana och revidera traditionella 

professionsgränser för att kunna bygga upp ett effektivt samarbete mellan lärare och 

assistenter. I föreliggande studie tenderar lärarna inte ha några problem med att lämna över 
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ansvar, som traditionellt ansetts tillhöra lärarprofessionen, till elevassistenterna. Flera lärare 

uppfattar till och med att den elevassistent de arbetar med är den av dem två som bäst 

anpassar material och uppgifter till eleven ifråga, utifrån den kännedom elevassistenten 

uppfattas ha om eleven. Inte heller att elevassistenter i större eller mindre omfattning tenderar 

att undervisa eleverna de arbetar med verkar utmana lärarnas professionskänsla. Såväl 

elevassistenter som lärare uttrycker i intervjuerna medvetenhet om att vissa av 

elevassistenternas uppgifter förmodligen ligger utanför deras egentliga uppdrag och/eller 

tangerar lärarnas uppdrag.  

 

Frågan är om den roll- och ansvarsfördelning som framstår i föreliggande studie kan sägas 

ligga i linje med att organisera skolan som en multiprofessionell organisation. I en sådan 

organisation arbetar de olika yrkesgrupperna utifrån ett gemensamt uppdrag mot ett 

gemensamt mål (Berg, Groth, Nytell & Söderberg 1999; Berg, 2003), vilket torde stämma väl 

in på förklaringarna till den uppkomna roll- och ansvarsfördelningen i studien. I en 

multiprofessionell organisation betonas dock även de olika yrkesgruppernas reflektion över 

vad som ska göras, och hur detta ska göras, i förhållande till den egna specialistkompetensen, 

utifrån vilken ett gemensamt förhållningssätt kring uppdraget sedan byggs upp (Berg, Groth, 

Nytell & Söderberg 1999; Berg, 2003). I resultatet ovan ser vi att såväl målet med 

elevassistenternas stöd som deras uppgifter tenderar att vara outtalade och att något samtal 

kring elevassistenternas arbetsuppgifter och roll inte verkar förekomma. Så även om den 

förekommande roll- och ansvarsfördelningen tenderar att kunna motiveras utifrån ett 

gemensamt uppdrag torde den ännu inte kunna sägas vara en del av en multiprofessionell 

organisation. Den uppskattning lärarna i studien uttrycker kring elevassistenterna och deras 

arbete, liksom frånvaron av en strikt professionsuppdelning, torde dock kunna vara en 

utgångspunkt för utvecklandet av skolan i riktning mot en multiprofessionell organisation 

(jmf Devecchi och Rouse, 2010). I enlighet med Devecchi och Rouse (2010) krävs dock att 

lärare och elevassistenter börjar samtala om vad de förväntar sig av varandra och att det arbete 

elevassistenterna utför är ett resultat av ett skolgemensamt förhållningssätt mer än något som 

”bara blir” utifrån de situationer som uppstår. 

 

8 Diskussion 

I detta kapitel ämnar jag dels lyfta några tankar kring de avväganden och val jag gjort när det 

gäller studiens upplägg och hur denna presenteras, dels lägga fram ett förslag vad gäller hur 
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resultatet kan förstås. Några förslag på vidare forskning ges även i samband med det 

sistnämnda. 

 

8.1 Metoddiskussion 

När en studie väl är genomförd och dess resultat, och analysen därav, börjar ta form börjar 

man också förstå hur det egentligen var man borde gjort. Som redan nämnts kan 

elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd undersökas på flera olika sätt. I 

inledningsskedet av uppsatsarbetet inspirerades jag mycket av den etnografiska ansatsen där 

deltagande observationer av elevassistenters arbete kombinerades med intervjuer med 

elevassistenter respektive lärare och dokumentstudier av åtgärdsprogram. Deltagande 

observationer föll dock relativt tidigt bort då jag bedömde att det skulle vara svårt att få 

tillgång till fältet utifrån min förförståelse av detta, till exempel elevassistenters många gånger 

förtroliga arbete med elever. Valet föll därför på att kombinera intervjuer med en 

dokumentstudie av åtgärdsprogram, vilket också framgår av missivbrevet (se bilaga 1). Även 

dokumentstudien föll i ett senare skede av studien bort då analysen av åtgärdsprogrammen 

dels bedömdes kräva en självständig studie, dels inte bedömdes ge det tillskott av förståelse 

av elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd som förväntades. Kvar av de 

inledande tankarna kring studiens upplägg var således intervjuerna.  

 

I och med att de deltagande observationerna tidigt försvann från studiens upplägg framstod 

hermeneutiken som en lämplig ansats då studiens resultat skulle vila tungt på vad 

elevassistenterna respektive lärarna hade att berätta om elevassistenters arbete. Att fullt ut 

förstå vad en hermeneutisk ansats innebär för en studies upplägg och studieobjekt har dock 

varit en process som pågått under hela uppsatsarbetet. Detta får bland annat till följd att inte 

minst resultatpresentationen inte fullt ut följer vad som kan förväntas av en sådan i en 

hermeneutiskt inspirerad studie. Länge handlade uppsatsens första frågeställning om vad 

elevassistenter och lärare beskrev att elevassistenter arbetade med. Utgångspunkten för den 

typen av frågeställningar är dock inte hermeneutisk då den handlar om hur något är snarare än 

om hur detta uppfattas vara. I den slutgiltiga versionen av uppsatsen uteslöts därför denna 

frågeställning. Informanternas beskrivning av vad elevassistenter gör får dock fortfarande en 

central betydelse i resultatframställningen då det är dessa som ligger till grund för tolkningen 

av informanternas uppfattningar om roll- och ansvarsfördelningen respektive av elevassistans 

som särskilt stöd.  
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Ett dilemma i kvalitativa intervjustudier är alltid hur den så kallade intervjuareffekten 

påverkar de svar informanten ger och vilken effekt detta i sin tur får på studiens resultat. Min 

bedömning är dock, utifrån den stämning som rådde under intervjuerna och utifrån de bilder 

informanterna förmedlat, att informanterna har delat med sig av sina genuina erfarenheter och 

uppfattningar och inte förtigit eventuell värdefull information. Inom hermeneutiken spelar den 

enskildes tidigare erfarenheter och förförståelse en central roll för de uppfattningar om saker 

och företeelser som förmedlas. De enskilda informanternas uppfattningar om roll- och 

ansvarsfördelning mellan elevassistenter och lärare och om elevassistans som särskilt stöd, så 

som de kan tolkas i föreliggande studie, är således konstruktioner som bygger på respektive 

informants tidigare erfarenheter och förförståelse både av elevassistenters arbete och annat. 

Jag har dock valt att vara sparsam med information kring informanterna och jag har inte 

studerat de uppfattningar de ger uttryck för i ljuset av deras respektive bakgrund. Anledningen 

till detta är framför allt att jag har valt att betrakta det som förmedlas i respektive intervju som 

delar av en gemensam helhet. En enskild informants utsaga har således inte använts ensam 

utan de olika utsagorna har tolkats i ljuset av andras utsagor och i ljuset av den framväxande 

helheten. Detta förhållningssätt till intervjuutsagorna är också ett sätt att försöka minimera 

eventuella intervjuareffekter i enskilda utsagor. 

 

En av de genomförda intervjuerna var, som redan nämnts, en parintervju. Anledningen till att 

denna intervju genomfördes med de båda informanterna samtidigt var att dessa endast hade 

möjlighet att träffa mig vid ett och samma tillfälle. I stunden gjorde jag bedömningen att 

värdet av de båda informanternas deltagande i studien övervägde nackdelarna med en 

parintervju. En förutsättning för detta var att jag i så stor utsträckning som möjligt, i samtalet 

med respektive informant, kunde efterlikna det samtal som förs i en intervju där bara 

intervjuaren och den intervjuade är närvarande. I metodkapitlet ovan har jag anfört att den 

genomförda parintervjun inte nämnvärt skiljde sig från övriga intervjuer vad gäller struktur 

och tillvägagångssätt. Hur de två informanterna eventuellt påverkade varandra eller varandras 

svar under intervjun var något jag var uppmärksam på såväl under själva intervjun som under 

arbetet med intervjuutskrifterna. Min bedömning är att eventuella effekter av att de båda 

informanterna intervjuades gemensamt inte har varit så stora att det nämnvärt har påverkat 

resultat.  

 

Att hermeneutiken inte har någon enhetsmetod vad gäller analys av till exempel 

intervjuutskrifter innebär å ena sidan stor frihet, å andra sidan att man är utlämnad till sig själv 
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när det gäller tolkningsarbetet och att bevisa trovärdigheten i det man lägger fram. Risken för 

att endast se det man vill se är överhängande (se Kvale & Brinkman, 2014; Ödman, 2007). 

Ledstjärnan har dock här varit det Ödman (2007) beskriver som att skänka mening åt det 

studerade. Syftet med hela uppsatsen är brett, att öka kunskapen om elevassistenters roll och 

elevassistans som särskilt stöd. Utgångspunkten har varit min egen förförståelse av 

elevassistenters roll och elevassistans som särskilt stöd och en önskan om att bredda och 

fördjupa den egna förståelsen av såväl vad elevassistenter gör som av hur samarbetet mellan 

elevassistenter och lärare ser ut och hur roll- och ansvarsfördelningen mellan dessa båda 

yrkesgrupper ser ut och konstrueras.  

 

Innan jag avslutar denna metoddiskussion ska något kort nämnas om hur den förförståelse jag 

gick in i uppsatsarbetet med dels konkret påverkade formuleringen av delar av syftet och en 

av frågeställningarna, dels hur denna förförståelse länge påverkade förståelsen av resultatet. 

Min uppfattning om elevassistans som särskilt stöd var nämligen att detta handlar om vad det 

är elevassistenter gör i arbetet med den elev som har elevassistent, eller elevassistans, och det 

var detta ”görande” jag letade efter i informanternas utsagor. När jag under analysarbetet 

började få syn på de roller elevassistenter kan förstås ha utifrån informanternas beskrivningar 

av vad elevassistenter gör och informanternas uppfattningar om detta började jag förstå att 

min uppfattning om vad elevassistans är kanske inte är perspektivfri. En av uppsatsens 

slutsatser, vilken jag diskuterar nedan, är således att begreppet elevassistans kan förstås på 

andra sätt än elevassistenternas ”görande” i arbetet med aktuell elev. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen nedan är indelad i tre teman, vilka jag ser som den genomförda studiens 

främsta bidrag till kunskapsutvecklingen inom det specialpedagogiska området. Diskussionen 

avslutas med ett avsnitt med sammanfattande slutsatser. 

 

8.2.1 Roll- och ansvarsfördelningen i förhållande till frirummets yttre gränser 

Min bild av elevassistenter som lite av räddare i nöden har delvis förstärkts under arbetet med 

denna uppsats. Elevassistenterna framstår i studien spela en central roll både för lärarna i 

deras dagliga arbete och för de elever vilka de är ett särskilt stöd för. Jag är vidare djupt 

imponerad av det engagemang elevassistenterna i studien visar för de elever de arbetar med 

och över de reflektioner de gör kring sitt arbete och sin yrkesroll. Även lärarna i studien 
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uppvisar ett stort engagemang för sitt yrke och en stor omsorg om sina elever. Att skolans 

verksamhet är komplex och att elevassistenternas och lärarnas roller och ansvarsområden i 

vissa fall tangerar varandra har redan påtalats. Detta väcker den specialpedagogiskt 

intressanta frågan vem som ska göra vad och i vilket syfte när det gäller arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. I en mål- och resultatstyrd skola ska inte staten detaljstyra hur de 

enskilda skolorna ska organisera sin verksamhet. Det ligger istället på den enskilda skolan att 

organisera verksamheten i enlighet med de uppdrag skolan ges via skollag, läroplan och 

övriga styrdokument utifrån de specifika förutsättningar respektive skola har. Elevassistenters 

arbetsuppgifter och roll kan således skilja sig åt mellan olika skolor. Och även inom en skola 

kan uppgifter och roller se olika ut utifrån såväl enskilda elevers behov av stöd och enskilda 

elevassistenters utbildning och erfarenhet. En slutsats utifrån den genomförda studien är 

därför att det inte enbart behöver vara negativt att elevassistenters funktion är oreglerad, utan 

detta kan även ses som en möjlighet. Av samma anledning behöver inte frånvaron av en 

generell arbetsbeskrivning vara ett problem. Skolans komplexa verksamhet torde dock kräva 

ett ständigt pågående samtal ute i verksamheterna, där de val man som personal ställs inför 

och de beslut som fattas hela tiden problematiseras i förhållande till skolans övergripande 

uppdrag och i relation till utformningen av enskilda elevers särskilda stöd. Vad elevassistenter 

på en skola gör, och hur roll- och ansvarsfördelningen mellan elevassistenterna och lärarna ser 

ut, kan till exempel problematiseras i relation till frirummets yttre gränser (se Berg, 2003). 

Vad inryms till exempel i Skollagens (SFS 2010:800) begrepp undervisning och var går 

gränsen för en pedagogisk uppgift läraren bör utföra och en pedagogisk uppgift 

elevassistenten kan/får utföra? Hur ett sådant samtal i praktiken kan konstrueras och vem eller 

vilka som ska initiera sådana samtal får vidare forskning utröna. 

 

8.2.2 Elevassistenten är elevassistansen 

I en del av den tidigare forskning jag tagit del av lyfts elevassistenters stöd fram som något 

problematiskt utifrån alla elevers rätt till likvärdig utbildning. I föreliggande studie framstår 

elevassistenternas stöd istället som ett medel till det samma och den förekommande roll- och 

ansvarsfördelningen utifrån detta som funktionell. Ett sätt att förstå denna skillnad på kan vara 

att informanterna i föreliggande studie tenderar att se elevassistenten som det särskilda stödet, 

snarare än det elevassistenten gör i arbetet med den elev assistenten stöttar. Det är detta jag i 

slutet av metoddiskussionen ovan syftar på när jag hävdar att begreppet elevassistans kan 

förstås på olika sätt. Om elevassistenten uppfattas utgöra det särskilda stöd en elev är i behov 

av framstår det stora pedagogiska ansvar elevassistenter kan förstås ha utifrån såväl tidigare 
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forskning som föreliggande studie som följdriktigt. Elevassistenten är ju då den person som är 

tillsatt för att tillrättalägga elevens skolsituation. Om eleven ifråga då till exempel anses 

behöva arbeta enskilt under en större eller mindre del av en lektion så är det elevassistentens 

ansvar att göra detta med eleven. Och om eleven under detta arbete behöver undervisas om 

något, så hamnar även denna uppgift på elevassistentens lott, eftersom det är hen som sitter 

med eleven när behovet uppstår. Förstått på detta sätt är det inte konstigt att en elevassistent 

ibland får ikläda sig samtliga tre roller som presenterades ovan, ställföreträdande elev, 

tillrättaläggare respektive lärare.  

 

Att förstå elevassistenten som det särskilda stödet, och inte i första hand det elevassistenten 

gör i arbetet med aktuell elev, kan också åtminstone delvis förklara den otydlighet 

elevassistentyrket beskrivs ha i en del av den tidigare forskning jag tagit del av. För om 

elevassistenten är stödet kan de behov eleven bedömts ha anses tillgodogöras genom att en 

elevassistent har tillsatts. Vad elevassistenten sedan gör i arbetet med eleven är upp till 

elevassistenten själv att avgöra utifrån dennes bedömning av de situationer som uppstår. Och 

eftersom man inte på förhand kan definiera vad som kommer att hända blir det också svårt att 

formulera en arbetsbeskrivning. 

 

8.2.3 Elevassistenten innehar en nyckelfunktion 

Förklaringarna till att elevassistenterna gör det de gör bygger i föreliggande studie framför allt 

på att elevassistenten känner eleven ifråga så väl. Elevassistenternas arbete med den elev de är 

särskilt stöd för motiverar således i sig själv det fortsatta arbetet och elevassistenten får en allt 

mer central roll i, och för, elevens skolsituation. Å ena sidan kan en sådan 

elevassistentfunktion betraktas som oproblematisk och elevassistenten ses som en trygghet för 

en elev vars skolsituation ibland kan vara ganska orolig. Elevassistenten kan ses som lärarnas 

förlängda arm när det gäller den enskilda elevens skolsituation och elevassistenten och lärarna 

förstås som ett team som tillsammans arbetar för elevens bästa (jmf Devecchi & Rouse, 

2010). Å andra sidan kan elevassistentens nyckelfunktion problematiseras utifrån såväl det 

faktum att en elevs skolsituation blir så starkt bunden till en enskild person som att det just är 

en elevassistent som fått denna funktion. Jag vill här betona att den eventuella kritik som kan 

utläsas i en sådan här problematisering av elevassistenters roll på intet sätt riktas mot vare sig 

elevassistenterna eller lärarna som deltagit i denna studie. Elevassistenternas nyckelfunktion 

är tvärtom möjlig att både förklara och förstå med hjälp av det specialpedagogiska 

dilemmaperspektivet. Ur ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv kan dock frågor ställas 
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kring hur skolorna arbetar med de gemensamma lärmiljöerna, med tanke på att flera av 

elevassistenterna mer eller mindre jobbar med aktuella elever utanför klassrummet. Frågor 

kan också ställas kring i vilken utsträckning de elever som kan tänkas vara i störst behov av 

pedagogiskt kompetent personal får tillgång till detta (jmf Blatchford, Russell & Webster, 

2012). Lärarna i studien har inga problem med att lämna ifrån sig uppgifter av pedagogisk 

karaktär till elevassistenterna, och lärarna litar på att elevassistenterna gör ett bra jobb. Frågan 

är dock vad detta säger om lärarnas syn på den egna kompetensen. Hur inkluderande 

lärmiljöer och effektiva samarbeten mellan elevassistenter och lärare kan utformas (jmf 

Devecchi & Rouse, 2010) i en svensk kontext är något vidare forskning får utröna.  

 

8.2.4 Sammanfattande slutsatser 

Oavsett om den roll- och ansvarsfördelning mellan elevassistenter och lärare som framstår i 

föreliggande studie ligger innanför eller utanför det Berg kallar skolans frirum torde 

slutsatserna ovan om elevassistans som särskilt stöd ge oss åtminstone viss förståelse för de 

mekanismer som ligger till grund för att elevassistenter tenderar att få en sådan 

nyckelfunktion i arbetet med den elev hen är elevassistent för. Med hjälp av denna förståelse 

kan vi sedan problematisera elevassistans som särskilt stöd och den roll- och 

ansvarsfördelning som konstrueras mellan elevassistenter och lärare ute på skolorna. En sådan 

problematisering är central för att utveckla elevassistans som särskilt stöd i syfte att underlätta 

såväl skolsituationen för de aktuella eleverna och deras måluppfyllelse som lärarnas arbete 

med dessa elever. 

 

Även om någon generell arbetsbeskrivning, där elevassistenters arbetsuppgifter definieras och 

avgränsas gentemot lärarnas, vare sig torde vara nödvändig eller möjlig att skriva framstår det 

dock som både önskvärt och påbjudet att reglera en enskild elevassistents arbetsuppgifter och 

ansvarsområden i en individuell arbetsbeskrivning. Elevassistentens roll bör dessutom 

konkretiseras i aktuell elevs åtgärdsprogram för att stödet ska bli oberoende av elevassistenten 

som person. Detta skulle också tydliggöra för såväl elevassistenten och läraren som för eleven 

och dennes vårdnadshavare vem som är tänkt att göra vad och vilken kompetens som krävs 

för respektive arbetsuppgift. Hur elevassistans formuleras i åtgärdsprogram är ytterligare ett 

förslag på vidare forskning. 
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Bilaga 1 

Förfrågan om deltagande 

 

Hej, 

Jag heter Sandra Orrvad och skriver just nu mitt examensarbete på 

specialpedagogprogrammet vid Örebro universitet. Uppsatsen handlar om skolledares och 

lärares förväntningar på vad elevassistenter på högstadiet ska göra, och hur dessa 

förväntningar förhåller sig till det elevassistenterna gör i klassrummet. För att ”komma åt” 

detta ämnar jag göra en intervjustudie med skolledare, lärare och elevassistenter. Jag hoppas 

även att jag ska kunna få ta del av de åtgärdsprogram som finns för eleven/eleverna som har 

elevassistent. 

 

Efter denna korta inledning undrar jag nu om du och din skola är intresserad av att delta 

i min studie. Att delta innebär: 

 att jag vid ett tillfälle intervjuar dig som skolledare,  

 att jag får möjlighet att vid ett tillfälle intervjua 4-5 lärare (eventuellt i grupp) som har 

erfarenhet av att jobba med elevassistenter och  

 att jag får möjlighet att vid ett tillfälle intervjua elevassistenten/elevassistenterna 

(eventuellt i grupp) som arbetar i skolans ordinarie verksamhet.  

Jag vill gärna också ta del av de åtgärdsprogram (avidentifierade) där elevassistent som stöd 

beslutas. 

 

I uppsatsen kommer både den personal som deltar i studien och skolan att avidentifieras. Min 

förhoppning är att ytterligare två skolor, utöver din, vill delta i studien. 

 

För kännedom nämner jag även att jag i vanliga fall arbetar som specialpedagog på 

Gullmarsskolan, även om jag för tillfället är föräldraledig. 

 

Vill du och din skola delta i min studie, eller vill du veta mer om studien innan du bestämmer 

dig, hör av dig på s.orrvad@telia.com eller 070-656 97 95. 

 

Tack på förhand! 

Sandra Orrvad

mailto:s.orrvad@telia.com


 

 
 

Bilaga 2 

Intervjumall – elevassistenter  

 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som elevassistent? 

 På fler skolor än denna? 

Vad gjorde du innan du började arbeta som elevassistent? 

Vad har du för utbildning? 

Har du fått någon fortbildning som elevassistent? Vilken/Vilka? 

 

Bilden av / Synen på elevassistentrollen 

Vad tänker du att en elevassistent ska göra? 

 Är det något en elevassistent inte ska göra? Vad? 

Har du någon arbetsbeskrivning? Vad står det i den? 

 

Elevassistenternas uppgifter  

Vilket ”uppdrag” har du just nu?  (Arbeta med en elev, eller flera? Stötta i en klass?) 

Varför har eleven elevassistent? 

 Finns ett ÅP? 

Har eleven någon diagnos? 

Vad/vilket är målet med ditt stöd till eleven/klassen? 

Vad innebär det att vara elevassistent? Beskriv en ”vanlig” dag! 

 Hur skulle du beskriva dina arbetsuppgifter? 

Hur ser arbets-/ansvarsfördelningen ut mellan dig som elevassistent och läraren? (Vem gör vad?) 

 

Samarbetet / Relation mellan lärarna och elevassistenterna 

Hur ser ditt samarbete med läraren ut? 

Hur vet du vad du ska göra? 

Har ni gemensam planeringstid? När? Vad gör ni på denna?



 

 
 

Bilaga 3 

Intervjumall – lärare 

Bakgrund 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

På fler skolor än denna? 

Vad har du för erfarenhet av arbeta med elevassistenter? 

Har du arbetat med flera olika elevassistenter? 

Arbetar du med någon elevassistent nu? 

Har du någon fortbildning kring att arbeta med elevassistent eller annan vuxen i klassrummet? 

 

Bilden av / Synen på elevassistentrollen 

Vad är en elevassistent för dig? 

Vad tänker du att en elevassistent ska göra? 

Är det något en elevassistent inte ska göra? Vad? 

 

Elevassistenternas uppgifter 

Vilket ”uppdrag” har den elevassistent du arbetar med nu?   

Varför har eleven elevassistent? 

Finns ett ÅP? 

Har eleven någon diagnos? 

Vad/vilket är målet med elevassistentens stöd? 

Vad gör elevassistenten? Beskriv en ”vanlig” lektion! 

Hur ser arbets-/ansvarsfördelningen ut mellan dig som lärare och elevassistenten? (Vem gör vad?) 

 

Samarbetet / Relation mellan lärarna och elevassistenterna 

Hur ser ditt samarbete med elevassistenten ut? 

Hur vet elevassistenten vad han/hon ska göra?  

Har ni gemensam planeringstid? När? Vad gör ni på denna? 

 


