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Sammanfattning 

 

Elevassistenten i skolan är ett kompensatoriskt stöd och skall ges inom ramen för det särskilda stödet. 

Elevassistenten arbetar nära eleverna och är en del av de anpassningar som skolan gör för att elever med 

särskilda behov ska få det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen i skolan. Denna studie är intresserad 

att studera hur elevassistenten påverkar elevers samspel. Det sociokulturella lärandeperspektivet är 

studiens teoretiska bakgrund och den etnografiska forskningsansatsen har använts för att beskriva 

elevers samspel utifrån elevassistenten som en del av lärmiljöns utformning. Det samspel som denna 

studie beskriver har visat vikten av hur framträdande elevassistentens roll och funktion är, både som ett 

praktiskt stöd och att elevassistenten även har en pedagogisk genomföranderoll. Vidare är ett tydligt 

resultat hur samspelet mellan elever som har en assistentförstärkande insats brister i möjligheten att 

samspel med lärare och klasskamrater.  
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1 Inledning  
Som specialpedagog möter jag ofta elevassistenter som arbetar med elever som har behov av 

särskilt stöd. Jag är intresserad av hur elevassistentens närvaro påverkar elevers lärande. Att 

stödja elever i behov av särskilt stöd är ett kompensatoriskt uppdrag utifrån skolans 

styrdokument vars syfte är att uppväga elevers olika förutsättningar att lära (skollagen 

2010:800, kap 1, §4). I det kompensatoriska uppdraget skall elever med svårigheter ges 

möjlighet att komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det innebär för skolan att 

jämna ut olikheter mellan elevers förutsättningar att lära.  Denna studie kommer därför att 

observera och analysera elevassistentens kompensatoriska roll. Detta görs genom att studera 

samspelet mellan elevassistenter, elever, lärare och klasskamrater i deras lärmiljö.    

 

Att arbeta som elevassistent innebär att befinna sig i lärmiljön och att arbeta nära eleverna och 

det vardagliga skolarbetet. För att beskriva elevassistentens närhet till skolvardagen kan den 

didaktiska triangeln användas. Enligt den didaktiska triangeln utgår all undervisning och 

lärande från lärare, elev och ett lektionsinnehåll. Lärarna måste även vid planering och 

genomförande av undervisningen beakta läroplanen, kunskapsmål, systematiskt kvalitetsarbete, 

regler, mobbing, relationer och traditioner som indirekt påverkar elevernas lärande (Öhman, 

2014). Denna studie ämnar att särskilt lyfter fram elevassistenten som ytterligare en faktor i 

elevernas lärande.  

 

Under min tid som lärare har jag arbetat i särskilda undervisningsgrupper. Där har jag upplevt 

hur elever exkluderas och isoleras från både skola, klass och dess sammanhang. Att skolor 

arbetar för att inkludera elever i ordinarie undervisning är utifrån mina erfarenhet ett positivt 

steg i rätt riktning. Elevassistenten är en del i den inkluderande skolan och utgör den vanligaste 

åtgärden för att stödja elever i behov av särskilt stöd (Butt, 2016). Utifrån elevassistentens 

närvaro som en kompensatorisk insats i skolan är det av intresse att studera elevassistentens roll 

och funktion i skolans undervisning. Att inkludera elever i behov av särskilt stöd inom ramen 

för den ordinarie undervisningen är en utmaning för många skolor och kan vara en av orsakerna 

till att antalet elevassistenter stiger (Butt, 2016).  

 

Eleverna som jag observerat under denna studie är fysiskt inkluderade i ordinarie klassrum, 

men har utifrån sina svårigheter beviljats en elevassistent som ett särskilt stöd med syfte att nå 
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så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Elevernas svårigheter kvarstår till stor del trots 

att de blir en del av ordinarie undervisning vilket gör elevassistenten till en viktig resurs i 

arbetet. Kan elevassistenten kompensera för svårigheterna och ger denna åtgärden verkligen 

den effekt som skolan har som ambition att den ska ge? Denna studie är en fältstudie där 

samspelet i lärmiljön mellan elevassistent, elev, lärare och klasskamrater observeras. Studiens 

kunskapssyn vilar på det sociokulturella lärandeperspektivet där samspel, interaktion och 

kommunikation är nödvändigt för att ett lärande ska ske. Detta gör elevassistentens närvaro i 

klassrummet av betydelse då det i det sociokulturella lärandeperspektivet innebär att eleverna 

lär i ett sammanhang och tillsammans med andra (Säljö, 2014b). En elev som får sin 

undervisning enskilt har utifrån det sociokulturella perspektivet inte samma förutsättningar att 

lära som en elev som befinner sig i ett sammanhang och tillsammans med andra.  

 

Den etnografiska forskningsansatsen används för att beskriva samspelet mellan studiens aktörer 

och data är insamlat genom deltagande observationer på fältet. Elevassistenten har en både har 

en stödjande och praktisk roll, samt en pedagogisk genomföranderoll i samspelet med eleven. 

Vidare observerades ett bristande samspel mellan elev och lärare, och i samspelet mellan elev 

och klasskamrat. Denna studie kommer att rikta sig mot elever som har en elevassistent som ett 

särskilt stöd och det är av vikt att betona att undervisningen sker inom ramen för den ordinarie 

elevgrupp som eleven tillhör. Fältstudien är gjord vid en mellanstadieskola där de deltagande 

observationerna följt två pojkar med var sin elevassistenter.   
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna studie är att beskriva vad som sker i samspelet i lärmiljön mellan 

elevassistent, elev, lärare och klasskamrater. Frågeställningarna blir utifrån detta syfte: 

 

− Hur kan elevers samspel med elevassistenten beskrivas?  

− Hur kan elevers samspel med lärare beskrivas?  

− Hur kan elevers samspel med klasskamrater beskrivas?  

− Hur kan samspelet mellan elevassistent och lärare beskrivas?  

  

Denna studie kommer att i nästa kapitel lyfta fram vad skolans styrdokument säger om det 

särskilda stödets utformning. Därefter kommer lärmiljöns betydelse för elevernas lärande 

belysas. Då hela studiens kunskapssyn kring lärande vilar på det sociokulturella 

lärandeperspektivet är begreppet delaktighet av vikt för elevers samspel och samverkan med 

sin lärmiljö. Kapitlet som behandlar studiens bakgrund avslutas med ett stycke om inkludering 

där det påpekas att det inte längre handlar vad inkludering är, utan att det handlar om hur skolan 

ska jobba för att få en inkluderande undervisning. I kapitel 4 belyser den tidigare forskningen 

kring elevassistentens roll och funktion. Den teoretiska utgångspunkten i kapitel 5 behandlar 

det för studien centrala sociokulturella lärandeperspektivet. I det relationella perspektivet lyfts 

vikten av att det är lärmiljön som ska anpassas och inte eleverna och i den kommunikativa 

relationsinriktningen beskrivs hur lärandet är en process och som sker mellan individ och miljö. 

Den sista teoretiska utgångspunkten är den sociala inkluderingen var syfte för studien är att 

illustrera vikten av ett gott klassrumsklimat för att elever på bästa sätt ska lära. Därefter tar 

kapitel 6 över och här presenteras studiens metod. Forskningsansatsen som studien grundar sig 

på är den etnografiska som gör det möjligt att beskriva samspelet i klassrummet mellan studiens 

aktörer. Sen presenteras urvalsprocessen och hur studien fick access till fältet. Kapitel 6 

presenterar dessutom de deltagande observationerna, en genomförd fältstudie och hur analysen 

har gått till. Som avslut så tas de etiska aspekterna upp och behandlar hur jag som forskare mött 

fältet och hur jag använt de forskningsetiska principerna. Kapitel 7 innehåller en resultat del 

och en sammanfattande resultatdel där ett kortfattat resonemang görs omkring studiens centrala 

resultat. Kapitel 8 är studiens diskussionskapitel där en metoddiskussion och resultatdiskussion 

inleder kapitel 8. Ett stycke om vidare forskning och avslutande tankar får avsluta hela studien. 
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3 Bakgrund   
För den här studien är begreppen särskilt stöd, delaktighet, inkludering och lärmiljö centrala 

och utgör studiens bakgrund. Anledningen till att dessa begrepp och är av betydelse är att det 

sociokulturella lärandeperspektivet ligger till grund för den kunskapssyn på lärande som studien 

utgår ifrån. Även framväxten av ”en skola för alla” ligger till grund för förförståelsen av 

studiens framväxt.  

3.1 Det särskilda stödet utformning i form av en elevassistent   
Skolans stödinsatser ska vara kompensatoriska och ta hänsyn till alla elevers olika behov. Detta 

innebär att stödinsatsen ska uppväga skillnader i elevers förutsättningar i att lära (Skolverket, 

2014). I de allmänna råden från Skolverket (2014) i hur stödinsatserna ska utformas lyfter 

skolverket tre olika nivåer på stödinsatserna. Dessa tre är ledning och stimulans, extra 

anpassningar och det särskilda stödet.  

 

För att förstå hur skolan arbetar med det kompensatoriska uppdraget är det nödvändigt att veta 

att det finns en hierarki mellan insatserna. Det särskilda stödet är den sista stödinsats skolan har 

att ta till när en elev trots ledning och stimulans och extra anpassningar i undervisningen 

fortfarande misstänks att inte nå målen. Det är insatsernas omfattning och varaktighet som 

skiljer stöden åt. Ledning och stimulans handlar om det stöd som alla elever ska ha och omfattar 

alltså inte bara elever i svårigheter.  Extra anpassningar är steg nummer två som skall ges inom 

ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014). Den stödinsats som denna studie 

utgår ifrån är det särskilda stödet som är det sista steget i skolans stödinsatstrappa.  

 

Hur det särskilda stödet skall utformas regleras av Skollagen (2010:800). I Skollagen kap. 3 7§ 

regleras omfattningen av stödinsatsen och i 10§ regleras utformningen.  Beslutet om hur det 

särskilda stödet ska utformas tas av rektor. Som grund för ett beslut om ett särskilt stöd ligger 

en pedagogiska utredning och stödet dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014).  

 

När skolan uppmärksammar att en elev är i behov av särskilt stöd skall bedömningen utgå från 

kunskapsmålen och kunskapskraven. Men det finns också andra tillfällen en elev kan behöva 

stöd. Det kan vara vid till exempel olika funktionsnedsättningar, psykosocial problematik, 

psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter eller upprepad 

eller lång frånvaro (Skolverket, 2014).  
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3.2 Lärmiljös utformning och elevers lärandesituationer 
Lärmiljön är enligt Skolverkets (2014) all den miljö en elev kommer i kontakt med under en 

skoldag och en god lärmiljö ska stödja elevernas kunskapsinhämtning. Utformningen av 

lärmiljö handlar om en skola som reflekterar över hur elever lär på bästa sätt och hur skolan ska 

lyckas åstadkomma den lärmiljön (Alexandersson, 2009).  Lärmiljöns utformning är ett samspel 

mellan individ och miljö och i detta samspel ingår den pedagogiska aktiviteterna som 

förekommer i undervisningen (Säljö, 2014a). Denna studie vill belysa elevassistenten som en 

del av elevernas lärmiljö.  Målet med en god lärmiljö är att i samspelet mellan elev och miljö 

skapa undervisning där goda lärandesituationer uppstår (Jacobsson & Nilsson, 2011). 

Elevassistenten är en del i utformningen av goda lärandesituationer.   

 

För elever som är i behov av särskilt stöd gäller det för lärare att vara uppmärksam på när 

lärandesituationer inte leder till något lärande (Jacobsson, Nilsson, 2011). Enligt Inga-Lill 

Jacobsson och Inger Nilsson (2011) så finns det lärandesituationer som i motsats till de goda 

istället skapar svårigheter. De kallar dessa tillfällen för kritiska lärandesituationer och ger 

exempel som kollektiva instruktioner, långa genomgångar eller grupparbete utan tydlig ledning 

som kritiska situationer där elevers förutsättningar till lärande kan vara svårt. Det är inte alltid 

möjligt att i undervisningen helt undvika dessa kritiska lärandesituationer men med en 

medvetenhet hos lärarna skapas förståelse för varför vissa lärandesituationer blir svåra att 

hantera för elever i behov av särskilt stöd (Jacobsson & Nilsson, 2011).  

3.3 Delaktighet  
Delaktigheten handlar om skolans och lärarnas syn på undervisningen och hur undervisningen 

på bästa sätt ska planeras för att eleverna ska lyckas nå kunskapsmålen. Det finns olika former 

av delaktighet och den form Skolverket (2015) presenterar handlar om en delaktighet som är 

synlig i undervisningens arbetsformer, och i elevernas lärande. Barbro Johansson (2015) menar 

att rätt arbetsformer möjliggöra för elevers delaktighet. Detta innebär att lärarna måste skapa 

delaktighet vid varje lärandesituation och planera in vilka arbetsformer som gynnar elevernas 

delaktighet och reflektera över när delaktighet sker (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

Utifrån denna definition av begreppet delaktighet är det möjligt att studera samspelet utifrån de 

arbetsformer som lärarna använder sig av i sin undervisning.  

 

Begreppet delaktighet skall förstås som möjligheten att i en aktivitet vara delaktig. Delaktighet 

är en samspelsprocess och något som görs mellan individer (Elvstrand, 2009). Linda Eriksson 
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och Göran Bostedt (2011) menar att lärarna måste skapa rutiner för till exempel återkoppling 

och individuella mål för att på så sätt möjliggöra delaktighet för eleverna. En skola som är 

medveten om delaktighetens betydelse för elevernas lärande ger eleverna möjligheten att 

genom val och kommunikation skapa variation och sammanhang i sin lärmiljö.  

 

Hur kan man då beskriva begreppet delaktighet för att förstå dess användbarhet i skolan när det 

gäller elever som är i behov av särskilt stöd? Elevers möjligheter till delaktighet handlar enligt 

Kristina Scönyi och Tove Söderqvist Dunkers (2015) främst om skolans inställning och 

kompetens att möta elever i svårigheter. Det handlar om vilka typer av frågor som ställs när en 

elev är i svårigheter och i behov av särskilt stöd. Har skolan fokus på elevens brister och inte 

ställer frågor i relation till miljön och elevers möjlighet till samspel resulterar detta i att skolan 

inte ser eleven i skolmiljön. Skolan representerar då det kategoriska perspektivet där reflektion 

omkring lärmiljö uteblir (Szönyi och Söderqvist Dunkers, 2015).  

 

Sammantaget innebär detta att denna studie tar sin utgångspunkt i hur delaktighet förstås och 

hur den planeras och genomförs i undervisningen genom lärarens val av arbetsformer. Det är 

även möjligt att använda sig av fysisk, pedagogisk och social delaktighet för att förstå samspelet 

mellan studiens aktörer men denna studie gör ingen uppdelning mellan de olika formerna av 

delaktighet (Nilholm & Göransson, 2014). 

3.4 Inkludering  
Begreppet inkludering har sitt ursprung i tanken att det inte är eleverna som ska anpassas till 

lärmiljön utan att det är lärmiljön som ska anpassas till eleverna (Nilholm, 2006).  Claes 

Nilholm (2006) sammanför begreppet inkludering med framväxten av ”en skola för alla” i 

relation till elever ”i behov av särskilt stöd”. Elever som är i behov av särskilt stöd ska vara 

delaktiga i den vanliga undervisningen och inga särlösningar ska skapas, alla elever oavsett 

funktionshinder eller svårigheter ska vara en del av ordinarie undervisning. Att inte skapa 

särlösningar för elever med funktionshinder är en del av de mål och strategier ”en skola för 

alla” har inneburit. Nilholm (2006) fortsätter med att inkluderingen handlar om mångfald. 

Mångfald för den här studien är en skola med varierade arbetsformer och undervisning som är 

anpassad till alla elevers olika förutsättningar.  

 

Det finns forskning som hävdar att skolans användande av elevassistenter i undervisningen har 

med begreppet inkludering att göra. Marjatta Takala (2007) lyfter fram att skolors strävan efter 
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att jobba inkluderande är en av orsakerna till att antalet elevassistenter i skolan konstant har 

stigit sen 2000-talets början (se även Butt, 2016). Rosemary Butt (2016) betonar att 

elevassistenterna på skolorna behövs för att skolan skall lyckas skapa inkluderande 

undervisning men lyfter vikten av deras stödjande funktion och inte undervisande.  

 

Det är även möjligt att se vilken inställning en skola har till att jobba inkluderande utifrån hur 

de använder och organiserar elevassistenternas arbete (Butt 2016). Eleverna som ingår i denna 

studie är fysiskt inkluderade i ordinarie klassrum och elevassistenterna arbetar i klassrummet 

tillsammans med eleven och inte i någon form av särlösning. På detta sätt är studiens elever 

inkluderade i ordinarie undervisning och en del av den gemensamma klassundervisningen. 

 

Så frågan vad inkludering är eller varför skolor ska arbeta inkluderande är inte längre så relevant 

att diskutera. Det handlar mera om hur skolorna ska uppnå en inkluderande skola och en 

inkluderande undervisning (Nilholm & Göransson, 2014). Det är i sammanhanget att uppnå en 

inkluderande undervisning som elevassistenten roll och funktion blir av vikt.  
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4 Tidigare forskning  
I detta kapitel följer en forskningsgenomgång kring elevassistentens i skolan. Mycket av den 

internationella forskning som jag har varit i kontakt med har inkludering, elevassistenternas roll 

och funktion tillsammans med lärarnas ansvar för elever i behov av särskilt stöd som en röd 

tråd genom sina studier. Detta lyfts också i denna genomgång av forskningsläget omkring 

elevassistenten i skolan.   

 

När det gäller att få tillgång och kännedom omkring tidigare forskning har det gjorts sökningar 

i olika databaser. För att hitta relevant forskning runt elevassistenternas roll, funktion och 

uppdrag i skolan har sökningar gjorts i databaser som Erik Ebsco och med hjälp av sökmotorer 

som Swepub. Ord som disabilities, main streaming, learning problems, inclusion, teacher aides, 

teacher assistant är några av de engelska ord som används för att finna internationell forskning. 

Alla titlar som är använda i min studie som tidigare forskning är ”peer reviewed” dvs 

vetenskapligt granskade.  

4.1 Elevassistenten som en del i skolors arbete att inkludera elever 
Forskningsstudie som Rosemary Butt (2016) har gjort heter Teacher assistant support and 

deployment in mainstream schools. I denna studie har hon gjort en fallstudie vid fyra 

grundskolor för att identifiera olika modeller för assistentstöd och hur effektiva dessa är för 

elevernas utveckling och lärande. I de olika modellerna har Butt delar in elevassistenternas i 

olika grupperingar utifrån vilka arbetsuppgifter de arbetar med, i relation till undervisningen i 

eller utanför klassrummen. Butt (2016) har använt sig av observationer, fältanteckningar, 

minnesanteckningar och halvstrukturerade intervjuer riktat mot elevassistenter, lärare, 

skolledare och tillsynslärare. Studien pågick under tre år och är gjord i Australien.  

 

Elevassistenten i skolan är den vanligaste modellen för att stödja elever i svårigheter och Butt 

(2016) forskning beskriver elevassistentens roll och funktion i klassrummet utifrån fem olika 

modeller. Dessa fem modeller är kategoriserade utifrån graden av inkludering.  

 

Den modell som enligt Butts (2016) forskning som var minst inkluderande var ”teaching 

assistants withdrawel model”.  Denna arbetsmodell var i form av elevassistenter som arbetade 

med en grupp elever i särskild undervisningsgrupper. Detta påverkar elevernas lärande och som 

exempel lyfter Butt (2016) hur elever alltid får instruktioner från elevassistenter vilket innebär 
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att kvalitén på instruktionerna blir sämre mot om eleverna fått instruktioner av en kompetent 

och utbildad lärare. Ingen feedback ges till eleverna från lärare och eleverna blir distanserade 

från sina kamrater, lärare och läroplanen. Elevernas självkänsla påverkas också vilket leder till 

att eleverna exkluderas från det kvalificerade lärandet. Det fanns en form av ambulerande 

arbetsmodell, itinerant teaching assistants support model där elevassistenten gick från klassrum 

till klassrum för att stödja elever i behov. Problemet i denna modell var att lärarna aldrig visste 

exakt när en elevassistent kom eller lämnade klassrummet och detta skapade stor frustration 

hos både lärare och elevassistenter. Butt (2016) framhåller att det inte fanns någon samplanering 

för team-work mellan lärare och elevassistent i denna modell. I modellen one-on-one support 

model beskriver Butt (2016) att varken elever eller elevassistenter fysiskt lämnar klassrummet 

men ändock hävdar hon att eleverna inte blir delaktiga utan separerades i mångt och mycket 

både från lärare, läroplan och klasskamrater. Det hon ser är att eleverna många gånger arbetar 

med andra arbetsuppgifter än vad övriga elever i klassen gör, detta med stöd av elevassistenten. 

Den modell som var mest effektiv när det gäller att skapa ett inkluderande klassrum var den 

class support model där elevassistenterna arbetade i samma klassrum som ett allmänt stöd riktat 

till hela klassen. Hon menar dock att för ett effektivt användande av elevassistenten som en del 

i ett inkluderande klassrum var det betydelsefullt enligt Butt (2016) att lärarna var förberedda 

och positivt inställda till att utveckla samarbetet med assistenten. Först då blir elevassistenten 

ett kompensatoriskt stöd som påverkar elevernas lärande i positiv riktning.  

 

Det är av betydelse för elevernas skolgång att skolor förstår att utifrån det uppdrag elevassistent 

tilldelas på skolan så påverkar elevernas förutsättningar till inkludering i och med detta och Butt 

(2016) belyser verkligen vikten av detta i sin studie. Utifrån studien är den mest effektiva 

modellen för att skapa ett inkluderande klassrum den modellen där elevassistenten arbetar som 

ett stöd i hela klassen istället för att stödet riktats mot en specifik elev. Utifrån de verksamheter 

jag arbetat i är oftast elevassistentens uppdrag att stödja en specifik elev vilket gör Butts (2016) 

forskning mycket relevant runtikring hur skolor utformar elevassistentens uppdrag.   

4.2 Effektivt elevassistentstöd 
Det fanns några nyckelfaktorer som Butt (2016)  lyfter fram som betydelsefulla för att 

effektiviteten på stödet skulle vara verkningsfullt. Hon uppmärksammar att effektiviteten på 

stödet var avgörande utifrån hur länge elevassistenten varit placerad i klassen och arbetet 

tillsammans med läraren. Andra faktorer för effektiviteten på stödet var hur mycket tid för 

samplanering mellan elevassistent och lärare som fanns tillsammans med feedback och 
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utbildning från lärarna till elevassistenterna. Utan övervakning, vägledning, handledning och 

utbildning från lärarna kan effektiviteten och kvalitén på elevassistenten som ett särskilt stöd 

ifrågasättas enligt Butt (2016).  Men inte minst uppmärksammar hon att användandet av 

elevassistenter som ett särskilt stöd många gånger är kopplat till resursers fördelning inom 

skolan istället för pedagogisk förståelse av hur man med stöd av elevassistenter på bäst sätt, 

förbättrar elevers inlärningsresultat. Med andra ord är kvalitén på stödets utformning 

underordnat resonemanget på skolan omkring tillgängliga resurser.  

 

Sammanfattningsvis så är det viktigt att elevassistenterna som arbetar i skolan får det stöd och 

den vägledning de behöver för att på bästa sätt genomföra sitt uppdrag. Butt (2016) går så långt 

att hon ifrågasätter kvalitén på det särskilda stödet om inte elevassistenterna får vägledning och 

handledning av lärare.  Att den arbetsform skolan väljer avspeglar också hur inkluderade i 

undervisningen eleverna blir.  

4.3 Elevassistentens roll och funktion  
Från Finland kommer forskaren Marjatta Takala (2007) och hon har gjort en studie omkring 

assistenters roll i Finland, The work of classroom assistants in special och mainstream 

education in Finland. Studien är genomförd i 14 olika klassrum där assistenter arbetar och som 

titeln anger på forskningsrapporten så handlar forskningen om assistenter som arbetar i vanliga 

skolan och i specialskolor. Takala (2007) har skuggat sina informanter och detta innebär att hon 

följt efter dem under hela dagar och observerat vilka arbetsuppgifter de genomför. Alla 

elevassistenter som hon skuggade utom två stycken, har en 40 veckors lång utbildning. Hon har 

dessutom intervjuat assistenter både enskilt, i par och i grupp för att samla data omkring vad 

assistenterna gör under lektionerna och vilka typer av arbetsuppgifter som är mest vanligt 

förekommande. Takala (2007) studerar samarbetet mellan lärare och assistenter i klassrummet.  

Skuggningen av assistenterna i klassrummet gjorde hon för att uppmärksamma om det skiljer 

sig någonting mellan vad assistenterna själva upplever att de har för funktion och roll med vad 

hon observerade när hon deltog i undervisningen. Intervjuerna är gjorda i direkt anslutning till 

skuggningarna. Skuggningen användes också för att uppmärksamma samarbetet mellan 

assistenterna och lärarna. Analysarbetet av datamaterialet byggde hon upp allt eftersom hon 

skuggande assistenterna och hon menade att allt eftersom hon observerade assistenternas arbete 

började samma arbetsuppgifter att visa sig och en klassifikation började ta form.  
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Takalas (2007) studie lyfter flera aspekter kring elevassistentens arbete. Den mest centrala 

delen av elevassistentens arbete var att bistå individuella elever genom att göra undervisningen 

tillgänglig och supporta elevernas lärandeprocesser. Det var framför allt bland de yngre 

eleverna som elevassistentens uppdrag var riktat mot individuella elever. Assistenternas stöd 

till lärarna stiger allt eftersom eleverna blir äldre men Takala (2007) uppmärksammade också 

att skillnader fanns mellan de två olika skolformerna, vanlig skola och specialskola. I den 

vanliga skolan var inte assistentens stödjande arbetsuppgifter mot lärare lika omfattande som 

den var i specialskolorna hon studerade.  

 

Det som i Takalas (2007) resultat överraskade var all den tid som assistenterna väntade och 

bara lyssnade på lärarna under lektioner. En av anledningarna till detta kan enligt hennes studie 

vara att det inte finns någon tid för samplanering mellan elevassistent och lärare. Hon för 

resonemanget vidare och menar att utan samplanering tvingas assistenterna att under 

lektionerna lyssna och vara uppmärksam på nästa aktivitet som läraren planerat för att i stunden 

förutse vad det förväntas av dem. All väntan kan också vara ett tecken på att arbetet inte är 

välorganiserat.   

 

Takala (2007) menar att effektivitet förknippas med planering och att alla vuxna i klassrummet 

måste förstå målet och deras roll i elevernas lärandeprocess. Det är därför assistenten måste 

inkluderas i lektonsplaneringen. Hon menar att det inte räcker att assistenten vet vad som ska 

hända under pågående lektion utan de måste ha kännedom omkring långsiktiga mål med 

undervisningen. Ett effektivt användande av denna viktiga och värdefulla resurs som 

assistenterna är skapas genom god planering, samarbete och organisering (Takala, 2007).  

 

Det är av vikt att lyfta de väsentliga delarna i Takalas (2007) studie där framför allt 

elevassistenternas väntan och lyssnande uppmärksammades. Hon drar slutsatsen att det saknas 

samspel mellan elevassistent och lärare som gör att elevassistenterna ägnar mycket tid åt att 

vänta och att lyssna på lärarnas instruktioner. Takala (2007) menar att det måste arbetas fram 

strategier så elevassistenten kan användas effektivt av skolorna genom god samplanering och 

organisering.  

 

I dagens skola kommer fler och fler vuxna in i klassrummen och det skapas professionella team 

kring elever i svårigheter. Takala (2007) menar att skapandet av professionella team påverkar 

lärarens yrkesroll som idag inte enbart handlar om att undervisa utan också om att agera som 
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instruktörer, handledare och till och med chefer i sitt klassrum. Takala (2007) menar att lärarnas 

uppdrag inte bara handlar om att leda eleverna i deras kunskapsutveckling utan att utifrån 

dagens komplexa skola krävs det av lärarna att de leder och samarbetar med andra 

yrkesgrupper.   

 

Forskarna Micael Giangreco och Mary Beth Doyle (2007) studie Teacher assistants in inclusive 

schools har sammanställt tidigare forskning runt elevassistenten i skolan. Giangreco och Doyle 

(2007) har använt tidigare forskning gjord mellan åren 1990 – 2004 och som huvudsakligen 

kommer från länderna Amerika, England, Australien, Italien och Sverige. Från ytterligare sex 

länder har de tagit del av personliga kommentarer för att få en bredare bild av elevassistenten i 

skolan. Övervägande delen av den tidigare forskning som Giangreco och Doyle (2007)  använt 

består av kvantitativa och kvalitativa studier som fokuserat på anställningsfrågor, roller, 

utbildning och interaktionen med eleverna. Inga storskaliga eller experimentella studier har de 

hittat i den litteratur som finns runt teacher assistants. Respondenterna varierar men vad 

Giangreco och Doyld (2007) noterar när de presenterar den tidigare forskning som används är 

att enbart vid tre tillfällen har elevernas används som respondenter.  

4.4 Elevassistentens framtid i skolan 
Tidigare nämnda forskaren Butts (2016) studie har utgår från att elevassistenten behövs i en 

inkluderande skola så har Giangerco och Doylds (2007) studie mer utgångspunkten att 

elevassistenterna har växt fram därför att det är lärarbrist, stora klasser och behovet av bättre 

arbetsvillkor för lärarna. Giangreco och Doyle (2007) lyfter fram framträdande argument som 

den tidigare forskningen lyft i texter de studerat och här belyses de tre mest framträdande 

argumenten. Det första argumentet är att Teacher assistants har gått från att först och främst 

vara icke undervisa till att i skolan ha en alltmer undervisande funktion. För det andra så finns 

det en förvirring omkring teacher assistant funktion och roll. Forskningen har även visat att 

utnyttjandet av teacher assistants i skolan har lett till oavsiktliga men skadliga effekter för 

eleverna så som till exempel beroende, isolering, stigmatisering och påverkan på interaktionen 

med jämngamla och lärare hos de elever som har elevassistenter.  

 

Det är tre frågeställningar som Giangreco och Doyle (2007) lyfter. För det första så ställer de 

frågan omkring elevassistenternas roll där de menar att skolorna i många länder står vid ett 

vägval. Är det en lämplig utveckling av elevassistenternas roll att utbildas och handledas för att 

gå mot en mera undervisande roll? Eller ska man ta en väg som gör att skolorna förbättrar 
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arbetsvillkoren för lärare så att de mest utbildade och professionella kan spendera mer tid för 

att undervisa elever i behov av särskilt stöd? De menar att det inte finns några riktlinjer för i 

vilken riktning elevassistentens uppdrag ska gå utan att det är kulturella normer, resurser och 

skolornas organisation som påverka vägvalet.   

 

Även vid fråga två där frågeställningen utgår mer från lärarroll i relation till elever med 

särskilda behov så slutar resonemanget för Giangreco och Doyle (2007) vid att det är viktigt att 

ge lärarna rätt förutsättningar för att kunna möta elever i svårigheter. De ger exempel på vilka 

de rätta förutsättningarna kan vara så som inte för stora klasser, specialundervisning, 

samarbetsmöjligheter med andra professionella yrkesgrupper och tid för att genomföra 

differentierad undervisning.  

 

Sista frågeställningen handlar om hur elevassistenternas närvaro påverkar eleverna personligt 

och socialt. De menar att elevassistenten kan få olika roller så som en mor/far roll, vän, vara 

den som ger instruktioner eller skyddar mot mobbing. Giangreco och Doyle (2007) menar att 

elevassistentens roll bör vara att bygga relationer i alla riktningar och att stödets utformning bör 

vara i att träna elevernas färdigheter som respekt, regler, förtydliganden och stöd i att orientera 

sig. De tar upp Italien som ett exempel där elevassistenterna enbart har rollen som att stödja 

elevernas individuella behov och som är av mera omsorgskaraktär. Allt för att öka elevernas 

möjlighet att få instruktioner från kvalificerade lärare och från specialundervisning. 

 

Det är en intressant diskussion som Giangreco och Doyle (2007) för omkring vilken riktning 

elevassistentens roll ska gå, ska de undervisa och närma sig det pedagogiska uppdraget eller 

ska de lärare och pedagoger som är utbildade ta ansvar för elever som är i behov av särskilt 

stöd? Att en sammanställning av tidigare forskning har visat på i Giangreco och Doyles (2007) 

resultat att nyttjandet av elevassistenter i skolan kan om skolan inte reflekterar omkring dess 

utformning och användande ge oavsiktliga men skadliga effekter på elevernas lärande. 
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5 Teoretisk utgångspunkt  
Det sociokulturella lärandeperspektivet är utgångspunkten för denna studies syn på lärande och 

används som ett redskap vid tolkningen av resultatet. Förutom det sociokulturella 

lärandeperspektivet så är det relationella perspektivet en del av studiens teoretiska 

utgångspunkt. I det relationella perspektivet påvisas vikten av att lärmiljön ska vara 

anpassningsbar och att alla elever kan lära oavsett svårigheter. I det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet lyfts lärandet som en process som inte sker isolerat utan kräver 

samspel och kommunikation. I den sociala inkluderingen lyfts behovet av ett positivt 

klassrumsklimat för att elevernas lärande på bästa sätt ska utvecklas och teorin anser att lärarna 

ska arbeta medvetet för att uppnå detta. 

5.1 Sociokulturellt lärandeperspektiv  
Det sociokulturella lärandeperspektivet ligger till grund för hur denna studie ser på hur elever 

lär på bästa sätt. Den syn på lärande som det sociokulturella lärandeperspektivet representerar 

bör ligga till grund för hur lärare planerar och genomför sin undervisning.  I analysen och 

diskussionen används det sociokulturella lärandeperspektivet för att se om elever som har 

elevassistenter som ett särskilt stöd ges förutsättningar att lära på bästa sätt.  

 

Enligt det sociokulturella lärandeperspektivet räcker det inte att med hjälp av erfarenheter och 

tankeverksamhet lära sig nya färdigheter utan att det behövs något ytterligare, utöver 

erfarenheter och egen tankeverksamhet. Detta ”något ytterligare” kallas inom den 

sociokulturella synen på lärande för mediering. Med begreppet mediering presenteras tanken 

att människan använder olika typer av redskap för att lära (Säljö, 2014a).  

 

Det redskap som har stor betydelse för elevernas och alla människors lärande är språket. Så 

förutom erfarenhet och tankeverksamhet behövs ett språk för att elever ska lära. För att förstå 

det sociokulturella perspektivets sätt att se på lärande måste också relationen språket och tanken 

belysas. I tidigare lärandeteorier har en dualistisk syn på relationen mellan språket och tanken 

dominerat förståelsen för hur människor lär. I de tidigare lärandeteorierna har man ansett att 

språket och tanken inte har något med varandra att göra. I det sociokulturella perspektivet menar 

man istället att språket och tanken är nära besläktat och att det är genom kommunikation som 

tankarna formas (Säljö, 2014b).  
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Språket och tanken utvecklas i två olika socialiseringsfaser som benämns primär och sekundär 

socialisationer. Enkelt uttryckt kan detta förklaras som att elevernas vardagliga liv är den 

primära socialisationen och skolan är inom den sekundära socialisationen. För att utvecklas i 

språket och i tanken i den sekundära socialisationen behöver eleverna en kompetent lärare där 

lärarens undervisning blir nyckeln till att utveckla kunskaper (Säljö, 2014a). I det 

sociokulturella perspektivet betonas lärarens roll som betydelsefullt för att ge stöd till att 

utvecklas från den primära socialisationen till den sekundära (Säljö, 2014b).  

 

Det sociokulturella lärandeperspektivet använder sig också av utvecklingszoner för att förstå 

lärandet som en process och utveckling. Eleverna går från en zon över till en annan allt eftersom 

eleverna lär sig nya saker. Lärandet sker genom att den mera kompetenta läraren ger 

instruktioner och förklaringar som kan vägleda eleven mot nästa utvecklingszon. För att 

utvecklas måste eleverna få arbetsuppgifter som är en aning för svåra så att de tillsammans med 

läraren utmanas kunskapsmässigt så de tränas för att ta nästa steg till nästa utvecklingszon. 

Sammanfattningsvis kan man säga att i början behöver en elev stöd för att lära nytt men att 

stödet avtar allt eftersom. Så småningom kan eleven använda sig av den nya färdigheten på 

egen hand. Detta kallas för scaffolding. Inom det sociokulturella perspektivet varnas det dock 

för att vägleda och handleda för mycket för det finns risk för att eleven då enbart blir en passiv 

åskådare. Den professionella kompetensen ska ha kännedom omkring vilken utvecklingszon 

eleverna befinner sig i så att vägledningen och handledningen till eleverna ligger på rätt nivå, 

så eleverna tar steg framåt till nästa utvecklingszon (Säljö, 2014b).  

 

Kunskaper utvecklas enligt det sociokulturella perspektivet genom samspel. Denna studie tar 

sin utgångspunkt i samspelet mellan olika aktörer i skolan med ambitionen att få fatt i lärandet. 

Människor är delaktiga i skapandet av kunskaper genom samspel, interaktion och 

kommunikation vilket är nyckeln till lärande och utveckling i det sociokulturella perspektivet. 

Så för att elever ska lära i skolan krävs samspel, interaktion och kommunikation så utifrån det 

sociokulturella lärandeperspektivet blir inte kunskaper något som överförs från en individ. 

Kunskap ses som en process och inte som en produkt (Säljö, 2014b). Detta är utgångspunkten 

för denna studie när det gäller synen på hur elever lär och är avgörande för hur undervisningen 

och det särskilda stödet bör utformas för att ett lärande ska ske och komma till stånd.  
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5.2 Relationella perspektivet  
Det relationella perspektivet har betydelse för denna studie utifrån att perspektivet belyser hur 

skolan ska förstå var en elevs svårigheter ligger. Med det menas att i det relationella 

perspektivet lyfts elevernas svårigheter i relation till undervisningen och den lärmiljön som 

eleven befinner sig i. Vidare anser man inom det relationella perspektivet att de pedagogiska 

konsekvenserna av elevers svårigheter ska förstås i relation till lärmiljön vilket leder till att 

undervisningen bör och skall anpassas (Lindgren, 2009). Detta innebär att lärmiljön och 

undervisningen ska anpassas utifrån de kunskaper lärarna har omkring var svårigheterna ligger 

för en elev. Detta innebär också att varje elev som är i behov av särskilt stöd måste förstås 

utifrån sina specifika svårigheter. 

 

Barbro Johansson (2015) beskriver det relationella perspektivet som en kompetens och 

förhållningssätt hos lärarna och inte minst om en tilltro att alla elever har förutsättningar till att 

lära. Hon menar att utifrån det relationella perspektivet bör elever tränas i att samspela och 

samverka. Elever som inte fått träna i att samspela och samverka löper en högre risk för att 

utveckla ett beroende av läraren eller annan vuxen när det gäller att vara delaktiga i 

klassrummets aktiviteter (Johansson, 2015).  

 

Det relationella perspektivet är viktigt för denna studie av tre anledningar. För det första handlar 

det om vikten av att ha en tilltro till elevernas lärande och för det andra är det av betydelse att 

förstå vikten av att samspela och samverka för elevernas utveckling. För det tredje är det 

betydelsefullt att svårigheterna som uppstår inte ska tolkas som elevbundet, utan ska förstås i 

relation till lärmiljön.  Skolans kompetens utifrån det relationella perspektivet innebär en 

förståelse omkring var stödinsatserna och förändringarna ska ske, nämligen i lärmiljön (Szönyi 

& Söderqvist Dunkers, 2015).  

5.3 Den kommunikativa relationsinriktningen  
Den kommunikativa relationsinriktningen har växt fram ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

och har sina rötter i den sociokulturella teoribildningen. Enligt det relationella perspektivet 

behöver elever samverka och samspela, det vill säga kommunicera för att ett lärande ska ske. 

Det som den kommunikativa relationsinriktningen kompletterar det sociokulturella 

lärandeperspektivet med är att belysa kopplingen mellan samspelet individer emellan och den 

omgivande miljön. Lärandet är en process som behöver både samspelet mellan individer och 

den omgivande miljöns påverkan. Det är i relationen mellan den sociala praktiken och elevernas 
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egna förutsättningar och behov som lärandet ska utgå ifrån. Det är av vikt att understryka att 

den kommunikativa relationsinriktningen lyfter betydelsen av att kommunikation, delaktighet 

och lärande vilket ses som en sammanflätad process där alla delar är påverkade av varandra 

(Nordevall, Möllås & Ahlberg, 2009). Med detta vill denna studie lyfta att lärandet ska förstås 

som en process som inte sker isolerat i en elev utan lärande sker genom kommunikation och 

samspel.  

5.4 Social inkludering  
I den sociala inkluderingen är det läraren som skapar en social miljö som utvecklar elevers 

möjligheter till handlingar och skapar samspelsmöjligheter (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 

2015). Ur ett sociokulturellt perspektiv är skapandet av samspelsmöjligheter av stor vikt då det 

är i samspel som eleverna lära sig. Den sociala inkluderingen är också utifrån denna studie 

viktig då det är fullt möjligt att elevassistenten också har ett uppdrag att arbeta för social 

inkludering. Det ska finnas en positiv kontakt mellan lärare och elev som påverkar klassrums-

klimatet positivt. Den sociala inkluderingen handlar om det praktiska arbetet som sker mellan 

lärare och elev. I den sociala inkluderingen är det betydelsefullt att utveckla goda mönster för 

samarbete i klassrummet vilket leder till goda lärandesituationer. Lärarnas lärarskap bör vila på 

en empatisk hållning och en förmåga hos lärarna att visa respekt, intresse och tolerant 

(Johansson, 2015).  
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6 Metod  
Med kommande metodavsnitt finns strävan att så transparant som möjligt lägga fram den 

forskningsdesign som studien använt sig av.   Den etnografiska forskningsansats som studien 

grundar sig på presenteras inledningsvis. Därefter presenteras de strategier som ligger till grund 

för urvalet av informanter och hur accessen till forskningsfältet arbetades fram. Studiens 

genomförandes i form av fältstudier och genom deltagande observationer införskaffades den 

data som ligger till grund för analys och resultat. Därefter beskrivs genomförandet av en 

pilotstudie. De två avslutande kapitlen i metod delen behandlar de etiska forsningsprinciperna 

och hur det empiriska materialet analyserats.  

6.1 Etnografisk forskningsansats  
Den etnografiska forskningsansatsen är en beskrivande ansats (Denscombe, 2016).  Denna 

studie har för avsikt att beskriva vardagen i skolan omkring samspelet i lärmiljön för elever som 

har ett särskilt stöd i form av en elevassistent. Att ha en beskrivande forskningsansats göra det 

möjligt att beskriva det särskilda stödets i relation till elevernas samspel i sin lärmiljö. Att 

använda sig av en beskrivande forskningsansats är ett försök för att ge uttryck för skolans 

vardag utifrån syftet och frågeställningarna med studien (Aspers, 2011).    

 

Birgitta Kullberg (2014) beskriver den etnografiska ansatsen som att forskaren går på 

upptäcktsfärd. Att vara en upptäckare är för mig att vara nyfiken, utforskande och orädd. Dessa 

egenskaper kan komma väl till användning när man vill beskriva den dagliga verksamheten i 

ett klassrum utifrån ett bestämt fenomen. I en etnografisk studie är det processer och kontexter 

som undersöks vilket gör klassrummet till kontexten och lärandet till processen (Kullberg, 

2014). Den etnografiska ansatsens kan också vara holistisk till sin utformning. För denna studie 

innebär detta att beskriva mindre lärandesituationer i klassrummet till större helheter för att 

skapa mening runt aktörernas samspel. På detta sätt skapas förståelse för en framväxande 

forskningsprocess och den kontext som aktörerna till vardags befinner sig i (Denscombe, 2016). 

  

Det finns även olika inriktningar inom den etnografiska forskningen och det är av betydelse att 

lyfta vilken av dessa denna studie har. I den kritiska etnografin innebär ansatsen att forskaren 

har ett uttalat syfte att bland sina informanter och det fenomen som studeras bidra till 

medvetenhet och frigörelseprocesser, det vill säga det finns en strävan att forskningen ska 

åstadkomma förändring. Denna inriktning följer inte denna studie utan den konventionella 
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etnografiska ansatsen används som understryker förståelsen för det studerade fenomenet 

(Nordevall, E, Möllås, G & Ahlberg, A, 2009). Däremot så har normalismens syn ett tydligt 

inslag i etnografisk forskning och något som även denna studie har vilket innebär att etnografin 

önskar studerar fenomen i sin naturliga form. Detta betyder att etnografen har en vilja att 

bibehålla sakerna på fältet i sin naturliga form utan att störa och göra intrång. Om forskaren 

utgår från naturalismen så får denne ett inifrånperspektiv som skapar ett djup och en förståelse 

för det studerade fenomenet ute på fältet. Forskaren ges möjlighet att se saker och ting som de 

verkligen är utan att störa den naturliga miljön (Denscombe, 2016).   

6.2  Urval och tillträde till forskningsfältet 
Urvalet när det gäller skola och ålder på eleverna grundar sig på flera parametrar. En av dessa 

parametrar runt urvalet var att finna elever med elevassistent vars undervisning sker i ordinarie 

klassrum under hela skoldagen. Syftet är att beskriva samspel vilket innebär att elever med 

elevassistent bör finnas i lärmiljön där sampel sker. Om en elev med elevassistent får sin 

undervisning enskilt sker inget samspel med de valda aktörerna som studien har för avsikt att 

studera. Valet av skola och ålder på eleverna gjordes utifrån skolorganisationens utformning. 

Traditionellt bedrivs undervisningen i mera sammanhållande klasser och i en och samma 

undervisningslokal på låg- och mellanstadiet. Rent organisatoriskt underlättar detta att göra 

observationer och följa undervisningen som bedrivs.    

 

Att få tillgång till och access till undervisningen, lärarna, elevassistenterna och eleverna är för 

denna studie av vikt och en grundläggande del i en etnografisk studie (Kullberg, 2014). Första 

steget för att få access till forskningsfältet togs genom en kontakt med rektorn där jag helt enkelt 

gick till skolan och knackade på vid rektorsexpeditionen. Frågan till rektorn på skolan var om 

det fanns någon möjligheten att få genomföra en studie med fokus på elevassistenter, samspel 

och lärmiljö på hans skola. Rektorn på skolan var efter första samtalen positivt inställd och vi 

bestämde en tid för ett gemensamt möte. Syftet med mötet var att på ett fördjupat sätt presentera 

studiens syfte och mål. Rektorns positiva inställning till genomförandet av studien grundade sig 

i möjligheten att lyfta och synliggöra elevassistenternas betydelse på skolan.  En yrkesgrupp 

som enligt rektorn har en undanskymd roll på skolan. 

 

Vid detta inplanerade möte, gjordes förutom en fördjupad presentation av studiens syfte och 

upplägg, en kartläggning omkring vilka elever med assistentförstärkning som fanns på skolan 

och vilka av dessa som skulle kunna vara aktuella för mina observationer. Då min kännedom 
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på individnivå inte fanns på vald skola fick jag vara tydlig med att eleverna måste tillbringa sin 

skoldag i klassrummet så jag hade förutsättningar att observera undervisningen, lärare, 

elevassistenter och elever tillsammans. Förutom detta gjordes även en tidsplanering om 

förfrågan och samtycke till personalen, elever och vårdnadshavare omkring min närvaro som 

observatör i klassrummen och i undervisningssammanhang.  

 

Samtycket och informationstillfället riktat till personalen genomförde rektor utan min närvaro 

under ett arbetsplatsmöte på skolan. När personalen givit sitt samtycke till att jag får genomföra 

mina observationer i klassrum på skolan togs nästa steg i förberedelserna genom att informera 

vårdnadshavare och elever. Överenskommelsen runt samtycke och information till 

vårdnadshavare bestod i att formulerade ett brev där syftet med min närvaro presenterades. 

Brevet lämnades över till rektor som i sin tur vidarebefordrade till lärarna för att den vägen 

delas ut via veckobrevet hem till vårdnadshavare. När vårdnadshavare i de två klasserna tagit 

emot mitt brev togs en personlig kontakt per telefon med de vårdnadshavare som har barn med 

assistentförstärkande insatser. Anledningen till att enbart kontakta vårdnadshavare till de elever 

som har elevassistentsförstärkande insatser är att studiens riktning och intresse ligger just där. 

Övriga elever i klassrummet är inte av intresse för studien så av den anledningen valde jag och 

rektor att enbart ta personlig kontakt med vårdnadshavare för de elever som har elevassistent 

som ett särskilt stöd.   

6.3 Genomförandet av fältstudien och deltagande observationerna 
Tiden på fältet sträcker sig till 12 dagar, fördelade under 4 veckor. Sammanlagt blir det ungefär 

50 lektioners deltagande observationer. Skolan är en F – 5 skola med en grundsärskola 1-5 samt 

inriktning träningsskola 1-9. På skolan finns två fritidshems- avdelningar.  Det går ca 214 elever 

på skolan och det finns ett integrerat fritidshem och förberedelseklass. Skolan är en ”Grön flagg 

skola” vilket innebär att skolan jobbar med olika miljömål varje läsår. Eleverna som går på 

skolan kommer från närområdet i kommunens centralort och en minoritet av eleverna åker buss 

till skolan. Upptagningsområdet är mångkulturellt vilket den stora förberedelseklassen ger 

indikationer på. Kommunen i sig är liten och har bara två högstadieskolor men något fler låg- 

och mellanstadieskolor.  Antalen elever i de två klasserna som jag följt är 17 respektive 25 

stycken. Eleverna som jag följer är båda pojkar och går i åk 4 respektive åk 5 och de har båda 

diagnosen ADHD och den yngsta har även diagnos inom autismspektrum. Det är två manliga 

elevassistenter som denna studie har följt och de arbetar i åk 4 respektive åk 5. Båda 
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elevassistenterna har följt eleverna under ett antal terminer. Åldern på elevassistenterna är 22 

och 28 år. 

 

Som en inledande presentation av mig för klasserna, personalen och elevassistenterna gjorde 

jag tillsammans med rektor ett besök i de två klasserna åk 4 respektive åk 5. Rektorn 

presenterade mig och eleverna ställde frågor. Jag berättade för eleverna att jag gick på 

vuxenskola och att jag kommer till klassen för att besöka dem efter lovet. Vidare berättade jag 

att min närvaro i klasserna grundar sig på en nyfikenhet och önskan att se vad de får göra i 

skolan under en dag.   

 

Första två dagarna ute på fältet innebar att möta två helt olika klassrumskulturer. Detta märkes 

av både bland eleverna och bland lärarnas inställning och bemötande av min närvaro i 

klassrummet. Eleverna i klass 5 konstaterade tyst och stilla att jag var där, inga frågor inget 

kontaktskapande. Efter de fyra genomförda veckorna så har detta bestått. Klassrumsklimatet i 

klass 4 var inbjudande, eleverna tog kontakt, ställde frågor och uttryckte förväntan och spänning 

över min närvaro på flera olika sätt. Upplevde även en liknande skillnad runt personalens 

förhållningssätt gentemot min närvaro i klassrummen. Lärare som arbetade runt åk 4 berättade 

och beskrev skolans och klassens vardagsliv men i den andra klassen uppmärksammades knappt 

min närvaro.   

 

Efter de inledande dagarnas deltagande observationer var min insikt att jag måste komma så 

nära elev och elevassistent som möjligt utan att störa klassens vardagliga rutiner. Att komma 

nära utan att uppleva att man stör blev lättare och lättare allt eftersom jag fick kännedom 

omkring rutiner och rörelsemönster. Kännedom omkring rutiner och rörelsemönster gör att jag 

på ett mera strategiskt sätt kan välja min placering i klassrummet så observationerna kan ske 

både diskret och närgånget. Vidare upptäckte jag vidden och betydelsen av att höra dialogen 

mellan elev, elevassistent och lärare. Det är framför allt kommunikationen mellan 

informanterna som är viktig att höra för att observationerna ska lyckas gå på djupet. Trots denna 

strategi om att observera både diskret och närgånget och vikten av att ta del av 

kommunikationen som skedde var det näst intill omöjligt att riktigt uppfatta hela dialoger och 

samtal. Det händer så mycket i ett klassrum med elever som rör sig och pratar att det påverkar 

både närheten och koncentrationen hos mig som observatör.  
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Att genomföra min studie i två skilda klassrum och varvar observationerna dem emellan har så 

här i efterhand varit en fördel då bredd och variationen på lärandesituationer har skapats då två 

lärmiljöer har studerats.  Allt eftersom observationerna framskred blev det lättare och lättare att 

fokusera på samspelet mellan informanterna. Målet med observationerna var att se så många 

samspelssituationer som möjligt mellan elev, elevassistent, lärare och klass- kamrater. 

 

Utifrån antalet genomförda lektionsobservationer, två olika klassrum som observationerna 

genomförde i tillsammans med min egen kritiska hållning till mina egna observationer gör att 

generaliserbarheten för studien är hög.  Detta innebär att det datamaterial som samlats in är 

representativ för hur samspelet mellan aktörerna i studien har beskrivits (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall, 2015). Generaliserbarheten stiger också då jag i min resultatdel jämför studiens 

resultat med tidigare forskning (Denscombe, 2014). 

6.4 Pilotstudie  
Förberedande observationer gjorda vid två tillfällen vilket innebär att pilotstudien inte var så 

omfattande men gav dock några viktiga reflektioner och lärdomar. Till skillnad från studien 

som genomfördes på mellanstadiet genomfördes pilotstudien vid ett högstadium. Eleven och 

elevassistenten som observerades genomför sin skoldag till viss del i klassrummet men har 

också ett eget rum till sitt förfogande när de så väljer. Det är alltid på elevens önskningar som 

elev och elevassistent tillsammans genomför undervisning i enskilt grupprum.  

 

Under två förmiddagar följde jag elev och elevassistent runt till olika lektioner för att få en 

känsla över vad jag bör vara uppmärksam på vid mina deltagande observationer. Mitt mål var 

att observera närgånget men utan att störa och påverka det som sker i klassrummet eller 

samspelet mellan elev, elevassistent och lärare. Min erfarenhet efter denna pilotstudie är att det 

är svårt att vara så nära att man hör dialogen som utspelas mellan aktörerna.  

 

Följande reflektioner gjordes efter pilotstudien. Det är av vikt att ha kännedom om 

rörelsemönster i klassrummet för att jag som observatör ska ha närhet till alla möten som sker 

i och mellan mina informanter.  Det är svårt att veta hur nära jag ska befinna mig informanterna 

utan att störa och påverka, något som varje tillfälle och varje observation måste läsas av och 

bestämmas av mig allt eftersom. När informanterna rör sig i klassrummet, och jag som 

observatör har som ambitionen att vara nära, och rör mig  i samma rörelsemönster, skapar detta 

situationer som risker att informanterna känner sig utpekade. Mina rörelser skapar också 
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indirekt kontakt med övriga elever i klassrummet. Hur är det möjligt att undvika för mycket 

interaktion med övriga elever då det finns risk att mina observationer mister i kvalitét och riktas 

mot fel saker? Detta försvårar att genomföra observationer som ser detaljer och som är 

fokuserade på det valda fenomenet.  

 

Det är också av yttersta vikt att redan innan lektionen börjar befinna mig på plats i klassrummet. 

Uppstarten av en lektion är betydelsefull att observera för där förekommer många små 

samspelsmönster som kan påverka delar av undervisningen.   

 

Frågor som skapades i dessa två pilotobservationer var hur många tillfällen som jag måste 

närvara i klassrummet innan det känns okej att närma sig mina observationsinformanter. Att 

bara observera på håll och inte höra samtalen som sker mellan elev, elevassistent och lärare är 

inte tillräckligt utan min erfarenhet av pilotstudien är att jag behöver komma närmare än så för 

att skapa mening och förståelse för mitt valda fenomen. Centralt att se samspelet och hur 

undervisningen ger förutsättningar för samspel mellan olika aktörer.  

 

Att observera minspel och kroppsspråk säger också en del om samspelet i ett möte, vilket är en 

upptäckt som var värdefull att reflektera över. Hur nära två personer är vid ett samtal eller var 

personerna fäster sin blick säger också en hel del om samspelet. Klassens schema och andra 

praktiska saker är av vikt att ha kännedom omkring för att kunna planera och förbereda sig.  

6.5  Datainsamling   
Den etnografiska forskningsansatsen är en mellanmänsklig metod vilket innebär att forskaren 

integrerar med det fält som ska studera (Aspers, 2011). Jag integrerar med fältet genom att 

befinna mig i klassrummet, mitt i skolans vardag. Patrik Aspers (2011) lyfter fram att det 

etnografiska arbetet till sin karaktär är en social interaktion vilket gör att deltagande 

observationer passar mycket väl i en etnografisk forskningsansats. Resultatet som redovisas i 

denna studie utifrån den insamlade empirin anser jag är av god kvalitet och beskriver samspelet 

som sker mellan aktörerna i studien. Detta gör att validiteten är god (Elvstrand, Högberg & 

Nordvall, 2015). Vid insamlandet av empiri har jag som forskare varit noggrann i att använda 

den forskningsmetod jag uttryckt att studien använder sig av. Detta gör att det resultat som 

presenteras inte är slumpmässiga utan ska förstås som en beskrivning av den skolvardag som 

informanterna i studien befinner sig i. På detta sätt är studiens reliabilitet hög och resultatet 

tillförlitligt (Denscombe, 2016).  
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Att enbart välja deltagande observation utan att filma i klassrummet grundar sig främst i att det 

är en begränsad kontext i klassrummet som ska studeras. Detta gör att användandet av en 

filmkamera i klassrummet skulle vara utpekande när den skulle var riktad åt ett å samma håll, 

mot elev med elevassistent, under hela lektioner och under alla observationstillfällen. Min 

bedömning att inte använda filmkamera grundar sig på att det skulle vara oetiskt att så 

uppenbart peka ut en så begränsad och liten kontext i ett så stort sammanhang som en hel 

skoldag.  

6.6 Deltagande observation och fältanteckningar 
Denna studie kommer att använda sig av deltagande observationer som datainsamlingsmetod. 

Deltagande observation är en diskret datainsamlingsmetod och passar mycket väl när man vill 

observera ett avgränsat fenomen som det särskilt stödets utformning i form av en elevassistents- 

förstärkande insats (Denscombe, 2016). När observationerna inleds startas de oftast med att 

observatören inte är allt för selektiv i sina observationer. Vilket innebär att observatören först 

skaffar sig en helhetskänsla för att senare avgränsa observationerna mot mera detaljerade 

observationer, detta kallas för att göra holistiska observationer (Denscombe, 2016).  

 

Anledningen till att denna studie använda sig av holistiska observationer är att forskaren vill se 

helheten och förstå bakgrunden innan mera detaljer och händelser studeras. För denna studie 

innebär detta att först se vad som händer i klassrummet i stort, hur undervisningen i stort bedrivs 

och iscensätts. Nästa steg är att utifrån forskningsfrågorna och syftet fördjupa de deltagande 

observationerna för att titta på detaljer runt elevernas samspel i lärmiljö. Observationen flyttar 

då över från den mera breda synen till ett mera specifikt område och inriktning (Denscombe, 

2016). Aspers (2011) menar att när observatören ute på fältet blir förtrogen med sammanhanget 

som studeras så kallar han detta för att skaffa sig förstahandserfarenhet.  

 

Fältanteckningarna och skrivandet är den etnografiska forskningsprocessens främsta 

arbetsverktyg och måste föras omgående vid observationstillfällena (Denscombe, 2016). Att 

sedan göra fältanteckningar som är beskrivande är själva kärnan i etnografiska 

fältanteckningarnas utformning. Beskrivningarna skall innehålla vad som sägs, i vilka 

sammanhang det sker, miljöbeskrivningar, intryck, helhet, bakgrund och inte minst måste 

fältanteckningarna som görs rikts mot fenomenet som ska studeras.  Fältanteckningarna måste 

förse forskaren med både en översikt och ett djup runt det studerade fenomenet (Aspers, 2011). 
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Denna översikt och djup i beskrivningarna skapas genom tre steg i skrivprocessen. Först 

handskrivna fältanteckningar, sen renskrivning vid datorn och i det sista steget genomläsningar 

för ytterligare reflekterande.  

 

En reflexiv hållning innebär att forskaren vid en etnografisk observation integrerar intimt med 

fältet. Detta innebär att forskaren skall ha en vilja att granska och vara kritisk till sitt eget seende. 

Det är därför av vikt att vid fältanteckningar som utgår från den etnografiska forskningsansatsen 

framhålla vad jag som forskare tänker före, under och efter själva observationerna. Skrivandet 

är centralt i detta skeende och den reflexiva hållningen skapas genom att forskaren använder 

skrivandet för att bli medveten om hur observationen styrs av det som forskaren tror sig veta i 

förväg (Arvastson & Ehn, 2009). Jag anser att mitt tillvägagångssätt runt observationer och 

fältanteckningar tillsammans skapade en pågående process vilket gör att min reflexiva hållning 

till mitt material var gott. Detta gjorde det också lättare att hålla fokus på det fenomen som jag 

utifrån syfte och frågeställningar skulle göra vilket gör att validiteten är god.  

 

Det finns fler sätt att arbeta med fältanteckningars och observationers vetenskapliga kvalité och 

trovärdighet. Helena Elvstrand (2009) beskriver ”tjocka” fältanteckningar vilket innebär att de 

ska vara så fylliga och så detaljerade som möjligt. Detta innebär att fältanteckningarna skrivs 

om några gånger, från att vara snabbt nerskrivna observationer till att så snart i anslutning till 

observationerna renskrivas och utifrån detta görs fältanteckningarna mera beskrivande till sin 

karaktär. Skrivandet i detta skede är till för att reflektera och förbättra de deltagande 

observationerna. Fördelen med detta tillvägagångsätt är att forskaren parallellt i 

skrivandeprocessen går mellan analys och observationer vilket resulterar i att nya frågor ställs 

till materialet. Detta höjer kvalitén på observationerna när frågor uppstår och fördjupar 

observationen vid nästa observationstillfälle. Detta innebär att i fältanteckningarna skrivs inte 

bara det direkt observerbara ner utan anteckningarna blir tjockare när även tolkningar och 

reflektioner görs när fältanteckningarna skrivs om några gånger (Elvstrand, 2009).  

6.7 Bearbetning och analys 
I en etnografisk studie vill forskaren beskriva det observerbara utifrån syfte och frågeställningar 

och sedan omvandlas detta till ett vetenskapligt material (Arvastson & Ehn, 2009). En 

etnografisk forskare är integrerad med fältet och utifrån detta är forskarens ambition att skapa 

mening vilket innebär en sträva efter att förstå varför aktörer handlar som de gör. När forskaren 

är ute på fältet och varvar analys och deltagande observationer innebär detta att forskaren 



26 
 

kommer till insikt att vissa delar behöver mera uppmärksamhet medan andra delar kan 

forskaren släppa helt. Gradvis på detta sätt så byggs förståelse och mening upp under 

forskningsprocessens arbete. En tolkningsprocess av detta slag innebär att forskaren pendlar 

fram och tillbaka mellan olika steg i skapandet av mening (Aspers, 2011).  

 

Tolkningsprocessen är ett sätt att gå mellan det lilla och det stora vilket innebär att man 

använder sig av den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär en process där 

delar förstås i förhållande till helheten och omvänt (Aspers, 2011). När en forskare som har 

etnografisk ansats använder sig av den hermeneutiska cirkeln finns det inga styrda kriterier för 

själva tolkningsprocessen utöver själva cirkeln (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). Detta 

innebär att forskaren skapar mindre delar utifrån det insamlade datamaterial, går mellan 

observationer, fältanteckningar och analys som sen sätts samman i tolkningen där den 

beskrivande etnografiska forskningsansatsen skapar helheten. Den hermeneutiska cirkeln 

används i denna studie utifrån det växelspelet som studien använt sig av mellan deltagande 

observationer, fältanteckningar, skrivprocess och analys och tillbaka till deltagande 

observationer.  

 

När en forskare gör deltagande observationer innebär det att forskaren bättre vill förstå 

forskningsfältet och det gör forskaren genom att skriva fram aktörernas handlingar utifrån 

gjorda observationer. På detta sätt är det lärarna, assistenterna och elevernas handlingar som 

analyseras, bakgrunden och syftet till handlingen är inte möjligt att analysera. Detta gör att 

Helena Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2015) beskrivning av tolkningar av 

första graden där forskaren skriver fram aktörernas handlingar är användbar för denna studie. 

Aktörernas handlingar utifrån tolkningar av första graden observationer innebär i analysen att 

beskrivningar av det direkt observerbara. Detta görs i studien i direkt anslutning till 

klassrummet och skolans vardag genom de handskrivna fältanteckningarna.  

 

När sen forskaren skapar fördjupad förståelse över det studerade fenomenet skapas tolkningar 

av andra graden vilket innebär för denna studie att vid renskrivningen av fältanteckningarna 

inte enbart skriva rent utan även göra tolkningar av de handskrivna fältanteckningarna. 

Genomförandet av tolkningar av andra graden har konkret gått till genom att vid skrivarbetet 

vid datorn dela in papperet i två kolumner. En kolumn för att renskriva fältanteckningarna i och 

en kolumn för att skapa en fördjupad förståelse för studiens valda fenomen. Genom att använda 

begrepp och vetenskapliga teorier kommer forskaren bort från det invanda och självklara som 
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beskrivs i första graden av tolkningar och kan se på fenomenet med fördjupad förståelse vilket 

innebär att forskaren gör andra grandens tolkningar (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015).   

 

Denna studies analys är uppbyggd utifrån lektionssekvenser som kan förstås som observerbara 

aktiviteter i klassrummet och observerbart samspel i klassrummet. Analysen har riktats mot de 

fyra lektionssekvenser uppstart, igångsättning, genomförandet och avslut av aktivitet. Samspel 

ska förstås som möten mellan studiens informanter. Med aktivitet menas allt som händer i ett 

klassrum.  Med andra ord kommer analysen att byggas upp utifrån en beskrivning av olika 

lektionssekvenser och aktörernas samspel i aktiviteten. För att studera samspelet utgår denna 

studie ifrån aktiviteter som sker i helklass, eget arbete, i par eller grupp arbete. Med pedagogiska 

aktivitet menas till exempel samtal, lektionssamlingar, instruktioner, högläsning, övergångar, 

film, reflektion, repetition, genomgångar, att lyssna, att skriva eller att lösa problem. Detta är 

exempel på konkreta lärandesituationer och som är observerbara.  

6.8  Etiska aspekter  
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ur skriften God forskningssed har använts som 

etisk vägvisare i denna studie. Att i sin studie utgå från de forskningsetiska principerna handlar 

om att som forskare hålla sig till givna normer som är fastställda och ska gälla mellan forskare 

och undersökningens informanter. Individskyddskravet är den viktigaste principen och en 

bärande etiska del när det gäller närheten till sina informanter. Att inte på något sätt utsätta 

någon informant för fysisk eller psykisk skada är grunden i all forskningsetiska överväganden. 

Etiska aspekter på studien är viktiga för att studien ska få kvalité och trovärdigheten att stiga. 

Ett exempel runt denna genomförda studie där individskyddskravet användes var vid valet att 

inte filma informanterna därför informanternas vardag skulle påverkas i för stor omfattning och 

filmandet skulle vara för utpekande för de informanter som studien följer (Vetenskapsrådet, 

2017). 

 

Det finns samtyckeskrav och informationskrav vilket denna studie varit noggrann med att 

genomföra utifrån givna normer och regler. Informationskravet har varit tydligare och mera 

framträdande till förmån för samtyckeskravet. Informationskravet har riktat sig till hela klasser, 

hela arbetslag och till vårdnadshavare. I informationsbrevet ut till berörda klassers 

vårdnadshavare innehöll en samtyckesdel där vårdnadshavare uppmanades att ta kontakt med 

mig eller rektor om där fanns oro och frågor att ställa runt min närvaro i klassrummet 

(Vetenskapsrådet, 2017).  
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Syftet med studien är att synliggöra och beskriva samspelet i lärmiljön så utifrån syftet är det 

inte eleverna i sig som jag observerar utan det är hur personalen, lärarna och elevassistenterna 

organiserar och samverkar i lärmiljö. Trots detta kommer min närvaro i klassrummet att vara 

mera närgånget för de elever som har elevassistent vilket gjorde att beslutet att personligen 

kontakta vårdnadshavare och tydliggöra syftet med min närvaro var viktig. Jag beskrev för 

vårdnadshavare att det inte är explicit deras barn jag studerar utan att det är ett samspel mellan 

flera faktorer. Detta var betydelsefullt så vårdnadshavare kunde möta deras barn med rätt 

information om barnen ställde frågor eller berättade hemma omkring min närvaro i 

klassrummet. Att ha frågat om samtycke hos eleverna som har elevassistent som ett särskilt stöd 

valde jag att inte göra på grund av att en sådan fråga skulle vara utpekande. Anledningen 

grundar sig i att det inte är elevernas agerande eller deltagande i sig som är studiens syfte utan 

det är samspelet som personalen i skolan skapar som är fenomenet som studien studerar.   

 

Att genomföra deltagande observationer i ett klassrum påverkar elever och personal som är i 

rummet. Detta uppmärksammas tydligas genom att både elever och personal ställer frågor 

omkring min närvaro, mina fältanteckningar och min bakgrund. Min närvaro var sanktionerad 

hos och av rektor, mentorer och elevassistenter för de två klasser jag genomfört observationer 

i. Men det fanns ytterligare personal som inte lika tydligt fått tagit del av informationen om min 

närvaro i klassrummen vilket gjort att frågor ställts. I dessa situationer fick jag ta mig tid att 

förklara varför jag förde fältanteckningar under lektionerna och syftet med mina observationer.  

 

Vid kvalitativa analyser som den etnografiska så är forskaren själv det främsta verktyget för 

datainsamling och analysarbetet. När forskaren är en längre tid på fältet är risken mindre att 

denne ska påverka insamlandet av data på något sätt men förtrogenhet kan även vara en svaghet 

när vänskapsband till informanterna kan växa fram. Vänskapsband som skapades var svårt att 

förhålla sig till ute på fältet, både när det gäller mot barn men även till personal. Det var en 

uppenbar skillnad i hur informanterna och deltagarna ute på fältet förhöll sig till mig som 

deltagande observatör. Några vuxna i verksamheten ignorerade mig och några samtalade, 

informerade, frågade och närmade sig mig med olika typer av berättelser.  

 

Ibland kan kontaktskapande vara så subtilt som snabba ögonkast och snabba nickningar genom 

klassrummet. Vid ögonkontakt från lärarens sida så upplevde jag en känsla av att läraren ville 

ha mitt godkännande eller gillande. Ögonkontakten som skapades, och till viss del mitt 
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kroppsspråk, bekräftade sedan i sin tur det agerandet som just i stunden skedde i klassrummet. 

Kan detta ha påverkat mina observationer i någon riktning är den viktigaste frågan att ställa sig. 

Min slutsats är att fenomen jag observerat inte har påverkats av det kontaktskapande som är 

oundvikligt att det uppstår när man befinner sig ute på fältet.  

 

Ur ett etiskt perspektiv ställs det höga krav på att känslig data behandlas konfidentiellt och 

varsamt. Detta ställdes på sin spets när två olika personer, vid två olika tillfällen ber att få läsa 

mina fältanteckningar. Vid en sådan förfrågan tvingades jag att tydligt och rakt säga nej. 

Däremot erbjöds personalen att få en muntlig berättelse omkring fältanteckningarnas innehåll 

(Denscombe, 2016).  
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7 Resultat   
Syftet med denna studie är att beskriva vad som sker kring elevers samspel i lärmiljön när de 

har ett särskilt stöd i form av en elevassistent. Elevens samspel i den pedagogiska aktiviteten 

delas in i följande lektionssekvenser uppstart, igångsättning, genomförande och avslut av 

aktivitet. Valet av dessa lektionssekvenser grundar sig på att det är lätt att strukturera och belysa 

samspelet utifrån var i lektionen den pedagogiska aktiviteten observeras. Lektionssekvensen 

uppstart av lektion innebär beskrivningar av samspelet vid instruktioner, genomgångar och 

andra pedagogiska aktiviteter som lektionen startas med. Lektionssekvens igångsättning av 

aktivitet innebär den del av lektionen där den pedagogiska aktiviteten ska påbörjas och vad som 

sker i samspelet mellan aktörerna vid dessa tillfällen. Igångsättning av aktivitet kan ske i 

helklass, enskilt eller i par/grupp.  Lektionssekvens genomförande av aktivitet är en beskrivning 

av samspel som sker när fokuseleverna befinner sig i ett genomförande av en arbetsuppgift. 

Denna lektionssekvens är det mest omfattande och beskriver många olika lektionssituationer. 

Lektionssekvensen genomförande av aktivitet kan ske i helklass, eget arbete eller i par och 

gruppaktiviteter. Den sista lektionssekvensen som denna studien beskriver samspelet i är när 

den pedagogiska aktiviteten avslutas. I resultatdelen kommer de två elever som ingår i studien 

att benämnas som fokuselever.    

 

De två fokuselever som ingick i studien tillbringar hela dagen i sin ordinarie klass. Inte vid 

något tillfälle går elev och elevassistent till något enskilt grupprum eller på annat sätt genomför 

egen undervisning. Enbart vid förflyttningar från skolan till annan lokal utanför skolområdet 

går fokuselev och elevassistent efter övriga klassen, dock inte vid alla tillfällen. I klassrummet 

sitter båda eleverna längst bak i klassrummet. En elevassistent sitter alltid på en egen stol 

bredvid sin elev och den andra elevassistenten sitter i en egen bänk som är placerad bredvid 

fokuseleven. Elevassistenterna anpassar inget skolmaterial och de ansvarar inte i något 

genomförande av undervisning i helklass, mot grupper av elever eller mot sin egen elev. Ingen 

av de två fokuseleverna är rörliga elever, och med det menas att de rör sig runt i klassrummet 

och integrerar med klasskompisar, så det uppstår orosmoment och störningar för övriga elever. 

Med några få undantag är fokuseleverna i skolan varje dag.   

7.1  
Resultatet kommer att presenteras utifrån de, för denna studie, aktuella aktörers samspel. 
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7.1.1 Fokuselevens samspelar med läraren  

Exemplet från fältanteckningarna nedan visar ett tillfälle när läraren har inlett lektionen med en 

stunds högläsning i helkass. Fokuseleven A sitter i sin bänk med elevassistenten på sin högra 

sida. Han har huvan på sin munkjacka uppe och lutar sig ner över sin bänk och ritar. 

08,24 

Läraren slutar med högläsningen, klassen samtalar om läst kapitel. Fokuseleven A sitter i bänken, 

fortsätter rita, vilket han gjort under hela högläsningen.  Elevassistenten sitter till höger bredvid A. 

08,27 

Instruktionerna skriver läraren på tavlan. Klassen samtalar, A räcker upp handen – fick inte säga 

något. 

08,29 

A reser sig och hämtar en dator, några sekunder innan läraren uppmanar klassen att hämta varsin 

dator i dataskåpet. Klassen skriver fabler. Elevassistenten och A tittar på dataskärmen. 

 

Detta är ett exempel på en lektionsstart där fokuseleven har kontroll över och kännedom om 

inledningen på lektionens aktivitet. Samspelet är mellan fokuseleven och lärarens 

helklassintroduktion och genomgång av aktiviteten eget arbete. Fokuseleven lyssnar och tar del 

av lärarens instruktioner riktad till hela klassen. Eleverna ska skriva en text och lektionen inleds 

med att lärare instruerar hela klassen både muntligt och skriftligt. Exemplet visar på hur 

fokuseleven samspelar med det innehåll och den aktivitet som övriga elever i klassen deltar i. 

Fokuseleven ligger steget före genom att agera och hämta dator först av alla i klassrummet. 

Elevassistenten befinner sig på sin stol bredvid fokuseleven, är inte delaktig i uppstarten av 

aktivitet i klassrummet och inte heller sker det något samspel mellan fokuseleven och 

elevassistenten.  

 

Detta exempel lyfts i resultatdelen fram av den anledningen att det för båda fokuseleverna alltid 

är läraren som genomför lektionernas uppstart och ger både fokuseleverna och elevassistenterna 

information om lektionens upplägg och genomförande. Elevassistenten är alltid, hos båda 

fokuseleverna passiva och har ingen roll i uppstarten och introduktionen av lektionens innehåll. 

Detta gäller vare sig aktiviteten är en ensamaktivitet, helklassaktivitet eller klassen ska arbeta i 

grupp eller par, alltid läraren som ansvarar. Fokuseleverna lämnar inte klassrummet eller på 

annat sätt får instruktioner enskilt. Samspelet vid uppstart av lektion är för fokuseleverna alltid 

i relation till klasslärare och det som sker och planeras i helklassen i stort.  
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7.1.2. Samspel mellan fokuselev och elevassistent vid igångsättning av aktivitet 

I detta exempel fortsätter lektionen och nu ska eleverna arbeta enskilt med den arbetsuppgift de 

fått introducerad av läraren. Då fokuseleven är tillbaka och sitter på sin plats vid bänken med 

datorn och startar upp datorn inleds samtalet med elevassistenten. Dessa fältanteckningar är ett 

exempel på hur aktivitets igångsättande kan gestalta sig.  

08,29 

Fokuselev A och elevassistenten tittar tillsammans på skärmen, elevassistenten pekar, A letare efter 

rätt fil på datorn. Dom småpratar lite men jag har svårt att höra exakt vad de säger trots att jag sitter 

enbart ca 1 m ifrån A och elevassistenten. Hör orden ”fabler” och ”borta”. A klickar på datorn, 

”krokodilen vs hunden” ser jag att A´s arbete heter. Elevassistenten öppnar läroboken som han har 

i sin hand.  

 

Fokuseleven är aktiv och på ett mycket tydligt sätt involverad för att komma igång med sin 

aktivitet och arbetsuppgift. Samspelet mellan fokuseleven och elevassistenten är tydligt 

observerbart genom verbal kommunikation i form av instruktioner och vägledning.  

 

När det gäller fokuselevernas eget arbete vid sin egen bänk är det ett tydligt mönster som visar 

sig i klassrummet. Inte under någon av de dagar som observationerna genomfördes tog någon 

av fokuseleverna kontakt med klassläraren för att förtydliga instruktioner eller ställa frågor hur 

de ska komma vidare i sitt eget arbete.  Där fokuseleverna ber om stöd vänder de sig alltid till 

elevassistenten. Vid några tillfällen är det elevassistenten som frågar läraren om råd om denne 

inte har svar att ge på fokuselevens fråga. Det är alltid elevassistenten som ansvarar för 

igångsättningen för båda fokuseleverna och att eleven börjar arbeta med arbetsuppgiften. Det 

finns inte någon lärare som kontrollerar att fokuseleverna kommit gång med sitt arbete eller att 

de förstått instruktionerna.   

7.1.3. Elevassistentens samspel vid genomförandet av eget arbete 

När fokuseleven har kommit igång med arbetsuppgiften är det genomförandet av aktiviteten 

som observeras. Här visar fältanteckningarna ett tillfälle när fokuseleven och elevassistenten 

inledningsvis samspelar i genomförandet av aktiviteten eget arbete.  

08,35  

Fortfarande rubriken framme på dataskärmen och har skrivit två rader. Elevassistenten assisterar, de 

samtalar. Fokuseleven ställer frågor, elevassistenten svarar. 

08,37 

Samtalar, skrivandet avtar. Elevassistenten berättar, kommunicerar och säger ”fattar du vad jag 

menar?”, hör fragment, elevassistenten säger ”En dag så såg han en krokodil”. 
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08,39 

Tystnad, elevassistenten tittar rakt fram. A suck, ljudligt, elevassistenten tittar på skärmen igen. 

Elevassistenten fixar med datorn och skriver på tangenterna.  

 

Samspelet mellan elevassistenten och fokuseleven kan beskrivas som att elevassistenten svarar, 

samtalar, instruerar och vägleder genom aktiviteten. Elevassistenten fungerar som ett praktiskt 

stöd i att producera texten på datorn och få ordning på tekniken. Fokuseleven tar stöd av 

elevassistenten att hitta rätt fil och den text som redan finns sparad på datorn. Fokuseleven läser, 

skriver och ställer frågor om innehållet och utformningen av texten till elevassistenten. Detta 

exempel beskriver samspelet mellan fokuselev och elevassistent när ett eget arbete skall 

genomföras och visar tydligt vilken betydande funktion elevassistenten har för specifikt dessa 

lärandesituationer.  

 

Vid igångsättningen av aktiviteten i klassrummet visar fältanteckningarna att samspelet 

fungerar mellan fokuseleven och elevassistenten och att ett skolarbete inleds och fungerar en 

bit in i genomförandet. Det som ovan exempel dock visar är när väl arbetet fortgått en tid och 

fokuseleven är i genomförandefasen tappar både fokuselev och elevassistenten tråden och 

skolarbetet avtar eller till och med avslutas. Detta är ett kritiskt tillfällen där lärarens samspel 

med både fokuseleven och elevassistenten uteblir och som får konsekvenser för hela aktiviteten 

och möjligen för hela lektionen.  

7.1.4. Lärarens samspel uteblir med fokuselev 

Nästa exempel visar på hur fältanteckningarna beskriver samspelet mellan fokuseleven och 

läraren vid genomförandet av aktiviteten eget arbete.  

08,46 

För fokuseleven A står skrivandet still, ingenting av texten byggs ut. Leker/klickar lite med datorn. 

Elevassistenten samtalar, hör hur elevassistenten försöker skapa meningar tillsammans med A och 

elevassistenten pekar på skärmen. Lärare går förbi framför A och elevassistenten där de sitter och 

arbetar utan att titta eller stanna till vid A eller elevassistenten.  

 

Samspelt mellan fokuseleven och läraren i klassrummet är noterat i ovan fältanteckning genom 

att läraren ”går förbi” och ”tittar på” fokuselev. Exemplet visar på att samspelet och 

kommunikationen mellan lärare och fokuselev uteblir. Det finns ett tydligt mönster genom hela 

studien hur elevassistenterna får ta allt ansvar för genomförandet av alla arbetsuppgifter där 

fokuseleverna ska arbeta enskilt med eget arbete.  
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7.1.5 Elevens färdiga arbetsuppgift och lärarens brist på samspel 

När aktiviteten eget arbete ska avslutas är detta en beskrivning av samspelet mellan fokuselev, 

elevassistent och lärare. Exemplet visar också hur elevassistenten har en praktisk roll runt den 

färdiga arbetsuppgiften. Fältanteckningarna illustrerar också hur iPaden utgör en egen aktivitet 

för fokuseleverna, detta är igenkännande hos båda fokuseleverna. 

08,57 

Elevassistenten uttrycker till fokuselev A, ”behöver bara var så där, tror jag”. Hör inte vad A svarar, 

sitter med händerna över sina kinder. Elevassistenten skriver på datorn. Läraren befinner sig vid 

bänkraden framför men ingen blick eller annat mot varken A eller elevassistenten. 

08,59 

Elevassistenten reser sig för att gå och hämta utskriften av texten, kommer tillbaka och ber A ”tryck 

en gång till” för att få texten utskriven. Lärare går förbi, tittar på A. Lärare fortsätter, går genom dörr 

till höger om A in i grupprummet.  

09,01 

A tar fram iPad och datoren har plockats bort av elevassistenten. Elevassistenten går ut ur 

klassrummet och väntar på att A:s text ska skrivas ut. Blir nått krångel, måste logga in på datorn 

igen. A inte delaktig alls i att få texten utskriven, A tittar i iPad med hörlurar på. Elevassistenten 

ordnar med utskriften av texten. 

09,05 

Övriga elever i klassen arbetar på med sin text, hör hur flickan i bänken framför mig klickar på 

tangenterna på datorn.  

 

Fokuselevens genomförande av pedagogisk aktivitet avslutas tidigare än övriga elever i 

klassrummet. Att skriva ut texten och den färdiga produkten har elevassistenten ensamt ansvar 

i. Utifrån denna beskrivning av elevassistenternas ansvar i fokuselevens slutprodukt får inte 

fokuseleverna någon feedback, dialog eller respons från lärare runt sin text och lärande. Detta 

mönster finns både vid igångsättning av aktivitet och vid genomförandet av aktivitet när det 

handlar om eget arbete. Elevassistenten åtgärdar tekniskt krångel allt medan fokuseleven ägnar 

sig åt att titta och lyssna på iPaden. Fokuseleven lämnar den, för klassen och av läraren, 

planerade aktiviteten för att ägna sig åt en egen, iPaden. Detta är ett tydligt mönster i hur 

avslutningen av aktiviteten eget arbete beskrivs i fältanteckningarna. 

7.1.6. Elevassistentens samspels försök att avbryta fokuselevens egen aktivitet 

Lektionssekvensen genomförandet av aktivitet är samspelet som sker när fokuseleven befinner 

sig i en arbetsuppgift. I detta exempel har läraren avslutat en helklassgenomgång och eleverna 

skall arbeta med ett eget arbete. Observationerna visar att det inte bara är efter genomförd 

aktivitet i klassrummet som iPaden används utan även vid igångsättningen av en aktivitet  
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11,02 

Elevassistenten rör sig i klassrummet. Hjälper andra elever.  

11,04 

B spelar spel på iPad, använder inga hörlurar. Elevassistenten tillbaka i bänken bredvid B. Uppfattar 

det som att elevassistenten genom små försökt till interaktion med B vill locka honom att arbeta med 

arbetsuppgifterna.   

11,09 

Lite högre ljudnivå i klassrummet nu. Elevassistenten fortsätter att vika över läroboken mot B och 

B ruskar på huvudet. Kan inte höra att något av samtalet.  

11,12 

B arbetar i svenskboken igen. Elevassistenten pekar, B skriver.  

11,17 

Arbetet fortgår, B läser och skriver, elevassistenten inte så aktiv då B arbetar självständigt. När 

arbetet är klart gör B och elevassistenten hige five, slår i en rörelse ihop händerna.  

11,20 

B återgår till att spela spel i iPaden.  

 

Ett tydligt mönster för båda fokuseleverna är hur iPaden används under lektionstid. Många 

fältanteckningar visar på hur iPaden används vid lektionernas uppstart och vid igångsättning av 

aktivitet.  I exemplet ovan används iPaden av fokuseleven en lång tid in i genomförandet av 

lektionen och även innan aktiviteten avslutas av lärare har fokuseleven återgått till iPaden. När 

övriga elever fortsätter med arbetsuppgiften och aktiviteten befinner sig fokuseleverna i en icke 

lärande situation tillsammans med iPaden. Observationerna visar hur fokuseleverna är 

ensamma och isolerade i sitt användande av iPad såtillvida att varken lärare eller elevassistenter 

är delaktiga och samspelar med eller runt användandet av iPaden. Med andra ord finns det ingen 

pedagogisk planering runt användandet. I exemplet ovan går fokuseleven från egen aktivitet i 

iPad till ett genomförande av aktivitet utifrån lärares instruktioner varpå han strax återgår till 

att titta i iPad.  

 

Denna beskrivning ur fältanteckningarna illustrerar förutom iPadens användande hur 

elevassistenten och fokuseleven visar på samspelsmönster som knappt är märkbara. Dessa 

försökt att få eleven att avsluta den egna aktiviteten är svåra att observera. Elevassistenten små 

interaktionsförsök har som ambition att avbryta fokuselevens egen aktivitet i Ipaden. Detta för 

att följa de instruktioner läraren givit till klassen runt undervisningens genomförande.   
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7.1.7 Samspel mellan fokuselev och klasskamrat – en paruppgift 

Lektionssekvensen genomförandet av aktivitet är ett intressant lektionssekvensen där många 

samspelsmöjligheter, lärandesituationer och kommunikations möjligheter uppstår. I detta 

exempel ska fokuseleven och klassen arbeta i två och två. Fältanteckningarna illustrerar 

samspelet mellan fokuselev och klasskompis.  Vad som inte framgår direkt men som 

fältanteckningarna också visar är att i denna situation är eleverna förberedda på arbetsuppgiften, 

de ska i par samtala omkring ett problem i matematik som de inledningsvis reflekterar enskilt 

omkring. 

08,28 

Fokuselev A frågar klasskamraten ”har du inte skrivit något?”. Pojkarna jämför hur mycket de 

skrivit ”jag tänkte så här” säger klasskompisen. Assistenten instruerar kort, läraren också där vid 

elevernas bänk och pojkarna har precis upptäckt att de tänkt lite olika. A redovisar, pekar och visar 

klasskamraten hur han gjort. Eleverna använder linjalerna för att klia sig själva på ryggen, 

klasskompisen började. A gör lika. A redovisar, pratar och det blir lite redovisning inför 

elevassistenten. Klasskamraten visar ryggen med blåmärken. Åter fokus på matematiken, A tillbaka 

i hur han räknat sitt problemtal i matematiken. ”ja, men jag tänkte så här” säger klasskamraten.  

08,32 

Kommer fyra stycken elever från grupprummet in i klassrummet. A och klasskamraten fortsätter, A 

tittar och skriver i matematikboken.  

08,33 

Läraren ”nu ska vi gå igenom” klasskamraten och A fortsätter prata lite.  

08,34 

Krångel för läraren att få igång datorn och tekniken. Läraren uppmanar klassen att slå upp sidan 90 

i boken. A svarar på lärarens fråga rakt ut mot klassen, utan någon mottagare direkt att ”vi har redan 

det”. Han menar att eleverna har redan sidan 90 uppslagen.  

 

Detta visar på ett tillfälle när samspelet fungerar väl mellan fokuselev och klasskamrat. 

Samspelet mellan eleverna fungerar så väl att elevassistentens närvaro blir att observera och 

vid några tillfällen bekräfta och visa intresse för arbetet pojkarna gör. Läraren är under en kort 

stund också en del av samspelet. Eleverna lyckas hålla kvar lärandet i matematikuppgiften trots 

aktiviteten med linjalen.  Detta är ett återkommande lektionsupplägg som är väl känd av 

eleverna och kallas för EPA, eleverna jobbar först ensamma, sen i par och sen i helklass. 

 

Ytterligare ett exempel på genomförandet av aktivitet där fokuseleven ska samspela med en 

klasskamrat är följande beskrivning. Fortfarande en matematiklektion och eleverna ska efter 

lärarens genomgång av förstoring och förminskning arbeta två och två.   

09,04 
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Genomgången slut och lärare instruerar klassen i att arbeta i matematikboken, A fixar med limstiftet. 

Elevassistenten instruerar och visar A i arbetsuppgiften i boken, pratar, A fortsätter greja med 

fingrarna som klibbar.  

09,06 

Gör tillsammans säger läraren och delar in klassen i par som skall arbeta tillsammans.  

Lärare tittar på elevassistenten och frågar om A ska jobba med klasskompisen till höger. 

Elevassistenten säger ”ja”  

09,08 

Klasskompis förflyttar sig och sitter mitt emot A vid A´s bänk. Elevassistenten instruerar A och 

klasskompis, arbetar genom att rita av sin egen penna i sin bok. Inget samtal mellan A och 

klasskompis.  

09,09 

Klasskompis ställer fråga om uppgiften, elevassistenten svarar, läraren är på plats vid pojkarnas bänk 

och instruerar klasskompisen. A grejar med sina fingrar och lim.  

09,13 

Klasskamraten klar med arbetsuppgiften. Samtalat några få gånger med elevassistenten som har varit 

närvarande vid pojkarnas bänk hela tiden, jobbar ensam. Elevassistenten ber klasskamraten att sätta 

sig vid sin egen bänk. A tittar nu i iPaden och har hörlurarna på med en schal lindad upp över halsen.  

09,15 

Övriga klassen samtalar och arbetar två och två med skala.  

 

Detta exempel visar på hur lärare och elevassistent inte ger något stöd till samspelet mellan 

fokuseleven och klasskamraten. Både elevassistenten och läraren är initiativlösa när det gäller 

att få till stånd någon form av samspel mellan fokuseleven, klasskamraten och 

lektionsaktiviteten. Läraren instruerar och vänder sig till klasskamraten och överlämnar på detta 

sätt till elevassistenten att ansvara för samspelet i par aktiviteten. Ingen ställer frågor till 

fokuseleven, ingen inleder något samtal med fokuseleven och ingen ger på något sätt några 

förtydligande instruktioner runt aktiviteten som ska genomföras som stärker samspelet mellan 

fokuselev och klasskamrat. Ansvaret för samspelet och genomförandet av par aktiviteten blir i 

slutändan elevernas och när det inte fungerar avbryter elevassistenten det gemensamma arbetet. 

Det är även tydligt att när så väl ett samspel initieras av läraren är det alltid klasskamraten som 

förflyttar sig till fokuselevens bänk, aldrig fokuseleven som förflyttar sig till en klasskamrats 

bänk. 

 

Utifrån de samlade fältanteckningarna och beskrivningar som ligger till grund för denna studie 

är det av vikt att notera tydliga skillnader mellan fokuselev A och fokuselev B när det gäller 

samspelet till klasskamrater. För fokuselev A sker ett samspel med klasskamrat vid olika 



38 
 

tillfällen och vid andra tillfällen uteblir samspelet. För fokuselev B sker det aldrig något samspel 

med klasskamrat vid de tillfällen observationerna genomfördes.  

7.1.8 Samspel mellan fokuseleven och läraren utan elevassistentens närvaro 

Det fanns tillfällen när elevassistenten lämnade klassrummet. Då mina observationer enbart 

gjordes i klassrummet är det inte möjligt att med säkerhet uttrycka varför eller vad 

elevassistenten gjorde när de inte var i klassrummet. Det framgick dock vid några tillfällen att 

elevassistenten gick på rast eller hade andra arbetsuppgifter som att förbereda annan aktivitet 

och även gjorde korta inhopp som vikarie i andra klassrum. Vid observationerna som gjordes 

visade det sig att dagligen lämnade elevassistenten klassrummet.  

 

Under denna engelskalektion har inte fokuseleven A någon elevassistent i klassrummet. Två 

lärare ansvarar för undervisningen och börjar med en gemensam genomgång för hela klassen. 

Fokuseleven A har iPad och hörlurarna på sig under genomgången. Lärarna delar in klassen i 

grupper. Här är ett exempel på hur lärare ger fokuseleven A valmöjligheter när det gäller hur 

han vill genomföra den lektionsaktiviteten som lärarna planerat. 

10,53 

Klassgenomgång och instruktioner från lärare till hela klassen.  

Klassen delas i tre grupper.  

10,55 

Lärare pratar med fokuselev A som under lektionens start och instruktionerna har hörlurar på. 

Läraren går fram och lyfter på lurarna och frågar om A vill fortsätta med SO (förra lektionen var en 

SO lektion) eller vara med på engelskalektionen. A svarar, ”ska tänka” och sätter tillbaka hörlurar 

och återgår till att lyssna och att rita mönster i arbetsboken i SO. 

 

Detta är ett exempel på hur läraren ger fokuseleven valmöjligheter och ett försök att avbryta 

den egna aktiviteten och få fokuseleven att närma sig klassaktiviteten att arbeta i grupp. Detta 

skedde aldrig när elevassistenten befann sig i klassrummet. Samspelet mellan fokuselev och 

lärare utformar sig på ett helt annat sätt. Detta exempel visar på när det fanns två lärare i 

klassrummet vilket alltid var fallet vid engelskalektioner.  

7.1.9 Fokuselevens samspel med lärare och klasskamrater uteblir när elevassistenten inte 
närvarar i klassrummet 

Detta exempel visar hur fokuseleven A närmar sig gruppaktiviteten efter att han fått betänketid 

av läraren.  

10,56 
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Lägger ihop iPad, tar av hörlurar. Arbetsuppgift i engelska, kort med engelsk text som delas upp 

mellan eleverna i gruppen och eleverna läser sen högt för varandra.  

10,57 

A reser sig och går till en grupp som sitter på golvet i klassrummet med en kortlek. Lärare har gått 

ut, till en annan grupp av elever. A tittar två gånger på gruppen av elever som sitter på golvet. 

Gruppen fortsätter sin muntliga aktivitet. Fokuseleven A observerar gruppen.  

10,59  

A tar papper från diskbänken som han befinner sig i närheten av och torkar händerna, prickar 

papperskorgen och går tillbaka till sin bänk. Fortsätter att rita mönster längst ner på sidan i SO boken.  

 

Läraren som gav fokuseleven alternativ i lektionens genomförande är inte i närheten. Detta 

resulterar i att det finns ingen som fångar upp fokuseleven när denne närmar sig gruppens 

aktivitet och resultatet blir att fokuseleven återgår till sin bänk och en egen aktivitet.  

7.1.10 För fokuseleven ett egen pedagogiska alternativ när samspelet uteblir med gruppen   

Exemplet nedan visar hur fokuseleven genomför en alternativ aktivitet istället för att delta i den 

gruppaktivitet som lärarna planerat för klassen. Som alternativ för den av lärarna planerad 

gruppaktivitet får fokuseleven redovisar meningarna muntligt på engelska för läraren. 

11,01 

A har luvan och hörlurarna på, sitter i sin bänk. Klassen fortsätter i gruppaktiviteten att muntligt 

samtala på engelska.  

11,03 

Lärare går till A. Lärare säger, kan du inte bara prata lite med mig, hon vill höra A säger några 

meningar på engelska. A läser två meningar för läraren utan att släppa pennan eller ta av hörlurarna.  

11,04 

Arbetar elever 3 och 3, muntlig övning i engelska. A sitter vid sin bänk. Lärarna går runt, ger nya 

kort till grupper då de gått igenom korten de har.  

11.06 

A tittar i iPaden och fixar med pennan, ritar.  

 

Resultatet av fokuselevens genomförande av lektionen blir en kort uppläsning av två – tre 

meningar på engelska utifrån att läraren ber om denna enskilda aktivitet. Fokuseleven visar sina 

kunskaper direkt till läraren och inte till en elevassistent men deltar inte alls i lärarnas planerade 

lektionsupplägg.  Fokuseleven sitter ensam i iPad och hörlurarna på undertiden övriga 

klasskamrater genomför lektionen.  
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7.1.11 Samspelet mellan lärare och elevassistent i klassrummet 

Denna beskrivning illustrerar samspelet mellan elevassistent och lärare utifrån gjorda 

fältanteckningar när en aktivitet avslutas.  

10,53 

Lärare kontrollerar snabbt med elevassistenten, som i flykten, om B (fokuseleven) gjort något arbete. 

”Jo då”, svarar elevassistenten, jakande och bekräftande. 

 

Detta visar hur elevens lärande kontrolleras genom en snabbt ställd fråga från lärare till 

elevassistenten om eleven genomfört arbetsuppgift, elevassistenten bekräftar.  

7.1.12 Fokuselevens samspel i helklassaktiviteter   

Efter att ha granskat fältanteckningarna och den generella bild dessa ger ägnas mycket av tiden 

till helklassaktiviteter så som genomgångar, högläsningar, repetitioner, samtal och 

diskussioner, instruktioner och informationsutbyte. Beskrivningen från fältanteckningarna som 

följer visar på en helklassaktivitet. 

09,53 

Instruktioner till helklassen från läraren att ta fram boken och slå upp sidan 38. Fokuseleven B tittar 

i iPaden och har hörlurarna på. Elevassistenten tar upp boken ur bänken som denne sitter vid och 

vinklar den mot B så B själv ser sidan. Lärare repeterar gemensamt i helklass.  

09,55 

Läraren ställer frågor till klassen. Eleverna svarar och lärare skriver svaren på dator synligt genom 

smartboarden som finns i klassrummet. Instruktionerna från läraren till helklassen är att skriva av 

de meningar som läraren skriver.  

09,59 

Lärare ber elever läsa frågorna som finns i boken högt. Elevassistenten går ut ur klassrummet. 

Läraren skriver meningar.  

10,01 

Fokuseleven tittar i Ipaden och har hörlurar på.   

 

Vid helklassaktiviteter samspelar inte fokuseleven med vad som sker i helklassen. När lektionen 

har fortgått en tid beskrivs fokuselevens deltagande enligt följande.  

 

10,10 

Ipaden och hörlurarna är borta. Instruktioner till helklassen från lärare, högläsning ur läroboken, en 

och en elev så klassen kommer igenom texten, några få meningar var. B följer med i texten.  

10,13 
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B svarar på frågor från elevassistenten, elevassistenten skriver, samtalar tyst tillsammans. Har ingen 

möjlighet att höra vad de säger då klassen fortfarande läser högt. Att det handlar om innehållet i 

boken kan jag tydligt observera utifrån hur de interagerar och agerar med boken mellan sig.  

10,18 

Arbetsbok i helklass, lärare leder. Läraren frågar klassen vad boken vill att eleverna ska göra? Elev 

läser bokens instruktioner. Klassen genomför, elever läser och svarar sant eller falskt på påståenden 

i boken. B tittar i iPad och har hörlurarna på. 

 

Beskrivningen av fokuselevens samspel med helklassaktivitet här antyder inte bara hur 

samspelet ser ut till helklassaktiviteter utan också hur samspelet ser ut till elevassistenten. 

Utifrån framställningen av lektionens utformning för fokuseleven genomförs eget arbete även 

när övriga klassen genomför helklassaktivitet.  

7.2 Sammanfattande resultatdel  
Observationerna som gjorts i denna studie har gett en tydlig bild av hur omfattande del av 

skoldagens undervisning som sker i helklass. Vidare beskriver studien hur elevassistenter vid 

helklassaktiviteter lyssnar på lärares instruktioner till hela klassen för att få de instruktioner som 

behövs för att i nästa steg genomföra dem tillsammans med sin fokuselev. När sedan den 

pedagogiska aktivitet som läraren planerat ska sättas igång är det elevassistenten som utifrån 

de givna instruktionerna organiserar aktiviteten. Elevassistenten genomför den av läraren 

planerad pedagogiska aktiviteten.  Detta mönster skapar ett nära samspel mellan aktörerna elev 

och elevassistent och visar att elevassistenten får en pedagogiskt stödjande funktion till 

fokuseleven. Denna studie kallar elevassistenten roll för en genomföranderoll. Ytterligare 

faktorer som stärker resultatet att elevassistenten har en pedagogisk genomföranderoll är att 

lärarna aldrig samspelar och kontrollerar att fokuseleven har kännedom omkring lektionens 

innehåll, upplägg eller mål. Elevassistenten tilldelas en pedagogiskt stödjande funktion, och ett 

nära samspel med fokuseleven som helt sker utan stöd av lärare. Lärarnas samspel med 

fokuseleverna uteblir helt.  

 

Det är inte alltid lätt för elevassistenten att ha denna genomföranderoll utan stöd av lärare. Ett 

kritiskt moment där samspelet mellan lärare och elevassistent brister är när en pedagogisk 

aktivitet i klassrummet har pågått under en tid och fokuseleverna behöver stöd för att komma 

vidare och stöd för att hålla fokus på arbetsuppgiften. Det är tydligt att fokuseleverna har 

svårigheter att håll fokus på arbetsuppgiften under längre tid men inga anpassningar görs från 

lärarens sida. Anpassningen är elevassistenten som förväntas genomföra aktiviteten i samspel 
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med sin fokuselev. Elevassistenterna har ett behov av lärares stöd när fokuseleverna 

återkommande, vid varje lektion avslutar den planerade pedagogiska aktiviteten i förtid. Vid 

dessa tillfällen behöver elevassistenterna ett stöd från lärarna, vilket uteblir. Elevassistentens 

genomföranderoll blir tydlig i denna beskrivning där lärarens samspel med fokuseleverna och 

elevassistent uteblir.  

 

Elevassistentens har ytterligare en form av stödjande funktion som visar sig genom att ta 

ansvarar för att plocka ihop, ställa fram och hålla ordning på skolmaterialet. Dessutom ansvarar 

elevassistenterna för inlämning av genomförd arbetsuppgift och ansvarar i att informera läraren 

om genomförda arbetsuppgifter. Detta visar att elevassistenten har en praktiskt stödjande 

funktion till sin fokuselev. Detta innebär att elevassistenten får en praktiskt stödjande funktion 

och roll. Dessutom visar beskrivning att eleven inte samverkar med sin omgivning, varken med 

elevassistenten, lärare eller klasskamrater vid praktiska aktiviteter.    

 

Den stödjande funktionen som elevassistenterna har till fokuseleven uteblir vid vissa aktiviteter. 

Ett tydligt exempel på när en stödjande funktionen och samspelet uteblir är när fokuseleven ska 

samspela med klasskamrater. Tilläggas bör att samspelet sker till viss del mellan en av 

fokuseleverna och klasskamrater och uteblir helt för den andra fokuseleven. Hos fokuseleven 

där samspelet uppstår till klasskamrater stödjer inte elevassistent eller lärare fokuselevens 

samspel till klasskamrater. Med detta vill resultatet åskådliggöra att aktörerna elevassistent och 

lärare intar en observerande och avvaktande inställning till att stödja ett samspel mellan 

fokuselev och klasskamrat. Ett tydligt exempel är att när samspel inte uppstår mellan fokuselev 

och klasskamrat och aktiviteten avbryts eller så genomför klasskamraten aktiviteten 

självständigt. Ansvaret för ett lyckat i samspel med klasskamrat läggs helt över till fokuseleven 

själv att skapa.  

 

Elevassistenterna har i sitt samspel med fokuseleverna en nära och stödjande funktion, både 

pedagogiskt och praktiskt. Lärarna står för planeringen av pedagogisk aktivitet men 

elevassistenterna genomför aktiviteten och får i och med detta en tydlig genomförande-roll. 

Vidare har observationerna och analysen klarlagt bristande samspel mellan fokuselev och lärare 

och mellan elevassistent och lärare. I samspelet mellan fokuselev och klasskamrat uteblir stöd 

från lärare och elevassistent.  

 

  



43 
 

8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  
En av de svåraste och i högsta grad utmanande uppdraget vid deltagande observationer var att 

vara nära informanterna men samtidigt hålla distans. Vid etnografisk forskningsansats är målet 

att studera den naturliga miljön utan att störa den i någon riktning. Detta var en av de svåraste 

uppgifterna att både vara nära och håll distans till informanterna. Att komma nära men inte 

störa det vardagliga skolarbetet och den vardagliga interaktionen gick lättare och lättare allt 

eftersom dagarna på fältet fortskred. Anledningen till att observationerna kunde närma sig 

informanterna utan att störa grundar sig i att eleverna i klassrummen blev van min närvaro och 

jag som observatör blev skickligare som observatör.    

 

Variationen av samspel mellan informanterna i klassrummet har varit möjligt trots att studien 

haft ett mycket begränsat antal elever som studien följt. Organisationen runt de två klasserna 

utgår från ett ämneslärarsystem och i vissa ämnen fanns ett två lärarskap vilket gjort att 

samspelen mellan elevassistenter, elever och lärare varierat under skoldagen. Detta gör att 

generaliserbarheten trots den lilla formen av undersökning går att finna då undervisande lärare 

under en dag varierade från lektion till lektion. Det hade så klart varit önskvärt att variationen 

varit större men studien ger en representativ bild av elever med elevassistentsförstärkning och 

deras samspel i sin lärmiljö.  

 

Svårigheten som infann sig i observationerna var i att lyckas släppa taget om skeenden i 

klassrummet som inte var relevant utifrån syfte och frågeställningar. Det viktiga var att som 

observatör lära sig att fokusera på händelser och skeenden som låg inom mitt syfte. Jag 

upptäckte tidigt vidden av att renskriva fältanteckningarna för att vägleda mina egna 

observationer mot samspelet. Allt eftersom dagarna på fältet gick så stramades mina 

observationer in, snävare mot det fenomen som skulle observeras. Mer och mer lyckades jag 

fokusera på samspel mellan elev, elevassistent, lärare och klasskamrater utan att påverkas av 

övriga skeenden och händelser i klassrummet.  

 

Efter en tids deltagande observationer upptäckte jag att det krävs koncentration och disciplin 

för att hålla fokus och fortsätta observera på ett medvetet, eftertänksamt och nyfiket sätt. Efter 

att ha observerat och skrivit rent fältanteckningar skapades förväntningar utifrån tidigare gjorda 

observationer. Detta medförde att jag upptäckte att det krävdes koncentration och disciplin för 
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att i de resterande dagarna på fältet observera på ett medvetet, eftertänksamt och nyfiket sätt. 

Anledningen till att observationerna krävde koncentration och disciplin var att det fanns fara 

för att beskrivningarna och observationerna lutade åt att bekräfta det jag redan uppmärksammat 

istället för att vara öppet och fördomsfritt.  

8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med denna studie är att synliggöra vad som sker kring elevers samspel i sin lärmiljö när 

en elevassistent tillsätts som ett särskilt stöd. I detta kapitel följer en resultatdiskussion utifrån 

studiens resultat, tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Resultatdiskussionen kommer att 

göras utifrån rubrikerna elevassistentens roll och funktion, avsaknad av samplanering och 

brister i samspelet och begränsad delaktighet.  

 

Elevassistentens roll och funktion 

Elevassistentens roll och funktion uppmärksammats i denna studie utifrån det samspel som 

studien visat mellan studiens aktörer. Elevassistenterna får en praktisk stödjande funktion och 

enligt skolans styrdokument har elevassistenten en kompensatorisk roll. Detta innebär att 

elevassistenten stödjande funktion bör anpassas utifrån varje enskild elevs särskilda behov. 

Studien har också visat att samspelet mellan lärare och elevassistent brister och detta får också 

konsekvenser för den enskilda eleven. Utan ett samspel mellan lärare och elevassistent 

försvinner förutsättningarna för att elevassistentens roll och funktion utgår från den enskilda 

elevens behov. Med detta menas att elevassistentens arbete, roll och funktion blir generellt och 

inte anpassat efter varje enskild individ som har elevassistenten som ett särskilt stöd. Den 

stödjande funktionen lyfts i den tidigare forskningen.  Butt (2016) anser att elevassistenten är 

en av de vanligaste insatserna som skolor gör för att stödja elever i behov av särskilt stöd och 

anser att när elevassistentens roll är stödjande får den elevassistentsförstärkande insatsen god 

kvalité. Men för att den elevassistentsförstärkande insatsen ska bli effektiv menar Butt (2016) 

att kvalitén på stödet beror på hur länge elevassistenten arbetat i skolan och tillsammans med 

läraren. Det handlar också om samplanering och vägledning mellan elevassistenten och läraren 

för att kvalitén på insatsen ska komma eleverna till gagn och gynna deras kunskapsinhämtning.  

 

Elevassistentens stödjande funktionen ställer Giangreco och Doyle (2007) i relation till en 

undervisande funktion och framhåller att elevassistentens roll har gått från att vara stödjande 

till att vara undervisande. Att så skulle vara fallet i den verksamhet som denna studie 

genomförts i stämmer inte. Elevassistenterna genomför ingen egen undervisning men väl så 
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genomför elevassistenten pedagogiska aktiviteter som lärarna planerat. Detta har resulterat i 

den pedagogiska genomföranderoll som studien uppmärksammat att elevassistenterna har. 

Giangreco och Doyld (2007) anser att det finns en risk för att elevassistenternas framväxt i 

skolan grundar sig på lärarbrist och dåliga arbetsvillkor och ifrågasätter starkt att 

elevassistenterna har en undervisande funktion. Elever i behov av särskilt stöd är de elever som 

behöver kvalificerat stöd och då menar Giangreco och Doyle (2007) att det är lärarna och 

specialundervisning som ska genomföra undervisningen.  Butt (2016) hänvisar till att 

instruktioner som ges av elevassistenter istället för lärare mister i kvalité, därför ska 

elevassistentens roll vara stödjande och inte undervisande. När eleverna som studien beskrivit 

alltid befinner sig i klassrummet tillsammans med lärare kan det inte rent fysiskt  finnas några 

hinder som gör att fokuseleverna inte kan få instruktioner och samverka med läraren. Giangreco 

och Doyle (2007) menar att den roll och funktion elevassistenterna har på en skola har mycket 

med kulturella normer, resurser och skolans organisation att göra och att det är dessa som styr 

den roll och funktion en elevassistent har på en viss skola. 

 

Förutom att elevassistenten har en praktiskt stödjande funktion så kom resultatet av studien 

fram till att elevassistenten även har en mer pedagogiska roll som studien döpt till en 

genomföranderoll. Elevassistenterna planerar inte undervisningen men de genomför den av 

läraren planerade undervisningen tillsammans med sin elev. Med utgångspunkt i 

elevassistenternas genomföranderoll kan den jämföras med Butts (2016) one-to-one modell. 

Butt (2016) beskriver hur elev och elevassistent rent fysiskt befinner sig i klassrummet men att 

eleverna trots detta inte är inkluderade i undervisningen. Butt (2016) hävdar att 

elevassistenterna är en viktig del i skolornas inkluderande verksamhet, bara elevassistentens 

roll och funktion är tydlig. Men då elevassistenterna lämnas ensamma i genomförandet av 

pedagogisk aktivitet innebär detta inte att eleverna i alla delar av undervisningen och genom 

hela skoldagen är inkluderad då samspelet till huvudsak sker till elevassistenten. 

 

Avsaknad av samplanering 

Att denna studie tilldelat elevassistenterna en genomföranderoll grundar sig med utgångspunkt 

i lärarnas brist på samspel till eleverna. Detta leder till en oro runtomkring elevernas lärande. 

I den kommunikativa relationsinriktningen krävs samspel, en samverkan och kommunikation 

för att ett lärande ska uppstå (Nordvall, Möllås & Ahlbergs, 2009).  Dessa samspel, samverkan 

uteblir mellan lärare och fokuselev vilket i förlängningen kan skapa isolering och avskildhet 

från den pedagogiska aktiviteten som sker i klassrummet. När det gäller bristerna i samspelet 



46 
 

mellan eleverna och lärarna menar Giangreco och Doyle (2007) att en elevassistent kan 

påverka interaktionen mellan eleven och läraren. Till viss del kan denna studie hålla med 

Giangreco och Doyle (2007) i deras argument, men anser också att som professionella 

yrkesutövare bör lärarna ansvar för elevernas lärande trots att det finns en elevassistent som 

fysiskt befinner sig i ett klassrum. Giangreco och Doyle (2007)  hävdar att det bör vara 

kvalificerade lärare och specialundervisning som ansvarar för elever i behov av särskilt stöd. 

Till viss del håller denna studie med om Giangreco och Doyle (2007) i deras resonemang men 

det finns tillfällen under en lektion där elevassistenten roll är betydelsefull för elevernas 

genomförande av pedagogiska aktivitet. Studien visar att vid igångsättning av aktivitet är 

elevassistentens samspel med fokuseleven betydelsefull för fokuselevernas lärande. För att 

lokalisera den enskilda elevens behov måste och bör ett samarbete mellan elevassistent och 

lärare ligga till grund för denna individuella anpassning så stödet från elevassistenten ges där 

det bäst behövs och lärarna samspelar med eleverna när det bäst behövs.  

 

Enligt studiens resultat planerar och ansvarar lärarna för all undervisning. Eleverna och 

elevassistenterna lyssnar in instruktionerna. Observationerna i denna studie har gett en tydlig 

bild av hur omfattande del av skoldagens undervisning som sker i helklass och hur mycket tid 

elevassistenterna lyssnar efter instruktioner. Takalas (2007) resonemang omkring all den väntan 

som elevassistenterna ägnar sin tid åt stämmer överens med denna studie. Hon menar att den 

väntan som elevassistenterna ägnar sig åt är ett tecken på att det inte förekommer någon 

samplanering mellan lärare och elevassistent. Elevassistenterna måste lyssna och vara alerta på 

lärarens instruktioner för att ha kännedom om vilka arbetsuppgifter som de i nästa skede ska 

genomföra tillsammans med sin elev. Till och med i Butts (2016) modell där inkluderingen 

fungerade som bäst, class support model menar hon att lärarna måste vara positivt inställda till 

att samarbeta med elevassistenterna för att en inkluderade undervisning ska gälla alla elever. 

Först då menar hon att elevassistentens kompensatoriska uppdrag påverkar elevernas lärande i 

en positiv riktning. Elevassistenten skall utifrån skolans styrdokument vara ett kompensatoriskt 

stöd vilket denna studie bekräftar i och med den praktiskt stödjande funktionen som analysen 

visar att elevassistenterna har. Takala (2007) menar att i dagens moderna skola är det 

nödvändigt att bilda professionella team för att skapa en god inkluderande lärmiljö och möta 

alla elevers olika behov. Detta innebär att lärarens roll som enbart undervisande bör förändras 

till att även innehålla en ledande funktion för dessa professionella team. Att leda och samspela 

med elevassistenten i den vardagliga undervisningen är möjligen ett första steg till att skapa 
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team runt de elever som är i behov av särskilt stöd och som är i stort behov av individuella 

anpassningar. 

 

Brister i samspelet och begränsad delaktighet 

Den stödjande roll och genomföranderoll som elevassistenten har kan skapa problem för 

elevernas lärande. I det sociokulturella lärandeperspektivet lyfter man risken att när 

vägledningen och stödet till en elev är för nära finns risken att eleverna blir passiva åskådare 

till sitt eget lärande. Det är inte bara närheten i samspelet som riskerar att skapa passiva elever 

utan även när stödet inte avtar när eleven efter träning kan genomföra uppgiften självständigt 

(Säljö, 2014b). En passiv elev som ges för mycket vägledning har svårt att utvecklas till nästa 

utvecklingszon och en passiv elev har svårt att vara delaktig i sin lärmiljö då delaktigheten är 

en samspelsprocess där elev och miljö samspelar. Enligt Johansson (2015) måste delaktighet 

planeras, reflekteras och skapas av lärarna men utifrån denna studies resultat uteblir lärarnas 

planering och skapande av delaktiga lärmiljöer då elevassistenten ges denna genomföranderoll. 

Elevassistenten blir anpassningen, och lärarna uteblir med att i planering och reflektion omkring 

lärandet på bästa sätt skapa goda lärmiljöer för de elever som har elevassistentstöd.  

 

Enligt Elvstrand (2009) skapas delaktighet när eleverna ges möjlighet att delta i en aktivitet 

som skapas genom processer som sker mellan elev och miljö. När elevassistenterna i 

undervisningssituationer är så nära sina elever blir lärmiljön statisk och processer kring lärande, 

delaktighet och lärmiljöns utformning uteblir. Detta innebär att fokuselevernas delaktighet blir 

begränsad så till vida att varierade arbetsformer uteblir och undervisningen anpassas inte efter 

elevernas behov då elevassistenterna ansvarar för anpassningen. 

 

Närheten som skapas utifrån den stödjande funktionen och genomföranderollen som 

elevassistent har till fokuselev kan också förstås utifrån att den hindrar såväl fokuselev som 

lärare att samspela och ta kontakt med varandra (Giangreco och Doyle, 2007). I den sociala 

inkluderingen hävdar Scönyi och Söderqvist Dunkers (2015) att läraren skapar 

samspelsmöjligheter i undervisningen genom social inkludering. Fokuselevernas 

samspelsmöjligheter med omgivningen begränsas på grund av närheten till elevassistenten och 

dennes tilldelade roller. Ett gott klassrumsklimat innebär det inte enbart att följa regler, sitta 

stilla och inte störa kamrater, utan det handlar också om samspelsmöjligheter mellan eleverna 

i klassrummet. När fokuseleverna och klasskamraterna själva får hitta vägar för samspel finns 

det ingen lärare som bidrar till ett gott samspel emellan eleverna. Både läraren och 
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elevassistenten blev enligt gjorda observationer passiva observatörer.   Eleverna behöver träna 

samspel enligt det relationella perspektivet. Detta kommer inte till stånd och risken finns då att 

eleverna utvecklar ett beroende för och till elevassistenten. Enligt Johansson (2015) innebär 

detta att elevernas delaktighet uteblir då de inte tränas i att bli självständiga. Även det 

sociokulturella lärandeperspektivet belyser samma farhågor. När en elev har tränat och kan en 

färdighet måste elevassistenter och lärare lämna och låta eleven självständigt genomföra 

aktiviteten eller färdigheten. Konsekvensen när detta inte tillåts ske blir densamma för det 

sociokulturella lärandeperspektivet som för det relationella perspektivet, elever som blir 

beroende av stödet.   

 

Sammanfattningsvis är det högst anmärkningsvärt hur få gånger lärarna samspelar med 

fokuseleverna under en lektion och vilket pedagogiskt genomförande ansvar som tilldelas 

elevassistenterna. Kommunikation, samtal, återkoppling och respons uteblir från lärare till 

fokuseleverna vilket är så viktiga faktorer ur ett sociokulturellt lärandeperspektiv för att 

eleverna ska utvecklas. När det gäller lärmiljöns utformning finns det enligt Jacobsson och 

Nilsson (2011) kritiska lärandesituationer som försvårar lärandet för vissa elever. Denna studie 

hävdar att det finns kritiska lärandesituationer som försvårar samspel, inkludering och 

delaktigheten vilket påverkar lärmiljön negativt. Lärmiljön saknar flexibilitet och möjligheter 

till förändring. Detta grundar sig på uteblivet samspel mellan lärare och fokuselev tillsammans 

med det mycket nära samspelet som finns mellan elev och elevassistenten.   

8.3 Vidare forskning  
Ett sätt att i en fortsatt studie fördjupa kunskapen omkring elevassistentens påverkan på 

samspel, inkludering, delaktigheten och lärmiljöns utformning skulle vara att använda sig av 

aktionsforskning som vetenskaplig ansats. I en studie där arbetslag gör reflektioner, 

återkopplingar och pedagogiska förändringar utifrån en forskningsansats med ambitionerna att 

göra förändringar i den dagliga verksamheten vore en stor utmaning. Att möjligen vända studien 

mot äldre elever på högstadiet och involvera dem och höra deras åsikter, erfarenheter och 

kunskaper omkring vad som stöttar och vad som hindrar lärandet när de har en elevassistent 

som ett särskilt stöd. Att ha eleverna som informanter vore ytterligare en dimension på 

förståelsen för rollen en elevassistent ska ha, och hur denne på bästa sätt möjliggör elevens 

inlärning, utveckling och samspel med andra under skoldagen.   
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8.4 Avslutande tankar 
Att på nära håll utifrån det sociokulturella lärandeperspektivet gjort fältobservationer och 

studerat samspelet som sker i ett klassrum mellan elevassistenter, elever, lärare och 

klasskamrater har varit lärorikt. Att genom fältobservationerna fördjupa sig i samspelets 

betydelse för elevassistentens roll och funktion, delaktighet, lärmiljö, inkludering och 

betydelsen av samplanering kommer i mitt fortsatta jobb som specialpedagog att ge stöd åt hur 

den assistentförstärkande insatsen på skolorna kan utvecklas. Ett uppdrag som specialpedagog 

kommer att vara att stärka ordinarie ämnes- och klasslärares roll i samspelet med elever som 

beviljats elevassistenten som ett särskilt stöd. Detta behövs ske parallellt med att 

elevassistenterna blir en del i den pedagogiska planeringen, i det pedagogiska samtalet, och ges 

tillfälle att reflektera och utveckla sin egen roll.  I min fortsatta roll som specialpedagog kommer 

det i framtiden att vara lättare att uppmärksamma kvalitén på den assistentförstärkande insatsen 

utifrån de resultat som denna studie visat.   
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