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Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka stödinsatsen i form av elevassistent och hur insatsen 
kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Studien bygger på tidigare forskning kring elevassistentens 
roll och funktion i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har en kvalitativ ansats där 
åtgärdsprogram har samlats in och bearbetats med hjälp av dokumentanalys som metod. Även 
djupintervjuer av semi-strukturerad karaktär genomfördes med en rektor, en speciallärare och tre 
elevassistenter. Resultatet från dokumentanalysen analyserades och sammanställdes i en tabell och de 
inspelade intervjuerna transkriberades och sammanställdes utifrån teman. Resultatet analyserades, 
sammanfattades och sattes sedan i relation till tidigare forskning samt studiens teoretiska ramverk. 
Sammanfattningsvis påvisar resultatet att stödbehov kopplat till elevassistent som insats ofta är av 
social karaktär. Elevassistentens roll handlar med andra ord främst om att fungera som en stödstruktur, 
speciellt i sociala sammanhang. I elevassistentens roll ingår också ofta någon form av undervisning, 
antingen enskilt eller i mindre grupper. Elevassisternas behov av stöd hamnar inom områden som 
planeringstid, handledning och kompetensutveckling. I vilket omfattning detta stöd ges beror utifrån 
detta resultat lite på vilken enhet samt inom vilka årskullar elevassistenten är verksam. För att 
säkerställa att insatsen resulterar i en akademisk progression hos eleven, påvisar resultatet att detta 
sker genom dialoger mellan lärare och elevassistent samt genom olika typer av test. 
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The purpose of this study was to investigate what kind of support being conducted by the profession 
student assistant, and how their role is linked to students with special educational needs. The study is 
based on previous research how the role student assistant is functioning in relation to students with 
special educational needs. The study has a qualitative approach and the theoretical framework is based 
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1. Inledning 
I enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2019) ska alla barn få tillgång till en likvärdig utbildning och få 

det stöd de behöver för att utvecklas mot de nationella målen - en så kallad ”skola för alla”. 

Något som enligt Roos och Gadler (2018) i den praktiska tillämpningen innebär att skolan 

förväntas se på elevers skiljaktigheter som en tillgång samt skapa en lust att lära. Detta ansvar 

vilar dock enligt Ahlberg (2001) på flera olika nivåer. Staten har ett övergripande ansvar i att 

utforma våra styrdokument, alltså exempelvis lagar, förordningar och kurs- och läroplaner. 

Kommunerna ansvarar sedan för att organisera och skapa förutsättningar för skolorna enligt 

styrdokumenten. Det är sedan på skolnivå som alla planer, mål och förordningar ska 

verkställas och genomföras med ledning av rektorn. Rektorn har också enligt Skollagen (SFS 

2010:800) ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd, något som ska påvisas i en 

pedagogisk utredning. Visar utredningen ett behov av stöd som inte kan ges inom ramen av 

den ordinarie undervisningen ska det i enligt Skollagens 9§ (SFS 2010:800) upprättas ett 

åtgärdsprogram som syftar till att säkerställa att eleven får det stöd hen behöver för att 

utvecklas. I examensordningen för specialpedagoger (SFS 1993:100) framskrivs det att det 

ingår i dess profession att vara delaktig och rådgivande i såväl kartläggning, utredning och 

upprättandet av åtgärdsprogram. Dessutom ska de också fungera som handledare och leda det 

pedagogiska arbetet som syftar till att möta alla barn och dess olika behov.  

Stödåtgärderna kan enligt Skolverkets allmänna råd kring extra anpassningar och särskilt stöd 

(2014) införas för ett eller fler ämnen i form av exempelvis en regelbunden specialpedagogisk 

insats, anpassad studiegång, undervisning enskilt eller i mindre grupp. En åtgärd skulle också 

kunna vara att få tillgång till en elevassistent som stöttar eleven i dess behov under skoldagen. 

”Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den övriga skolgången”. 

(http://www.arbetsformedlingen.se).  

 

I detta arbete vill jag studera tankarna om stödinsatsen i form av elevassistent och hur denna 

insats förankrats och implementeras i praktiken. Frågor som blir centrala är; Vilka stödbehov 

som härleder till elevassistent som åtgärd. Om åtgärderna, det vill säga åtgärdsprogrammet är 

ett tillgängligt och välförankrat dokument hos alla dem som är inkopplade, framförallt hos 

elevassistenten samt vilken roll har elevassistenten har och vilket stöd hen får i sitt uppdrag, 

samt hur effektiv insatsen är utifrån elevens behov och akademiska progression.  
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1.1 Problemområde 
Under min yrkestid som både lärare och specialpedagog har jag sett många åtgärdsprogram 

där åtgärden är tillgång till en elevassistent. Tidigare forskning (Bowles et al., 2017; Webster 

et al.,2010; Östlund, 2017) visar även på att elevassistenterna ofta har det största pedagogiska 

ansvaret för de elever som har störst specialpedagogiskt behov. I enlighet med flera forskare 

så som Bowles, Radford, och Bakopoulou (2017), Gadler (2011), Webster, Blacthford, 

Bassett, Brown, Martin och Russell (2010) och Östlund (2017), upplever jag dock att det ofta 

saknas tydligt underlag kring det upplevda behovet kopplat till insatsen i form av elevassistent 

samt att elevassistenten inte är tillräckligt informerad eller rustad för att möta det behov som 

eleven har. Dessutom saknar elevassistenterna ofta både ledning och utbildning. Enligt 

Arbetsförmedlingen är elevassistenternas huvuduppdrag att underlätta för lärande genom att 

stötta elever och lärare. Vidare beskriver de att deras arbetsuppgifter alltid ska vara anpassade 

utifrån elevens stödbehov. Vilket innebär att man som elevassistent kan behöva besitta 

kunskaper om olika funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter eller psykosociala svårigheter.  

 

I denna studie vill jag studera vad några inom skolledning, professioner med 

specialpedagogisk kompetens samt vad några elevassistenterna själva anser om deras 

uppdrag. Centrala frågor blir därför om elevassistenternas utbildning eller erfarenhet är 

tillräcklig för att möta barn i behov av särskilt stöd och den utveckling som önskas kan nås 

genom insatsen. Detta område blir extra intressant och viktigt att studera då det finns lite 

svensk forskning som berör detta.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur elevassistenten som insats 

kopplas till elevers behov av särskilt stöd i några åtgärdsprogram. Syftet är också att skildra 

hur några rektorer, elevassistenter och speciallärare beskriver elevassistentens roll och hur de 

menar att elevassistenten används som specialpedagogisk insats för att möta elevers behov 

och stöd. För att kunna besvara mina problemställningar har följande frågeställningar 

konkretiserats: 

• Vilka stödbehov formuleras i åtgärdsprogrammen? 

• Vilka stödbehov beskriver några speciallärare, rektorer och elevassistenter att 

stödinsatsen ska möta?  
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• Hur beskriver några speciallärare, rektorer och elevassistenter att stödinsatsen ska 

tillgodose elevens behov och hur beskriver de att stödinsatsen säkerställs utifrån 

elevens behov och akademiska progression? 

• Hur beskriver några speciallärare, rektorer och elevassistenter elevassistentens 

uppdrag och behov av stöd i sitt arbete?  

1.3 Centrala begrepp   
I arbetet kommer ni möta på olika begrepp för stödpersonal i skolans verksamhet. I svensk 

forskning pratas det främst om elevassistenter, medan det i internationell forskning talas om 

teaching assistants som har översatts med lärarassistenter (Nationalencyklopedin, u.å.) och 

paraprofessionals (a trained worker who is not a member of a profession but who assists a 

professional. Källa: synonymer.cc. Svensk översättning: Stödpedagog eller upplärd assistent).  
 

Enligt Wikipedia arbetar både teaching assistant (2020) och elevassistenter (2018) primärt 

med elever som behöver extra stöd i skolan, antingen på grupp- eller individnivå. Även om 

elevassistenters, teaching assistants och paraprofessionals arbetsbeskrivning och roll kanske 

inte ser exakt likadan ut, ligger fokus i detta arbetet på olika stödpersoners funktion och stöd i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd snarare än på yrkesbenämning eller beskrivning. 

Jag kommer främst använda mig av benämningen elevassistenter, men när jag berör 

internationell forskning kommer jag även att använda de benämningar som forskarna 

benämner för att inte blanda ihop rollerna.  
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2. Bakgrund 
Syftet i föreliggande arbete handlar om att granska stödinsatsen i form av elevassistent och 

hur insatsen kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Som det nämndes inledningsvis så ska 

utbildningen vara likvärdig enligt svensk skollag (SFS 2010:800). Roos och Gadler (2018) 

menar dock att en likvärdig utbildning ställer krav på organisationens kunskap om elevers 

behov och förutsättningar. 

 
En likvärdig utbildning kräver således att skolan som organisation har kunskap om 

elevers varierande förutsättningar för lärande och utveckling samt kan synliggöra vilka 

insatser som behöver göras för att genomföra uppdragen. (Roos & Gadler, 2018, s. 293)  

 

Med uppdragen menar Roos och Gadler de dubbla uppdrag som förmedlas i våra 

styrdokument, kunskapsuppdraget och socialisationsuppdraget. Även Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2015) betonar vikten av att varje enskild elev ska uppleva delaktighet och 

ett lyckande i sin skolgång. Ahlberg (2001) menar att kommunikation är det som krävs för att 

skapa förutsättningar och möjligheter för att elever ska uppnå lärande och få en bra och 

lyckad skolsituation. Hon menar då kommunikationen mellan olika nivåer, så som på 

nationell-, kommunal- och skolnivå.   

 
För att skapa en god lärandemiljö för alla elever, måste kommunikationen mellan den 

nationella, kommunala och lokala nivån i skolans verksamhet fungera. Lika väsentligt 

är kommunikationen mellan olika ledningsnivåer och kommunikativa kontexter i den 

enskilda skolans verksamhet. Prioriteringar och fördelningen av tillgängliga resurser 

har avsevärd betydelse då det gäller att skapa en organisation som kan tillgodose alla 

elevers behov. (Ahlberg, 2001, s. 108) 

 

Booth och Ainscow (2002) har tagit fram ett index som syftar till att stödja skolor att skapa 

inkludering för alla elever - en skola för alla och inte bara de elever som uppvisar behov av 

särskilt stöd eller har en funktionsnedsättning.  För att undanröja de hinder som finns för 

lärande och deltagande menar Booth och Ainscow att verksamheten måste se över sina 

resurser och använda dem på rätt sätt. De betonar att det på en skola finns massvis med 

kunskap och kompetenser om hinder i barn och ungas lärande och deltagande, kunskap som 

författarna många gånger menar inte tillvaratas. Vidare menar Ahlberg (2001) också att lärare 
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behöver stöd för att möta elevers olika behov. Det menar hon kan ges genom att utvecklas 

deras kunskaper genom exempelvis kompetensutveckling och handledning.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) framhäver att elever utifrån sina egna förutsättningar ska utvecklas 

mot målen för utbildningen genom ledning och stimulans. Elevernas olika förutsättningar och 

behov ska också tas i beaktning. ”I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt” 

(SFS 2010:800, kap 1 §4, s, 2). Skolverket (2014) skriver dock att den önskade utvecklingen 

ibland inte nås inom ramen för undervisningens ledning och stimulans. I dessa fall ska eleven 

erbjudas ytterligare stöd. Vidare skriver Skolverket att finns det två olika stödinsatser, extra 

anpassningar och särskilt stöd.  

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är 

möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. (…) Särskilt stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som 

normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för 

den ordinarie undervisningen. (Skolverket, 2014, s. 11) 

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) betonar dock vikten av att se över skolans miljöer, organisation, 

undervisningsmaterial- och metoder innan man sätter in stödinsatser av individinriktad 

karaktär. Det ska till exempel kunna kartläggas i en pedagogisk utredning.  

Skolverket (2011) har gjort en sammanställning av forskning gällande särskilt stöd i 

grundskolan. Denna sammanställning påvisar att det främst är två orsaker som härleder till att 

en elev anses vara i behov av särskilt stöd, det är beteende- och lärandesvårigheter. Inom 

lärande är det främst svårigheter inom läsning och skrivning, något som enligt 

sammanställningen är vanligast i lägre åldrar. Inom beteendesvårigheter har man lagt in 

svårigheter i beteende, koncentration samt socioemotionella svårigheter, något som ofta syns 

mer i högre åldrar. Vidare påvisar sammanställningen att åtgärderna ofta riktar sig mot 

färdighetsträning inom det område eleven upplever svårigheter.  

2.1 Pedagogisk utredning 
Enligt svensk skollag (SFS 2010:800) ska en elevs behov av särskilt stöd utredas om en elev 

befaras att inte nå kunskapsmålen eller uppvisar andra skolsvårigheter. Utredningen ska enligt 
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Skolverket (2014) fungera som ett underlag för att synliggöra en elevs skolsvårigheter och 

vilken typ av stödinsatser som behövs för att stötta eleven. Utredningen består av två delar, en 

pedagogisk kartläggning och en pedagogisk bedömning. Den pedagogiska kartläggningen 

beskriver elevens skolsituation på organisation-, grupp- och individnivå. Ahlberg (2001) 

betonar också vikten av att förutom samtal med lärare även samtala med såväl 

vårdnadshavare som elev för att få en så tydlig bild som möjligt av elevens skolsituation. I 

den pedagogiska bedömningen analyseras kartläggningens förekomster och elevens 

eventuella behov av särskilt stöd. Skulle utredningen påvisa att elevens stödbehov kan nås 

genom ramen för ordinarie undervisning med extra anpassningar ska ett beslut om att inte 

upprätta åtgärdsprogram fattas av rektorn. Påvisar utredningen att eleven är i behov av särskilt 

stöd ska detta enligt skollagen ges och dokumenteras i ett beslut om åtgärdsprogram. (SFS 

2010:800).  

2.2 Åtgärdsprogram 
Vidare framgår det i skollagen (SFS 2010:800) att ett åtgärdsprogram ska upprättas när en 

elev är i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammet syftar till att påvisa elevens stödbehov, 

hur dessa ska tillgodoses samt när och hur detta kommer uppföljas och utvärderas. Ahlberg 

(2001) tar upp att åtgärderna i ett åtgärdsprogram även bör fokusera på förändringar på 

organisations- och gruppnivå.  

 

Benämningen åtgärdsprogram kan leda tankarna till att det är eleven som ska 

”åtgärdas” – när det i själva verket handlar om hela skolan. Åtgärderna bör omfatta 

såväl förändringsarbete på organisations- och gruppnivå som sådant som berör den 

enskilde eleven. (Ahlberg, 2001, s. 150) 

 

Skolverkets allmänna råd för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

(Skolverket, 2014) betonar dock att ett åtgärdsprogram endast kan upprättas för att säkerställa 

att eleven utvecklas i relation till utbildningens mål.  

Även åtgärdsprogrammet är uppdelat i två delar enligt Skolverket (2014). Den första delen 

handlar om att beskriva elevens stödbehov utifrån framkomsten i den pedagogiska 

utredningen. I den andra delen anges de åtgärder som ska se till att möta elevens stödbehov.  

Åtgärderna kan handla om att tillgodose ett specifikt stödbehov i ett eller flera ämnen. 

Det kan även handla om mer regelbundna specialpedagogiska insatser under längre tid, 
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såsom en regelbunden kontakt med speciallärare. En annan möjlig åtgärd är tillgång till 

en elevassistent som stödjer eleven under hela skoldagen. (Skolverket, 2014, s. 37) 

Åtgärderna ska enligt Ahlberg (2001) vara riktade både på skolans samtliga nivåer: 

organisation-, grupp- och individnivå. De åtgärder som berör individen ska tillgodose elevens 

sociala- och kunskapsbehov.  

Booth and Ainscow (2002) menar att det många gånger blir naturligt att tänka att stöd bäst ges 

genom en ytterligare person som arbetar extra med den person som uppges ha ett stödbehov. 

Dock betonar författarna att detta stöd kan ges på många sätt och ger exempel på hur lärare 

stödjer elever genom att planera för de olikheter som finns, varierar inlärningsmetoder och 

skapar förutsättningar för deltagande. Genom ett sådant stöd menar författarna att behovet av 

individuellt stöd minskar.  

The work done in identifying and reducing the difficulties of one student may benefit 

many other students, whose learning was not initially a particular focus of concern. 

(Booth & Ainscow, 2002, s. 4) 

Sammanfattningsvis påvisar Skollagen (SFS 2010:800) att skolan ska vara likvärdig, att alla 

elever ska ges försättningar och eventuellt stöd för att utvecklas gentemot utbildningens mål. 

Det kan enligt Skolverket (2014) ges genom extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid 

misstanke om eventuellt behov av särskilt stöd ska detta enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

utredas i en pedagogisk utredning, som består av två delar: pedagogisk kartläggning och 

pedagogisk bedömning. Enligt Skolverket (2011) är det oftast beteende- och/eller lärande 

svårigheter som härleder till särskilt stöd. Visar den pedagogiska utredningen på att en elev är 

i behov av särskilt stöd ska detta i enlighet med Skollagen (SFS 2010:800) formuleras och 

upprättas i ett åtgärdsprogram. Enligt Skolverket (2014) kan en elevassistent vara en form av 

åtgärd, men Booth and Ainscow (2002) betonar att det finns flera andra sätt att stödja elever.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Urval av forskning 
För att hitta relevant forskning för min studie har jag använt mig av sökdatabaser så som 

SUMMON och SwePub. För att specificera min sökning har jag begränsat sökningen till 

referentgranskade vetenskapliga artiklar eller avhandlingar. Då jag har sökt både nationell och 

internationell forskning har jag använt mig av specifika sökord på såväl svenska som 

engelska, så som ”elevassistent”, ”specialpedagogik”, ”inkludering /inclusion”, ”special 

educational needs”, ”teaching assistants”, ”paraprofessionals” och så vidare. För att avgränsa 

mina sökningar har jag även använt mig av olika söktekniker, exempelvis 1trunkering och 
2frassökning.   

3.2 Forskningsbakgrund 
Det finns som det nämndes inledningsvis, relativt lite svensk forskning inom området, så 

mycket av forskningen i det föreliggande självständiga arbetet utgår från ett internationellt 

perspektiv. Ett flertal internationella forskningsöversikter (Bowles et al., 2017; Giangreco, 

Boyle, Halvorsen & Broer, 2004; Webster et al., 2010) inom området belyser att det har skett 

en global ökning av assistenter och stödpersonal, framförallt i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Gadler (2011) skriver att elevassistenter börjades synas på 60-talet i Sverige. Det 

var då en relativt liten yrkesgrupp, som främst arbetade för att stödja elever med 

funktionsnedsättningar, det handlade då mer om fysiskt stöd. Vidare skriver Gadler att i 

samband med att skolan blev mål- och resultatstyrd i början av 90-talet blev det också en 

ökning av elever med skolsvårigheter som bedömdes av i behov av särskilt 

stöd som inte kunde tillgodoses inom ramen för den ordinarie undervisningen. Giangreco et 

al. (2004) framhäver i sin artikel att rektorer och skolledare i Amerika står inför en stor 

utmaning i att skapa skolor som och specialundervisning som tillgodoser alla elevers behov 

inom ramen för ordinarie undervisning.  

 

 
1 ”Trunkering är en funktion som hjälper dig att söka på ett ords alla ändelser på en och samma gång”.      
  (Högskolan Kristianstad, 2019) 
 
2 ”Frassökning är effektivt när man vill söka på ett begrepp eller uttryck som innehåller mer än ett 
ord”. (Högskolan Kristianstad, 2019) 
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3.3 Elevassistentens yrkesroll  
Östlund (2017) och Gadler (2011) skriver att i Sverige saknas det tydliga 

uppdragsbeskrivningar för elevassistenter. Enligt forskning från Storbritannien (Bowles et al., 

2017; Webster et al.,2010) har teaching assistants (lärarassistenter) främst en stödjande roll. I 

Bowles et al. (2017) artikel framkommer utifrån intervjuer med teaching assistants att det 

innefattar stöd i form av känslo-, lärande-, och relationellt stöd samt stöd för att främja 

elevens självständighet och att bibehålla fokus och koncentration. Lindqvist, Nilholm, 

Almqvist och Wetso (2011) genomförde en enkätstudie för att få en insyn i hur 

skolsvårigheter förklaras av olika yrkesgrupper inom för- och grundskoleverksamheten i 

Sverige. I dessa enkäter framkom det bland annat att det ofta är resurspersonal som arbetar 

med barn och elever som är i behov utav specialpedagogiskt stöd och att deras arbete utgår 

ifrån lärarnas pedagogiska planeringar. Webster et al. (2010) framhäver dock att många 

teaching assistants i Storbritannien även har ett ansvar för elevernas insatser, oftast utanför 

klassrummet. Några ansvarande även för såväl planering som bedömning. I Gadlers (2011) 

undersökning från 2003 framgick det att elevassistenterna hade bland annat sociala och 

pedagogiska arbetsuppgifter. Lindqvist et al. (2011) lyfter i sin forskningsöversikt att tidigare 

forskning dels visar på att lärare uttrycker bristande kompetens i att skapa inkluderande 

undervisning för att elever i behov av särskilt stöd samt att de menar att ansvaret för dessa 

elever ligger hos resurspersonal.  

 

Gällande utbildningskrav delar Östlund (2017), Gadler (2011) och resultaten från FoU-

programmet3 Inkluderande lärmiljöer (2015:2) bilden om att det inte krävs någon formell 

utbildning för att arbeta som elevassistent. I Lindqvist et al. (2011) enkätstudie framkom det 

att ca 82% av de 56 medverkande assistenterna hade grund- eller gymnasial utbildning och 

endast ca 18% hade en eftergymnasial utbildning. Detta är även något som Telter (2015) 

lyfter fram: 

Vidare är det få assistenter som har en pedagogisk utbildning. I flera av skolorna 

fattades därför beslut om att successivt överföra resurser från assistenter för att i stället 

anställa fler lärare”. (Tetler, 2015, s. 108) 

Arbetsförmedlingen menar dock att en grundutbildning kan nås inom barn- och 

fritidsprogrammet på gymnasialnivå. Gadler (2011) skriver också att det sedan 2007 finns en 

 
3 FoU-programmet startades 2012 och syftade till att utveckla skolors inkluderingsarbete och skapa 
inkluderande lärmiljöer. Totalt deltog 31 skolor från 12 kommuner. 
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påbyggnadsutbildning för elevassistenter med gymnasiebehörighet. Även om det saknas 

uppdragsbeskrivningar eller ej har denna yrkesgrupp enligt Bowles et al. (2017), Östlund 

(2017) och Webster et al. (2010) ett stort pedagogiskt ansvar och får rollen som 

ansvarspedagog för elever i behov av särskilt stöd, utan nämnvärd stöttning av relevanta 

kompetenser. 

3.3.1 Elevassistenternas behov av stöd i deras uppdrag 

Östlunds (2017) resultat pekar på att elevassistenterna får ett stort ansvar för undervisningen, 

utan vidare stöttning och vägledning från exempelvis lärare och professioner med 

specialpedagogisk kompetens. Webster et al. (2010) ställer frågan i diskussionen huruvida 

teaching assistants (lärarassistenter) ska ha en pedagogisk roll eller inte. Om de ska ha en 

pedagogisk roll menar de att den måste bli tydligare, återgå till en sekundär roll och att 

lärarassistenterna behöver få mer stöttning från lärare och annan professionell personal, så att 

de kan möta eleverna förberedda. Utifrån Gadlers (2011) intervjuer med två elevassistenter 

2010 framkommer det att de upplever att organisationen kring elevens stöd är otydlig, och att 

elevens stödinsatser avgörs av lärare och rektors kompetens. Specialpedagogens nämns av 

elevassisterna, där de menar att denne i sin yrkesprofession är en viktig del i analysen kring 

stödbehov och insatser samt att specialpedagogens roll är viktig i att stödja elevassistenten i 

dess arbete med den enskilde eleven. I FoU-programmets ena rapport (2015:2) påvisades det 

att flera skolor uppger att elevassistenterna har en viktig roll i skolans verksamhet. Ändock 

var det bara en av dessa skolor som uppgav att elevassisterna fick stöd i form av handledning 

av olika kompetenser inom elevhälsoteamet. 

Eleven är beroende av assistentens kunskaper och egenskaper, man måste kunna puffa 

för elevens utveckling. (Gadler, 2011, s. 131)  

Östlund (2017) menar att elevassistenterna behöver utveckla kompetensen i att möta elevers 

behov genom att dels att skapa ett tydligare samarbete mellan undervisande lärare och  

elevassistent samt genom utbildning till elevassistenterna. Giangreco et al. (2004) tar upp tre 

komponenter de menar är betydande i att förbättra skolors inkluderande arbete, framförallt i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd, utan att överbelasta skolorna med stödpersonal.  

Bland annat genom att: 1) Stödja och vägleda stödpersonal i deras arbete och roll. 2) Se över 

fördelningen av stödpersonal. 3) Sätta in insatser som främjar klassrumsundervisning av 

utbildade lärare samt främja kamratinteraktioner. 
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3.4 Elevassistent som stödinsats 
I flera av artiklarna (Bowles et al., 2017; Giangreco et al., 2004; Webster et al., 2017; 

Östlund, 2017) framkommer det att det finns både positiva och negativa delar i användandet 

av elevassistenter som stödinsats i relation till inkludering och undervisning för elever i behov 

av särskilt stöd. Både Östlund (2017) och Bowles et al. (2017) beskriver hur elevassistenter 

ofta har en positiv inverkan och effekt på elevers motivation, uppmärksamhet, självständighet 

och sociala färdigheter. Webster et al. (2010) resultat visade på att deras arbete var positivt 

utifrån ett lärarperspektiv då det minskar lärarnas stress och arbetsbelastning samt i 

klassrummet då lärarassistenterna kunde fånga upp olika störningsmoment som annars tog tid 

från lärarens undervisning. Det visar även att assistenterna skapar förutsättningar för elever i 

behov av särskilt stöd att delta i ordinarie undervisningsgrupp. Resultatet påvisar också att det 

finns negativa faktorer i användandet av elevassistent. Östlund (2017), Bowles et al. (2017) 

och Webster et al. (2010) framhåller att elever med elevassistent inte utvecklas 

kunskapsmässigt i samma utsträckning som elever utan elevassistent. Detta skulle enligt 

Bowles et al. (2017) kunna förklaras i att lärarassistenterna inte har samma pedagogiska och 

didaktiska kunskaper som en lärare har. En annan framkomst i Östlunds (2017) resultat var att 

eleverna ofta exkluderades från ordinarie undervisning och fick undervisning enskilt eller i 

mindre grupper tillsammans med elevassistent, något som skapar en distans från såväl 

kamrater som från lärare och att elevens självständighet kan påverkas till det negativa. Enligt 

Websters et al. (2010) skulle det även kunna grunda sig i att elevassistenterna får lite eller 

obefintlig med stöd och förberedelse inför mötet med eleverna av lärare. I studien framkom 

det att det är 75% av lärarassistenterna inte hade någon regelbunden planeringstid tillsammans 

med lärarna. Detta resulterar till att de känner sig oförberedda i det uppdrag de ska utföra. 

Gadler (2011) lyfter fram en undersökning som hon genomförde 2003, där det framkom att 

assistenterna även upplevde att stödinsatsen i form av elevassistent sällan sattes in efter en 

noggrann analys av en elevs stödbehov, utan att det ofta var det någon form av diagnos som 

låg bakom insatsen. Gadler lyfter detta som en orosfaktor, framförallt när det kommer till att 

säkerställa en likvärdig skola i enlighet med svensk skollag. 

Sammanfattningsvis påvisar både nationell- och internationell forskning (Bowles et al., 

2017; Giangreco et al., 2004; Webster et al., 2010;) att det har blivit en global ökning av 

stödpersonal. Dock saknas det enligt Östlund (2017) och Gadler (2011) tydliga 

uppdragsbeskrivningar för elevassistenter. I ett internationellt perspektiv påvisar forskning 

att teacher assistants (lärarassistenter) främst har en stödjande roll inom olika områden 
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(Bowles et al. 2017 & Webster et al. 2010). I ett nationellt perspektiv lyfts det att 

elevassistenter har både sociala och pedagogiska arbetsuppgifter (Gadler, 2011). Vidare 

framkommer det även att det inte krävs någon formell utbildning för att arbeta som 

elevassistent (Gadler, 2011 & Östlund, 2017). Elevassistenter bär dock ofta ett stort 

pedagogiskt ansvar och både Webster et al. (2010) och Östlund (2017) betonar vikten av 

stöttning, framförallt från lärare och annan professionell personal. Forskning (Bowles et 

al., 2017; Webster et al., 2010; Östlund, 2017) visar även att det både finns positiva och 

negativa effekter av att använda elevassistenter. För elevens motivation, självständighet 

och sociala färdigheter har det påvisat sig positivt enligt Östlund (2017) och Bowles et al. 

(2017). Dock uttrycks en negativ effekt när det kommer till elevers kunskapsutveckling. 

(Bowles et al., 2017; Webster et al., 2010; Östlund, 2017). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta arbete har jag systemteorin som en teori, vilket enligt Nilholm (2016) är en vanlig 

utgångspunkt i skrivandet av uppsatser i olika former inom utbildningsvetenskapen. Teorin 

bygger på olika delar i ett system och dess olika faktorer för att kunna se helheten och förstå 

hur ett system är uppbyggt och fungerar. Vidare lyfter Nilholm att det finns många olika 

varianter av systemteorin. För att studera och analysera empiri i detta arbete har jag 

framförallt använt Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Bronfenbrenners teori grundar sig 

i att se barnet i de system de är en del utav för att kunna förstå deras utveckling. Nilholm 

(2016) menar att om vi ska studera en elevs skolsituation måste vi se helheten, han skriver så 

här:  
Om vi ska förstå ett barns situation i exempelvis skolan fullt ut måste vi analysera alla 

systemnivåer (mikro-, meso-, exo- och makrosystem). Till exempel kan vi inte förstå 

barns situation i skolan utan att känna till de lagar och förordningar som gäller, till 

exempel skollagen och läroplanen, alltså faktorer i makrosystemet. (Nilholm, 2016, s. 

65) 

 

Bronfenbrenner (1979) belyser systemet ur ett mikro-, meso-, (exo)- och makrosystem. 

Nilholm (2016) menar att alla dimensioner och system är beroende av varandra. 

Bronfenbrenner (1979) beskriver mikrosystemet som det system där utvecklande barnet befinner sig. 

Det kan till exempel vara i en viss miljö som exempelvis skola eller familjen, där barnet är en del av 

de aktiviteter och relationer som finns. Mesosystemet omfattar relationerna mellan i och mellan 

de olika miljöer som det utvecklande barnet befinner sig i, exempelvis skolan, hemmet, 

fritidsaktivitet och så vidare. Bronfenbrenner menar därför att mesosystemet kan ses som en 

del av mikrosystemet då det ändras eller utökas för varje ny miljö barnet möter.  

Vidare skriver Bronfenbrenner att Mesosystemet innefattar sådant som barnet inte är fysiskt 

närvarande i, men som ändå kan ha en inverkan på barnet, exempelvis föräldrarnas 

arbetsplatser. Makrosystemet är sådant som direkt påverkar barnet utan att det är en del av 

det, exempelvis samhället och olika lagar.  
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Figur 1: Bronfenbrenners Ecological Systems Theory4 
 

Utifrån arbetes syfte och frågeställningar ska jag i makrosystemet studera vad våra lagar och 

styrdokument säger om en skola för alla och utarbetandet av åtgärdsprogram och koppla det 

till min första frågeställning. I mesosystemet vill jag studera och koppla det till relationen 

mellan elevassistenter och elever i behov av särskilt stöd. Slutligen, i mikrosystemet där jag 

ser mig lägga mest fokus, vill jag studera elevassistentens roll och stöd i arbetet i mötet med 

eleven.  

  

 
4 Hämtat från: http://www.cyc-net.org/quote4/quote.1932.html 
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5. Metodbeskrivning 

5.1 Val av metod 
I detta arbete har jag valt att göra en kvalitativ studie. Enligt Backman (2008) fokuserar 

kvalitativa studier bland annat på individen, och hur individen ser på sin verklighet.  

”I den kvalitativa strategin är helt följdriktigt människan (oftast i interaktion med andra 

människor) det huvudsakliga instrumentet.” (Backman, 2008, s.54) 

 

Jag genomförde först en innehållsanalys utav de insamlade åtgärdsprogrammen. Stukát 

(2011) benämner dokumentanalys, som en bra metod för att analysera olika texter och 

dokument utifrån olika perspektiv eller frågeställningar. Innehållsanalysen blev därför ett 

verktyg för att kunna jämföra, tolka och analysera hur stödbehoven formuleras i 

åtgärdsprogrammen samt på vilket sätt insatsen i form av elevassistent är tänkt att tillgodose 

elevens behov. Detta syftar till att besvara min första frågeställning.  

 

Innehållsanalys är ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter 

som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet 

utifrån kategorier som bestämts i förväg. (Bryman 2011, s.283) 

 

Därefter intervjuade jag en rektor, en speciallärare och tre elevassistenter. Att använda sig 

utav intervjuer är enligt Backman (2008) en vanlig metod inom kvalitativa studier. Bryman 

(2011) lyfter också att forskaren ofta genomför samtal med deltagaren/-na för att få svar på 

relevanta frågor. Jag valde att genomföra djupintervjuer av semi-strukturerad karaktär, vilket 

enligt Bryman (2011) är en friare intervjuform, där vikten inte ligger på formulering eller 

följd och där det finns utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor. Ofta utgår man från 

teman i sin intervjuguide som utgår från problemområdet. En intervjuguide kan enligt både 

Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2009) ses som ett manus och är ett bra 

stöddokument vid intervjuer för att se till så att de områden man vill studera finns med, 

antingen i form av ämnen eller mer specifika frågor. Intervjuerna gav mig ett underlag för att 

besvara mina frågeställningar.  
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5.2 Urval 
I detta arbete är mitt urval målstyrt utifrån mitt syfte och mina frågeställningar, med fokus på 

elevassistenter. Metoden, att målstyra sitt urval är enligt Bryman (2011) bra när man har just 

en specifik grupp eller i detta fall professioner som är relevanta för en forskningsfråga. I 

urvalsgruppen tillkommer även intervjuer med personer som är av relevans för insatsen. Mer 

specifikt innebar det att jag förutom att intervjua elevassistenter även genomförde intervjuer 

med speciallärare som är ansvarig för utredningen av det särskilda stödbehovet samt rektorn 

som är beslutfattande för åtgärden/erna på den på den skola jag i ett första läge tog kontakt 

med. Jag fick hjälp av rektorn på en skola (åk 7-9) i en mellanstor kommun i Sverige att 

komma i kontakt med den elevassistent och den speciallärare som fanns tillgänglig på 

enheten. Tyvärr hade de ingen specialpedagog anställd. Enligt Repstad (2007) kan det ibland 

vara fördelaktigt att ta kontakt med rektorn när man ska genomföra intervjuer i en skola, då 

rektorn ofta är den besitter en insyn i över hela verksamheten och dess professioner. Då den 

skola jag först tog kontakt med endast hade en anställd elevassistent, upplevde jag att jag 

behövde få tag i fler informanter. Jag tog därför kontakt med en annan skola (F-9) i samma 

kommun och fick tag i två ytterligare elevassistenter.  (Här nedan kommer en översikt över 

informanterna: 

 

(Tabell 1) 

Yrkesroll Kön Anställd/Erfarenhet 
(i år) 

Utbildning Antal 
elever  

Spec.ped/ 
Spec.lärare 
(SL) 

Man Arbetat inom skolans 
verksamhet sedan 
1995.  
Varit anställd och 
verksam som 
speciallärare sedan 
2017. 

• Lärarutbildning år 1-7 
• Speciallärarutbildning 

---- 

Rektor  
(RE) 

Man 16 år inom skolans 
verksamhet (åk 7-9) 
inom roller som 
lärare, 
SYV/ledningsresurs, 
bitr.rektor (4,5år) och 
rektor (4år).  

• Grundskollärarexamen 
4-9 SO, med 
ytterligare fristående 
kurser i svenska 
språket samt 
religionshistoria och 
teologi.  

• Rektorsutbildning  

---- 

Elevassistent 
1 
(EA1) 

Kvinna Ca 22-23 år inom 
skolans verksamhet 

• Barnskötarutbildning 4 elever 
i åk 9 
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Elevassistent 
2 
(EA2) 

Kvinna Arbetat som 
elevassistent i ca 3år 

• Undersköterska med 
inriktning psykiatri  

1 elev i 
åk 1 

Elevassistent 
3 
(EA3) 

Kvinna Arbetat som 
elevassistent i ca 3år 

• 3årig gymnasial 

utbildning 

(humanistiskt)  

• Fritidsledarutbildning 

(2020) 

2 elever 
i åk 3 

 

På skolan (grundskola, årskurs 7-9) där jag genomförde mina första intervjuer hade de fyra 

elever med åtgärdsprogram (se bilaga 3) med elevassistent som insats. Dessa samlades in och 

ligger till grund för innehållsanalysen.  

5.3 Genomförande 
Som en första del i denna undersökning tog jag kontakt med en rektor på en kommunal 

högstadieskola i en av mellanstor kommun i Sverige. I denna kontakt förklarade jag syftet 

med min studie samt på vilket sätt jag hade önskat deras deltagande. Rektorn sa att de gärna 

ville delta och jag fick därefter utskickat fyra identifierade åtgärdsprogram, där en 

elevassistent fanns med som insats i varierande omfattning. Specialläraren på skolan var 

delaktig i att ta fram dessa. När jag hade mottagit de fyra åtgärdsprogrammen började jag med 

att sammanställa dem. Sedan genomförde jag en innehållsanalys, för att kunna få ett underlag 

till intervjuguiden inför de kommande intervjuerna.  

 

I nästa steg bokades intervjuer in via e-post och i samband med detta skickade jag ut mitt 

missivbrev och samtyckeblankett (bilaga 1), för att dels informera om syftet med min studie 

och varför deras deltagande är viktigt, men också för att informera om att deltagandet är 

frivilligt och anonymt. Inför intervjuerna upprättade jag en intervjuguide som ett 

stöddokument med frågor jag vill ha svar på under intervjun (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Frågorna i intervjuguiden är dels utformade utifrån mina frågeställningar, 

men också utifrån frågor som uppstod i innehållsanalysen av åtgärdsprogrammen.  

 

De första intervjuerna med SL, RE och EA1 genomfördes under samma dag på den 

högstadieskola de är verksamma. Efter intervjuerna upplevde jag dock att min data inte var 

tillräcklig och att jag därför behövde ytterligare informanter i form av elevassistenter. Jag tog 
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personligen kontakt med två elevassistenter vid en annan skola (F-9) och frågade om de 

kunde tänka sig att delta i min studie. Efter deras godkännande bokades datum för 

intervjuerna och missivbrevet skickades ut i samma syfte som nämndes ovan. Intervjuerna 

med EA3 och EA4 skedde ett par veckor senare, men under samma dag. Samtliga intervjuer 

utfördes i respektive skolas lokaler, för att kunna skapa en trygg och ostörd miljö, då detta 

enligt Repstad (2007) är något som kan påverka intervjuernas resultat. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en ljudinspelningsapp. Enligt Bryman (2011) är inspelning ett bra hjälpmedel 

för få en mer detaljerad analys vilket är vanligt vid kvalitativa undersökningar. Dels då det ger 

mig som intervjuare en direkt återspegling av intervjupersonens egna formuleringar, men 

också för att kunna vara närvarande i intervjun och inte behöva anteckna.  

 

Efter att jag hade bearbetat intervjuerna, skickade jag ut en sammanfattning av dessa till 

respektive informant för att säkerställa att jag förstått deras svar rätt, eller om det var något de 

ville förändra eller förtydliga. Tre av informanterna återkopplade med att det var korrekt 

beskrivning av deras bild. Övriga informanter fick jag ingen återkoppling ifrån, vilket jag 

tolkar som att de inte hade några invändningar.  

5.4 Bearbetning och analys av data 
Det första jag gjorde var att sammanställa de fyra insamlade åtgärdsprogrammen i form av ett 

schema (se tabell 2 under urval). Därefter använde jag mig av innehållsanalys som metod. 

Innehållsanalysen syftade i enlighet med vad Stukát (2011) skriver till att hjälpa mig att hitta 

olika teman och resultat kopplade till frågeställningarna som ligger till grund för denna studie. 

Jag analyserade åtgärdsprogrammen genom att titta på vissa specifika teman utifrån mina 

frågeställningar och problemformulering, vilket enligt Bryman (2011) är det  

vanligaste förfarandet vid kvalitativa dokument- och innehållsanalyser. Jag analyserade 

innehållet i åtgärdsprogrammen och jämförde områden som behovsformuleringar, vilka 

insatser som sattes in, i vilken omfattning insatsernas gav och vilket behov de riktades mot 

samt om det fanns någon skillnad mellan kön kopplade till insatserna.  

 

För att skapa en överblick över informanterna som deltagit i studien genom intervjuer, 

sammanställde jag även dessa i ett schema (se tabell 1 under urval).  

Det första steget i bearbetningen av intervjuerna var att transkribera dem. Det innebär 

kortfattat enligt Kvale och Brinkman (2009) att man omvandlar intervjuerna från ljudfil till 

text. Tyvärr förvann ljudfilen av intervjun med specialläraren på något vis, för att ändå kunna 
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använda mig av hens medverkan frågade jag om hen kunde tänka sig att besvara frågorna en 

gång till via e-post, vilket hen ställde upp på. En sammanställning av intervjuerna listas 

nedan:  

(Tabell 3) 

Informant Inspelad tid Antal ord i text 
Rektor (RE) 43 minuter 2826 ord 
Speciallärare (SL) Ljudfilen försvann 

(intervjun gjordes om via 
mejl och frågorna enligt 
intervjuguiden).  

557 ord 

Elevassistent 1(EA1) 29 minuter 2208 ord 
Elevassistent 2 (EA2) 19 minuter 1184 ord 
Elevassistent 3 (EA3) 24 minuter 1863 ord 

(Notera att de inspelade minuterna inte alltid enbart innefattade renodlad intervju, utan viss tid 

försvann åt andra samtal som inte syftade enbart till denna studie).  

 

Därefter gick jag igenom den insamlade empirin från intervjuerna och sorterade dessa i 

kategorier utifrån mina frågeställningar, så kallad kategorisering. Det innebär enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) att man sammanställer intervjuerna och tittar på olika teman som ofta 

framkommer. Vidare beskriver Kvale och Brinkmann kategoriseringsprocessen på följande 

sätt: 

(…) i kategorisering reduceras meningen i långa intervjuuttalanden till några få 

enkla kategorier. . . En kategorisering av intervjuerna i en undersökning kan ge 

en överblick över stora mängder utskrifter och underlätta jämförelser och 

hypotesprövning. (Kvale och Brinkman, 2009, s. 219) 

 

Kategorierna kan enligt Kvale och Brinkman (2009) vara förutbestämda eller formuleras efter 

hand i analysarbetet. Därefter analyserade jag de olika kategoriernas innehåll, vilket 

innefattade att jämföra, hitta skillnader och likheter. Med andra ord att hitta teman i det 

insamlade materialet och sätta dem i relation till varandra och till studiens syfte och 

frågeställningar. Något som professor Jonas Aspelin benämner som tematisering 

(webbföreläsning, 5 mars 2020).  

5.5 Tillförlighet och trovärdighet  
Bryman (2011) skriver att begreppet tillförlitlighet kan delas upp i fyra delar, ”trovärdighet”, 

”överförbarhet”, ”pålitlighet” samt ”möjligheten att styrka och konfirmera”. (Bryman, 2011, 
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s. 354). Med trovärdighet menar Bryman att tydliggöra att de olika beskrivningarna i studien 

är trovärdiga. Det kan man göra genom att dels säkerställa att studien följer de riktlinjer som 

finns, samt genom att säkerställa att informanterna upplever att det framskrivna resultatet 

återspeglar deras syn och beskrivningar - något som Bryman benämner som 

”responsvalidering”. Jag upplever att jag skapat en trovärdighet i studien genom att dels följa 

arbetets riktlinjer, men också genom att säkerställa att jag tolkat informanterna i studien rätt, 

vilket jag gjorde genom att skicka ut en sammanställning av resultatet från varje informants 

intervju per e-post. I den utskickade sammanställningen fick dem en möjlighet att bekräfta att 

jag tolkat dem korrekt. Med överförbarhet menar Bryman (2011) vidare att det handlar om att 

värdera huruvida resultaten är möjliga att överfara till en annan miljö. Han beskriver det på 

följande sätt:  
 

Eftersom kvalitativ forskning i normalfallet inbegriper ett intensivt stadium av en liten 

grupp eller av individer som har vissa egenskaper gemensamma (…), tenderar 

kvalitativa resultat att ha fokus på det kontextuellt unika och på meningen hos eller 

betydelsen av den aspekt av den sociala verkligheten som studeras”. (Bryman, 2011, s. 

355)  

 

I mitt resultat påvisas vissa skillnader mellan låg- och högstadiet att vissa delar och kontexter 

har olika förutsättningar, så som exempelvis utrymme för planeringstid. Dessa förutsättningar 

påvisar att det kan finnas delar i denna studie som inte alltid är överförbara mellan olika 

miljöer. Pålitlighet menar Bryman (2011) är en motsvarighet till den kvantitativa forskningens 

reliabilitet vilket innebär ett säkerställande av att hela forskningsprocessen tydligt redovisas, 

från problemområde/forskningsfrågor till metod, urval och resultat. I föreliggande studie 

upplever jag att pålitligheten styrks genom att forskningsprocessen tydligt framgår, 

framförallt under metodavsnittet. Den sista delen handlar om att kunna styrka och konfirmera, 

vilket enligt Bryman (2011) innebär att styrka resultaten, och att man inte låtit något eller 

någon påverka resultaten i studien även om författaren också betonar att det är omöjligt att 

inneha total objektivitet. Trots att jag inför författandet av denna studie hade en tanke eller 

föreställningar kring vad resultatet skulle kunna påvisa har jag hela tiden försökt förhålla mig 

till ett objektivt synssätt och tagit del av de olika informanternas syn och beskrivningar.  
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5.6 Etiska principer  
Vid insamlandet av data, både av åtgärdsprogrammen och intervjuerna tog jag hänsyn till 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. I missivbrevet (bilaga 1) som skickades 

ut till informanterna tog jag hänsyn till informations-, samtyckes,- konfidentialitets- och 

nyttjandekravet då jag dels informerade de deltagande om syftet med deras deltagande samt 

att deltagandet är frivilligt. Jag informerade även om att deltagandet är anonymt och att det 

inte kommer skrivas något som gör att det kan kopplas till individ eller i vilken kommun 

studien ägt rum, samt att allt material som samlas in endast kommer att användas i syfte till 

denna studie och kommer förstöras när studien är klar. Som ett del av missivbrevet fanns även 

en samtyckesblankett där informanterna fick skriva under för att godkänna sitt samtycke till 

att medverka i studien och på så vis togs också hänsyn till samtyckeskravet.  
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6. Resultat 
I resultatkapitlet kommer de områden och teman som kunnat urskiljas i dokumentanalysen 

och intervjuerna kopplat till mitt syfte och mina frågeställningar att redovisas. Det innebär 

områden så som vilka svårigheter som leder till elevassistent som insats, hur de olika 

professionerna, rektor, speciallärare och elevassistenter som deltagit i studien ser på 

elevassistenternas utbildning, kompetens, uppdrag, insatser, utmaningar, elevernas utveckling 

och progression, samt vilket behov av stöd som uttrycks för elevassistenterna i deras uppdrag.   

 

Inledningsvis kommer en sammanfattning av resultaten från innehållsanalysen av de fyra 

åtgärdsprogrammen (bilaga 3) som samlades in. Därefter kommer resultaten från både 

innehållsanalysen och intervjuerna presenteras i de teman som vaskats fram under 

bearbetningen. Vidare i arbetet kommer åtgärdsprogrammen och informanterna skrivas fram 

som EA1 (elevassistent 1), RE (rektor), SL (speciallärare), ÅP1 (Åtgärdsprogram 1) och så 

vidare. 

6.1 Innehållsanalys av åtgärdsprogrammen 
På skolan (7-9) där jag genomförde mina första intervjuer hade fyra elever åtgärdsprogram 

(bilaga 3) med elevassistent som insats. Dessa presenteras kortfattat i nedanstående tabell: 

 

(Tabell 2) 

Åtgärds-
program  

Kön 
och 
årskurs 

Formulerat 
stödbehov 
(utifrån den 
ped.utredningen) 

Insats/er Omfattning Ansvarig 
för 
åtgärden 

Nr 1 
(ÅP1) 

Pojke, 
Åk 9 

- Stöd i det sociala 
samspelet. 

-Stöd i att hantera 
krav och 
motgångar.  

- Stöd i att komma 
igång, upprätthålla 
koncentration/moti
vation samt 
slutföra uppgifter.  

1. Matematik 
i liten grupp 

2. Språkval 
enskilt 

3. Elevens 
val i liten 
grupp  

4. Stöd av 
vuxen resurs 
i skolans alla 
lärmiljöer 

1. Tre 
ggr/vecka. 
2. Tre 
ggr/vecka. 
3. En ggr/vecka 
 
4. Fram- 
kommer ej 

1. elev-
assistent 

2. Studie- 
och 
yrkesvägl
edare  

3.elev-
assistent 

4. elev-
assistent 
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- Stöd i att förstå 
och reflektera över 
sin egen del i 
situationer samt att 
uttrycka känslor. 

med syfte att 
hjälpa eleven 
i det sociala 
samspelet. 

 

Nr 2 
(ÅP2) 

Flicka, 
Åk 9 

- eleven är i behov 
av stödstrukturer 
som syftar till att 
hjälpa eleven 
aktivera sina 
förkunskaper och 
övervaka arbetet 
medan det 
fortskrider. 

- eleven i behov av 
att utveckla 
lässtrategier för att 
aktivt övervaka sin 
läsning och därmed 
stärka läsförståelse 
samt explicit 
träning i att 
uttrycka sig 
skriftligt. 

1. Eleven har 
riktat stöd i 
so. 

2. Eleven har 
riktat stöd i 
SVA samt 
SVA i liten 
grupp. 

3. Eleven har 
riktat stöd i 
Ma. 

 

1.En ggr/vecka 
2. Två 
ggr/vecka 
 
3. En ggr/vecka 

 
 

1. elev-
assistent 
2. elev-
assistent 
 
3. elev-
assistent 

Nr 3 
(ÅP3) 

Flicka, 
Åk 9 

- Explicit träning i 
läs- och 
skrivstrategier, 
helst i en-till-en 
situation eller liten 
grupp för att 
utveckla 
den språkliga 
förmågan samt öka 
läshastighet.  

- Behov av 
adekvata och 
tydliga 
stödstrukturer för 
att ge eleven de 
verktyg som 
behövs för att 
starta, upprätthålla 
och slutföra 
arbetsuppgifter 
samt återkoppling 
på genomfört 
arbete. Detta för att 
eleven ska känna 

1. Eleven 
läser 
matematik i 
mindre 
grupp. 

 

1.En ggr/vecka 1. elev-
assistent 
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"Det här kan jag" 
och "Det här ska 
jag arbeta vidare 
med" och uppleva 
en progression. 

Nr 4 
(ÅP4) 

Pojke, 
åk 9 

Utifrån elevens 
språkliga förmåga 
är han i behov av 
särskilt stöd i form 
av en liten 
undervisningsgrup
p med hög 
lärartäthet som har 
möjlighet att 
specifikt stödja 
honom i hans ord- 
och begrepps-
utveckling. 

1. Eleven 
läser so i 
klass med 
riktat 
vuxenstöd. 

2. Eleven 
läser 
matematik i 
klass med 
riktat 
vuxenstöd. 

3. Eleven 
läser 
engelska i 
mindre 
grupp. 

4. Eleven 
läser no i 
klass med 
riktat 
vuxenstöd. 

5. Eleven 
läser språkval 
sv/eng i 
mindre. Detta 
med syfte att 
aktivera för-
förståelse 
inom aktuella 
ämnesområde
n främst 
inom so och 
no. 

 

1.Två 
ggr/vecka 
 
 
2. Tre 
ggr/vecka 
 
3. Två 
ggr/vecka 
 
4. Två 
ggr/vecka 
 
 
5. Tre 
ggr/vecka 

1. elev-
assistent 
 
 
2. elev-
assistent 
 
3. elev-
assistent 
 
4. elev-
assistent 
 
 
5. elev-
assistent 

  

Resultatet av dokumentanalysen av åtgärdsprogrammen påvisar att endast ett av de fyra 

åtgärdsprogrammen beskriver ett behov av social stöttning. De övriga behovsformuleringarna 

där elevassistenten står som ansvarig för åtgärden riktas mer mot stöd i 
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undervisningssituationer, färdigheter och ämneskunskaper. Insatserna som beskrivs varierar 

mellan undervisning i liten grupp, stöd av resurs samt riktat stöd. De insatser som är mest 

förekommande är undervisning i liten grupp och riktat stöd. Enligt resultatet kan det riktade 

stödet vara mot ämnen eller vuxenstöd. Enskild undervisning (med studie- och 

yrkesvägledare) och stöd av resurs framlyft endast som insats i ett utav åtgärdsprogrammen 

(ÅP 1). Resultatet visar också att normal omfattning i tillfällen är 1-2 gånger i veckan och 

riktar sig mot ett ämnesmässigt stöd i ämnen som elevens val, matematik, svenska som andra 

språk, språkval samt natur- och samhällsorienterade ämnen. I dokumentanalysen av de fyra 

åtgärdsprogrammen påvisas också att insatsen med elevassistent är fördelat jämt mellan 

könen, då det var två flickor och två pojkar som representerar de fyra åtgärdsprogrammen.  

6.2 Elevassistentens utbildning, kompetens och erfarenhet 
Ur intervjuerna framkommer det att elevassistenterna ofta har en gymnasial utbildning. 

Endast en av elevassistenterna hade en pedagogisk eftergymnasial påbyggnad i form av 

fritidsledare (EA3). Erfarenheten sprider sig lite hos de tre elevassisterna, där både EA2 och 

EA3 har tre års erfarenhet som elevassistent, medan EA1 har arbetat inom skolans verksamhet 

i över tjugo år.  

 

SL upplever dock inte att elevassistenter överlag har tillräckligt med kunskap och kompetens 

för att möta elever i behov av särskilt stöd.  

 
…. i grunden är de inte utbildade för jobbet. Dessutom får ju elevassistenter ofta arbeta 

med elever som har störst bekymmer vilket ofta kräver särskild kompetens. (SL) 

 

I intervjun med rektorn (RE) som är den som anställer elevassistenter, menar han att det dels är 

viktigt med kompetens och erfarenhet, men han betonar också vikten av personlig lämplighet.  
 

…. vad har man har med sig för kunskap och kompetens är givetvis viktigt, men sen 

personlig lämplighet, tänker jag också är väldigt viktigt. Ibland pratar vi om det här att 

ha det i fingrarna, att ha fingertoppskänsla … Så att personlig lämplighet tänker jag 

absolut och om man nu pratar elevassistent så pratar man ju inte om formell behörighet. 

(RE) 
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Vidare lyfter rektorn att de har diskuterat huruvida elevassistenter bör ha ansvaret för elever i 

behov av särskilt stöd.  

 
Vi diskuterar ganska mycket det här och om man tittar på anpassningar och särskilt stöd 

och specialpedagogiska insatser, ska man ge det till outbildade? Alltså, de svåraste 

pedagogiska uppgifterna till de som har minst pedagogisk utbildning, det är ju väldigt 

skevt. Sen är det ju inte så att det är självklart att den som har flest högskolepoäng som 

är mest lämplig, utan det är ju personlig lämplighet också, men att man har en pedagogisk 

examen, tänker jag är någon slags målbild. (RE) 

 

Sammanfattningsvisa kan man urskilja att de tre elevassistenterna har olika erfarenheter och 

utbildningar som ger dem kompetenser som kan underlätta i deras roll. Samtidigt 

framkommer det också genom rektorn att det är svårt att tala om formell kompetens och det 

inom denna yrkesgrupp snarare handlar mer om erfarenheter, kompetenser och personlig 

lämplighet. Det lyfts också att både rektorn och specialläraren överlag menar att den särskilda 

kompetens och utbildning som krävs för att kunna möta de elever mest flest behov och 

utmaningar oftast saknas hos elevassistenter.  

6.3 Elevassistentens uppdrag 
Ur empirin har jag kunnat urskilja ett par olika områden inom elevassistentens uppdrag. Det 

handlar dels om deras insyn i åtgärdsprogram och insatser, deras stödjande roll, enskild 

undervisning samt vilka utmaningar de upplever i deras uppdrag. 

6.3.1 Elevassistentens delaktighet i utarbetandet av åtgärdsprogram   

Enligt samtliga informanter är åtgärdsprogrammen och dess insatser välförankrade hos 

elevassistenterna som utförare av åtgärderna/insatsen. På vilket sätt, förklaras dock lite olika. 

Rektorn menar att åtgärdsprogrammen på deras enhet främst är en dokumentation. 

 

Ja alltså jag tänker att i viss utsträckning så använder vi åtgärdsprogrammen som en 

form av dokumentation av det vi bestämmer och besluten fattas ju formellt av mig eller 

av specialläraren, oftast är det specialläraren som gör avvägningar och jag som skriver 

under. (RE) 

 

Vidare menar rektorn att han upplever att elevassistenterna är delaktiga redan i utredningen 

kring en elevs eventuella behov av särskilt stöd.  
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Den erfarenheten jag har härifrån är att elevassisterna är väldigt involverade i 

utredningsarbetet, så att man tillfrågas ganska mycket utifrån bedömningen av elevens 

kapacitet och förmågor. (RE) 

 

Specialläraren säger att han som utredare och upprättare av åtgärdsprogrammen försöker göra 

elevassisterna delaktiga i arbetet.  

 
Då det är jag som skriver utredningarna och åtgärdsprogram försöker jag involvera de 

personer som ska genomföra åtgärderna. I vårt fall har vi bara en elevassistent på 

skolan. Hen har god kännedom om eleverna och besitter värdefull information som 

kommer till användning i utformandet av åtgärderna. Sedan försöker jag ha uppföljning 

lite då och då samt göra en utvärdering tillsammans med genomförare. (SL) 

 

I Intervjuerna med EA2 och EA3 uppger de att de är delaktiga genom att de får delta på alla 

möten gällande eleven, insatsen och åtgärdsprogrammen. 

 

Ja, men det tycker jag. Jag har ju fått vara med på alla möten och sånt, så det tycker jag. 

(EA3) 

6.3.2 Elevassistentens funktion som stödstruktur 

Grundtanken med elevassistent nämns av flera av informanterna som att fungera som en 

stödstruktur.  

 

Där finns det ju behov utav att vara en stödstruktur, och det är egentligen grunden till 

att vi har den personen på plats där vi har den i dag. (RE) 

 

Samtliga elevassistenter menar att deras uppdrag handlar om att finnas till hands för eleven 

och att hitta vägar. Det kan röra sig om inom det sociala eller i lärandet.  

 
Det bästa är ju det här med att vara nära eleverna, att man lär sig vägarna… att man 

öppnar upp för personalen, att se det positiva. Även hur besvärliga dem än är, så finns 

det vägar. (EA1) 
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Framförallt så är det väl i grund och botten att finnas till hands för just den eleven. Att 

man är ett hjälp-jag, både i det sociala men också om det behövs i ibland med olika 

ämnen. (EA2) 

 

Att följa eleven och medla socialt, förklara olika sociala situationer runt den eleven som 

jag följer. Mest på rasterna blir ju det, som man måste förklara saker och under 

samlingar och så. Förklara saker kanske en gång till, under en genomgång och såna 

saker. (EA3) 

6.3.3 Elevassistentens uppdrag vid enskild undervisning  

Rektorn som jag intervjuade uttrycker att tanken är att elevassistenter egentligen inte ska 

planera eller bedriva undervisning, men att det i praktiken ofta blir så ändå.  
 

Men elevassistenten ska ju inte planera någon egen undervisning, sen tänker jag att det i 

ganska stor utsträckning har blivit så i alla fall. (RE) 

 

Vidare säger specialläraren att elevassistenten på deras enhet emellanåt bedriver 

undervisning, men att det är läraren som har ansvaret för planering och innehåll.  

 
Sedan använder vi även elevassistent till viss undervisning. Det är dock viktigt att 

betona att elevassistenten inte ska bära det pedagogiska ansvaret utan ha ett nära 

samarbete med ordinarie undervisande lärare som är ansvarig för undervisningen. (SL) 

 

Att elevassistenterna bedriver någon slags form av undervisning, enskilt eller i mindre 

grupper är något som framkommer i samtliga intervjuer. Det är även något som blir synligt i 

alla fyra åtgärdsprogram, där åtgärden undervisning i mindre grupp finns med i dem alla. Det 

kan exempelvis formuleras på följande sätt:  

Eleven läser matematik i mindre grupp. (ÅP3) 

Eleven läser engelska i mindre grupp. (ÅP4) 

Alla i alla dessa åtgärder med likande formuleringar står elevassistenten som 

ansvarig/utförare av insatsen.  
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6.3.4 Utmaningar i elevassistentens uppdrag  

Samtliga elevassistenter redovisar olika utmaningar i deras uppdrag.  

EA3 menar att en stor utmaning i deras huvuduppdrag är att hitta vägar för varje enskild elev, 

att det krävs en god kännedom kring eleven för att uppnå detta, och även då kan det vara en 

utmaning.  

 

Så det känns som en av utmaningarna är ju att liksom att hitta den vägen som är bäst för 

just den eleven… Så det är ju att lära känna eleven och se vad just den behöver och det 

kan vara olika från dag till dag. Det som fungerade i går, fungerar inte i dag. Det är ju 

en utmaning att hitta det; Vilken väg ska jag gå i dag?, vilket humör är eleven på idag?, 

går det att göra denna uppgiften ens idag? (EA3) 

 

En annan utmaning som lyfts av EA1 är brist på kunskap kring nya diagnoser och hon tar 

själv upp språkstörning som ett exempel.  

 
De största utmaningarna är de nya diagnoserna, till exempel språkstörning. Där ingen 

vet någonting. Och vi utbildar inte, utan att vi får hitta det själva. Det finns inga 

talpedagoger som kan sitta med elever varje dag, utan vi får ju skjuta från höften och 

göra det bästa vi kan liksom, så från deras verksamhet till våran verksamhet så är det ett 

långt avstånd, då dem inte jobbar i skolan. (EA1) 

Både EA2 och EA3 uttrycker även en ensamhet i sitt uppdrag. De tillhör inget arbetslag och 

tiden för att arbeta tillsammans med andra elevassistenter och professioner saknas.  
 

Jag har känt mig jätteensam i min roll. Och just att man ska vara med hela dagen, man 

ska vara med på fritids men man får aldrig vara med på mötena eller vara med och 

planera, men man ska ändå tycka till och vara där. (EA3) 

 

Även i mer känsliga och akuta situationer där man arbetar med elever med utåtagerande 

problematik framlyfter dem sin ensamhet. Att inte lägga för mycket värde och känslor i dessa 

situationer. EA3 upplever ett behov av mer stöd vid dessa situationer, vilket kommer skrivas 

mer om under nästa rubrik.  

 
 … är det en elev med stora aggressionsproblem så kan man känna sig väldigt ensam. 

(EA2) 
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Det tycker jag är en utmaning är inte lägga för mycket känslomässigt i, utan också ha, att 

vara professionell…Oftast säger ju eleven mindre trevliga saker ibland och att man inte 

tar åt sig personligt för det är ju det dem vill egentligen, att trigga något i en, så att inte 

ta åt sig av det utan att försöka hålla sig neutral. Både gentemot elev och föräldrar, som 

tycker och tänker mycket också. (EA3) 

 

Sammanfattningsvis uttrycks elevassistenterna vara och ha en viktig roll i utarbetandet av 

åtgärdsprogrammen och dess insatser. Att få vara en del och känna delaktighet (genom att 

exempelvis delta i möten) i dess utformande verkar vara en framgångsfaktor. Vidare kan det 

också urskiljas att elevassistenternas främsta roll handlar om att fungera som stödstruktur och 

att bedriva enskild undervisning. Att fungera som stödstruktur i detta sammanhang tolkar jag 

att det innebär att hitta vägar och att finnas till hand för eleven i både kunskaps- och sociala 

sammanhang. Den enskilda undervisningen bygger enligt specialläraren på att elevassistenten 

inte bär något pedagogiskt ansvar, men det framkommer dock i intervjun med rektor att även 

om tanken är att elevassistenterna inte ska planera enskild undervisning, så kan det i praktiken 

många gånger bli så ändå. Till sist ger elevassisterna även uttryck för utmaningar i deras roll 

och uppdrag, så som att ”hitta vägar” (som nämndes som en del inom deras uppdrag att 

fungera som en stödstruktur) samt att det saknas kunskap kring vissa diagnoser. EA2 och EA3 

uttrycker även ensamheten som en utmaning i deras uppdrag. Till skillnad från EA1 som 

tillhör ett arbetslag saknar både EA2 och EA3 någon form av tillhörighet. För att förtydliga 

menar jag att de varken tillhör lärar- eller fritidslag. Detta skulle kunna förklaras i att de 

elevassistenter som arbetar lågstadiet följer eleven/erna hela den samlande skoldagen, vilket 

även innebär vistelse på fritidshemmet. Något som kan ge litet utrymme till deltagande i olika 

arbetslag eller forum.  

6.4 Elevassistentens insats i lärmiljön 
Elevassistenternas insatser i lärmiljön utgår enligt resultatet dels från en social problematik, 

men också mot att stödja elevers utveckling och progression.  

6.4.1 Social problematik  

I intervjuerna framkommer det att de svårigheter som oftast resulterar i elevassistent som 

insats för särskilt stöd är svårigheter av social karaktär. Detta beskrivs av specialläraren i 

följande citat: 
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Det handlar oftast om social problematik då eleven har svårigheter i det sociala 

samspelet. Eleven kanske har svårigheter i det sociala samspelet med sina kamrater 

vilket oftast blir tydligast i fria aktiviteter som tex. raster. Då kan elevassistenten 

fungera som ett slags överjag. (SL) 

Specialläraren (SL) är utredare och har en betydande roll av upprättande av 

åtgärdsprogrammen och dess insatser. Av de fyra åtgärdsprogrammen kan man dock endast 

urskilja formuleringar som syftar till social stöttning i ett utav åtgärdsprogrammen (ÅP1), där 

det bland annat stödbehovet beskrivs på följande sätt:  

• Stöd i det sociala samspelet.  

• Stöd i att hantera motgångar  

• Stöd i att förstå och reflektera över sin egen del i situationer samt att 

uttrycka känslor.  

(ÅP1) 

 

I intervjuerna med samtliga elevassistenter benämner alla det sociala stödet som ett av deras 

främsta uppdrag. EA1 och 3 EA3 menar att det inte finns några större skillnader mellan att 

stötta socialt som kunskapsmässigt, medan EA2 menar att det mest handlar om att vara ett 

socialt stöd. Hon beskriver det på följande sätt:  

I båda mina fall har det varit mest socialt. Även om det var mer intellektuellt med 

eleven innan, men socialt har det ju varit mestadels för båda två. Och det är väl de 

nästan med alla jag vet, inte alla men de flesta. (EA2) 

6.4.2 Elevernas utveckling och progression 

Åtgärdsprogrammen påvisar att insatserna främst riktas mot att utveckla elevernas förmågor 

och ämneskunskaper. Insatsen formuleras ofta till riktat stöd eller undervisning i mindre 

grupp. Elevassistentens insats kan utifrån behovsformuleringen tolkas innefatta uppgifter som 

att stödja eleven i att aktivera förkunskaper, stödja eleven genom träning i läs- och 

skrivstrategier samt stödja eleven i att starta, upprätta hålla koncentration/motivation och 

slutföra uppgifter.   

 

När det kommer till att säkerställa insatsen i form av elevassistent till elevens behov och 

progression, säger specialläraren att detta är svårt.  
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Detta är svårt. Då elevassistenter oftast saknar kompetens att bedöma eleverna blir det 

problematiskt. Läraren är ju inte där. Detta gäller ju i synnerhet dessa elever som oftast 

behöver bedömas på ett annat sätt än genom traditionella test. Här gäller det ju att vara 

lyhörd och veta vad det är som ska bedömas och kanske fånga det i flykten. För detta 

krävs det att man är väl insatt i ämne och bedömningskriterier vilket inte är fallet med 

elevassistenter. (SL) 

 

Rektor uttrycker dock att det inte ligger i elevassistenterna uppdrag att göra bedömningar, 

även om de är en viktig del av dem.  

 
I min mening bedömer inte elevassistenten, sen kan elevassistenten vara behjälplig för 

att samla in information eller vad eleven kan. Men det är inte elevassistenten som 

bedömer i slutändan. (RE) 

I intervjuerna uttrycker samtliga elevassistenter att dem är en del av bedömningen och att 

elevernas utveckling säkerställs genom täta dialoger och bedömningar i samspel med 

undervisande lärare. 

Det jag undervisar ser ju inte den läraren, men då lämnar vi in och hen får göra prov 

och så, så att vi är ganska noga för att vi ska kunna följa hens betyg. Det är ganska 

skönt. (EA1) 

Sen finns ju även bedömningsstöden och där märker man ju också om det är någon som 

ligger efter tänker jag. (EA2) 

Nej men, vi får ju ha, göra lite tester med jämna mellanrum och ser vad eleven kan. Jag 

känner ju att jag har så bra samarbete med den pedagogen så att jag kan säga det; att nu 

känner jag att det här är mer än vad jag klarar av, du måste hjälpa mig med det. Men 

det är väl väldigt få som har så bra pedagog, samarbetet är ju fantastiskt liksom. (EA3) 

 

6.4.3 Skillnader i stödinsatser mellan pojkar och flickor 

Som en del av min frågeställning kring elevassistententen som insats väcktes även en fråga 

kring om det finns några skillnader kopplat till kön. Jag lade därför till denna fråga i 

intervjuguiden som var utformad till elevassistenterna. I intervjuerna ger EA1 uttryck för att 

hon inte upplever några större skillnader. EA2 och EA3 ger dock båda uttryck för att det finns 

en tydlig skillnad då ingen av dem har varit assistent åt flickor, även om de båda menar att de 

ser behov även hos dem.  
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Men jag är helt övertygad om att det är fler flickor som hade behövt särskilt stöd. Sen är 

jag medveten om att det är svårare att se det på flickor. (EA2)  

 

Ja, men alltså, vi har ju inga tjejer som, inte i min årskull, som har elevassistent. 

Däremot så tycker jag nog att någon skulle vara, ja men att man ska titta mer på 

tjejerna. Jag upplever ju att dem inte får samma uppmärksamhet, för dem är inte 

utåtagerande kanske på samma sätt. (EA3) 

 

I åtgärdsprogrammen framkommer heller inga större skillnader mellan flickor och pojkar vad det 

gäller insatser i form av elevassistent. Av de fyra insamlade åtgärdsprogrammen var två av dessa 

elever flickor och två pojkar.  

 

Sammanfattningsvis kan det urskiljas att det stödbehov som oftast leder till en elevassistent 

som insats beskrivs som sociala svårigheter, i alla fall om man utgår från intervjuerna. Det 

som särskiljer sig i detta resultat är dock att det endast är ett av de fyra åtgärdsprogrammen 

som formulerar ett stödbehov av social karaktär. I åtgärdsprogrammet är fokus mer utifrån 

elevernas kunskaper och färdigheter. I resultatet kan det även urskiljas att det är svårt att 

säkerställa elevernas utveckling och progression med elevassistent som insats, men det 

betonas samtidigt av rektorn att det inte är elevassistenterna som ska göra bedömningar, även 

om de har en viktig del i bedömningsarbetet. Elevassistenterna uttrycker själva att det 

säkerställs på lite olika sätt, framförallt genom dialoger med läraren samt tester av olika slag, 

skolverkets bedömningsstöd lyfts fram som ett exempel. Vidare framkommer det även i 

resultatet att två av tre elevassistenter upplever att det finns skillnader i stödinsatsen i form av 

elevassistent mellan könen, (att det är det oftast är pojkar som har en elevassistent). Detta är 

även något som styrks i analysen av åtgärdsprogrammen som påvisar att det inte finns några 

större skillnader i insatserna kopplat till kön.  

6.5 Elevassistenternas behov av stöd  
Specialläraren uttrycker att elevassistenter är i behov av stöd på flera olika sätt i sitt uppdrag. 

Han nämner dels ett pedagogiskt stöd, men också det upplevda behovet av samtalsstöd.  

 

…. pedagogiskt stöd för att kunna genomföra undervisning som är meningsfull och 

utvecklande. Sedan behöver de ofta ett samtalsstöd där de får ventilera sina tankar. Jag 

tänker att det ofta kan bli ganska ensamt att vara elevassistent och de ställs inför 
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dilemman som de ska hantera, alltså handledning. Skolan behöver också vara tydlig när 

det kommer till lagar och styrdokument så att elevassistenten handlar utifrån dessa. 

(SL) 

6.5.1 Planeringstid 

Både rektorn och EA1 som arbetar på samma enhet inom en högstadieskola uttrycker att det 

finns gott om planeringstid utanför undervisningstiden. Elevassistenten är på denna enhet 

även en del av arbetslaget och har därför planeringstid tillsammans med lärare samt deltar på 

arbetslagsmöten.  

 

EA2 och EA3 uttrycker dock att de har väldigt liten planeringstid. EA2 säger att hon endast 

har en kvart varje morgon och ger uttryck för att det verkligen hade behövts mer.  

EA3 säger att hon har fått mer planeringstid under åren hon arbetat på skolan och att hon i 

nuläget har en timme i veckan uppdelat på två tillfällen. Dock betonar hon att det är svårt att 

samplanera med ansvarspedagogen.  

 

Jag har ju två halvtimmar i veckan som jag har planeringstid, men det är ju inte alltid 

som vi hinner gå igenom saker och ting där, jag och xx (ansvarspedagogen). Så det är ju 

under de här rasterna som barnen ute och då tar det tid innan dem ut och den kommer 

dem ju kanske in lite tidigare och då ska man ju vara där. Så effektiv tid kanske det bara 

är 20 minuter. Och då är det 20 minuter två gånger i veckan. Nu är jag ju lite mer 

inarbetad i det, så nu går det ju också lättare, för jag vet, jag känner ju den eleven så 

väl, men i början så var det jättetufft att hinna med och då hade jag ju bara en 

halvtimme i veckan. (EA3) 

6.5.2 Handledning  

I intervjun med rektorn uttrycker han att specialläraren finns tillgänglig för samtal och 

handledning varje dag. Rektor lyfter även fram arbetslaget som en viktig del i handledning. 

EA1 ger uttryck för att handledning är något som sker kontinuerligt, både inom arbetslaget 

men också med specialläraren.  
 

Jag och specialläraren har väl mer än nog handledning. Man bollar med varandra hela 

tiden, vi bollar så fort det uppstår någonting som vi inte rår på riktigt så försöker vi 

bolla både med arbetslag och med specialläraren då. Emellanåt har vi även planerade 

handledningstillfällen. (EA1) 
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EA2 och EA3 uttrycker dock handledningen på enheten som bristfällig. Båda som arbetar på 

samma enhet säger att det har saknats kompetenser som de upplevt ett behov av handledning 

ifrån, så som exempelvis specialpedagog och kurator.  
 

Alltså, nu har det ju kommit in mer än vad det gjorde när jag började. Då var det ju inte 

mycket handledning. Då kände jag att man stod och famlade mycket och det kände ju 

även pedagoger. Men nu har vi fått mer utbildning .… när jag började så saknade vi 

eller vi hade en specialpedagog då men hon slutade och sen var vi utan specialpedagog 

jättelänge och ingen kurator heller. Vi hade ju ingen att ventilera eller samtala med. 

(EA3) 

 

EA2 ger även uttryck för att den lilla handledning som kanske getts mer har varit vid 

krissituationer och inte av förebyggande karaktär. 
 

Jag hade ju typ bara xxx (ansvarspedagogen) och sen fick ju vi hjälp när det blev 

krissituationer. Men kanske i det vardagliga, så kände man sig ju väldigt ensam. Jag 

upplevde att den tiden fanns ju inte. Specialpedagogen hade inte tid, kuratorn hade inte 

tid och jag gavs inte tid. Och när man väl tog sig den tiden då, även jag, det var ju om 

det hade hänt någonting utöver det vanliga, men det här förebyggande. Just det 

förebyggande arbetet kunde man känna sig väldigt ensam i. (EA2) 

6.5.3 Kompetensutveckling 

I intervjuerna framkommer det lite olika gällande stöd i form av kompetensutveckling eller 

fortbildning. Rektorn uttrycker exempelvis att de inte är riktigt konsekventa kring 

fortbildning. Samtidigt säger han att även deras elevassistenter får ta del av den 

kompetensutveckling som erbjuds lärarna.  
 

Den kompetensutveckling som finns för pedagoger är ju elevassistenteten med i. Hen är 

nära lärarkollegiet. (RE) 

 

Detta är något som även bekräftas i intervjun med EA1; 
 

Det får vi oftast i hela skolan på studiedagar och så. Vi får ju ganska mycket sånt. Sen 

får man ju plocka bitarna som handlar om sin egen roll och lärarna får plocka sina bitar. 

(EA1) 
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EA2 upplever att hon hade med sig största delen av sin kompetens och kunskap sedan tidigare 

arbete och upplever inte att hon erbjudits någon form av kompetensutveckling.  

EA3 uttrycker att hon har erbjudits vissa föreläsningar, men hade önskat mer förslag från 

ledningen med riktade fortbildningar och gärna även fått mer tid för att utbyta erfarenheter 

tillsammans med andra som arbetar i likande roller.  

 

Men ibland så önskar man att det hade kommit mer. Att den här kursen den är jättebra, 

den hade varit bra om du gick, kan du tänka dig det? Om det är en föreläsning, alltså 

dem jag har gått på och jag har vart på några stycken, det har inte känts som att det har 

varit så mycket matnyttigt liksom, som en kurs skulle vara…Och även att träffa andra 

som har likande jobb och kunna dela erfarenheter. Det hade jag tyckt hade varit 

intressant. För här hinner vi ju liksom aldrig heller att prata med dem andra som är 

elevassistenter, vi har ju inget forum för att dela med oss av och byta erfarenheter och 

tips. (EA3) 

6.5.4 Stöd vid svåra situationer  

EA3 uttrycker även starkt i intervjun att hon hade önskat ett större stöd vid svåra incidenter, i 
detta fall nämner elevassistenten exempelvis om en elev hamnat i affekt och tagit till våld.  

 

Till exempel om man känner sig, ja men att det har varit jättejobbigt. Att ha någon som 

fångar upp en i skolan. Alltså, då är man så nere och då är det svårt att ta telefonen och 

ringa till någon på något ställe som man aldrig har träffat… eller som inte är insatt i 

situationen. Där känner jag att jag hade behövt stöd….Man känner sig väldigt kränkt 

liksom. Även att man vet att det här gjorde eleven, alltså det ligger ju ingenting bakom, 

utan de bara gjorde det i rent raseri. Och att dem kan inte ens komma ihåg efteråt, det 

spelar liksom ingen roll, utan man är ju… ett slag är ett slag liksom. (EA3) 

 

Sammanfattningsvis kan man i resultatet urskilja olika stödbehov hos elevassisterna, i form av 

pedagogiskt- och samtalsstöd. Planeringstid, handledning och kompetensutveckling är några 

stöd som belyses. EA1 sker planering i samspel med lärarlaget när eleverna har gått hem för 

dagen, medan EA2 och EA3 uttrycker att det finns ett litet utrymme just för planering. På 

enheten där både rektorn, specialläraren och EA1 är verksamma råder en samstämmighet 

kring att stöd i form av handledning finns och sker kontinuerligt i olika former. EA2 och EA3 

ger dock uttryck för att handledning av förebyggande karaktär saknas, något som enligt 
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resultatet skulle kunna grunda sig i att det har saknats värdefulla kompetenser på enheten. 

Kompetensutveckling är dock ett stöd som skiljer sig lite åt beroende på intervju. 

Sammantaget tolkar jag det som att det verkar vara mindre förekommande och att det ofta 

används som ett stöd efter elevassistentens initiativ. EA3 uttrycker till sist även behovet av 

stöd vid svåra situationer. 

6.6 Fördjupad analys  
Som ett teoretiskt ramverk i föreliggande arbete har jag som nämnde inledningsvis utgått från 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori. Jag ville bland annat studera mina 

frågeställningar med stöd utifrån mikro-, meso-, (exo)- och makrosystemen. I makrosystemet 

hittar vi bland annat våra lagar och styrdokument som berättar för oss hur vi ska arbeta kring 

särskilt stöd. Oavsett vilket behov som formuleras har alla elever enligt Skollagen (SFS 

2010:800) rätt till en likvärdig utbildning och vid särskilt stöd har de även rätt till ett 

åtgärdsprogram där det upprättas insatser som syftar till att tillgodose elevens behov och 

förutsättningar med fokus på att utvecklas i relation till de nationella målen. I resultatet får vi 

ta del av fyra åtgärdsprogram med elevassistent, dessa är utformade inom makrosystemets 

styrramar och riktlinjer, exempelvis Skollagen och läroplanen. I mesosystemet är det i detta 

arbete fokus på insatsen i form av elevassistent, med andra ord elevassistentens roll och 

relation kopplat till eleven och insatsen. I resultatet kan man urskilja att elevassistenterna har 

en viktig del i att sammanlänka makro-, meso- och mikrosystemen. I makrosystemet är de 

delaktiga i såväl utarbetandet som utförandet av de lagstadgade dokument som finns 

exempelvis åtgärdsprogram. Deras roll i dessa är uttrycks som viktiga då deras bild av eleven 

och dess behov bygger på relationer och kunskaper (som skapas i mesosystemet). Det är i 

mikrosystemet insatserna utförs i praktiken och även där har elevassistenten en väsentlig roll. 

I resultatet kan vi se att det främst handlar om att agera som en stödfunktion, framförallt i 

sociala sammanhang. Detta skulle kunna kopplas till det ansvar kring likvärdig utbildning 

som enligt Ahlberg (2001) är fördelat på såväl statlig-, kommunal- som skolnivå. Den 

statliga- och kommunalanivån kan kopplas till Bronenbrenners makrosystem, där är staten 

och kommunerna sätter ramarna för likvärdig utbildning, särskilt stöd och resurser. Medan 

skolnivån skulle kunna kopplas till meso- och mikrosystemen, där de är i relationerna och i 

elevassistentens utförande skapas utrymme för utveckling.  

 

Sammanfattningsvis upplevs en tydlig koppling till Bronfenbrenners ekologiska systemteori i 

arbetet kring särskilt stöd och elevassistenten som insats. Från styrdokumentens föreskrift om 
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utredning av eventuellt behov av särskilt stöd i en pedagogiskt kartläggning och upprättade av 

åtgärdsprogram till mesosystemet där behovsformuleringar resulterar i insatser, för att till sist 

nå mikrosystemet där insatsen genomförs av elevassistenterna, där deras roll och behov av 

stöd i deras uppdrag blir väsentlig för att tillslut kunna nå syftet att stödja den enskilda 

elevens utveckling utifrån de formulerade stödbehoven i åtgärdsprogrammen. Det blir också 

tydligt vilket Nilholm (2016) belyser att samtliga system är viktiga och korrelerar med 

varandra. Elevens utveckling hade inte kunnat stödjas utan ett helhetsperspektiv på elevens 

skolsituation som Nilholm belyser.  

6.7 Studiens slutsatser 
Utifrån resultatet konstaterar jag följande slutsatser utifrån mina frågeställningar: 

 

• Vilka stödbehov formuleras i åtgärdsprogrammen? 

De stödbehov som formuleras i åtgärdsprogrammen är främst riktade mot att ge stöd utifrån 

ämnen och färdighetsträning. Det handlar om att skapa stödstrukturer för att stödja i eleven i 

utvecklandet av bland annat läs- och skrivstrategier, begrepps- och ordförråd samt stöd kring 

att starta, genomföra och slutföra en uppgift. Socialt stödbehov formuleras även i ett av 

åtgärdsprogrammen. Stödbehovet handlar då om att stödja eleven i sociala sammanhang, 

hantera krav och motgångar samt att utveckla en förståelse kring att se sin egen del i en 

situation och att uttrycka känslor.  

 

• Vilka stödbehov beskriver några speciallärare, rektorer och elevassistenter att 

stödinsatsen ska möta?  

Resultaten från intervjuerna med rektorn, specialläraren och elevassistenterna gav uttryck för 

att det främst är stödbehov av social karaktär som stödinsatsen ska möta. Samtliga 

elevassistenter benämner det sociala stödet som deras främsta uppdrag. Vilket innebär att 

möta eleven/ernas behov av stöd i det sociala samspelet, något som enligt specialläraren blir 

extra tydligt vid fria aktiviteter, så som raster.  

 
• Hur beskriver några speciallärare, rektorer och elevassistenter att stödinsatsen 

ska tillgodose elevens behov och hur beskriver de att stödinsatsen säkerställs 

utifrån elevens behov och akademiska progression?  

Exakt hur stödinsatsen är tänkt att tillgodose elevens behov är inget som framkommer i 

resultatet. Dock framkommer det om att det handlar om att elevassistenten ska fungera som 
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en stödstruktur eller ett ”överjag” för eleven. Att säkerställa elevernas utveckling beskrivs i 

resultatet som svårt. Samtidigt framkommer det att det sker genom olika bedömningar, tester 

samt att det förs dialoger mellan undervisande lärare och elevassistenter för att kunna 

utvärdera och säkerställa utvecklingen hos de elever som har en elevassistent som insats. Jag 

tolkar det främst som att det är av vikt med dessa dialoger och bedömningar där 

elevassistenten tar ut eleven från ordinarie undervisning.  

 

• Hur beskriver några speciallärare, rektorer och elevassistenter elevassistentens 

uppdrag och behov av stöd i sitt arbete?  

Elevassistentens roll handlar främst om att fungera som en stödstruktur åt eleven. 

Elevassistentens är tänkt att tillgodose elevens behov genom att stötta i såväl sociala 

situationer som i lärandet. Det kan i praktiken exempel vara genom att stödja med strategier i 

lärandet, undervisning i mindre grupp eller enskilt samt stödja i sociala sammanhang genom 

att förklara sociala normer och regler. Sammantaget uttrycks ett behov av stöd, både 

pedagogiskt, men också i form av olika former av samtalsstöd. Vilket behov som uttrycks och 

ges varierar lite beroende på informant. Dock är det olika områden som lyfts fram som 

viktiga, exempelvis: planeringstid, handledning, kompetensutveckling samt stöd vid svåra 

situationer.  
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 
Överlag är min slutsats att jag i relation till denna studie använde mig av lämpligt metodval. 

Detta eftersom de två metodvalen kompletterade varandra bra och utmynnade i ett gott 

underlag för att besvara de frågeställningar som ligger till grund i denna studie. Föreliggande 

studie är relativt liten och för att ”bredda” min data kunde jag kanske använt mig av enkäter 

istället för intervjuer för att ta del av elevassistenters bild av deras uppdrag och behov av stöd 

i uppdraget. Dock tror jag inte det hade gett mig samma djup då jag exempelvis inte hade 

kunnat ställa följdfrågor på samma sätt.  

 

Insamlandet och dokumentanalysen av åtgärdsprogrammen gav mig en insyn för att dels 

kunna besvara min första frågeställning, men också ett bra underlag inför skapandet av 

intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna. 

Valet att använda mig av djupintervjuer som metod kändes rätt, då det gav mig en frihet 

precis som Bryman (2011) skriver, att vara aktiv under intervjun och kunna ställa följdfrågor, 

utan att känna mig låst vid färdiga frågor. Även om jag hade huvudfrågor i min intervjuguide 

som säkerställde att jag fick med de områden jag önskade att beröra.  

Intervjuerna gav mig även olika perspektiv på hur elevassistenten som specialpedagogisk 

insats både genomförs och tolkas utifrån olika professioner, vilket besvarade samtliga av mina 

frågeställningar. Min grundtanke var dock att ha ett större antal informanter, framförallt var 

tanken att huvudfokus skulle vara att intervjua elevassistenter som var knutna till insatserna 

som framkom i de insamlade åtgärdsprogrammen. På den skolan som jag genomförde mina 

studier fanns dock endast en elevassistent anställd och var insatt i flera insatser och 

åtgärdsprogram. Då det var insatsen i form av elevassistent som specialpedagogisk insats som 

jag ville studera, så upplevde jag att jag behövde komplettera med fler intervjuer av 

elevassistenter för att få en bredare insyn kring deras upplevelse av dess insats och profession. 

Jag tog därför kontakt med en annan skola där jag fick tag i två ytterligare informanter som 

samtyckte till att dela i min studie.  

 

Som tidigare nämndes förvann ljudfilen av intervjun med specialläraren, detta kan ha en viss 

inverkan på resultatet, då jag upplevde intervjun som väldigt givande. Svaren på intervjun via 

e-post gav inte alls samma djup och omfång som den fysiska intervjun, vilket enligt Bryman 
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(2011) lyfts fram som en av nackdelarna med elektronisk kommunikation. Att använda sig av 

tekniska hjälpmedel kan precis som Bryman skriver underlätta i analysen av intervjuer, men 

samtidigt är baksidan med detta att händelser som detta kan uppstå. I eventuella kommande 

arbeten drar jag därför lärdom av detta och ser till att säkerställa att tekniken fungerar som 

önskat.  

7.2 Resultatdiskussion 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska särskilt stöd ges till de elever som uppvisat ett behov av 

detta utifrån en pedagogiskt utredning. Stödbehovet ska formuleras och upprättas i ett 

åtgärdsprogram. Utifrån resultatet kan vi se att de stödbehov som formuleras i 

åtgärdsprogrammen och intervjuerna både är av lärande – och social karaktär. Något som 

även uppvisade sig vara vanligast i Skolverkets (2011) sammanställning kring särskilt stöd. I 

de åtgärdsprogram som ligger till grund i föreliggande studie formuleras främst stödbehov 

kopplat till utveckling och lärande. Endast ett av åtgärdsprogrammen formulerar ett socialt 

stödbehov. I resultatet från intervjuerna är det i stället behovsformuleringar av social karaktär 

som är mest framträdande, även om lärandestöd också nämns. Varför det skiljer sig i 

behovsformuleringarna i åtgärdsprogrammen i de respektive intervjuerna är svårt att svara på. 

Att det mest är fokus på utveckling- och lärandestöd i åtgärdsprogrammen skulle dock kunna 

grunda sig i att ett åtgärdsprogram enligt Skolverket (2014) ska upprättas för att säkerställa att 

eleven utvecklas mot de nationella målen i utbildningen. Det sociala stödbehovet kanske i sin 

tur utifrån praktiken är det som blir mest påfallande, något som kanske inte är så konstigt om 

man tittat på tidigare forskning kring stöd i skolan. I Bowles et al. (2017) artikel är de stöd 

som ges av teaching assistants (lärarassistenter) mest kopplat till relationellt stöd samt stöd i 

att utveckla självständighet och färdigheter så som att hålla fokus och fullfölja uppgifter.  

 

Tidigare forskning (Östlund, 2017; Webster et al., 2010; Bowles et al., 2017 och Griangreco, 

2004) påvisar att det finns både för- och nackdelar med elevassistent som insats i relation till 

elevers kunskapsutveckling. Elevassistents roll är fördelaktig när det kommer till elevers 

motivation, självständighet och sociala färdigheter (Östlund, 2017 och Bowles et al., 2017). 

De nackdelar som påvisats i tidigare forskning är dock att elever inte tycks utvecklas 

kunskapsmässigt i samma utsträckning som elever utan elevassistent. (Östlund, 2017; Bowles 

et al., 2017 och Webster et al., 2010). Något som enligt Bowles et al. (2010) dels skulle kunna 

bero på att elevassistenter inte besitter samma pedagogiska kunskaper och kompetenser som 

lärare. Det skulle också kunna bero på att det inte ges tillräckligt med utrymme för 
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regelbunden planeringstid mellan lärare och elevassistent. Utrymme för planeringstid var i 

resultatet något som varierade mellan elevassistenterna och vilket stadium inom skolan de är 

verksamma. När det kommer till hur elevernas progression kan säkerställas ger specialläraren 

under intervjun uttryck för att det är komplext, då elevassistenterna inte har kompetens i att 

göra bedömningar, något som rektorn också betonar att elevassistenterna inte ska göra. 

Elevassisterna ger dock uttryck för elevernas utveckling säkerställs genom täta dialoger och 

bedömningar i samspel med undervisande lärare. I just säkerställandet av elevernas utveckling 

blev dock min första tanke att det borde vara svårt, framförallt i de lägre åldrarna då det i 

resultatet framkommer att planeringstid med lärarna är knapphändig. En relevant fråga blir 

därför hur man utan att kunna planera och ha avsatt tid till avstämning ska kunna säkerställa 

att den enskilda undervisningen följer en pedagogisk planering utifrån våra styrdokument och 

är anpassad i relation till elevens förmågor och utvecklingsbehov.  

Östlund (2017) och Gadler (2011) lyfter fram att det saknas tydliga uppdragsbeskrivningar för 

elevassistenter. Arbetsförmedlingen skriver dock på deras hemsida att elevassistentens 

uppdrag är att stötta elever i skolan på olika sätt. Enligt Östlund (2017) får dock 

elevassistenter ofta ta ett stort ansvar i deras uppdrag, framför allt när det kommer till 

undervisning. I resultatet finns en enighet kring att elevassistentens främsta roll är att fungera 

som en stödfunktion- eller struktur. Något som skulle kunna kopplas till Bowles et al. (2017) 

resultat om att lärarassistenters roll handlar om att ge olika typer av stöd, exempelvis känslo- 

och lärandestöd. Både Webster et al. (2010) och Gadler (2011) lyfter att lärar-/elevassistenter 

ofta har arbetsuppgifter som inkluderar både sociala- och pedagogiska delar och i vissa fall 

bär de även ett stort ansvar i att genomföra planeringar och bedömningar (Webster et al., 

2010). Något som även framkommer i resultatet, där åtgärdsprogrammen och intervjuerna 

påvisar att elevassistenten är genomförare av undervisning både enskilt och i mindre grupper. 

Det betonas dock att dem inte bär något pedagogiskt ansvar. Detta stämmer överens med 

Östlund (2017) och Webster et al. (2010), som menar att elevassistenter ofta får ett väldigt 

stort pedagogiskt ansvar.  

Flera forskare, som bland annat Östlund (2017) och Webster et al. (2010) menar att 

elevassistenter inte är rustade och får tillräckligt med stöttning för att möta de behov som 

elever i behov av särskilt stöd har, så ville jag som en del av min sista frågeställning kring 

elevassistentens roll även undersöka vilken typ av utbildning samt vilka erfarenheter och 

kompetenser elevassistenterna besitter. Både Östlund, (2017) och Gadler (2011) ger uttryck 

för att det inte finns något formellt krav på utbildning för att arbeta som elevassistent. Något 
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som stämmer överens med det rektorn uttrycker i intervjun, att man sällan pratar om formell 

behörighet när det kommer till elevassistenter, utan snarare om personlig lämplighet. I 

Lindqvists et al. (2011) studie var det endast 18% av elevassistenterna som hade en 

eftergymnasial utbildning. Något som stämmer relativt bra överens med mitt resultat, där 1 av 

3 har en eftergymnasial utbildning. Enligt Tetler (2015) har även få elevassistenter en 

pedagogisk utbildning. Detta särskiljer sig dock lite från mitt resultat, då 2 av 3 har en formell 

pedagogisk utbildning, medan den tredje har en viss pedagogisk kompetens. Elevassistenter är 

enligt flera forskare (Bowles et al., 2017; Östlund, 2017; Webster et al., 2010 och Gadler, 

2011) kanske den funktion som har minst kompetens att bemöta och hantera elever i behov av 

särskilt stöd. Webster et al. (2010) menar att om elevassistenterna ska ha en pedagogisk roll 

måst de få mer stöttning av lärare och andra relevanta kompetenser. I resultatet framkom det i 

intervjuerna att specialläraren upplever att elevassistenter är i behov av stöd i sitt uppdrag, 

både pedagogiskt men också genom samtal. Vidare påvisade resultatet även att stödet i form 

av planeringstid med lärare eller andra kompetenser var bristfällig om man ser till de 

elevassistenter som arbetade inom skolan tidigare år, medan elevassistenten som arbetade 

inom de äldre åren uttryckte en god samplanering med samtliga lärare då hon var en del av 

lärarlaget och dess planeringar. När det kom till handledning påvisar resultatet en skillnad 

mellan de elevassister som undervisar de lägre åldrarna jämfört med elevassistenten på 

högstadiet. Om det är skillnad på grund av ålder eller enheter och dess organisering är svårt 

att svara på då denna studie endast ger en bild från två verksamheter. Både Östlund (2019) 

och Ahlberg (2001) menar även att elevassistenter behöver få mer kompetens i att möta 

elevers olika behov, bland annat genom samarbete mellan lärare och elevassistent/er, men 

också genom utbildning och handledning. I resultatet framgår det att fortbildning eller annan 

kompetensutveckling är mindre vanligt, även fast det även uttrycks att det saknas kunskaper 

inom vissa områden.  

Som en del av min problemformulering inledningsvis frågade jag mig huruvida 

åtgärdsprogrammen är ett välförankrat dokument hos elevassistenterna. I resultatet kan vi 

tolka att elevassistenterna har en viss roll i åtgärdsprogrammen, både i utarbetandet, men 

också i dess utförande. Resultatet pekar även på behov av att som elevassistent vara 

involverad och delaktig. Att få vara en del och känna delaktighet (genom att exempelvis delta 

i möten) i dess utformande verkar alltså vara en framgångsfaktor för att åtgärdsprogrammen 

ska upplevas som ett välförankrat dokument av elevassistenterna.   
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En viktig aspekt i min kommande yrkesroll är specialpedagogens roll i relation till 

elevassistent som specialpedagogiskt insats. I studien nämns specialpedagogens profession 

både av elevassistenter i Gadlers (2011) studie, men också i resultatet utav intervjuerna med 

elevassistenterna i föreliggande studie. I Gadlers (2011) studie lyfter elevassistenterna vikten 

av att tillvara ta specialpedagogens kompetens i att dels stödja elevassistenternas i deras 

arbete, men också genom i relation till deras yrkesuppdrag vara med i arbetet kring utredning 

och formulering av stödbehov och insatser. (Examensordningen för specialpedagoger, SFS 

1993:100). Vidare framkommer det även i examensförordningen för specialpedagoger att de 

ska fungera som rådgivare och handledare i arbetet för att möta alla barn och dess olika 

behov. Detta är något som i resultatet uttrycks som ett behov från två av elevassistenterna 

(EA2 och EA3). EA1, rektorn och specialläraren upplever dock att handledning är något som 

ges ofta i olika konstellationer. Variationen i resultatet kring handledning av 

specialpedagogisk profession skulle kunna grunda sig i enheternas olika förutsättningar. Det 

hade dock varit spännande att studera vidare kring specialpedagogens roll i arbetet med 

elevassistenters som specialpedagogiskt insats.   

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer och framtida forskning  
Särskilt stöd ligger inom det specialpedagogiska kunskapsområdet, som bland annat innefattar 

delar som pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram och dess insatser. Föreliggande studie har 

fokuserat på att studera insatsen i form av elevassistent som särskilt stöd. Specialpedagogens 

roll nämns relativt lite i relation till hur de enligt Gadler (2011) skulle kunna bidra med 

kompetensutveckling genom exempelvis handledning. Arbetet har dock gett mig som 

blivande specialpedagog en insikt i vikten av att handleda och stödja elevassistenter i deras 

uppdrag. Det hade därför också varit ett intressant område för framtida forskning, hur 

specialpedagogen kan arbeta för att stödja elevassistenter i deras uppdrag. 

 

Under studiens gång har jag även fastnat vid ytterligare områden som hade varit intressanta 

att fördjupa sig vidare inom. Som en del av min första frågeställning blev jag nyfiken på om 

det fanns några skillnader mellan insatsen i form av elevassistent och kön. I resultatet från 

intervjuerna upplevde två av tre elevassistenter att det finns skillnader mellan kön, att det 

oftast är pojkar som har elevassistent. Detta är dock inget som framkommer i resultatet från 

åtgärdsprogrammen, då dessa var jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. I 

sammanställningen kring särskilt stöd som genomfördes av Skolverket (2011) belystes endast 
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skillnader kopplat till behov och ålder, dock inte kön. Det hade varit intressant att undersöka 

om och vilka skillnader som finns mellan kön och ålder kopplat till elevassistent som insats 

för särskilt stöd. Ytterligare ett intressant område att studera vidare är i är hur det organiseras 

för att elevassistenter ska få ett bra stöd i att kunna genomföra sitt uppdrag med fokus på 

områden som handledning, planeringstid och kompetensutveckling.  
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Bilaga 1 – Missivbrev  

               
     Fakulteten för lärarutbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum 2020-02-24 

Missivbrev 
 
Hej,  
Jag heter Therese Lindbom och är student på specialpedagogiska programmet vid högskolan i 
Kristianstad. Jag läser nu min sista termin och förväntas ta examen i juni.  
Under denna sista termin skriver jag mitt självständiga arbete, som är en kvalitativ studie om 
elevassistenten som insats för särskilt stöd.  
 
I datainsamlingen är det därför fokus på åtgärdsprogram med elevassistent som insats. Jag vill bland 
annat studera åtgärdsprogram kopplade till en sådan insats samt genom intervjuer ta del av olika 
relevanta professioners syn på detta (tex. elevassistenter, specialpedagog/er, rektor). 
 
Intervjuerna kommer äga rum på XXXskolan (rektors kontor alternativt konferensrummet vid 
expeditionen) torsdag 27/2 – 2020 enligt avtalad tid. Intervjuerna kommer (med tillåtelse från 
respektive deltagare) att spelas in med en ljudinspelningsapp, detta är för att jag ska kunna vara 
närvarande under intervjusituationen.  
 
All empiri i denna studie kommer utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 
konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att avböja 
medverkan i studien. 

- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 
självständigt arbete under sin sista termin. I detta 
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie 
med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit 
att engagera studenterna under utbildningens gång. 
Till studien samlas ofta material in vid olika 
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 
observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 
Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 
och vid behov få eventuella fel rättade. Det 
självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 
När detta har blivit godkänt publiceras det i 
databasen DIVA  
https://www.hkr.se/om-
hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/ 
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- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när denna 
är examinerad. 

Länk till vetenskapsrådet: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

 
Med vänlig hälsning  
 
Therese Lindbom  
………………………………………………… 
Kontaktuppgifter:  
Telefonnummer: 07XX-XXXXXXX 
E-mailadress: therese.lindbom@live.com 
 
Ansvarig lärare/handledare: Daniel Östlund 
Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 
www.hkr.se  
044-250300 
 
 
 
 

Samtyckesblankett 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  
Rektor (beslutsfattare av åtgärdsprogram) 
• På skolan har ni en elevassistent anställd, finns det en medveten tanke kring detta eller är 

det styrt efter behov? 

• När du anställde/anställer en elevassistent, är det någon specifik kompetens du letar efter?  

o Utbildningskrav?  

o Tidigare pedagogisk erfarenhet? 

• Vad i utredningen är det som visar att insatsen i form av elevassistent är den bästa? 

• Har elevassistenten deltagit i framtagande av åtgärdsprogram? Är hen väl bekant med 

dokumenten och dess åtgärder? 

• I åtgärdsprogrammen framkommer det att elevassistenten förutom att fungera som ett 

socialt stöd för vissa elever även undervisar både i mindre grupp och enskilt med elever?  

På vilket sätt får elevassistenten stöd i att kunna genomföra undervisningen? 

o Planeringstid med undervisande lärare/speciallärare?  

o Handledning i att undervisa elever i behov av specialpedagogiskt stöd? 

§ Anpassat material 

§ Kunskap om olika skolsvårigheter och funktionsnedsättningar 

§ Undervisningsmetoder  

• På vilket sätt vet/säkerställer ni att åtgärden/erna resulterar i den utveckling och 

progression hos eleven som önskats i relation till de nationella målen? 

 
Speciallärare (utredningsansvarig) 
• Som jag har förstått det så ansvarar du för de pedagogiska utredningarna. Vilka stödbehov 

upplever du oftast leder till elevassistent som åtgärd?  

• Vad i utredningen är det som visar att insatsen i form av elevassistent är den bästa? 

• Hur ser du på åtgärden av elevassistent som specialpedagogisk insats?  

• Upplever du att elevassistenten är väl bekant med åtgärdsprogrammen och dess olika 

insatser? 

• Upplever du överlag att elevassistenter har tillräckligt med kunskap och kompetens för att 

möta elevers olika behov? Och bedriva undervisning? 

• Vilket typ av stöd upplever du att elevassistenter behöver?  

• På vilket sätt i din yrkesroll stöttar du elevassistenten i dess utförande av åtgärderna? 

o Material 
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o Handledning 

o Fortbildning?  

• På vilket sätt vet/säkerställer ni att åtgärden/erna resulterar i den utveckling och 

progression hos eleven som önskats i relation till de nationella målen? 

 

Elevassistent (ansvarig för utförandet av åtgärderna) 
• Hur länge har du arbetat som elevassistent?  

o Utbildning?  

• Hur skulle du beskriva ditt uppdrag som elevassistent? 

o Vad är det bästa i din yrkesroll?  

o Vilka utmaningar upplever du i din yrkesroll? 

• Upplever du att du har varit delaktig och att du är väl bekant med åtgärdsprogrammen och 

dess insatser du är en del utav? 

• På vilket sätt för du stöd i att kunna utföra ditt uppdrag?  

o Planeringstid med lärare/speciallärare? 

o Handledning?  

o Utbildning/kompetensutveckling?  

• Är det något stöd du skulle vilja ha mer av eller upplever att du saknar helt?  

• På vilket sätt vet/säkerställer ni att åtgärden/erna resulterar i den utveckling och 

progression hos eleven som önskats i relation till de nationella målen? 

• Upplever du någon skillnad i stödinsatserna gentemot flickor respektive pojkar?  

 
 
 



	

 58 

Bilaga 3 – Åtgärdsprogram  

Åtgärdsprogram 1 
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Åtgärdsprogram 2 
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Åtgärdsprogram 3 
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Åtgärdsprogram 4 
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