
 

 

 
Självständigt arbete för speciallärarexamen  
Specialisering utvecklingsstörning, 15 hp 
Avancerad nivå 
HT 2019 

 

 
Vad spelar en elevassistent för roll? 

 
En studie av hur särskolans elevassistentuppdrag och roll 

uttrycks i arbetsbeskrivningar och jobbannonser 
- ett försök till en kritisk diskursanalytisk ansats 

 
 
 
Marcus Andersson 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakulteten för lärarutbildning 
 



 

 

SAMMANFATTNING 

Författarens namn: Marcus Andersson 

Titel: Vad spelar en elevassistent för roll? En studie av hur särskolans elevassistentroll och 
uppdrag uttrycks i jobbannonser och arbetsbeskrivningar - ett försök till en kritisk 
diskursanalytisk ansats 

Handledare: Lisbeth Ohlsson 

Examinator: Carin Roos 

Bedömmande lärare: Lotta Anderson 

Antal sidor: 59 

Forskning kring elevassistentens uppdrag och roll i skolan blir allt mer angeläget då 
yrkesgruppen tycks fortsätta växa i den takt som också den grupp av elever som omväxlande 
beskrivs, med eller i, särskilda behov ökar. Detta är en profession som dels framställs som 
svårfångat och komplext och dels som forskningsmässigt eftersatt. Denna studie har som 
ambition att bidra till att belysa särskolans elevassistensroll och uppdrag. 
 

Syftet med denna studie är att åskådliggöra och identifiera förekomster av olika diskurser i 
arbetsbeskrivningar och jobbannonser kring särskolans elevassistenter. För detta har först ett 
analysschema med olika assistentdiskurser utformats utifrån en innehållsanalys, varefter en 
kritisk diskursanalytisk ansats gjorts som följer Norman Fairclough ‘s tredimensionella 
analysmodell, Critical Discourse Analysis, CDA. Analysen visade dels att på en stor diskursiv 
variation både inom såväl som mellan de analyserade enheterna, vilket möjligen kan vara ett 
resultat av de olika förutsättningar som de olika skolorna har, men också peka på att en 
pågående förändring i elevassistentens diskursordning och därmed kring elevassistentens 
uppdrag och roll. Resultatet indikerar också att lärandediskursen är den mest frekventa, och 
stabila, av de förekommande diskurserna, vilket kan tyda på att den mest eftersöka 
elevassistenten och de arbetsuppgifter som denna är tänkt att utföra i det närmaste kan jämföras 
med ett läraruppdrag och lärarrollen i stort. I studien diskuterades vidare specialläraruppdraget 
i relation till elevassistenten utifrån otillräckliga förutsättningar och i funktionen som 
handledare. Avslutningsvis introducerades en så kallad flexibilitetsdiskurs inom 
elevassistentdiskursordningen. 
___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: arbetsbeskrivningar, elevassistent, jobbannonser, kritisk diskursanalys (CDA), 
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ABSTRACT 

Author: Marcus Andersson 

Title: That makes a para assistant? A study of para assistant roles and task assignments in job 
ads and job descriptions in the context of Swedish special schools - an attempt to a critical 
discourse analysis.  

Tutor: Lisbeth Ohlsson 

Examiner: Carin Roos 

Assessing teacher: Lotta Anderson 

Antal sidor: 59 

Previous studies have shown that the number of para assistants in the context of special needs 
is increasing around the world. The research is often neglected and generally vaguely 
described. This study wants to contribute to the understanding of this profession by 
highlighting how the para assistant´s roles and assignments are expressed and characterized. 

The purpose of this essay is to reveal and identify discourses of para assistants in the context 
of the Swedish special schools. Initially a content analysis has been made to find essential para 
assistant themes and characters, which are summarized in a matrix. Then a text analysis, by 
using the matrix as a background, was carried out by the methodology of Norman Fairclough's 
critical discourse theory, CDA. The analysed text documents were job ads and job descriptions. 
The main outcomes of this essay are that there is a considerable variation within as well as 
between para assistant discourses in the analysed documents, which may be due to local 
variations as well as a sign that might indicate an ongoing transformation in the order of para 
assistant discourse. Furthermore, the result pointing at that discourse of learning is relatively 
fixed, hegemonic, and shows many similarities to the role of the para assistants and their 
assignments, and therefore indicate that para assistant profession in this study in many parts 
can be characterised as similar to special teachers. The results were then discussed in terms of 
lack of appropriate training and in inadequate preconditions for special teachers as supervisors. 
Finally has a discourse of flexibility in the order of para assistant been introduced. 

___________________________________________________________________________ 

Keywords: Critical Discourse Analysis (CDA), Educational Assistant (EA), job ads, job 
descriptions, Norman Fairclough, para assistant, paraprofessional, special needs, special 
schools. 
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1 INLEDNING 
Föreliggande arbete har för avsikt att belysa elevassistenters roll och uppdrag, och då 

framförallt i relation till den specialpedagogiska verksamhet som särskolan omges av. 

Elevassistenter i skola och i specialpedagogiska sammanhang är ett relativt outforskat område 

(jfr Östlund, 2017; Tews & Lupart, 2008), och Brown och Stanton-Chapman (2017) 

understryker att det internationellt finns ett behov att undersöka fältet. Inte minst är detta 

intressant med tanke på att elevassistenter ofta finns både nära och tillbringar mycket tid med 

elever i behov av särskilt stöd. Något som, McGrath, Johns och Mathur (2010) bland annat 

uppmärksammar i sin artikel, och menar görs tydligt när elever med funktionsnedsättningar 

lämnas ensamma med stödpersonal. Angelägenheten kan också öka i takt med att behoven av 

särskilt stöd inte verkar avta i framtiden som Giangreco, Suter och Doyle (2010) betonar.  

 

I den internationella liksom i den nationella litteraturen finns en mängd olika termer och 

begrepp kring elever med en intellektuell funktionsnedsättning. Benämningar som skulle kunna 

utgöra delar av denna studies analysapparat, då exempelvis ”elever i svårigheter” har en annan 

betydelse än ”elever med svårigheter”. Dock faller detta något utanför detta arbetes ramar 

samtidigt som dessa skillnader beaktas indirekt genom hur elevassistentens uppdrag och roll 

uttrycks, varför varje uppkommen variant inte kommer definieras. I denna studie nöjer vi oss 

därför att notera detta och behandlar förhållandet genom att i största möjliga samma 

utsträckning beskriva och följa den betydelse som respektive författare har. 

 

I utbildningen till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning upplever jag att nästan 

samtliga medstudenter har något att diskutera kring elevassistenters uppdrag. Då berättas 

exempelvis hur elevassistenten inte följer instruktioner eller hanterar sitt uppdrag 

tillfredsställande. Inte sällan anges då att de skapar sig en kompisrelation till eleven och den 

problematik som följer av när elevassistenter av rektor ges varaktigt huvudansvar för 

undervisning.  

 

Intresset för föreliggande examensarbete grundar sig i flera erfarenhetsperspektiv; dels utifrån 

erfarenheter som pedagogisk assistent inom psykiatrin såväl som i särskola, och dels som 

omsorgspedagog på olika särskilda boenden samt som lärare i gymnasiesärskola. Dessa 

erfarenheter präglas av en mångfald, och inte sällan av motstridiga arbetsuppgifter, samt av 
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otydliga uppdrag. Intresset kommer i denna uppsats att riktas mot hur elevassistentens uppdrag 

uttrycks och vad de förväntas göra, alltså kring frågorna hur de förväntas vara och utföra inom 

ramen för sin profession, vilket också riktar ljuset mot de intressen som yrkesgruppen omges 

av. 

 

Det är sålunda i den myllan av komplexitet, mångtydighet och skiftande karaktär jag upplever 

professionen utgörs av, som känns yrkesgruppen aktuell och intressant att studera. I skrivande 

stund etableras också en annan yrkesgrupp, lärarassistenter. Intressant hade varit att studera 

deras arbetsuppgifter, i relation till elevassistentens. Dock faller denna grupp utanför denna 

studies fokus. 

  

1.1 Disposition 
I följande problemformulering är ambitionen att ur olika perspektiv belysa elevassistentens 

uppdrag i en specialpedagogisk kontext, liksom att positionera följande studie i denna. 

Problemformuleringen mynnar ut i att studiens syfte och frågeställningar presenteras. I andra 

kapitlet behandlas studiens metodval och tillvägagångssätt, samt tillhörande överväganden och 

forskningsetiska frågor. I tredje kapitlet presenteras det schema som fungerar som en bakgrund 

till den analys som görs i arbetets fjärde kapitel. I femte kapitlet diskuteras dels studiens 

metodologiska och etiska överväganden och dels analysresultatet utifrån tidigare forskning 

inom området. Vidare diskuteras några specialpedagogiska implikationer och avslutas med att 

blickarna vänds mot framtiden genom att några möjliga fortsatta studieingångar inom området 

presenteras. I sjätte och sista kapitlet dras några sammanfattande slutsatser. 

1.2 Problemformulering 
I följande problemformulering kommer uppsatsens problemområde att översiktligt belysas 

genom att på olika sätt behandla elevassistenters uppdrag och roller. Detta görs både i 

förhållande till styrdokument och aktuell forskning, men också i relation till skola och makt. 

Problemformuleringen avslutas med att ett preciserat syfte med frågeställningar presenteras. 

1.2.1 Elevassistenten i styrdokument 

De internationella styrdokumenten; Salamanca-deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) 

och Barnkonventionen (UNICEF, 2009) samt FN-konventionen om mänskliga rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008), anger riktlinjer för skolan i 

relation till elever som i skolsammanhang ofta beskrivs i behov av så kallat särskilt stöd. I dessa 
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ovanstående dokument benämns inte yrkesgruppen elevassistenter. Utan framförallt i 

Salamanca-deklarationen, beskrivs vikten av att samarbeta med kvalificerad och 

specialutbildad personal liksom med andra externa specialister. I denna poängteras vidare att 

skolcheferna har ett särskilt ansvar för att samarbete mellan klasslärare och stödpersonal 

fungerar väl. I Salamanca-deklarationen anges vidare att ett mål för samhället bör vara en full 

inkludering, vilket delvis innebär att individer med funktionsnedsättningar ska gå i en 

sammanhållen skola, det vill säga inkluderas i sin ordinarie undervisningsmiljö (jfr Frithiof, 

2012). På nationell nivå omnämns inte heller elevassistentprofessionen i varken skollagen (SFS 

2010:800) eller i läroplanen för grund- eller gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013; Skolverket, 

2010). 

 

För att få syn på yrkesgruppen i en svensk kontext får vi vända oss till olika 

regeringspropositioner (exempelvis Prop. 1988/89:4) och till Skolverket. Skolverket (2019a) 

anger att Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller eftergymnasiala 

yrkesprogram som möjliga yrkesutgångar till en så kallad personlig- eller elevassistent. 

Skolverket har också författat en slags beskrivning av elevassistentyrket (Skolverket, 2019b), 

där yrkets syfte och arbetsuppgifter samt vilka förmågor som en elevassistent bör ha skildras. 

I denna relateras och knyts rollen starkt till att vara ett stöd för elever med särskilda behov, 

exempelvis: 

 
Elevassistenter arbetar i skolan med enskilda individer som är i behov av extra stöd. 

Elevassistenten kan också vara en extra hjälp i klassrummet under undervisningen, på 

raster och på fritids. /.../ Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av 

särskilt stöd. /… / Elevassistentens uppgift är att stödja elever i undervisningen och i den 

övriga skolgången. (Skolverket, 2019b, s.1-2) 

 

Skolverket (2019c,) exemplifierar vidare vad den mer ingripande karaktären av särskilt stöd 

kan vara och här nämns yrkesgruppen som en av tre punkter: 

● regelbunden kontakt med en speciallärare under en längre tid 

● placering i en särskild undervisningsgrupp 

● en elevassistent som stödjer eleven under skoldagen. 
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I examensmålen (SFS 2011:186)1 för speciallärare med specialisering utvecklingsstörning 

finns inga explicita kopplingar till elevassistentyrket, dock redogörs för vilka färdigheter och 

förmågor som speciallärare ska utveckla. Bland dessa är att ”vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare i frågor som rör /.../ lärande och kunskapsutveckling hos barn och 

elever med utvecklingsstörning” och att de ska “...leda utveckling av det pedagogiska arbetet 

med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever…”. Dessa två citat tillsammans 

med ”visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och 

yrkesgrupper...”, kan peka på vikten av att leda assistenterna i deras arbete för elevernas 

utveckling. 

1.2.2 Elevassistenter - en följd av inkludering? 

Internationellt har antalet elevassistenter inom skolans verksamhetsområde ökat markant de 

senaste åren, och flest elevassistenter befinner sig inom det specialpedagogiska området 

(Hughes & Valle-Riestra, 2008). Dock finns det relativt lite statistik kring yrkesgruppen 

generellt sett. I en amerikansk kontext, från 2006, återges siffran 1,3 miljoner hel- och 

deltidsanställda elevassistenter eller motsvarande inom området barn med 

funktionsnedsättningar (McGrath, Beverley & Mathur, 2010). Också internationellt verkar 

trenden vara att antalet anställda inom professionen ökar. Exempelvis kan det handla om 

tredubbling på en 10-årsperiod i England (Blatchford, Webster & Russell, 2012; Ashbaker, 

Young & Morgan, 2001). Patterson (2006) menar att detta till viss del kan förklaras som en 

konsekvens av inkluderingstanken som uttrycks i de internationella styrdokumenten med 

Salamanca-deklarationen i täten.  Tanken består som ovan påpekats av att alla, oberoende av 

funktionsnedsättning, ska undervisas i sin ordinarie utbildningsmiljö. Elevassistenter har då 

kommit att bli en lösningsmodell, som Giangreco, Doyle och Suter (2012) liknar det vid, då 

elever eller grupper av elever som inte når eller riskerar att inte nå skolans mål ofta är de som 

knyts till elevassistenter (Östlund, 2017). I viss utsträckning har den rådande bristen på 

personal med rätt kompetens även inverkat på detta förhållande (jfr Patterson, 2006). Östlund 

(2017) menar i samma anda att användning av elevassistenter ses som en förutsättning i ett 

inkluderande arbetssätt, inte minst för elever med funktionsnedsättning. 

 
Den höga andelen elevassistenter kan törhända bero på att det på många håll saknas kvalificerad 

personal inom det specialpedagogiska området (Specialpedagogik, 2017) och Brown och 

 
1 Det finns också en uppdaterad lydelse där NPF också ingår (SFS 2017:1111) 
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Stanton-Chapman (2017) belyser vidare det faktum att elevassistenter ofta saknar adekvat 

utbildning, har dåliga förutsättningar avseende fortbildning, låg status samt brist på 

uppskattning och stöd. Elevassistenter kan i detta sammanhang betraktas som en 

kostnadseffektiv lösning jämfört med anställning av kvalificerad specialpedagogisk personal.  

1.2.3 En lösning med möjligheter och förhinder 
I Bretons (2010) artikel som belyser elevassistenters egna erfarenheter kring sin yrkesroll till 

elever med särskilda behov i Maine, USA, poängteras precis som ovan att behovet av att 

assistenter har adekvata kunskaper för sitt uppdrag, och att ansvarig lärare också får rätt 

förutsättningar att möta assistenterna, samt att ljuset vidare bör riktas mot organisatorisk nivå. 

 

McGrath, MacMurray och Mathur definierar, dock noterbart utan hänvisning till deras 

arbetsuppgifter, elevassistenten enligt följande; ”... paraprofessional is defined as, an individual 

who assist with the delivery of services and acts under the direction of licensed staff” (2010, s. 

2), men påpekar precis som Boudreau (2011) att, speciallärare inte har erhållit kunskaper i att 

rådge och handleda assistenter i deras yrkesträning, vilket i förlängningen försvårar för elevens 

utveckling. I Sverige är det inriktningen mot specialpedagog som tar ett mer omfattande grepp 

kring kvalificerade samtal med kollegor (jfr SFS, 1993). I USA:s lag rörande elever i behov av 

särskilt stöd, No Child Left Behind Act, NCLB (U.S. Departement of Education, 2002), 

uttrycker i samma linje som definitionen ovan att elevassistenter ska ledas och ges tillsyn av 

läraren i ett nära och frekvent samarbete. Dock påtalar Patterson (2006) det problematiska i att 

de sedvanliga läraruppgifterna trots detta lämnas över till elevassistenter som arbetar med 

elever med kognitiva svårigheter och att dessa också blir den pedagogiska ansvariga utan stöd 

i ordinarie klassrumsmiljöer. Boudreau:s (2011) avhandling påpekar också att lärare saknar 

kompetens att hantera yrkesgruppen, men också assistent-rollens otydlighet och den brist på 

fortbildning som omger yrket. Vidare understryks i dennes studie vikten av tydliga 

arbetsbeskrivningar. 

 

Inte sällan poängteras också, det som Östlund och Thimgrens (2015) studie belyser, att ett 

effektivt/medvetet användande av elevassistenter i undervisningen också kan resultera i en 

ökning i elevers delaktighet. Däremot kan sålunda ett oreflekterat användande till och med 

hämma elevers utveckling (Webster, Blatchford & Russell, 2013). Vidare menar både Östlund 

och Thimgren och Webster, Blatchford och Russell att framgångsfaktorer i detta kan vara att 

hitta tider där samplanering mellan lärare och elevassistenter möjliggörs. Östlund och 
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Thimgren (2017) påpekar i sammanhanget vikten av särskolans arbetslag som en central aspekt 

i ett framgångsrikt arbete. Genom ett mer genomtänkt användande fick i en studie läraren mer 

tid till de mest behövande eleverna genom att elevassistenten var verksam i hela 

undervisningsmiljön, och genom en viss utökad medvetenhet kring sin yrkesroll fick eleverna 

mer utrymme till självständighet; på detta sätt reducerades dessa två i forskning identifierade 

svårigheter (Blatchford, Webster & Russell, 2012; Webster, Blatchford & Russell, 2013; 

Östlund 2012; Östlund, 2017). Självständigheten är ett återkommande tema när det gäller 

elevassistenten, där ett ”över-assistent-beroende” i praktiken kan innebära att eleven ges färre 

chanser till interaktioner och därmed medföra ett försvårande av elevens sociala integrering 

med klasskamrater (jfr Cameron, 2104). Detta kan kontrasteras mot det som Tews och Lupart 

(2008) beskriver i sin artikel där de belyser elevernas egna berättelser. Eleverna ger i detta 

uttryck för att elevassistenterna varit en central del i att de förbättrat elevernas 

relationsskapande. Exempelvis genom att de utbildat deras kamrater och fungerat som en 

moralisk kompass i möten med andra, vilket menar artikelförfattarna, står emot andra studier 

som visat att kamrater har högre benägenhet att fylla ett socialt tomrum om en elevassistent 

inte finns tillgänglig i mötet med andra. 

  

Elevassistentens uppdrag kan problematiseras ytterligare genom att skolans kunskapsuppdrag 

kommer i skymundan om en så kallad omsorgskultur tar överhanden, vilket också kan innebära 

en risk i det att elevens känslomässiga inkludering försvåras (Östlund, 2017; Giangreco, Doyle 

& Suter, 2012). Detta är också en kultur som Skolverket (2009) kritiserat särskolan i Sverige 

för. 

 

McGrath, MacMurray och Mathur (2010) tar upp flera utmaningar som en speciallärare kan 

möta i arbetet med elevassistenter vilka arbetar nära elever med kognitiva 

funktionsnedsättningar, vilket också kan spegla de svårigheter en elevassistent möter i sitt 

arbete. Framförallt tas här fram situationer när elevassistenten är äldre och mer erfaren inom 

området, när elevassistenten är släkt med rektor eller annan personal, att specialläraren kan 

känna sig övervakad av elevassistenten, när assistent, och elev, öppet opponerar sig mot läraren 

eller annan assistent, när assistenter delger information till obehöriga för att ställa sig själva i 

bättre position hos exempelvis vårdnadshavare, eller som när hen av egen social vinning gör 

sig till vän till eleven. Svårt blir det också när assistenten tar på sig lärar-rollen vilket sker då 

det ofta är assistenten som känner eleven bäst.  
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1.2.4 Vad gör en elevassistent? 

En del av de internationella studierna av elevassistenter har varit inriktade på deras förmåga att 

ge instruktioner i klassrummet (Bolton & Mayer, 2008). Men vad yrkesrollen innebär och 

består av liksom vad de gör, tycks vara svårt att fånga in Balshaw (2010), McGrath, MacMurray 

och Mathur, (2010) samt Brown och Stanton-Chapman (2017), konstaterar detta och menar att 

rollerna skiftar i klassrummet beroende på ansvarig lärares sätt att förstå sitt uppdrag, fördela 

arbetsuppgifter, klassrummets utformning och på vilka andra förutsättningar som ges. Denna 

diversitet kan leda till att elevassistenter får svårt att hantera sin yrkesroll menar Brown och 

Stanton-Chapman (2017).  

 

Patterson (2006) fokuserar i sin artikel på elevassistenters uppfattningar till elever med 

funktionsnedsättningar och kring sin yrkesroll i inkluderande klassrum. Hon beskriver att det 

varierar mycket, även inom samma skola. Elevassistenterna uttalar vidare att de ser sig som det 

är de som har huvudansvaret för elevens inkludering, och att det i deras uppdrag ingår; att 

förhindra eleven att störa klassläraren, att omedelbart anpassa undervisningen till eleven och 

att vara elevens expert. Stanton-Chapman (2017) beskriver relationen mellan assistenten och 

den ansvariga läraren som ett existerande spänningsfält, där assistenten ibland måste backa 

avseende arbetsuppgifter/initiativ för att läraren ska få behålla sin auktoritet i klassrummet - 

assistenten blir där en anställd under läraren som leder arbetet. I andra miljöer såsom i 

rastrummet kliver dock assistenten in och gör samma saker som läraren. Tews och Lupart 

(2008) och Hughes och Valle-Riestra (2008) poängterar att assistentrollen över tid gått från 

mer administrativa avgränsade uppgifter till att idag likna lärarens allt mera i det att de numera 

utför planering, bedömning och undervisning. Ashbaker, Young och Morgan (2001) beskriver 

en liknande utveckling; att det från 1990-talet gått från sådana ”enkla” sysslor till att allt mera 

handla om att bistå i den direkta undervisningen. I deras undersökning uppskattar 

elevassistenterna själva att ca 60 - 80 % av deras arbetstid innehåller undervisande element, 

oftast med en närvarande lärare som då styr arbetet.   

 

I skandinaviska undersökningar utav elevassistenter på grundskola har deras uppdrag visat sig 

bestått i att vänta, observera, hjälpa, lyssna och undervisa i mindre grupper. Andra studier visar 

att omvårdnad och förflyttningar var förekommande arbetsuppgifter. Därutöver förekommer 

enklare arbetsuppgifter såsom att rätta elevuppgifter och att koka kaffe. I specialpedagogiska 

sammanhang bestod uppgifterna av att hjälpa, organisera och förbereda undervisningen samt 
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vara ett stöd för klassläraren (Östlund, 2017).  Östlund (2012, 2017) menar i likhet med Tews 

och Lupart (2008) samt Hughes och Valle-Riestra (2008), att elevassistenter som är mycket 

elevnära i sitt uppdrag, inte sällan som omsorgsgivare, kan i det närmaste jämföras med en 

undervisande lärare i 1-1 situationer utan fullt ansvar.  

 

Östlund (2012) använder beteckningen mellanhand eller ”positionerare”, i dessa fall, vilket 

innebär att fungera som ett slags ”smörjmedel” i elevens möte med omgivningen, för att 

förklara elevassistentens funktion. Elevassistenten läser så att säga av situationen och medierar 

mellan olika aktörer. I en studie av Chopra, Sandoval-Lucero, Aragon, Bernal, Berg de 

Balderas och Carroll (2004) tar författarna fram elevassistenternas egna versioner av sin 

yrkesroll. Framförallt understryks, det som Östlund (2012) benämner som positionerare, eller 

deras roll som länk eller medierare. I elevassistenternas utsagor framträder elevassistenten som 

en bro mellan elever, mellan lärare och elever, mellan elever och samhället, samt mellan skola 

och familj. Dock skisserades också bilden fram av oklara roller, brister avseende respekt och i 

utbildning, som påverkande faktorer i denna roll som mellanhand. Även uppdraget att 

vikariera, när behov uppstår, berördes.  

 

I Danmark beskrivs (Östlund, 2017) samarbetet mellan assistent och lärare som en nyckel i ett 

framgångsrikt arbete i en specialskolekontext, och assistenten beskrivs vidare som en god 

resurs om den används på ett genomtänkt sätt. Ett oreflekterat användande kan innebära en 

ökad risk gällande vuxenberoende, utanförskap och minskad måluppfyllelse, samt 

osjälvständighet, och mindre motivation för lärande. Andra nyckelfaktorer för framgångsrikt 

arbete med elevassistenter beskrivs ofta vara utbildning, instruktioner, samplanering, stöd från 

ledning, och deltagande i klassen. 

 

Ovan det noterats att specialläraren kan ha, men ofta saknar fokus på handledning i sin 

utbildning. Brock och Carter (2016) visar i sin artikel att handledning av 

specialpedagoger/speciallärare kan vara ett sätt att reflektera och öka måluppfyllelsen för 

elever med funktionsnedsättningar. Andra viktiga delar i ett framgångsrikt koncept, menar 

Patterson (2006), är att elevassistenternas uppdrag bör klargöras på flera nivåer i skolsystemet, 

att uppmärksamma fortbildningens nödvändighet för yrkesgruppen, att förstärka gruppens 

utvecklingsmöjligheter, att ekonomiska incitament för arbetet måste regleras, att 

erfarenhetsutbyte mellan de olika yrkesgrupperna inom området bör förstärkas samt att det är 
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signifikant viktigt med effektiva tidsplaneringar där assistenter ska kunna vara med. French 

(2001) summerar några framgångsfaktorer i användandet av elevassistenter; såsom adekvat 

utbildning, gott mentorskap och klara rollbeskrivningar. Andra viktiga utgångspunkter till 

framgångsrikt användande av elevassistenter är att fokusera på det förhållande som finns 

mellan lärare och elevassistent menar Stanton-Chapman (2017), och lyfter fram vikten av att 

arbeta med assistentens motivation liksom lärarens förmåga att göra denne delaktig, vilket 

också har visat sig vara viktigare än assistenters bakgrund och erfarenheter.  

 

Giangreco och Suter (2010) beskriver det etiskt problematiska i att yrket ofta är lågbetalt och 

har låg status, men att de samtidigt inte sällan utför kvalificerade läraruppgifter utan rätt 

förberedelse, utbildning och handledning: 

 
The long-standing and troubling situation persists that, as a field, we continue to assign the least 

qualified personnel to students who present the most challenging learning and behavioral 

characteristics. Not only do such practices reduce the probability of ensuring that students with 

disabilities receive a free, appropriate, public education. (Etscheidt enligt Giangreco & Suter, 2010, 

s 51) 

 

I en studie av elevassistentuppdraget kring elever med fysiska funktionsnedsättningar av 

Hemmingsson, Borell och Gustavsson (2003) identifierades tre elevassistentroller. 

Elevassistenten som ”stand-in”, där assistenten aktivt sökte göra sig till att vara behjälplig; som 

hjälplärare, vilken var en mellanhand mellan lärare och elev och som mötte eleven vid behov; 

och som backup, vilken karaktäriserades av att eleven endast fick hjälp när den signalerade 

eller vid uppgifter som på förhand var överenskomna, såsom vid förflyttningar och 

träningsscheman. Viktigt för assistenten var att kunna vara flexibel i sitt yrkesutövande. Broer, 

Doyle och Giangreco (2005) fann följande fyra rollkategorier hos elevers utsagor kring deras 

elevassistent: mor, vän, beskyddare och som huvudsakliga lärare.  

 

Den nyare litteratur som annars behandlar elevassistenter i Sverige återfinns framförallt i olika 

examensarbeten. Till de nyare bidragen hör Carlssons (2019) studie som belyser 

elevassistentrollen i förhållande till andra elever och till speciallärare utifrån ett 

inkluderingsfokus. Forsbergs (2018) studie visar att assistentrollen och uppdraget i 

gymnasiesärskolan är komplex med både omsorgsuppgifter och pedagogiska uppgifter. 

Forsberg påpekar också vikten av ett fungerande samarbete mellan olika professioner. Nilssons 
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(2009) arbete belyser bland annat fram rektors och specialpedagogers syn på elevassistentrollen 

i förhållande till deras ofta krävande uppdrag och till deras ofta låga utbildningsnivå, samt 

vikten av personlig lämplighet. Hon beskriver också i sammanhanget den nationella och 

internationella stora ökningen av antalet elevassistenter, framförallt från 1990-talet i Sverige 

(SOU, 1998:66), och som också ska ha sin upprinnelse i ambitionen att integrera elever i 

ordinarie verksamheter. I ett examensarbete av Croona och Svensson (2011) tar de upp samma 

problematik som internationellt påpekats, att det allt för sällan finns arbetsbeskrivningar som 

beskriver elevassistentens uppdrag och att anställningsförfarandet av denna yrkesgrupp inte ses 

som prioriterat. 

 

Tews och Lupart (2008) knyter i mycket samman assistentrollen som ovan redogjorts för 

genom att påtala att den internationellt gått från en administrativ roll till en lärarlik roll, liksom 

att antalet inom yrket tycks kraftigt öka i antal, troligen som en följd av den inkluderingstanke 

som präglat och präglar de styrdokument och överenskommelser som angett denna riktlinje. 

De menar också att den forskning som gjorts av elevassistentens roller kan beskrivas som 

splittrad och behöver göras tydligare för att i förlängningen gynna elevers utveckling. De 

elevassistentroller och arbetsuppgifter som i föreliggande studies problemformulering 

identifierats bär på flera svårigheter, där elevens självständighet och utveckling, både socialt 

och akademiskt, kan hindras men också utvecklas beroende på hur elevassistenter hanterar och 

förstår sitt uppdrag liksom beroende vilka förutsättningar som denna yrkesroll ges. Fram träder 

sålunda en splittrad och mångfacetterad bild.  

1.2.5 Elevassistenten som aktör i skolan - också en fråga om språk och makt 

Elevassistentyrkets profession kan också formuleras genom att dess tillkomst är en lösning på 

den avvikelse som elever i behov av särskilt stöd på ett eller annat sätt representerar. Med 

särskilt stöd impliceras att de inte anses kunna nå skolans kunskapsmål. Detta kan betraktas, i 

linje med Assarson (2007), som ingående i en tillgänglighetsdiskurs. Formulerandet av 

avvikelser och konstruktionen av lösningar på dessa, som elevassistentens roll och uppdrag är 

en del av, hänger ofta ihop med frågor kring makt och språk, vilket i det följande kort kommer 

belysas för att klargöra några centrala utgångspunkter avseende hur roll och makt förstås och 

hänger samman i denna studie. 
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Wellros (1998) illustrerar rollbegreppet2 genom att göra liknelser till teatervärlden. Där iklädes 

aktörerna olika roller i ett bestämt sammanhang. Hur aktörerna ska vara och vad de ska göra 

på en särskild plats, scenen, samt när, bestäms genom ett rådande regelsystem. Vad som 

utspelas, de möjliga handlingsalternativen, är sålunda ofta på förhand bestämt utifrån det syfte 

som omger situationen genom manuskript. Även om utrymme för egna tolkningar förekommer 

finns vissa bestämda ramar. Detta kan metaforiskt översättas till en skolkontext. Skolan kan 

betraktas som en särskild scen eller mötesplats med sina egna regler, ramar och roller. Vidare 

kan skolan beskrivas som innehållande en mängd olika aktörer som har sina rollbeskrivningar, 

som bland annat anger ett tänkt handlingsutrymme. Ytterst är det samhälleliga ramar som ger 

skolans aktörer dess uppdrag genom exempelvis styrdokument och värderingar. I linje med 

denna tankegång kan rektorer, lärare och elevassistenter ses som exempel på olika aktörer inom 

skolan som både skapar och förhåller sig till en mängd olika dokument som reglerar 

skolverksamheten på olika sätt i sin vardag, medvetet eller omedvetet. Hur dessa dokuments 

texter skapas, tolkas och används, bär på och styr en mängd olika föreställningar som reglerar 

handlingar i skolan, precis som ett manus styr en aktör.  

 

Det socialkonstruktivistiska synsättet som denna studie ytterst vilar på, hämtar inspiration från 

postmodernismen och Paul-Michel Foucault, och innebär kortfattat att språk, exempelvis i form 

av texters sätt att uttryckas, är en diskursiv praktik som har en potential att antingen utesluta 

eller upprätthålla alternativa uttryckssätt. Makten kan sålunda delvis härledas till den 

diskursiva formeringen - till texters artikulation och till diskurser. Dock, ska tilläggas att, 

maktens uttryck är historiskt och kulturellt situerad (jfr Alvesson & Deetz, 2000).  

 

Skolan kan således förstås som en sorts både formulerings- och en utförandearena i vilken den 

som formulerar texter har tolkningsföreträde, och är sålunda den som är i besittning av den 

diskursiva makten. Elevassistentrollen kan därför studeras genom språkliga uttryck i 

exempelvis olika dokument. Dokumenten ger likt ett manus ett visst tänkt beteende i en viss 

social kontext som bygger på vissa värderingar eller tankegods (jfr Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000). Olika roller innehåller följaktligen olika särskilda uttryckssätt och beteenden 

som kan avskiljas från varandra, det vill säga utgöra olika diskursiva praktiker. Därför förstår 

 
2 Rollbegreppet i sociologisk bemärkelse kan bland annat härledas från den symboliska 
interaktionismen där Mead anses vara förgrundsgestalten och med efterföljare såsom Erving 
Goffman, som utvecklar och ofta illustrerar begreppet genom teateranalogier. 
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och antar jag att en roll också speglar ett särskilt sätt att tala om och förstå världen, alltså utgöra 

en diskurs. I det följande uppfattas sålunda en elevassistentroll motsvara en 

elevassistentdiskurs.  Därför betraktas och antas i följande studie att vissa textuella uttryck i 

dokument kan föras till vissa elevassistentroller eller diskurser. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Elevassistentens tillkomst, funktion och betydelser i en specialpedagogisk kontext har ovan 

belysts på flera nivåer, liksom dess angelägenhet och komplexitet. Likaså framgår hur 

mångfacetterad yrkesrollen är och hur språket formar och ger uttryck för möjliga tankar och 

därmed vissa handlingar. I denna studie är avsikten att belysa elevassistenten i särskolans roll 

och uppdrag, och är tänkt att vara ett bidrag till att uppmärksamma och öka förståelsen av hur 

uppdraget konstrueras genom att studera hur elevassistentrollen diskursivt uttrycks i 

arbetsbeskrivningar och jobbannonser, varpå följer studiens syfte och frågeställningar; 
 

Syftet med denna studie är att i en specialpedagogisk kontext synliggöra och diskutera 

elevassistentens profession med fokus på dess uppdrag och roll, och preciseras genom 

frågeställningarna: 

 
1. Vilka diskursiva förhållanden och elevassistent-diskurser kan synliggöras i 

uppdragsbeskrivningar och jobbannonser för särskolans elevassistenter? 

 

2. Hur kan de synliggjorda diskursiva relationerna förstås i förhållande till 

elevassistentens uppdrag och roll? 

 

3. Vilka specialpedagogiska implikationer kan detta medföra? 
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2 METODOLOGISKT RAMVERK 
I detta kapitel kommer arbetets metodologiska och teoretiska utgångspunkter liksom för arbetet 

viktiga avgränsningar och definitioner, samt för arbetets viktiga forskningsetiska aspekter, att 

behandlas. Inledningsvis görs dock en kort motivation för att metod och teori liksom analys 

och resultat behandlas och presenteras som en helhet.  

 

I detta arbete görs en sammanslagning av teori och metod därför att dessa svårligen kan delas 

upp när det gäller diskursteori, vilket detta arbete vilar på. Winther Jørgensen och Philips (2000 

s.12) beskriver detta som att ”diskursanalytiska metoder kan ses som  ́paketlösningar ́ som 

inkluderar både teori och metod”. Denna sammanslagning kan även betraktas utifrån att studien 

följer Fairclough´s metodologi, och dennes postmoderna inställning i den meningen att det med 

svårighet går att särskilja teori och metod, liksom resultat och analys från varandra. Kort sagt, 

en traditionell uppdelning skulle kunna tyda på brister i metodmedvetenhet. 

2.1 Genomförande - innehållsanalys och diskursanalytisk ansats  
Denna studie som helhet kan metodologiskt i grova drag sägas bestå av två delar. Den första 

delen består av en innehållsanalys (se Bryman, 2011) av tidigare forskning inom området. 

Utifrån den skapades grunden för det analysschema som nedan kommer presenteras, och som 

ligger till grund för studiens andra del, där en kritisk diskursanalys enligt Norman Fairclough‘s 

modell genomförs. 

 

För att kunna försöka fånga in hur särskolans elevassistenters roller uttrycks, hämtades initialt 

inspiration från Perssons (1996:276) kategorisering av lärar-roller och elev-kategorier (se tabell 

1).  
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Tabell 1. Perssons (1996, s. 276) tre elevkategorier och institutionella skolstatistiken. 

Från denna utgångspunkt genomfördes vidare en innehållsanalys av artiklar som på olika sätt 

belyste elevassistentprofessionen. Främst riktades intresset kring vilka karaktärer som omger 

den, liksom huruvida dessa kunde placeras in de lärar-roller som Persson (1996) beskrivit. 

Samtidigt eftersöktes studier som på olika sätt behandlar elevassistentrollen.  

 

Valet av en innehållsanalys som en startpunkt, kan motiveras genom att det är en metod som 

lämpar sig väl när en större mängd av material ska genomsökas i jakt på vissa övergripande 

mönster eller visst innehåll. Ofta utmynnar just en innehållsanalys ut i en beskrivning genom 

kategorisering (jfr Bryman, 2011). I stora delar kan den litteraturgenomgång som redogjordes 

för i problemformuleringen sägas vara det material som innehållsanalysen baseras på. 

 

Sökningarna genomfördes i framförallt databasen Eric och sökorden var ”educational 

assistant” (EA), ”Para-assistent”, ”paraprofessional”, ”paraeducator”, ”aid-assistant” som 

kombinerades av termerna ”special schools” och ”special needs”. 

 

De i litteraturen identifierade karaktärerna (se Bilaga III), såsom arbetsuppgifter och roller 

testades fortlöpande mot olika lärar-roller. Successivt tillfogades nya kategorier in eller togs 

bort, och karaktärer omformulerades och grupperades under nya roller. Själva förfarandet kan 

även beskrivas i termer av när nya insikter ges förändras även temanas variabler - genom ett 

reflexivt synsätt. Datas giltighet testas och justeras sålunda kontinuerligt. Detta arbetssätt 

efterliknar mera den Altheide (1987) beskrivit, och som han kallar ECA (Ethnographic Content 

Analysis), än en traditionell innehållsanalys. Dock skiljer sig denna studies arbetsgång från 

Althedies i det att denna studies teman inte testats på ett liknande material på grund av de 
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tidsmässiga ramar som omger studien. När centrala teman eller begrepp kring assistentrollen 

utkristalliserats har dessa sålunda kategoriserats och skrivits in i ett analysschema, (se tabell 2 

som i kapitel 3 vidare presenteras). Ett analysschema som sedan ligger till grund för den kritiska 

diskursanalytiska ansatsen3 som utgår från Norman Fairclough (2003, 2010) och genomförs 

med utgångspunkt i denna studies empiri. 

2.2 Forskningsetik, urval och empiriinsamling 
De forskningsetiska överväganden i förhållande till individer, vars principer finns beskrivna i 

vetenskapsrådet (2002), bestående av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, berörs inte explicit i denna studie eftersom den 

empiri som insamlats antingen är av typen offentlig handling eller fanns tillgängliga i fria 

källor. Då det initialt förekom olika uppgifter kring huruvida arbetsbeskrivningar kan betraktas 

som offentlig handling författades ett missivbrev (se Bilaga I), varför forskningsrådets 

principer därigenom följs genom denna studie trots att det inte finns ett explicit behov av det. 

Studien följer dessa och har sålunda också godkänts av de rektorer som delat med sig av deras 

elevassistenters uppdragsbeskrivningar eller motsvarande tillgängligt material. Det som i 

övrigt bör beaktas i all forskning är de övergripande forskningsetiska principerna om redlighet 

som anges i Vetenskapsrådet (2007), vilka anger principen att forskaren ska vara trovärdig i 

sitt material, att inte ljuga eller förleda deltagarnas perspektiv. 

 

Empirin består dels av tre olika uppdragsbeskrivningar/arbetsbeskrivningar eller motsvarande 

för elevassistenter i träningsskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, och dels av tre 

jobbannonser/platsannonser där elevassistenter sökes med inriktning motsvarande någon eller 

flera av dessa tre särskolearbetsplatser. Empirin eftersöktes mellan 2019-03-01 och 2019-03-

30. Urvalet kan i viss mån kan beskrivas i termer av utforskande, eller av explorativt slag, då 

det inte innefattade en tydlig systematik.  

 

Uppdragsempirins urval kan också sägas ha mycket gemensamt med ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Framförallt gäller detta uppdragsbeskrivningarna, och 

kan knytas till de tidsmässiga ramar som omger arbetet. Empirin kan betraktas som ett 

 
3 För en god introduktion till denna och jämförelse med andra diskursanalytiska inriktningar hänvisas till 

Winther Jørgensen och Phillips (2000). 
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normativt material, då den direkt eller indirekt sätt styr eller vill styra elevassistenters uppdrag 

och roll. Arbetsbeskrivningarna har sålunda insamlats genom att tillfråga kurskamraters 

arbetsplatsers rektorer. Skolorna vilka arbetsbeskrivningarna kommer företrädesvis från 

mellersta och södra Sverige. Bryman (2011) skriver vidare att det kan vara försvarbart att 

använda sina kontakter för att få tillgång till studieobjekt/miljöer. Ett missivbrev författades 

därefter och sändes via e-post till fem rektorer som potentiellt skulle kunna bidra med 

beskrivningar (se Bilaga I). Eftersom svarsfrekvensen var anmärkningsvärd låg skickades en 

påminnelse (se Bilaga II) ut varefter jag sedan fick tillgång till tre beskrivningar eller 

motsvarande, då ett material enligt rektor inte uttryckligen var en sådan. En skola saknade en 

arbetsbeskrivning, och ett svar uteblev. Med tanke på att detta förfarande beaktas i denna studie 

inte de eventuella skillnader som kan finnas beroende på vilken typ av särskoleverksamhet 

arbetsbeskrivningarna kommer ifrån.  

 

Jobbannonserna söktes i arbetsförmedlingen sökfunktion Platsbanken och sökorden var 

”elevassistent”, ”pedagogisk assistent” och ”särskola” vilket resulterade i 7 träffar, varav jag 

valde ut de tre där assistenten explicit och huvudsakligen skulle vara verksam i någon form av 

särskoleverksamhet.  

2.3 Definitioner och avgränsningar 
Det finns en mängd olika yrkesbeteckningar som används för att beskriva den yrkesgrupp i 

skolan som har till uppgift att stödja och hjälpa enskilda elever såväl som grupper av elever, 

inte sällan med särskilda behov, att nå en bättre skolframgång. Någon enhetlig definition har 

inte kunnat identifierats, förutom den som anges av NCLB (U.S. Department of Education, 

2002), och som definierar elevassistentuppdraget som en extra resurs underställd en lärare med 

uppdraget att följa dennes instruktioner i det pedagogiska arbetet. Elevassistent och pedagogisk 

assistent är två vanliga beteckningar i en svensk kontext4 och internationellt finns en uppsjö 

varibland; paraeducator, educational assistant (EA) och Aid assistent kanske är tre av de 

vanligare. Då det internationellt ofta saknas motsvarighet till särskola har de engelska 

elevassistent-synonymerna behandlats som motsvarande de svenska då de befinner sig i en 

uttalad specialpedagogisk kontext motsvarande särskolans verksamhet, och konsekvent 

översatts till elevassistent i detta arbete. Detta arbete intresserar sig dock främst för personal 

 
4 Dock förekommer beteckningen pedagogisk assistent även inom psykiatrin liksom att det kan 
förekomma personliga assistenter i skolan. Ibland dyker också beteckningen stödassistent upp i 
litteraturen. 
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som är anställda av särskolan vars syfte är att stödja enskild elev eller elevgrupp under skoltid, 

varför även den relativt nya personalgrupp som på senare tid dykt upp och som främst riktar 

sig till att stödja lärare, lärarassistenten, inte heller kommer vara i fokus i detta arbete.  

 

Ett annat bärande begrepp i detta arbete är det mångfacetterade diskursbegreppet. Ofta 

betraktas diskurs som något som är sprunget ur vissa ontologiska och epistemologiska 

grundantaganden med en särskild syn på språk och språkande och dess relation till makt. 

Begreppet diskurs kan översiktligt förstås genom en bred socialkonstruktionistisk 

utgångspunkt och kan formuleras såsom Winther-Jørgensen och Phillips skriver i en passage: 

”... ett bestämt sätt att tala om och uppfatta den sociala världen” (2000, s. 13). Grovt uttryckt 

kan en diskurs också vara ett särskilt sätt att benämna, förstå eller ”prata om” något i en viss 

situation eller sammanhang (jfr Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). I denna studie kommer 

dock diskurs-begreppet också ges en snävare innebörd och följa Fairclough´s (Fairclough, 

2010) uppfattning som det redogörs för i följande avsnitt. Hos honom ses språket som dels 

något som är bärare av perspektiv och värden, och dels som något som både är format men 

också formar den sociala världen i en pågående process eller maktkamp. Olika diskurser kan 

således få olika konsekvenser i sociala relationer, i den sociala praktiken och i maktrelationer, 

vilket kommer redogöras för mer detaljerat nedan liksom andra centrala begrepp som är knutna 

till Fairclough.  

2.4 Skola, makt och diskurs 
Skolan är en av de viktigaste platserna för socialisering av medborgare. Den marxistiskt 

inspirerade Louis Althusser menar att utbildning och skola kan ses i ljuset av den för tiden 

rådande maktens intressen. Skolan betraktas här närmast som ett instrument för förmedling och 

internalisering av de normer och värden den rådande statsmakten anser vara önskvärda 

(Carlbaum, 2012). I diskursanalyser i stort och i synnerhet i en kritisk diskursanalytisk ingång 

framträder ett vidare perspektiv där skolan är som påpekats en arena i vilken ägandet av 

tolkningsföreträde och makt hänger samman. Att fånga in olika diskurser blir då att få syn på 

en pågående förhandling om vad som är rådande och därigenom vad som är möjligt på en skola 

idag. I ett diskursivt sammanhang befinner sig sålunda makten hos dem som kan formulera och 

bestämma villkoren för samtalen (Assarson, 2007). 
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Skolan betraktas i det följande som en social arena som består av en viss uppsättning av sociala 

praktiker där texter skapas och omskapas och får betydelser i den diskursiva praktiken. Det 

som ska fokuseras i diskursanalysen blir då är det material som är tänkt att kommuniceras på 

ett visst sätt5 i ett visst socialt sammanhang. I denna studie utgörs empirin av två olika sorters 

kommunikativa enheter; uppdragsbeskrivningar och jobbannonser. Empirin styr således 

elevassistentens handlingspotential. 

2.5 Fairclough ´s kritiska diskursanalys 
I denna studie kommer Norman Fairclough´s kritiska diskursanalysanalytiska modell, som i 

det följande förkortas med CDA, att användas omväxlande med att skriva ut hela förkortningen. 

Valet av denna modell hänger samman med att den ofta betraktas som relativt utbyggd i 

jämförelse med andra diskursanalytiska metoder (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000). 

Fairclough (2010) beskriver att CDA uppställer teorier och metoder till att teoretiskt 

problematisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och 

sociala/kulturella utvecklingar i olika sociala sammanhang. Eller annorlunda uttryckt; 

”empirisk forskning byggd på teori och metod, med fokus på språkbruk i vardagens sociala 

interaktion” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 77), och vars syfte är att ”kasta ljus över 

den lingvistisk-diskursiva dimensionen hos sociala, kulturella fenomen och 

förändringsprocesser i senmoderniteten” (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 67). 

 

Fairclough´s modell bygger på vissa teoretiska föreställningar, varav flera är gemensamma för 

andra diskursanalytiska inriktningar, men även på några som är mer specifika för denna modell. 

För det första genomsyras modellen av ett socialkonstruktivistiskt synsätt, där språket ses som 

flerdimensionell (jfr Boréus & Bergström, 2018). Språkande är här både ett bestämt sätt att tala 

om världen och en handling formad ur sociala och historiska villkor.  Mer specifika antaganden, 

som skiljer sig från Foucault´s och marxistiskt inspirerade diskursanalytiska utgångspunkter 

där diskurs betraktas som en händelse av ideologisk-social aktivitet där jaget är passivt och 

utan större påverkan, menar Fairclough istället att individer kan ha flera och samtidiga möjliga 

subjektspositioner och därmed öppnas det upp för flera tolkningsmöjligheter.  

 
5 Fairclough skiljer på olika framställningssätt; stilar, genrer och diskurser. Deras inbördes 
förhållanden är svåra att särskilja och ligger utanför denna studies ramar. Här fokuseras främst på de 
diskurser och de eventuella genrer som uttrycks i de olika texttyperna. 
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Fairclough menar att en diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner, 

vilket innebär att diskurser inte bara formar eller omformar andra sociala praktiker utan även 

det omvända råder i relationen (Winther Jørgensen & Philips, 2000). Med social praktik avses 

de handlingar, bestående av språkliga och icke-språkliga element som ger upphov till särskilda 

övergripande strukturer. Enligt Fairclough hänger diskurs och makt6 ihop genom att kunskap 

och sociala relationer uttrycks i diskurser. Exempelvis kan benämningar av något som ligger 

utanför rådande diskurs omskapa eller påverka både innebörden av det benämnda och den 

existerande relationen. Detta kan uttryckas som en handlingspotential (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000), eller beskrivas i termer av att dominerande betydelser som försöker utestänga 

andra möjliga och nå en så kallad hegemoni. Analys av texter blir således enligt Fairclough ett 

första nödvändigt steg i bedömningen av hur makt reproduceras och förändras (Fairclough, 

1992). Fairclough menar att följaktligen att makt är förhandlad. (jfr Winther Jørgensen & 

Philips, 2000).  

  

Enligt Fairclough´s modell ska 

texter/kommunikativa enheter analyseras utifrån 

tre dimensioner, vilka står ett dialektiskt 

förhållande till varandra (se figur 1).  

 

I textdimensionen och i den diskursiva praktiken 

studeras samma empiri men utifrån olika 

betraktelsenivåer, varför nivåerna hålls separat i 

analysen. På textanalysnivån används olika 

grammatiska och språkliga verktyg för att i en dekontrueringsprocess identifiera diskursiva 

lingvistiska kännetecken och föra dem till olika diskurser. I den diskursiva praktiken analyseras 

texters produktion och konsumtion. Dess produktion består av dess tillblivelsefaktorer, 

exempelvis vilka som står bakom en text och vilket utseende den har. Texters konsumtion 

handlar om hur de tas emot och tolkas. Rent praktiskt i denna studie undersöks på denna nivån 

på vart sätt texten bygger på andra diskurser och på hur texten förmedlas samt hur mottagaren 

kan uppfatta eller tolka den. I den tredje dimensionen analyseras den bredare sociala praktiken 

 
6Även om Fairclough tenderar att påpeka att syftet med hans modell är att engagera social förändring, 
därav “kritisk” diskursanalys, är inte syftet att i denna studie att föra någon ideologisk-kritisk ansats, 
utan nöjer sig med att belysa och diskutera de diskursiva relationer såsom de uttrycks i de dokument 
som undersöks. 

Figur 1. Fairclough´s tredimensionella analysnivåer. 
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genom att titta på de två övriga dimensionerna och se om de identifierade diskurserna 

reproducerar eller utmanar den diskursordning som råder och vilka konsekvenser detta kan ge.   

 

Det är när diskurser från andra diskursordningar börjar användas inom en diskursordning som 

öppenheten för diskursiva förändringar är som störst. Denna förekomst av andra diskurser 

kallas för interdiskursivitet. Desto fler diskursförekomster som finns ju mer tyder på att större 

förändringar eller rörelser mot förändring i diskursordningen pågår. (Winther Jørgensen & 

Philips, 2000). Det är genom att åskådliggöra diskurser man blottlägger hur subjekt konstrueras 

och hur värden och idéer påverkar den sociala praktiken (Fairclough, 1992). Dock menar 

Fairclough att den diskursanalysmodell han beskriver måste kompletteras av någon form av 

kultur eller social teori för att kunna stödja ett resonemang kring eventuella implikationer i den 

sociala praktiken (Winther Jørgensen & Philips, 2000). I denna studie är dock inte ambitionen 

att försöka fånga assistentrollen i förhållande till olika maktdimensioner, utan nöjer sig med att 

försöka identifiera mönster inom och mellan diskurser, och eventuellt kunna se diskursiva 

förändringar i uppdragsbeskrivningar och jobbannonser. 

2.6 Analysverktyg och några kritiska aspekter 
Fairclough (2003) redogör för en mängd olika analysverktyg i arbetet att kunna identifiera hur 

diskurser är organiserade, varav det i det följande enbart några valts ut. 

 

Mer konkret undersöks i den diskursiva praktiken spår av texter som kommer från andra texter. 

Hittas textdelar som hämtats, reproducerats eller omorganiserats från andra texter benämns det 

som en så kallad intertextuell kedja. Manifest intertextualitet är i detta sammanhang text som 

explicit bygger på andra texter. Tanken är här att olika utformningar av samma text ge upphov 

till olika betydelseskillnader, vilket då tyder på vissa produktionsförhållanden. Även hur texten 

tolkas av mottagare kan undersökas.7 Vidare söks också efter vilka diskurser som uttrycks, som 

då också avslöjar vilken interdiskursivitet som finns. Hög interdiskursivitet hänger samman 

med förändring, medan låg grad tyder på reproduktion av diskurserna (jfr Winther Jørgensen 

& Philips, 2000; Fairclough, 2003). 

 

 
7 Detta är något som ligger utanför ramarna för detta arbete, vars frånvaro i diskursanalyser ibland 
påpekas som en brist.  
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I den textuella dimensionen kartläggs hur diskurserna uttrycks genom språkliga och 

grammatiska verktyg, och styrker den förda tolkningen. Textens innebörd analyseras samtidigt 

som grammatiken. En central aspekt är att undersöka olika objekts och framförallt 

subjektspositioner - både vilka som träder fram och vilka som inte syns och därför inte 

möjliggörs. Olika positioner ger olika handlingsutrymmen. Exempelvis kan 

elevassistentdiskurser i sig beskrivas i en skala av olika möjliga subjektspositioner och medför 

ett visst handlingsutrymme som kan föras till motsvarande diskurs. Subjekt är därmed 

omedvetet indragna i diskursiva händelser, och detta har konsekvenser för den sociala 

praktiken och ideologiskt (jfr Winther Jørgensen & Philips, 2000; Fairclough, 2003). 

 

Diskurser fixeras kring dess noder, betydelsefulla nyckelord varikring andra ord relateras till 

och få sin betydelse genom. I följande analys kan exempelvis ”inkludering” eller ”elev i behov 

av stöd” utgöra en sådan fixpunkt, medan ord som ”omsorg” och ”deltagande” kan vara 

signifikanter som försöker knyta sig till sig en viss betydelse i förhållande till ”inkludering ” 

eller ”elev i behov av stöd” (jfr Winther Jørgensen & Philips, 2000). Vidare kan vissa fraser 

med viss mening föras eller länkas till olika diskurser inom diskursordningen. Vidare kan en 

texts transivitetet undersökas. Transitiviteten i en text kan ses i hur skeenden i satser kopplas 

ihop eller inte till subjekt och objekt i satsen. Utelämnas exempelvis agenten kan händelser 

sakna någon ansvarig. Jämför exempelvis med satsen: ”Eleven lämnades ensam under rasten”. 

Här saknas agenten helt och verbet är i passiv form. Diskurser kan också fångas in genom att 

undersöka så kallade nominaliseringar, där begrepp och skeenden görs om och ”förtingligas” 

- vem som är ansvarig eller vem mot vilket budskapet riktas mot kan därigenom döljas. Detta 

kan exempelvis ses genom att verbet görs om till ett substantiv som ersätter hela händelser. 

Ibland knyts egenskaper till substantivet, och kan därför fungera som en ingång till att finna 

betoningar i hur exempelvis assistentyrket uttrycks. Modalitet är i vilken grad ett påstående 

uttrycker en bestämd riktning, med vilket tryck ger texten intrycket på att äga sanningen? En 

kategorisk modalitet uttrycket en hög affinitet - fakta som objektiv eller sanningshävdande, 

exempelvis ord som ”är” ”ska” - medan ord som ”lite” eller ”möjligen” uttrycker en låg 

affinitet.  Andra verktyg är ordval och synonymer. I viss mån kommer även strukturen att 

beaktas, såsom rubriker, vilka kan utgöra en slags tanke- eller ideologisk innehållsmarkör (jfr 

Winther Jørgensen & Philips, 2000; Fairclough, 2003; Teun von Djink, 2003). 
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De invändningar som framförts mot Fairclough´s CDA har dels med de otydliga definitioner 

kring vad som är diskursivt och vad som inte är diskursivt. De är både skilda från varandra men 

står ändå i ett dialektisk förhållande till varandra samtidigt. Denna typ av kritik kommer från 

de som vill poängtera den postmoderna tendens som finns hos socialkonstruktivismen och hos 

några diskursanalytiska inriktningar. Fairclough vill dock balansera detta genom att hävda att 

diskurser har en viss stadga och kan analytiskt avskiljas från varandra. En annan kritik rör hur 

mycket och vilka teorier som passar att komplettera hans tredimensionella analys av den sociala 

praktiken, vilket Fairclough inte heller preciserar.  Detta medför att enbart småskaliga 

textstudier inte säger så mycket om vad som sker i den sociala praktiken. En annan sorts kritik 

har riktats mot den inneboende vagheten som finns kring subjektiva tolkningar och upplevelser 

av diskursiva händelser. Även avsaknaden av socialpsykologiska perspektiv däribland 

gruppers och processers inverkan på skeenden kan anses som en brist. Även rena feltolkningar 

eller felskrivningar kan också betraktas som en felkälla (jfr Winther Jørgensen & Philips, 

2000). Dynamiken hos Fairclough verkar både vara dess styrka och dess svaghet. 
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3 PRESENTATION AV ANALYSSCHEMA 
För att göra analysen överskådlig och hanterbar utarbetades som ovan påpekats ett 

analysschema (se tabell 1). Detta analysschema fungerar sålunda som en bakgrund mot vilken 

diskursiva karaktärer i undersökningsenheterna kontrasteras mot och inordnas i. I det följande 

presenteras denna och de överväganden som gjorts i samband med utarbetandet av denna.  

 

Schemat visar olika, från innehållsanalysen, identifierade diskurser. Under varje diskurs anges 

möjliga diskursiva karaktärer i form av nodalpunkter och moment vilka tillsammans är 

kännetecknande för respektive diskurs. Alla diskurser tillsammans kan liknas vid ett försök att 

konstruera enligt en assistentdiskursordning, det vill säga utifrån en Fairclough´s terminologi; 

ett utsnitt av möjliga positioner inom en del av en social praktik. I detta fall elevassistentrollen. 

I Bilaga IV finns en ordlista som förklarar mer specifikt vad som avses i denna studie med 

vissa kännetecken, då de ibland kan ha flera innebörder i olika kontexter. Dessa anges då med 

en efterföljande stjärna.  

 

Av Perssons kategoriseringar blev fångvaktaren kvar i form av beteckningen övervakaren som 

rubricerar en övervakningsdiskurs, och utbildaren och kunskaparen slogs ihop till en pedagog-

kategori med rubriceringen lärandediskurs. Här introduceras det av föreliggande arbetes 

författare valt att kalla för Flexibilitetsdiskurs (se även bilaga III). 

 

Tabell 2. Idealtyper av elevassistentroller/diskurser 

Diskurs Övervaknings 
diskurs –
”Övervakaren” 

Omsorgsdiskurs
- ”Kamraten” 

Lärandediskurs – 
”Pedagogen” 

Flexibilitetsdiskurs – 
”Flexaren”* 

Nod Kategoriskt* Hjälp och stöd Kunskap Inkludering* 

Elevsyn Eleven äger 
svårigheten 

Fysiska och sociala 
behov i centrum 

Tillgänglighet* Dynamisk/Holistisk*  

Samhällssyn Exkludering  Ta hand om eleven Integrera, 
Anställningsbarhet 

Olikheter tillför 

Uppdrags-/ 
Kunskapssyn 

Normativ - 
beteendefokus 

Må bra Skolarbete, förklara-
förståelse 

Framtidsfokus, 
självständighet  

Arbetsuppgifter Tillrättavisa, Styrande 
arbetsätt* 

Stödja, instruera, 
Hygienfokus.  

Läraruppgifter Dynamisk.Relationsbygge, 
Utforma för alla - 
samarbete, Efterföljande 
arbetssätt* 
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Det har varit en strävan att konstruera kategorierna som idealtypiska och från vänster till höger 

på varandra byggande. Där sålunda den av mig definierade flexibilitetsdiskursen i typfallet ses 

som innehållande de alla övriga dragen, men den ska också utläsas dialektiskt genom att de 

karaktärer som beskrivs längst till vänster står som motsats till det som beskrivs längst till höger 

i varje rad. Där det saknats tydliga termer eller karaktärer har de induktivt antagits, och som 

stöd i denna process har begrepp/markörer i schemat hämtats från olika håll inom det 

specialpedagogiska området, vilka har placerats in som typiska markörer, nodalpunkter, 

moment, eller signifikanter inom diskurserna. Exempelvis betraktas noden kategoriskt 

(perspektiv) som betydelsemotsats till inkludering (fullständig inkludering), och under 

elevsynen har begreppen tillgänglighet och dynamisk/holistisk lånats in och positionerats som 

markör för lärande respektive flexibilitetsdiskursen. Flera av karaktärerna kan vidare placeras 

in i andra positioner inom diskursen. Dock har den ursprungliga ambitionen att försöka dela in 

diskursen utifrån de fyra kategorierna, elevsyn, samhällssyn, kunskapssyn och arbetsuppgifter 

frångåtts, men har fått står kvar för att underlätta analysens fokus och göra tydligheten större. 

Samtidigt ges möjlighet till att få syn på olika nivåer i materialet. Analysschemat gör inget 

anspråk på täcka alla de kategorier, uttryck eller diskursiva relationer som förekommer, utan 

försöker spegla några centrala aspekter av elevassistentprofessionen. Naturligtvis kan 

kännetecken i olika kategorier förekomma samtidigt, och schemat bör betraktas som försök att 

klargöra diskursiva skillnader. 

 

Arbetsbeskrivningarna kan betraktas som dokument som anger vilket uppdrag och innehåll 

elevassistenten har och är tänkta att följa, medan jobbannonserna visar på vad som eftersöks 

och därigenom på vilken yrkesroll som anses önskansvärd. 

  



 

 29 

4 ANALYS 
I detta kapitel kommer arbetets analys och resultat att presenteras tillsammans. I analysen knyts 

och förs identifierade textuella mönster och karaktärer från de undersökta textenheterna - 

arbetsbeskrivningarna och jobbannonserna - till de diskurser som analysschemat genom noder 

beskriver. Detta görs med hjälp av de ovan presenterade analysverktygen. Dock görs i det 

följande inget anspråk på att kunna visa på någon verksam diskursiv förändring i den sociala 

praktiken, utan kan liknas vid en diskursiv ögonblicksbild/tvärsnitt av ett empiriskt material 

som på olika sätt rör elevassistentenens roll och uppdrag.  

 

Analysen och strukturen utgår från den modell (se figur 1) som Fairclough föreslår och som 

Winther Jørgensen och Philips (2000) beskriver, där ljuset först riktas mot den diskursiva 

praktiken. Därefter görs en textanalys där diskursernas positionering i förhållande till 

diskursordningen belyses. Avslutningsvis behandlas den sociala praktiken i vilken de två andra 

dimensionerna placeras in i. Detta görs på varje analysenhet. För överskådlighetens skull har 

jag valt att betrakta de karaktärer i analysschemat såsom moment, även de som skulle kunna 

betraktas såsom flytande signifikanter eller element. 

 

När det kommer till uppdrags-/eller arbetsbeskrivningarna så är dokumenten A och B av dem 

uttryckligen sådana. Dokument C betraktas i denna analys som likvärdiga de övriga två då den 

är en text som valts ut av berörd rektor att representera dess elevassistentuppdrag. Dessutom 

anges det tydligt genom rubriken ”Uppdragsbeskrivning” och underrubriken 

”Barnskötare/elevassistenters uppdrag:” i detta dokument.   

4.1 Diskursiv praktik i arbetsbeskrivningar  
Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, har alla rätt att få information om sin anställning, 

eller som det står under andra punkten sjätte paragrafen i (1982:80) ”…en kort specificering 

eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel”. 

Arbetsbeskrivningar kan därför se mycket olika ut. 

 

I den diskursiva praktiken undersöks dokuments konsumtions- och produktionsfaktorer. Rent 

praktisk handlar det dels om att identifiera vilka diskurser som uttrycks genom att se hur 

dokumentet är utformat och vilket innehåll som finns eller inte finns med. Dels fokuseras på 
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att hitta kopplingar mellan dokumentets texter och andra, både till utförande och innehåll. 

Alltså svara på vad som kan ha påverkat dess utseende och utformning. 

4.1.1 Arbetsbeskrivning A 

Arbetsbeskrivning A består i huvudsak av två delar. I den första delen formuleras 

elevassistentens uppdrag och i den andra delen tas det i 15 punkter upp viktiga saker ”att tänka 

på” för elevassistenten. 

 
Arbetsbeskrivningar är en dokumenttyp som skolans ledningsnivå står bakom då dokumentet 

är formellt författat med syftet att ge anställda grunden för dess anställning. Huvudrubriken 

fastslår att arbetsbeskrivningen är den som gäller för läsåret 2018/2019 i en kommun. Att denna 

typ av dokument då har en formell utformning och med en auktoritär ton är därför något i sig 

som är föga förvånande. Detta förhållande görs också manifest tydligt dels genom att 

utbildningsförvaltningen i text och logga inledningsvis finns med liksom att dokumentet 

avslutas genom det ska undertecknas, avtalslikt, av elevassistenten som ett kvitto på att denne 

tagit del av innehållet, och dels genom de manifesta hänvisningar som görs till styrdokument: 

”Att ta del av skolans handlingsplaner och styrdokument är också en del i en elevassistents 

uppdrag. Man arbetar utifrån elevens IUP och åtgärdsprogram.” (Arbetsbeskrivning A) Citatet 

exemplifierar också den auktoritet som står bakom texten, genom att använda sig av att-satser 

och genom därigenom inte ge utrymme för andras röster. 

 

Dokumentets intryck ger överlag ett något motsägelsefullt intryck i avseendet hur viktigt 

elevassistentrollen verkligen är i förhållande till dess formulerande. Exempelvis beskrivs å ena 

sidan assistentrollen fram som något ansvarsfullt och viktigt redan i första och andra stycket:  

 

Arbetet innebär bland annat att bevaka elevens intressen och integrera hen i gruppen. Målet 

är att möjliggöra för eleven att lösa egna situationer /.../ Att arbeta som elevassistent är ett 

krävande och viktigt arbete. (Arbetsbeskrivning A) 

 

Att ha till uppgift att bevaka elevens intressen kan innebära att aktivt föra fram dess talan, 

precis som att vara ansvarig för en elevs integration, avgränsat i gruppsammanhang, kan 

betraktas som betydande arbetsuppgifter. Citatets sista mening, även om ”krävande” däri är 

intransitivt då eleven som påverkansföremål inte skrivs ut, uttrycks det explicit att själva yrket 

är krävande och viktigt. Detta påståendes trovärdighet undergrävs något då dokumentet på flera 
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ställen innehåller stavfel och flera grammatiska tveksamheter. Målformuleringen, själva 

kärnuppdraget, som ovan citeras, kan illustrera detta. Genom att innebörden troligen pekar på 

att det är elevassistenten som är den som ska ge eleven verktyg att lösa situationer självständigt, 

även om det saknas en agent i meningen. Noggrannheten i texten kan sägas avspegla vissa 

tillkomstförhållanden, såsom prioritering. 

 

I arbetsbeskrivning A framträder eventuellt också några olika diskurser. Närvarande precis som 

i framförallt Salamanca-deklarationen är en tydlig hjälp- och stöddiskurs. Tydligt exempel på 

detta är ”Många av de elever som behöver assistent i skolan som stöd i skolan och på 

fritidshemmet har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.” Här knyts assistentens uppdrag 

ihop med stödet i skolan och fritidshemmet, ett samband som förklaras genom att eleverna är 

bärare på vissa funktionsnedsättningar. 

 

En annan återkommande tendens i dokumentet tycks vara av tillrättavisande eller 

förtydligande diskurs: 

 
Att ta del av skolans handlingsplaner och styrdokument är också en del i en elevassistents 

uppdrag. Man arbetar utifrån elevens IUP och åtgärdsprogram. /.../ Precis som för alla 

yrkeskategorier som arbetar inom skolan gäller sekretess och lojalitet mot sin arbetsgivare 

samt föregå med gott exempel och ha ett positivt bemötande av elever, vårdnadshavare 

och kollegor. (Arbetsbeskrivning A) 

 

I detta citat kan intrycket ges att någon ansett att det är av vikt att förtydliga styrdokumentens 

värde. Användning av ”Att”- sats ger författaren en formell och auktoritär ton och ordet ”Man” 

poängterar vidare självklarheten i detta. Denna starka betoning, eller modalitet, kan tolkas som 

att författaren eller andra starka röster i tillblivelsen sett att detta är något som behövs föras 

fram - underförstått att elevassistenter inte i önskvärd utsträckning tagit hänsyn till 

styrdokumenten i sitt arbete. Det vilar nästan en frustration över formuleringen ”Precis som för 

alla andra...”. En formulering som återigen för tankarna till att de finns erfarenheter av att 

elevassistenter som inte uppfyllt de krav som förväntats kring bland annat sekretess och 

lojalitet. 
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Denna anda kan i viss utsträckning sägas fortsätta i arbetsbeskrivningens andra del, som består 

av ett batteri av riktlinjer eller förmanande i punktform som föregås av förmanade ”Tänk också 

på att:”. Dessa punkter fokuserar dock på elevassistentens omdömesförmåga i en mer 

yrkespraktisk vardag. I flera av dessa punkter framträder sålunda en mer 

pedagogisk/läraranknutet fokus, där relationen mellan pedagog och lärare försöker klargöras:  

 

Aktivt ta del av klasslärarnas eller ämneslärarnas planeringar /.../ Ha en dialog med 

speciallärare eller särskolans pedagoger /.../ kommunicera med pedagogerna om var ditt 

stöd behövs bäst /.../.  (Arbetsbeskrivning A) 

 

Behovet av klargöra för elevassistent vad som är acceptabelt är tydligt då det ges rena 

beteendeinriktade råd i klassrumsskeenden, varav följande endast är ett litet urval från ”att 

tänka på” punkterna:  

 

Inte prata inför elever och över huvudet på dem /.../ Att aldrig göra saker åt en elev utan 

vänta in och göra det med eleven - ha tålamod, låta det ta sin tid. /.../ Att vara vän med med 

|Sic!] föräldrar på instagram, snapchat och facebook bör noga övervägas - tänk på att hålla 

relationer på rätt plan /.../. (Arbetsbeskrivning A) 

 

Dessa praktiknära ”råd” kan möjligtvis förts in som ett inlägg från pedagoger som upplevt icke 

fungerande elevassistenter i sin närhet, då råden är mycket detaljerade. Alternativt kan en 

arbetsbeskrivning innehålla formuleringar där ansvaret för elevers skolsituation också förläggs 

på struktur, planering och ledarskap. Exempelvis skulle detta kunna uttryckas ”Att som 

elevassistent är det viktigt att aktivt delta vid samplanering.”  Noterbart är att det inte vid något 

tillfälle behandlas elevassistenters möjligheter till att utföra ett arbete som motsvarar 

beskrivningens höga anspråk. Fokusen i texten skulle kunna beskrivas i termer av hur en önske-

elevassistent ska kunna, vara och göra.   

4.1.2 Arbetsbeskrivning B 
Arbetsbeskrivning B saknar manifesta auktoritära eller formella drag såsom logga och vem 

som står för eller författat texten. I denna kan det vidare urskiljas tre delar. Den första inleds 

med att i tolv punkter beskriva elevassistentjobbets huvudsakliga innehåll. Därefter preciseras 

det i tre punkter angående ansvaret för eleverna. Dokumentet redogör avslutningsvis för nio 

”rutiner och förhållningsregler”. Språkdräkten är till skillnad från arbetsbeskrivning A 
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konsistent och formell, med få grammatiska tveksamheter. Den är till exempel skriven i aktiv 

form med samma tempus och i tredje person. Arbetsbeskrivningens rubrik anger också en mer 

avgränsad målgrupp; ”...pedagogiska assistenter i gymnasiesärskolan” (Arbetsbeskrivning B). 

De manifesta referenser som görs, är främst till skolplan, arbetsplan, individuella studieplaner, 

avtal, arbetsskydds- och brandföreskrifter.  

 

Intrycket överlag är att den textuellt är genomarbetad med få grammatiska felaktigheter. I 

denna arbetsbeskrivning saknas modala hjälpverb såsom ”ska” eller ”bör”, utan fördelar 

ansvaret på andra parter, framförallt på läraren: 

 

Läraren har alltid huvudansvaret för klassen men kan fördela tillsynsuppgifter till 

assistenten. Vid varje tillfälle detta sker, ska assistenten göras medveten om att visst ansvar 

vilar på assistenten. (Arbetsbeskrivning B) 

 

Assistenten görs delaktig men det är läraren som utan tvivel har det huvudsakliga ansvaret. 

Elevassistentens påverkansgrad är sålunda inte lika framträdande i detta dokument och 

författarnas ton är formell men inte detaljstyrande eller förmanande jämfört med beskrivning 

A. Istället framträder en annan, vad skulle kunna kalla för en samråds-diskurs. Ordet ”samråd” 

förekommer fyra gånger i första delen och det relativt betydelselika ordet ”samverkan” två 

gånger, och kopplas då till andra professioner såsom lärare, studie-yrkesvägledare och 

kategorin övrig/annan personal. Samrådsdiskursen kan exempelvis skönjas i följande 

formuleringar: 

 

Tjänstgöra enligt schema som upprättas i samråd mellan pedagogiska assistenter och lärare 

/.../ Ta föräldrakontakt i samråd med lärare /.../ I samråd biträda lärare i undervisningen 

/.../ Assistera elev vid praktik i samråd med lärare- och/eller studie och yrkesvägledare 

(Syv). (Arbetsbeskrivning B) 

 

Under rubriken ”Rutiner och förhållningsregler”. Där återfinns rena arbetstekniska detaljer 

såsom arbetstidsomfång och andra förklarande passager där lokala bestämmelser motiveras och 

görs tydliga. Ofta är det praktiska frågor som rör lunchraster, sjukanmälan, ledighet, bokning 

av fordon med mera, exempelvis: 
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Arbetstid för pedagogiska assistenter är måndag-torsdag 7.45-15-15 och fredagar 7.45-13-

30 om det inte finns någon annan överenskommelse. /.../ Man kan inte spara raster för att 

sluta tidigare. Man har lunchrast på 30 minuter som man själv förfogar över. Lunchrast 

måste tas inom fem timmar. (Arbetsbeskrivning B) 

 

Även om själva innehållet, som vittnar om dess tillkomstförhållanden, mycket väl kan tolkas 

utifrån att det upplevts som att elevassistenter historiskt vållat problem i dessa frågor. Till 

exempel i en passage under rubriken ”pedagogisk måltid”, klargörs först syftet med måltiden 

och följs sedan av en stark modalitet, betoning, av att ”man får inte”, vilket torde göra 

förekomsten av en tillrättavisande diskurs och därmed också oegentligheters existens tydlig: 

 

Syftet med att äta pedagogisk måltid styrs av elevernas behov och innebär att man 

ska följa med eleverna till matsalen och vara ett föredöme innan, under och efter 

måltiden. Har man inga elever att ansvara för så får man inte äta på skolans 

bekostnad. (Arbetsbeskrivning B) 

 

I denna beskrivning framträder dock den andra sidan också där det även poängteras att man har 

vissa rättigheter, som en pedagogisk måltid. Men också som i citatet ovan, rörande raster, som 

i sig också innehåller lagstiftningsmässiga referensen ”fem timmar”, vilket också ”backar upp” 

yrkesgruppen. Denna typ av frågor som tas upp rör elevassistentens relation till sin 

arbetsgivare, vilka också kan sägas vara frågor tangerar också hör till en facklig diskurs. 

4.1.3 Arbetsbeskrivning C 
Arbetsbeskrivning C är kortfattad, och är den beskrivning som befinner sig sist i en tio sidor 

lång verksamhetsbeskrivning. Verksamhetsbeskrivningen har ett försättsblad som är försedd 

med en tydlig logga och text som klargör dokumentets politiska ursprung, vilken ort som avses 

samt vem som är ansvarig för dokumentet.  

 

Denna beskrivning består av 7 punkter och tillika att-satser. Här finns också manifesta 

referenser till styrdokument: att delta i planering och genomförande av elevernas utbildning i 

enlighet med styrdokumenten; skollag och Läroplan för grundsärskolan 2011 

(Arbetsbeskrivning C). 
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Denna beskrivning håller genomgående en formell ton, och är genomgående instruerande i sin 

hållning med några förtydliganden. Punkterna beskriver kortfattat vad som ingår i uppdraget 

och relationen med läraren, styrdokumenten, arbetslaget, eleven och skolan som helhet, samt 

poängteras vikten av att all personal verkar för en god arbetsmiljö.  Den kan uppfattas som 

tämligen allmänt hållen, såsom denna punkt illustrerar: ”att verka för skolans grundsyn”. 

Beskrivningen verkar därmed sakna verksamhetsnära ”röster”, som i fallen i de två 

arbetsbeskrivningarna ovan. 

4.2 Textanalys av arbetsbeskrivningarna 

4.2.1 Arbetsbeskrivning A 
När det gäller Arbetsbeskrivning A kan karaktärer från olika elevassistentdiskurser identifieras. 

I beskrivningens första stycke står att läsa: 

 

En elevassistent arbetar i skolan som stöd för elever med särskilda behov. Arbetet innebär 

bland annat att bevaka elevens intressen och integrera hen i gruppen /…/ En elevassistent 

arbetar som resursperson för en eller flera specifika elev [Sic!] men kan också vara ett stöd 

för hela klassen i olika situationer. (Arbetsbeskrivning A) 

 

I detta stycke försätts elevassistenten i subjektsposition och eleverna i objektposition, och 

tillsammans med användandet ordet ”stöd” på ett par ställen, gör att vi här kan se tecken på en 

existerande omsorgsdiskurs. Även bruket av omskrivningen/synonymen ”resursperson”, för 

tankarna till att elevassistenten är en resurs, eller medel, som sätts in för att stödja eller 

kompensera för elevens brister. En sådan brist som ska avhjälpas här kan vara förmågan till 

”Gruppintegration”, vilket också är ett drag som kan placeras in i en omsorgsdiskurs (jfr tabell 

2).  

 

Genom fokus på att elevassistenter ska ta del av ”handlingsplaner, och styrdokument” och att 

”Man arbetar utifrån elevens IUP och åtgärdsprogram” (Arbetsbeskrivning A), görs närvaron 

av en lärandediskurs tämligen tydlig. Det är ju dessa dokument som styr lärandet i skolan, och 

ordet ”Man” äger en modalitet som betonar att det tillhör ditt uppdrag som elevassistent - 

underförstått inte bara lärarna. Denna lärandediskurs, tydliggörs bland annat i dokumentets 

”tänka på avsnitt”, i vilket följande står att läsa: 
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Som assistent i klass måste man ha kontakt med ämneslärarna och ha framförhållning och 

veta vad som sker nästa lektion och lektioner framöver för att rapportera vidare till 

speciallärare eller särskolans lärare så anpassat material kan tas fram /... / Aktivt ta del av 

klasslärarnas eller ämneslärarnas planeringar och om möjligt själv exempelvis förenkla. 

(Arbetsbeskrivning A) 

 

Mycket i citatet handlar om att det med bestämdhet handlar om eleverna skolsituation, att 

elevassistenterna i det närmaste ska vara en brygga mellan lärare och elev. Men också om 

möjligt göra sådant som ofta hanteras av speciallärare, såsom att sätta sig in ett 

undervisningsmaterial och sedan anpassa det efter eleven. Ytterligare två funktioner tas upp; 

som handledare och kontaktperson. Dessa arbetsuppgifter är vanligtvis sådant som faller inom 

ramen för traditionella lärare/speciallärares arbetsuppgifter, vilket tycks göra närvaron av en 

lärandediskurs tydlig (jfr tabell 2). Intressant i sammanhanget är att det finns en passus där 

elevassistentrollen sätts i kontrast och därmed kan ses som ett kanske nödvändigt försök att 

skilja på elevassistentens och pedagogens uppdrag:  

 

Det gäller också att ha kontinuerlig föräldrakontakt via infomentor, telefonsamtal, sms 

eller vid hämtning/lämning och att medverka vid utvecklingssamtal. Dock ska detta inte 

förväxlas med mentorskap som ligger på pedagogerna. (Arbetsbeskrivning A) 

 

Några passager i arbetsbeskrivning A bär till synes på karaktärer som återfinns under 

flexibilitetsdiskursen. Främst är den mångfald av arbetsuppgifter och förmågor elevassistenten 

bör ha och hantera, tillsammans med fokus på elevens självständighet som är tecken på en 

sådan diskurs närvaro (jfr tabell 2).   

 

Trots att själva målbeskrivningen är något vag kan självständigheten belysas just genom att 

målet med elevassistentens uppdrag beskrivs i arbetsbeskrivning A som ”... att möjliggöra för 

eleven att lösa egna situationer”, vilket omformuleras i det nästkommande stycket: ”/.../ att det 

egentliga målet är att ́ arbeta bort sig själv´. ”. Den underliggande innebörden i formuleringarna 

kan vara att på olika sätt rikta sitt uppdrag mot att göra eleverna så självständiga som möjligt. 

En självständighetssträvan är något som karaktäriserar en vad jag kallar flexibilitets-diskursiv 

samhällssyn. 
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I viss mån skulle även betoningen på att arbeta tillsammans, och i det liggande, att 

elevassistenten ska ha en betydande relationell kompetens, tyda på att dokumentet innehåller 

flexibilitetsdiskursiva tendenser. Den relationella förmågan uttrycks i uppdraget att integrera 

elever, men också exempelvis genom att å ena sidan ”Alltid sträva efter elevens självständighet 

och stärka/stötta elevens sociala delaktighet t.ex. vid matsituationer eller raster” 

(Arbetsbeskrivning A) och å andra sidan ”Att arbeta som stöd för eleverna och inte utveckla 

en kompisrelation. Det vill säga ”-tänk att hålla relationer på rätt plan”. (Arbetsbeskrivning A) 

Även om denna förmåga explicit uttrycks avseende relationen elevassistent-elev, förväntas 

sannolikt samma känslighet jämtemot arbetsgivare, lärare och föräldrar/vårdnadshavare. 

 

Även om det förekommer enstaka inslag övervakningsdiskursiva uttryck, är dessa få och 

befinner sig i ett sammanhang där även andra diskurser tar över. Att assistenten inte ska 

begränsas i att uppfatta eleven som bärare av svårigheten, kan ses i formuleringen: ”Inte 

fokusera på elevens brister utan lyfta fram elevens möjligheter och se till förbättringar och 

lösningar.”, är något som istället kan föras till en lärandediskurs (Arbetsbeskrivning A). 

4.2.2 Arbetsbeskrivning B  

I denna arbetsbeskrivning intar ordet ”samråd” och synonymen ”samverkan” stor plats, vilket 

också som vi sett ovan kan ingå i en samarbetsdiskurs. Att samarbeta eller göra saker 

tillsammans är i dokumentet riktade åt flera håll, vilket exempelvis kan ses i följande utdrag: 

 

Tjänstgöra enligt schema som upprättats i samråd mellan pedagogiska assistenter och 

lärare /.../ och i övrigt lämna personlig assistans till de elever som behöver sådan /.../ I 

samverkan med annan personal utföra övriga arbetsuppgifter som är förknippade med 

elevernas skolgång och med arbetet i skolan. (Arbetsbeskrivning B). 

 

Intressant att först notera i citatet är att pedagogiska assistenter tillskrivs initiativet, det vill säga 

nämns före lärare, när där är dags att upprätta scheman. Det kan naturligtvis också ha att göra 

med att själva dokumentet är utformat med tanke på assistentens uppdrag, men det vittnar ändå 

om att uppdraget görs betydelsefullt. Vidare ser vi hur elevassistenten också ska förhålla sig 

till även alla elever som inte omfattas av dess primära fokus, genom den svepande 

formuleringen som inleds med ”i övrigt”. Den sista meningen i citatet visar också på vikten av 

samarbete, även om meningen i övrigt kan omfatta i princip vad som helst gällande typ av 
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arbetsuppgifter. Samarbete, inom skolan och för elevens skolarbete, är något som närmast 

kommer en lärandediskurs.  

 

I arbetsbeskrivning B återkommer ytterligare passager med flera karaktärer som skulle utgöra 

tecken på en lärandediskurs. Till exempel skulle vi kunna titta närmare på yrkestiteln 

”Pedagogisk assistent”. Ordet pedagogisk, är till skillnad från elevassistent, något som omfattar 

en vidare innebörd och sätter tydligt yrket in i en skolkontext, än benämningen elevassistent. 

Tankarna förs här i stället till att eleverna befinner sig i ett lärande sammanhang, något som 

också kan föras till en lärandediskurs.  

 

Vid något ställe finns en flexibilitetsdiskurs skymta fram i den meningen att uppdraget 

presenteras i elevassistentens roll i elevens framtidsperspektiv, som att ”Assistera elev vid 

praktik i samråd med lärare- och/eller studie och yrkesvägledare (Syv)” (Arbetsbeskrivning B).   

Praktiken har bland annat till syfte att förbereda inför arbete efter skolan, även om detta uttrycks 

som en del av exempelvis läroplanen för gymnasiesärskolan (jfr Skolverket, 2013).   

 

Andra arbetsuppgifter som den pedagogiska assistenten ges i denna beskrivning är att kunna 

ha exempelvis föräldrakontakt, biträda lärare i undervisningen och ha vissa pedagogiska 

uppgifter samt ha viss insikt i styrdokument. Här finns intressant också en negationsdefinition, 

alltså var inte ingår i uppdraget; ”Skolan behöver inte vara behjälplig vid tandläkare/läkare 

besök med eleverna” (Arbetsbeskrivning B). En passage är mycket vag och kan i princip 

innebära vad som helst: ”I samverkan med annan personal utföra övriga arbetsuppgifter som 

är förknippade med elevers skolgång och arbetet i skolan” (Arbetsbeskrivning B). I beskrivning 

B beskrivs möjligheten till fortbildning/kompetensutveckling. I stort anges dock när det 

kommer till arbetsuppgifterna en syn som ligger närmast lärandediskursen. 

 

Däremot kan tecken på en övervakningsdiskurs identifieras dels i vad som formuleras i andra 

punkten: “Ansvara för tillsyn av elever under raster, vid skolmåltider, i samband med 

elevtransporter och i övrigt lämna personlig assistans till de elever som behöver sådan.” 

(Arbetsbeskrivning B).  Här används ordet ”tillsyn”, som har en signifikant betydelseliknelse 

med att vakta eller övervaka något, och att lämna personlig assistans gör att eleven görs till ett 

objekt som ska tas omhand. Ordet förekommer också i ett ansvarssammanhang under 
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bestämningen ”Tillssynsuppgifter”.  I samma riktning återfinns i arbetsbeskrivning B:s rutiner 

och förhållningsregler, där en rubrik heter “rastvakt”. 

 

Några kännetecken på en närvarande omsorgsdiskurs eller flexibilitetsdiskurs i 

arbetsbeskrivning B har inte kunnat identifieras. 

4.2.3 Arbetsbeskrivning C 

När vi riktar blickarna mot denna arbetsbeskrivning, inleds denna med rubriken 

“Barnskötare/elevassistenters uppdrag”, med underrubrik “skola:”. Här närmast likställs 

sålunda dessa två yrkesgruppers uppdrag. Här kan det noteras att epitetet “Barnskötare” till och 

med placeras före ordet “elevassistent”. 

 

I arbetsbeskrivning C anges inte några utförliga detaljer kring vilka arbetsuppgifter som avses, 

dock anges i punktform vad man skulle kunna kalla några principer som i mångt och mycket 

kan föras till en lärandediskurs, varav följande är ett belysande urval: 

 

Att delta i planering och genomförande av elevernas utbildning i enlighet med 

styrdokumenten; Skollag och Läroplan för grundsärskolan 2011 /.../ att genomföra 

undervisning med elev/elever i enlighet med lärarens och arbetslagets planering. /.../ Att 

genomföra uppgifter som tilldelats av läraren, t.ex. för någon överenskommelse i 

åtgärdsprogammet för elev eller förberedelser inför undervisningen. (Arbetsbeskrivning 

C) 

 

Hänvisningar till styrdokumenten, och skolfokus överlag bär också på sådana lärandediskusiva 

kännetecken. En del av dessa arbetsuppgifter hör vanligtvis till lärarnas uppdrag, som att 

genomföra undervisningen. Alternativt uttryckt skulle kunna vara ”att bistå i undervisningen 

enligt lärarens instruktioner”. Men även rena läraruppgifter kan här också förekomma i viss 

utsträckning, och då när det kommer till utvecklingssamtal: “att i förekommande fall delta i 

utvecklingssamtal. Ansvarar i förekommande fall för fritidsdelen i utvecklingssamtalet.” 

(Arbetsbeskrivning C).  
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4.3 Social praktik i arbetsbeskrivningar  
I den sociala praktiken analyseras vilka mönster som träder fram i den diskursiva praktiken och 

i textanalysen, med fokus på huruvida vi kan skönja någon diskursiv förändring eller inte i det 

analyserade materialet. 

4.3.1 Textmönster i den diskursiva praktiken 
När det kommer till arbetsbeskrivningarnas diskursiva praktik, kan alla undersökta 

arbetsbeskrivningar sägas bära på en språkdräkt där en auktoritativ ton är framträdande. 

Uppradade punkter med att-satser belyser detta förhållande. Samtliga har också direkta 

hänvisningar till nationella styrdokument, och ibland även till lokala. Detta kan möjligen sägas 

utgöra en del av vad som kan känneteckna en arbetsbeskrivnings-genre. I samtliga 

arbetsbeskrivningar tycks även en övergripande hjälp/stöd-diskurs hittats där eleven, med olika 

betoningar, är den som är i behövande ställning.  

 

Utformningarna av beskrivningarna är mycket olika. Exempelvis allt från en helt osynlig 

författare i arbetsbeskrivning B till en helt utskriven textansvarig med logga i arbetsbeskrivning 

C, och ett mellanting i A. Vidare har en av de tre, arbetsbeskrivning A, ett särskilt utrymme för 

namnteckningsplats, vilket förstärker vikten av innehållet och ger en tydlig signal kring vilken 

maktrelation som råder, samtidigt som det därigenom skulle kunna tolkas som en fingervisning 

om särskilda tillkomstfaktorer. Det vill säga att behovet av en underskrift behövs pekar mot ett 

icke fungerande elevassistentsförhållande. Omfångsmässigt sticker arbetsbeskrivning C ut sig 

som mycket kort och allmänt hållen. 

 

De diskurser som eventuellt kunnat skönjas i arbetsbeskrivningarna är en vad kan kallas en 

Tillsammansdiskurs och en facklig diskurs i arbetsbeskrivning B, vilket bland annat belyses 

genom betoningar på samråd och samverkan, och genom en tydlig närvaro av både 

arbetsmiljöfrågor och ansvarsfrågor som facket brukar hantera eller vara en part kring. I 

arbetsbeskrivning A och i liten utsträckning i C framträder istället en mer regelstyrd och 

kravfylld diskurs, inte minst genom de många att-satser och andra uttryck som inte är 

förhandlingsbara såsom “får man inte glömma”, vilket skulle kunna utgöra en 

förmaningsdiskurs. I arbetsbeskrivning A kan vissa passager som riktats till elevassistenters 

förmågor tolkas som till och med nedvärderande. Arbetsbeskrivning C är mycket kort och 

summarisk och ger i stor utsträckning endast vad som skulle kunna sägas vara några 

övergripande riktlinjer.  
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4.3.2 Elevassistentdiskurser i arbetsbeskrivningarna 

Samtliga tre arbetsbeskrivningar beskriver och anger direkta referenser till olika nationella 

styrdokument. Dokument som vars innehåll torde kunna betraktas ha mycket gemensamt med 

en lärandediskurs. Överlag har arbetsbeskrivningarna flera delar som kan föras till en lärande 

diskurs genom materialets skolfokus. Trots att det i beskrivning C nämns och skrivits in delar 

från fritidshemmets verksamheter att göra, var lärandediskursen den mest framträdande. Även 

om lärandediskursen framträder tydligt i samtliga arbetsbeskrivningar, kunde även flera tecken 

på flexibilitetsdiskurs liksom närvaro av en lika tydlig omsorgsdiskurs identifieras i 

beskrivning A. I arbetsbeskrivning B kunde också karaktärer från en övervakningsdiskurs 

identifieras. 

 

Den tydligaste tendensen som kan noteras i arbetsbeskrivningarna är deras diskursiva 

heterogenitet. Genom att analysera genreutformningen likväl som genom analysen av 

diskurser, görs det klart att dokumenten både till omfattning, språk, stil och innehåll varierar 

mycket.  Detta pekar enligt Fairclough´s tanke/begreppsvärld på att den del av social praktik 

som undersökts inte har en fast, hegemonisk ställning, utan det pågår en diskursiv kamp eller 

förhandling, kanske då främst mellan lärandediskursen och flexibilitetsdiskursen. Denna 

pågående kamp eller förhandling kan också eventuellt ses i på det sättet uppdraget beskrivs, 

där vissa formuleringar nästan kan innefatta vad som - det så att säga öppnar upp för flera 

tolkningar, vilket också kan peka på hur svårt uppdraget är att beskriva. 

 

De mönster som ändå kan sägas reproduceras är främst de referenser till styrdokument som 

ingår i samtliga arbetsbeskrivningar, samt i viss utsträckning den auktoritära modaliteten vilka 

med olika betoningar ändå finns i samtliga, omän uttrycks på lite olika vis. Yrkesrollens 

svårfångade karaktär och komplexitet görs sig extra tydlig när arbetsbeskrivningarna använder 

synonymer som ligger i andras uppdrag, som handledare, resursperson och kontaktperson, för 

att fånga olika aspekter av uppdraget. Anmärkningsvärt i sammanhanget är också att rubriken 

i beskrivning C anger att barnskötare och elevassistenter har samma uppdrag. 
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4.4 Diskursiv praktik i jobbannonserna  
Jobbannonser är i studien en undersökningsenhet, som vars syfte skulle kunna uttryckas som 

att ta sikte på att både locka till sig och beskriva vad som är en eftersträvansvärd elevassistent. 

I den följande analysen presenteras vilka inbäddade diskurser som har kunnat identifierats i de 

tre olika undersökta elevassistent-annonserna. Jobbannonserna är hämtade från 

Arbetsförmedlingen som arbetar på uppdrag av regeringen (Arbetsförmedlingen, 2019), och 

förhållandet mellan stat/regering och det att vid nyanställning inom offentlig sektor ska nya 

tjänster annonseras via Arbetsförmedlingen och anslagstavlor, vilket regleras av 

anställningsförordning (1994:373) och förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. 

Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för anställningar, men denne kan delegera 

uppgiften till skolledaren, som då ofta är rektor. 

4.4.1 Annons träningsskolan 
I annonsen som riktar sig till elevassistenter inom träningsskolans verksamhet klargörs tydligt 

vad som söks och vem som ytterst står ansvarig för texten genom den kommunlogga med text 

som denna bär på.  

 

Träningsskolans utformning av jobbannonsen innehåller implicita referenser till olika lagtexter 

i de formella delarna, där (se 2 § i förordning 1984:819), såsom uppgifterna om bland annat 

den myndighet där anställning skall ske, tjänstgöringsorten, arbetsuppgifterna, 

kompetenskraven, anställningsformen, tjänstetypen, avlöningsformen, arbetets varaktighet, 

arbetstiderna, tillträdesdagen och ansökningstiden. Detta tillsammans med exempelvis vad som 

skulle kunna beskrivas som några formalia däribland logotyp med text och olika 

kontaktuppgifter, såsom till rektor eller motsvarande, skulle kunna utgöra en stomme i en form 

av en Officiell diskurs eller genre.  

 

Andra texter som explicit nämns är särskolans läroplan samt nödvändigheten att kunna visa 

upp ett brottsregisterutdrag, där också en länk till polisens hantering av detta.  Vad det är för 

andra styrdokument som avses går inte utläsa. Vem som är författare till annonsen är otydligt, 

men det kan antas att rektorn är åtminstone en del av författaren/författarna eller står bakom 

texten då denne står som kontaktperson. 

 

Annonsens titel är kort ”Elevassistenter särskola”, vilket tydligt visar vilken pedagogisk 

verksamhet som tjänsten/tjänsterna avser. Denna annons innehåller vidare i stora drag fyra 
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delar; en introduktionsdel, en arbetsuppgiftsdel, en beskrivning av kompetenskrav, och en 

avslutande del som behandlar formalia med exempelvis kontaktuppgifter och fackliga 

upplysningar kring tjänsten. Introduktionsdelen har en något vag rubriksättning i det avseendet 

den inte är fetmarkerad, utan inleds med ”Välkommen till ... skolan!”. Ordet ”välkomna” 

återkommer igen avslutningsvis i första stycket i en passage: 

 

Vi söker nu dig som vill vara med och utforma den nya verksamheten. Är du öppen, 

nyfiken och driven person tror vi att du skulle trivas hos oss. Varmt välkommen med din 

ansökan!. (Annons träningsskolan) 

 

Att vända sig till läsaren och göra den viktig, som i bruket av ”dig” men också av det possessiva 

pronomen “din”, gör att läsaren “äger” något som eftertraktas, det vill säga att läsaren äger 

vissa egenskaper, och det är dennes ansökan något som arbetsgivaren vill delge den. Detta sätt 

att vända sig till och göra den andre viktigt, kan eventuellt kunna röra sig inom en välkomnande 

del inom en reklamdiskurs. Denna reklamton återfinns i efterkommande stycke där själva 

placeringen beskrivs “...centralt belägen i … med närhet till natur, kultur och 

kommunikationer. En kort bussresa bort ligger även populära idrottsanläggningar som…” 

(Annons träningsskolan).  En annan passus som förstärker känslan av att göra reklam, är att 

beskrivningen av skolan görs genom värdeladdade och positiva formuleringar: ” /…/ 

kännetecknas av olikheter och att alla är lika värda”, (Annons träningsskolan). vilket också 

samtidigt är referenser till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Andra dokument som 

nämns är “styrdokument” och läroplan för “särskolan/träningsskola” [Sic!] (Annons 

träningsskolan).  En annan förekommande formulering är en så kallad ”Personlig lämplighet”, 

vilken är en fras som öppnar upp för arbetsgivaren att välja den de anser mest lämpad för 

uppdraget, oavsett kvalifikationer. En slags motiverande utväg. Detta kan exempelvis tyda på 

att de förekommer en diskussion där olika parter påverka valet av anställd.   

4.4.2 Annons grund- och gymnasiesärskolan 

Denna jobbannons har precis som annonsen för träningsskolan i stort samma utformning, vilket 

på samma sätt som ovan kan härledas till rådande lagstiftning. Det som främst skiljer denna 

annons från träningsskolan är en mer otydlig rubriksättning. Dock har annonsen en intressant 

titel ”Elevassistent med erfarenhet av PBS samt utmanande beteenden”, (Annons grund- och 

gymnasiesärskolan) vilken ger en god uppfattning om att målgruppen är ”besvärlig” och att 

vissa specifika kunskaper krävs. Positivt beteendestöd eller ”PBS” och ”utmanande beteenden” 
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är begrepp som möjligen refererar till både en viss didaktik/metodik och till en mer psykologisk 

inriktad diskurs. På ytterligare ett ställe förekommer en förkortning till just en pedagogisk 

metodik ”... och alternativ kompletterande kommunikation (AKK)” (Annons grund- och 

gymnasiesärskolan). Detta kan indikera en närvaro av en diskurs där implementering av vissa 

typer av pedagogisk metodik står i förgrunden, en metodikdiskurs månne? Möjligen kan 

användandet av många förkortningar peka mot att detta är en “självklar” kunskap inom skolan. 

 

Vidare förekommer vad som kan uttryckas som en reklamdiskurs, men denna artikuleras dock 

inte på samma sätt som i träningsskolans annons, utan istället framträder här en vilja att framstå 

som en skola med en tydlig förankring i forskning. Denna blandning av forskningsanknytning 

och reklamdiskurs, speglar och anspelar troligen passager i läroplanen som lyfter att skolan ska 

ha en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och syns relativt tydligt i annonsens två 

sista stycken: 

 

… nära till både centrala Stockholm och Arlanda… Just nu förbättras kollektivtrafiken och 

vägarna… Hög kvalité i välfärden och möjlighet för invånare att välja bland skola och 

omsorg är en del av kommunen signum. Vi hoppas att du vill vara en del av den 

utvecklingen! Och: 

 

Vi arbetar mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärderna [Sic!] för … kommunala 

grundskolor ligger i toppskiktet i landet. /…/ akademi för pedagogisk 

professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom 

Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi 

arbetar långsiktigt och systematiskt för att /…/ ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet 

där lärandet är tillgängligt för varje elev. (Annons grund- och gymnasiesärskolan) 

 

I översta citattexten anges en rad argument för att detta är en bra arbetsplats, med ”hög kvalite”. 

I den föregående görs flertalet manifesta referenser till prestigefulla universitet. Formuleringen 

”Ett nära samarbete” framstår som att de nästan har en vardaglig kontakt med en 

forskningsmiljö. Sålunda finns skäl att anta att det finns en närvarande reklamdiskurs som lånar 

in tyngd från akademins område och som underbyggs av olika former av resultatmätningar. 

Ordet tillgänglighet anspelar möjligen också på en vetenskaps- och specialpedagogisk kontext 

då begreppet är frekvent använt. Andra texter som nämns är så kallade genomförandeplaner 

och utvecklingsplaner. I texten betonas också invånarnas möjlighet att välja den skola och 
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omsorg, vilket kan ha politiska förtecken och eventuell hänvisning till lagstiftning kring 

valfrihet, Lag om valfrihetssystem (2008:962). 

 

Intressant att notera i annonsen är att trots att annonsens innehåll uttrycker en självklarhet och 

vill visa på högpresterande kultur/anda, så kan det noteras att den på några håll finns både 

språkliga felaktigheter och några som kan tolkas som slarvfel.  

4.4.3 Annons - grundsärskolan 

Även denna har i stort samma utformning de övriga, vilket sannolikt beror på de rådande 

lagstiftningskrav som råder. Dock har denna annons en otydlig styckesindelning, och ingen 

markerad rubricering alls.  

 

Annonsen som vänder sig till elevassistentjobb vid en grundsärskola, har en anmärkningsvärd 

titel, ”Stödpedagog/aktivitetspedagog /…/ grundsärskola”. Under preciseringen ”Yrke” 

eftersöks en elevassistent. I denna annons eftersöks kompetens som följaktligen antingen kan 

betraktas som synonyma, men ger ett svårtolkat intryck. Möjligen vill författaren öppna upp 

för flera yrkeskategorier att söka jobbet. 

 

Även denna jobbannons uppvisar flera tecken vilka skulle kunna föras till en 

marknadsförings/reklamdiskurs. Som ett av många exempel på hur skolan vill hävda sig är: 

”… kommun har de senaste åren varit högt placerade i flera utmärkelser så som den mest 

spännande arbetsgivaren inom offentlig förvaltning och bäst skolkommun.” (Annons 

grundsärskolan). Annonsen är i denna anda fylld med positiva värdeord och satser som önskar 

skapa en känsla av välkomnande och gemenskap och med ett ständigt fokus på kvalité. Ett 

urval av förekommande ord och fraser är: ”engagerade”, “kompetenta”, ”glädje”, ”trygghet”, 

”utmanande”, ”omtanke”, ”god sammanhållning”, ”vi bry oss om varandra” samt ”hög kvalité 

på undervisning”. Ord som ”kvalité” och inte minst ”levererar insatser” och ”erbjuda” kan i 

viss mån även tyda på en mer ren marknadsdiskursiv påverkan. Följer vi denna tankegång blir 

kunden i denna annons samhället, och genom att hänvisa till medborgarlegitimiteten: ”För oss 

står medborgarens behov och intressen i centrum”, görs detta synligt.  

 

Precis som i grund- och gymnasiesärskolans-annons ovan finns en tendens att genom referera 

till en högskola, använda sig av en vetenskaplig diskurs, för att skapa en trovärdighet och tyngd 

i sina påståenden:  



 

 46 

 

För att lyckas med skolutveckling ser forskningen en professionell profil som en 

framgångsfaktor. …  skolas profil omfattar ett projekt med Högskolan … samt ett 

övergripande projekt ´agenda 2030 Globala mål för hållbar utveckling´. (Annons – 

grundsärskolan) 

 

I övrigt förekommer hänvisningar till FN:s skrifter kring hållbar utveckling, som i citatet ovan, 

men det nämns även en medarbetarundersökning som givit bra resultat, liksom hänvisas vid 

något tillfälle till styrdokumenten i form av ”Nationella målen” och ”ämnesområden”. Någon 

passage pekar också möjligen mot på att kommunen har andra policydokument kring 

jämställdhet och mångfald, då formuleringen ”kommunens självklara” ställningstagande i 

dessa frågor. I denna annons använder sig relativt flitigt jämfört med de övriga av andras texter 

och diskurser.  

4.5 Textanalys av jobbannonserna  
I följande textanalys identifieras förekomster av diskursiva karaktärer och förs till tillhörande 

elevassistentdiskurs.  Först kommer grundsärskolans annons belysas varpå grund- och 

gymnasiesärskolans och sist träningsskolans. 

4.5.1 Annons grundsärskolan 

Även om annonsen har ett fokus på individer, och då ibland benämnda som medborgare, är de 

aktiva parterna, subjektet/en, genomgående medarbetarna. Det är dem som ska leverera och 

ständigt söka nya vägar inom pedagogisk utveckling, vara spännande och ge eleverna 

utmaningar. Eller som texten, med emfas, eller med tydlig affinitet, genom ordet ”krävs” gör 

synlig: ”För detta krävs att vi har engagerade och kompetenta medarbetare.” (Annons 

grundsärskolan). Eleverna görs alltså till passiva mottagare och hjälpbehövande, vilket ger 

intrycket av en möjlig omsorgsdiskursiv närvaro. Ordvalet neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar förskjuter möjligen den omsorgsdiskursen mot en övervakningsdiskurs 

något, då själva karaktären av benämningarna hyser en känsla av att det är hos individen som 

svårigheten befinner sig, i deras neuro-system, eller i deras funktionsnedsättningar.  

 

Det finns dock andra nyanser som också pekar mot en lärandediskurs och kan skönjas i 

betydelsen av bemötande: ”Det är betydelsefullt att kunna bemöta elever med 

funktionsnedsättning…” (Annons grundsärskolan) Att annonsen vidare innehåller ett tydligt 
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skolutvecklingsfokus med betoning på metodutveckling och kunskaper inom detta område, 

pekar troligen mot en existerande lärandediskurs8. Detta förhållande syns tydligt när det 

kommer till elevassistentens arbetsuppgifter. Denne bör kunna hitta individuella lösningar, 

bidra till elevernas självständighet, bemästra elevernas hjälpmedel, vara ett stöd på raster och 

andra aktiviteter, kunna se elevens behov och möta detta genom ”adekvata arbetsmetoder” och 

”pedagogiskt arbetssätt” och till och med utveckla dessa. Vidare efterfrågas kunskaper kring 

intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samt vid behov “kartlägga och 

analysera” elever. Det trycks även på att personliga egenskaper som lugn, hantera stress på ett 

strukturerat sätt, lyhörd, lätt för att samarbeta med olika aktörer. Dock specificeras att det 

endast är “önskvärt” med “erfarenheter med personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och särskola” (Annons grundsärskolan). I fråga om elevassistentens arbetsuppgifter så 

föreligger en tydlig lärandediskurs, inte minst med tanke på den komplexitet och diversitet som 

elevassistenten bör behärska. Vid en passage skrivs också relationen fram som en grund för 

lärande, vilket ligger inom ramen för en flexibilitetsdiskurs.  

4.5.2 Annons grund- och gymnasiesärskolan 

I denna annons finns, som för grundsärskolan annons ovan, ett fokus på att skolan för fram att 

den kännetecknas av vissa pedagogiska modeller eller andra psykologiskt inspirerade metoder. 

Vilket kan föras till lärandediskurs. Eleverna ses i annonsen som passiva mottagare av diverse 

hjälp, och undervisningen är organiserad så att den sker separat där enskilda elever undervisas 

och i grupp, vilket försätter elevassistenten i ett traditionellt läraruppdrag, och följaktligen inom 

en lärandediskurs. 

 

Då delar av annonsen också behandlar elevassistentuppdraget i relation till fritidsverksamhet 

kan en omsorgsinriktad tanke röjas, exempelvis i följande formulering: 

 
När skoldagen är slut tar fritids vid. På vårt KTT, korttidsvistelse arbetar du i team med 

övrig personal och skapar en meningsfull och rolig fritidsverksamhet för våra ungdomar. 

(Annons grund- och gymnasiesärskola) 

 

 
8 För att vidare kunna konstatera en överförbarhet mellan olika pedagogiskt-psykologisk inspirerade 
metoder och dess avhängighet till diskurs ryms inte inom detta arbete, utan här tas endast fasta på 
metoderna generellt syftar på att utveckla ett lärande. 
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Här skiljer man först tydligt skola från fritidshemmet, genom att markera ”...skoldagen är slut 

tar fritids vid”. Sedan är fokusen inte på ett lärande genom, utan ”meningsfull” och ”rolig” 

verksamhet betonas istället. Det viktiga är att må bra, vilket kan föras till en omsorgsdiskurs. 

 

I en mening nämns att ett mål är att göra lärandet tillgängligt för varje elev. Huruvida denna 

tillgänglighet är vidare kopplat till andra aspekter såsom fysisk, social eller pedagogisk 

tillgänglighet är svårt att avgöra i annonsen. Dock torde vara så att innebörden är att den 

kopplas till ett relationellt perspektiv där lärande uppstår i mötet när den fysiska, sociala och 

pedagogisk tillgängligheten fungerar utifrån elevens förutsättningar. Det skulle då innebära att 

ligga nära en flexibilitetdiskurs. Detta för dock ändå räknas som en vag iakttagelse.  

4.5.3 Annons träningsskolan 

Annonsen från träningsskoleverksamheten har som grund- och gymnasiesärskolans annons en 

tudelat fokus, både på skolans och på fritidshemmets verksamheter. Under rubriken 

arbetsuppgifter ses denna blandning, men också hur elevassistentrollen begränsas till en 

stödfunktion och därmed i grunden vara bärare av en omsorgsdiskurs, men omfattar delvis även 

ett skolfokus och lärandediskurs: 

 
Som assistent i särskolan kommer du att arbeta mot elever med multihandikapp både i 

skolan och i fritidsverksamhet. I arbetet kommer du sträva efter att utveckla elevernas 

förmågor i samverkan med personal med andra funktioner. Vi följer styrdokument och 

läroplan för särskolan och arbetslaget kommer bestå av pedagoger och assistenter som 

arbetar med respektive elevs individuella utveckling. (Annons Träningsskolan) 

 

Omsorgsdiskursen kan vidare anas i det att assistentrollen definieras genom att de behövande 

eleverna har ett ”multihandikapp”, vilket syftar på att eleverna har omfattande stödbehov. Här 

tas även styrdokumenten liksom det pedagogiska uppdraget att utveckla förmågor, som 

uttrycks i läroplaner, upp. Detta vittnar om en lärandediskurs, men noteras kan att till skillnad 

från annonserna ovan har denna skrivelse en annan betoning i det att assistentens skolansvar 

delas tydligt i denna annons med andra aktörer i skolan. 

 

Den elevassistentkompetens som i annonsen efterfrågas beskrivs som: 
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Du är utbildad undersköterska, behandlingsassistent eller personlig assistent. Du har 

erfarenhet av arbete med elever inom särskolan och/eller erfarenhet av arbete som 

personlig assistent. Kunskap i teckenkommunikation är meriterande. Du har ett 

professionellt förhållningssätt och ett engagemang i ditt arbete. Som person är du 

lyhörd och duktig på att kommunicera. Du är kreativ och lösningsinriktad och har ett 

stort hjärta för barnen med förmåga att vara en trygg vuxen. (Annons träningsskolan) 

 

Alla dessa uppräknade professioner består av benämningar som i stort betraktas som 

omsorgsinriktade. Att sköta om, behandla och vara ”personlig” syftar till att individen på något 

sätt är bärare av svårigheter som ska hanteras.  Omsorgen lyser också igenom i de personliga 

egenskaperna, där lyhördhet och ”har ett stort hjärta för barnen med förmåga att vara en trygg 

vuxen”.  I en passage behandlas förmågan att kunna skapa goda relationer kunna bemöta olika 

parter såsom viktiga, liksom något som benämns som ”personlig lämplighet”, vilka kan sägas 

vara kriterier i en flexibilitetsdiskurs. 

4.6 Social praktik i jobbannonserna 

4.6.1 Textmönster i den diskursiva praktiken 

En betydande del av annonserna handlar om att redogöra för det innehåll som lagstiftningen 

anmodar. Alla annonser följer detta. Gemensamt är också att beskriva verksamheten, ta upp 

vilka arbetsuppgifterna är, beskriver vilka egenskaper och kunskaper som den eftersökta 

elevassistenten bör ha. Samtliga dokument har med referenser till olika nationella och ibland 

lokala styrdokument. Detta kan tillsammans indikera att själva utformningen kan uttryckas ha 

vissa karaktärer som kan utgöra delar av en jobbannonsgenre. Själva författarna och därmed 

ansvariga för texten förblir i olika utsträckning dolda. Dock anges rektor på två, och på en 

anges en facklig representant som kontaktperson. Detta påvisar dock att dessa är väl bekanta 

med texten. 

 

Grundsärskolans annons präglas i stor utsträckning av en reklamdiskurs som anspelar och 

uttrycks genom marknadsekonomiska termer. Att marknadsekonomiska termer och ord förs 

över till andra sektorer, som skolverksamhet, är något som Fairclough beskriver som 

”marketization of discourse” (Fairclough, 2010). Reklamdiskursens och marknadsdiskursen 

sampel, kan också ses i hur annonsen vänder sig till läsaren/elevassistenten eller kunden och 

har en inbjudande ton. I annonsens huvudrubriksättning benämns också två andra yrkestitlar, 

vilket kan peka på att en pågående förändring av elevassistentrollen och dess uppdrag. 
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I grund- och gymnasiesärskolans annons återfinns även där en reklamdiskurs men där flera 

manifesta diskursiva anknytningar till högkvalitativ vetenskaplig förankring såväl som till 

olika socialpsykologiska metoder, som eventuellt kan uppfattas som en påstående om skolans 

kvalité som försäljningsargument. Reklamdiskursens vetenskapliga referenser indikerar att 

skolan vill attrahera sökande med viss kompetens och implicit att elevassistentrollen är viktig, 

trots att själva annonsen innehåller anmärkningsvärt många språkliga misstag som undergräver 

denna tyngd. Denna annons betonar också, som försäljningsargument, medborgarskapet och 

dess koppling till valfrihet och skolans roll att utgå från dessa privilegier. 

 

I träningsskolans annons saknas mycket av det som kännetecknas av en eventuell reklam- eller 

marknadsdiskurs. Den har endast vid ett par passager uttryck som lyfter fram verksamhetens 

styrkor, men även det görs då ganska modest. Istället vänder den sig till den presumtiva 

elevassistenten genom att bjuda in och göra annonsen vid, i det avseendet att fokusen är på att 

beskriva verksamheten och vilka egenskaper som eftersöks. Här poängteras också där den 

personliga lämpligheten som ytterst avgörande. 

 

Överlag kan sålunda den normativa obligatoriska inslagen som har lagmässigt ursprung 

troligen betraktas som hegemoniska liksom de passager som hänvisar till olika nationella 

styrdokument, vilka sålunda kan betraktas som delar i en jobbannonsgenre. De tre annonserna 

har förutom de utformningsmässiga likheterna tre olika diskursiva betoningar. 

Grundsärskolans annons har en mer utpräglad marknadsdiskursivt orienterat upplägg, medan 

grund- och gymnasiesärskolans annons kopplar ihop reklam med vetenskap, och 

träningsskolan har ett nedtonat och beskrivande ansats med tyngd på elevassistenten som 

person utan textuella referenser till verken styrdokument eller vetenskap.  Att Annonserna har 

en försäljnings eller reklamdiskurs är föga förvånande då det ingår i själva syftet med annonsen 

att hitta en medarbetare som behövs för verksamheten. Att den inomdiskursiva reklam-mixen 

som uppvisas, kan tyda på en pågående förhandling när det kommer till elevassistentens 

uppdrag och roll, men också på en stor lokal variation hur detta uppdrag förstås.  
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4.6.2 Elevassistentdiskurser i jobbannonserna 

De tre jobbannonserna uppvisar alla, med lite olika tyngdpunkter, på olika närvarande 

elevassistentdiskurser. I grundsärskolans annons framträder framförallt en lärandediskurs med 

inslag av en omsorgsdiskurs. Lärandediskursen tar upp den större delen av grund- och 

gymnasiesärskolans annons, men omsorgsdiskursen kan skymtas i denna kopplas till det som 

är fritidshemsrelaterat. I träningsskolans annons hittades tecken på en omsorgsdiskurs, 

lärandediskurs och en flexibilitetsdiskurs.  

 

Lärandediskursen är den mest framträdande i denna analysenhet, men får sällskap av en relativt 

hög grad av diskursiv diversitet inom såväl som mellan jobbannonserna, vilket kan tyda på att 

det finns en pågående diskussion eller förändringspotential kring elevassistans uppdrag och 

utformning.  
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5 DISKUSSION 
Föreliggande studie handlade om hur texter i arbetsbeskrivningar och jobbannonser uttrycker 

sig kring särskolans elevassistent, med fokus dess uppdrag och roll. Närmare bestämt var 

avsikten att försöka identifiera och analysera vilka diskurser som elevassistentens uppdrag och 

roll består och omges av. 
 

I följande diskussionskapitel kommer först arbetets tillvägagångssätt och metodologi att 

belysas genom att några kritiska synpunkter tas upp i förhållande till dessa. Sedan kommer 

några för arbetets centrala resultat att sättas i relation till tidigare forskning, och till en 

specialpedagogisk kontext med fokus på den diskursiva heterogeniteten och frågan om 

kompetens och handledning samt vilka specialpedagogiska implikationer resultatet kan 

innebära. Avslutningsvis kommer några framtida forskningsvägar utifrån berört fält 

presenteras. 

5.1 Metodologi- och forskningsetiska aspekter 
När det kommer till en så lingvistisk inriktad diskursanalys som Fairclough´s förutsätts inte 

bara en viss grammatisk kännedom, utan också en medvetenhet kring svårigheterna att 

analysera materialet. Till exempel kan en bokstavlig grammatisk tolkning vara lockande, men 

att det samtidigt av sammanhanget framgår att det egentligen rör sig om en felskrivning eller 

syftningsfel blir detta dels en fråga om felkällor och därmed tillförlitlighet, men också en fråga 

om forskningsetisk som hänger samman med tolkarens eventuella egna agenda såväl som 

förmåga att värdera, förstå och presentera författarens avsikter så ärligt och riktigt som möjligt. 

I denna studie hanteras detta genom att försöka redovisa forskningsprocessen så utförligt som 

möjligt. Dock skulle denna risk med en tunn och ensidig analys delvis kunna överbryggas 

genom att, som Repstad (2007) framhåller, låta andra forskare ta del av materialet och tolka 

var för sig för att sedan jämföra med varandras förståelse av texterna. Studien kan också 

kompletterats genom av någon form av respondentvalidering, exempelvis genom att intervjua 

författarna bakom jobbannonserna eller uppdragsbeskrivningarna. Dock är detta förfarande 

behäftat med vissa andra svårigheter såsom andras agendor (se Bryman, 2011). 

 

När det kommer till det analysschema som arbetades fram över olika elevassistentdiskurser, 

bär den också på viss problematik. I studien förenklades vissa begrepp genom att göra dem till 

moment när de mycket väl kunde betraktas som flytande signifikanter. Analysschemats 
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karaktärer kan ibland även föras till olika platser inom varje diskurs. Dock påverkar inte detta 

varken arbetets analys eller resultat. Möjligen kan ett sådant förenklande ske på bekostnad av 

att vissa nyanser i materialet försvinner. Mallen utformades med kategorierna, uppdragssyn, 

elevsyn, samhällssyn för att kunna användas på flera analysenheter och på fler nivåer än vad 

som studien idag omfattar, vilket kan ge ett otydligt intryck. Dessa lämnats dock kvar i mallen 

då de fungerat som goda riktlinjer i processen att identifiera elevassistentdiskurser. De 

induktivt antagna karaktärerna tillsammans med de infogade noderna/begreppen bär vidare på 

en subjektiv förståelse, och har sålunda en viss problematik som försöker att minskas genom 

ett försök att kort definiera dem. 

 

När det gäller urvalet är det relativt begränsat och kan svårligen göra anspråk på att göras 

generellt giltiga. Det kan också i sammanhanget nämnas att trots att arbetsbeskrivningarna är 

att betrakta som offentligt material som skyndsamt ska lämnas ut vid förfrågan, var det svårt 

att få tag i dessa även efter påminnelse. Vid en förfrågan och påminnelse emottogs beskedet att 

beskrivningen var under bearbetning, och vid en annan att det saknades en beskrivning. 

Svårigheterna bakom denna anskaffning av arbetsbeskrivningar kan konstateras, och dess 

orsaker endast spekuleras i. Det missivbrev som författades och godkändes av rektor vid 

insamlandet hade sålunda inte behövts, men stärker studiens förhållande till de etiska riktlinjer 

som anges av vetenskapsrådet. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Den diskursiva blandningen 
Arbetsbeskrivningarna och jobbannonsernas heterogena intryck i den diskursiva praktiken 

bekräftar elevassistentens diffusa och svårfångade karaktär som tidigare studier påtalat. Detta 

kan möjligen också förstås genom den lokala variationen som Patterson (2006) poängterar. 

Betraktar vi exempelvis de tre jobbannonserna har samtliga en tydlig närvarande 

lärandediskurs som till viss del kan sägas utmanas av en omsorgsdiskurs genom ett samtidigt 

fokus på fritidsverksamhet. Ett annat tecken på samma process kan vara förekomsten av olika 

benämningar i annonsrubriksättningarna i två av jobbannonserna. Detta speglar inte bara att 

elevassistentrollen är svårfångad, utan även uppdragets komplexitet, vilket är i linje med vad 

tidigare studier (jfr Boudreau,2011; Balshaw, 2010; McGrath, MacMurray & Mathur, 2010; 

Brown & Stanton-Chapman, 2017) visat. Den lokala variationen kan också möjligen ses i 

jobbannonsernas olika fokus i dess språkdräkt i den närvarande reklamdiskursen som på olika 
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sätt uttrycks i den diskursiva praktiken. Att de skiftande lokala förutsättningarna och 

tillkomstfaktorerna haft betydande genomslagskraft kan ses i dels att det i en arbetsbeskrivning 

ges stort utrymme att avhandla olika fackliga frågor, och dels att det i annan ger ett stort fokus 

på att förtydliga med en tillrättavisande ton vad en elevassistent bör göra och handla. 

 

Noterbart är att elevassistentens låga status som poängterats av Brown och Stanton-Chapman, 

(2017) kan skönjas i den jobbannons (Annons - grundsärskolan) som trots att den framhäver 

en form av vetenskapligt ideal, ger ett slarvigt intryck. Tillspetsat kan det tolkas som att det i 

tillblivelseprocessen brister i respekt för uppdraget, vilket inte minst kan vara problematiskt 

med tanke på att jobbannonserna är ett skyltfönster för skolan. Alltså den text som är tänkt att 

visa uppdragets betydelse och locka till sig kvalificerad personal. 

 

I problemformuleringen togs ett antal olika identifierade assistentroller upp, varav de flesta 

säkert kan återfinnas i denna studies material, men döljs då under matrisen olika karaktärer. 

Såsom rollen som vän, vilken befinner dig inom omsorgsdiskursen. Mängden av roller speglar 

yrkes mångfacetterade karaktär och dess historiska liksom nutida förhandlings- eller 

förändringspotential. Frågan gäller bara hur detta yrke kommer att se ut i framtiden när 

variationen är så stor, och vilka intressen som får styra denna utveckling. I enlighet med hur 

Fairclough (2003, 2010) menar, kan denna studies resultat visa att makten att formulera 

befinner sig hos flera intressen, vilket inte underlättar i arbetet att formera en enhetlig 

yrkesprofession och uppdrag, något som enligt Brown och Stanton-Chapman (2017) menar kan 

leda till att elevassistenter får svårt att hantera sin yrkesroll. Det är inte odelat negativt att det 

finns en lokal variation då denna ibland kan svara upp mot ett specificerat behov, samtidigt kan 

svårigheter att behålla kompetent personal bli en följd om arbetsuppgifterna i princip kan 

omfatta vad som helst. Till och med rena specialläraruppgifter som denna studie delvis visat. 

Det är kanske också lockande att fortsätta ha denna otydlighet då elevassistenten är en 

kostnadseffektiv lösning jämfört med specialpedagogiskt utbildad personal.  Det vill säga om 

det fungerar. I annat fall finns uppenbara risker att de eleverna med störst behov får minst 

adekvat stöd. Samtidigt kan detta spegla ett behov av just specialpedagogisk kompetens. 
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5.2.2 Kompetens och handledning  

Arbetsbeskrivningarna innefattar mycket som faller inom ramen för en lärandediskurs, vilket i 

stora drag följer de studier (Tews & Lupart 2008; Hughes & Valle-Riestra, 2008; Ashbaker, 

Young & Morgan, 2001) som undersökt elevassistentens arbetsuppgifter och roller.  Intressant 

att notera är att det skymtar fram delar ur vad jag i studien kallar för en flexibilitetsdiskurs, 

framförallt i träningsskolan. Denna höga förväntan som denna diskurs innebär och som 

sammantaget uttrycks kring elevassistenternas egenskaper, förmågor, kunskaper, ansvar och 

erfarenheter kan i relation till den närmast obefintliga nämnda kompetensutvecklingen sägas 

vara anmärkningsvärt. Ingen av annonserna eller arbetsbeskrivningarna, med något undantag, 

verkar helt bortse från behovet av fortbildning. Vikten av detta poängteras i studien av 

Boudreau (2011) som en aspekt av ett framgångsrikt användande av elevassistenten för ökad 

måluppfyllelse. En annan nyckelaspekt som Boudreau tar upp är den enskilda ansvariga 

speciallärares förmåga att förstå och organisera sitt uppdrag i förhållande till de elevassistenter 

de arbetar med, och menar att speciallärare med kompetens som handledare här kan vara en 

nyckel i ett framgångsrikt arbete. Assistenten är ofta i praktiken som vi sett ofta underställd 

läraren, och är i linje med den definition  NCLB (U.S. Department  of Education,  2002) ger 

av yrket.  Handledarfunktionen kan också vara intressant då studier visat att elevassistentens 

bakgrund och utbildningen har varit av underordnat betydelse avseende måluppfyllelse om 

assistentprofessionen givits adekvata förutsättningar. Detta skulle då även kunna fungera som 

en brygga mellan ett eventuellt otydligt uppdrag och roll och lokala variationer. Även fokusen 

på en så kallad personlig lämplighet torde kunna nedtonas och förlägga svårigheterna också på 

ett organisatoriskt plan som Breton (2010) förespråkar. Detta kan relateras till den potential 

som finns i att använda yrkesgruppen på ett genomtänkt sätt som (jfr Östlund, 2017) påtalar.  

 

Risken att inte uppmärksamma de svårigheter som är förknippade med elevassistentuppdraget 

är dels att intentionen med Salamanca-deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006), 

inkluderingsuppdraget, kan försvåras då mycket av yrkets tillkomst just är knutet till elever i 

behov av särskilt stöd. Salamanca-deklarationen uttrycker ju också vikten av - eller rätten till - 

specialkompetens för denna elevgrupp. Då antalet elevassistenter hela tiden ökar blir detta en 

kritisk fråga, särskilt om de hanterar läraruppgifter utan varken grundutbildning eller 

kompetensutveckling.  
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5.2.3 Specialpedagogiska implikationer 

Elevassistentens uppdrag är komplext. Det är en profession som inte sällan befinner sig i en 

specialpedagogisk kontext, och där det i uppdraget, som också föreliggande studie pekar på, 

många gånger handlar om att förstå, hantera och utveckla den elevgrupp som har de största 

akademiska och beteendemässiga skolsvårigheterna. Ur ett samhällsperspektiv handlar detta 

ytterst om att alla i skolan ska kunna aktivt delta i samhället, och nå de mål som uttrycks i 

Salamanca-deklarationen genom en så kallad full inkludering.  

 

De undersökta dokumenten tycks uppvisa denna förståelse genom de stora kunskapsmässiga 

och personliga kvalifikationer som beskrivs som önskansvärda i arbetsbeskrivningarna 

respektive jobbannonserna. Rektorer kan organisatoriskt underlätta för elevassistenten att 

förstå sitt uppdrag genom tydliga arbetsbeskrivningar, vilket också skulle klargöra relationerna 

mellan elevassistenten och de specialpedagogiska professionerna. Hos rektorn ligger också att 

hantera det något svårförenliga kring elevassistenters status - de efterfrågar mycket kompetenta 

medarbetare till en förhållandevis låg kostnad.  

 

Att knyta elevassistentrollen till en enhetlig formell utbildning, för istället som idag där i 

princip vem som helst kan få arbeta som detta, kan möjligen öka statusen för yrkesrollen. Dock 

har studier i sammanhanget visat att utbildning och bakgrund inte har en avgörande betydelse 

för ett framgångsrikt arbete, utan att den enskilde lärares förmåga att förstå sitt uppdrag och att 

leda, engagera och hantera elevassistenter, ha större positiv effekt på elevers måluppfyllelse. 

Häri ligger att ett utrymme för samplanering kan vara en väg att gå, vilken också skapar större 

möjlighet till samförståelse i pedagogiska vardagen. Ett arbetslag med gemensamma 

utgångspunkter torde lättare kunna hantera de lokala och föränderliga förutsättningar som kan 

sägas känneteckna en specialpedagogisk profession.    

 

Att specialläraren naturligt ges en handledande roll för elevassistenter då de är de som arbetar 

närmast tillsammans, även om inte alla speciallärare känner sig bekväma eller ha tillräcklig 

kompetens i kollegial handledning är också något som måste beaktas.  I 

handledningssituationer kan erkännandet och precisering av elevassistentens roll i arbetslaget 

göras, och kan därmed underlätta ömsesidig förståelse av varandras uppdrag. Med detta följer 

kanske dock risken att elevassistenternas uppdrag förbli odefinierat och likvärdigheten inom 

såväl mellan arbetslag och skolor kan ifrågasättas. 

 



 

 57 

På ett politiskt plan att formulera och ge utrymme för specialläraren att fokusera på denna 

kompetens i examensmålbeskrivningar. Detta kan förtydliga det uppdrag och roll som 

elevassistenten har samtidigt en ömsesidig förståelse för varandras uppdrag kan utvecklas.  

5.3 Framtida studier och ingångar 
Då denna studie fokuserar på en styrande nivå skulle andra undersökningar som istället 

fokuserar på hur elevassistenter tolkar och förstå sitt uppdrag kunna ge en kompletterande bild 

av deras uppdrag.  

 

 I dagsläget förs också en debatt kring den för Sverige nya yrkesgruppen lärarassistenter, detta 

avseende både dess arbetsuppgifter och nytta. Intressant för framtida studier skulle då kunna 

vara att undersöka och jämföra elevassistentrollen i särskolan med denna yrkesgrupp. Kanske 

kan en jämförelse vara en framkomlig väg att höja statusen för elevassistenterna att jämföra 

dessa yrkesgruppers arbetsuppgifter och uppdrag med varandra.  

 

En annan utgångspunkt är att studera i vilken utsträckning arbetsbeskrivningarna följs. Vilket 

beror på hur det förstås och implementeras. Det eventuella glapp som kan uppstå mellan dessa 

två ”moment” skulle kunna studeras utifrån exempelvis Michael Lipsky´s teori om Street-level 

bureaucracy (Lipsky, 2010). Andra arbetsuppgifter såsom att vikariera som lärare förekommer 

i olika utsträckning, men hur funkar detta när ett sådant blir en varaktig lösning? Idag är ju 

detta vanligt förekommande i så kallad 1–1 undervisning. Rektors förståelse för elevassisters 

uppdrag och roll kan också vara av intresse att studera. 

 

Nyligen har en annan assistentgrupp kommit in i skolans värld, lärarassistenten. Detta 

uppmärksammar också skolans arbetsuppgiftsfördelning. Att kontrastera deras uppdrag 

gentemot elevassistentens kan också vara av intresse. 
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6 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 
I denna studie har avsikten varit att åskådliggöra och diskutera vilka diskurser som omger och 

uttrycks kring elevassistentens uppdrag och roll i några jobbannonser och arbetsbeskrivningar, 

genom att använda en kritisk diskursanalytisk ansats. Enligt den kritiska diskursanalytiska 

utgångspunkten, som bygger på en socialkonstruktionistisk idétradition, uppfattats språk som 

något som är en del av och skapar vår uppfattning av världen. Hur utsnitt av sociala relationer 

benämns, konstruerar och styr sålunda exempelvis elevassistenters roll och beteenden. 

 

Den första frågeställningen lydelse var: Vilka diskursiva förhållanden och elevassistent-

diskurser kan synliggöras i uppdragsbeskrivningar och jobbannonser för särskolans 

elevassistenter? Denna fråga kan belysas genom att arbetsbeskrivningarnas diskursiva praktik 

kännetecknades av en auktoritär språkdräkt med flera referenser till styrdokumenten. En annan 

genomgående tendens i beskrivningarna är en närvaro av en hjälp-och stöddiskurs (se tabell 2), 

vilket syns genom att eleven konsekvent försätts i en objektposition. I övrigt var 

arbetsbeskrivningarna mycket olika både till utformning och innehåll. Hos jobbannonsernas 

diskursiva praktik kunde det skönjas en elevassistentannonsgenre utifrån lagstiftningsriktlinjer 

och referenser till olika styrdokument. Det var också otydligt vem eller vilka som stod bakom 

texten. I två av jobbannonserna kunde framförallt en reklamdiskurs, med olika utformningar 

och betoningar belysas. I den tredje fokuserades istället på elevassistentens personliga 

lämplighet. Olika benämningar på elevassistenten kunde också konstateras.  

 

Den andra frågeställningen formulerades: Hur kan de identifierade diskursiva relationerna 

förstås i förhållande till elevassistentens uppdrag och roll? Denna frågeställning behandlar hur 

denna studies metodologiska ansats utifrån Fairclough´s analysmodell kan peka på eventuella 

processer i elevassistentdiskursordningen (se tabell 2). 

 
Den heterogenitet som kännetecknande arbetsbeskrivningarnas diskursiva praktik kan innebära 

att arbetsbeskrivningarnas innehåll är under diskursiv förändring eller förhandling. De 

huvudstrukturer som omger jobbannonsernas diskursiva praktik kan beskrivas som en del av 

en hegemonisk elevassistentannonsgenre, där det möjligen på ett övergripande plan kan finnas 

en diskursiv förhandling mellan en personligt inriktad diskurs och en mer ren reklamdiskurs.  

 

Arbetsbeskrivningarnas textanalys visade att elevassistentlärandediskursen är den 

dominerande diskursen (se tabell 2), som i stort verka ha en stabil, hegemonisk, position i 
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arbetsbeskrivningarna. Dock kan det vara så att den utmanas, vilket kan ses genom den 

diskursiva blandningen i övrigt och främst av en flexibilitetsdiskurs (se tabell 2; jfr Bilaga III). 

Textanalysen av elevassistentdiskurser i jobbannonserna visade att lärandediskursen förekom 

i samtliga annonser, och kan därför antas ha en mer hegemonisk position i 

elevassistentordningen, men att samtidigt omgavs av en mix av olika elevassistentdiskurser, 

både inom så väl som mellan jobbannonserna, kan tolkas som att det är en aktiv diskursiv 

förhandling kring elevassistentrollen. 

 

Den tredje och sista frågeställningen behandlar: Vilka specialpedagogiska implikationer kan 

detta medföra? Otydliga arbetsbeskrivningar kan innebära att elevassisternas roll och uppdrag 

också görs otydliga för de specialpedagogiska professionerna Den tyngdpunkt på 

lärandediskursen som framträder relativt tydlig, kan också belysa varför den i det närmaste kan 

karaktäriseras såsom någon form av hjälplärare. Detta innefattar arbetsuppgifter som normalt 

sett hanteras av specialpedagogiskt utbildad personal. Vilket inte bara kan medföra risker att 

inte utveckla viktiga förmågor och akademiska färdigheter, utan även att försvåra för eleven 

att nå ett aktivt samhällsdeltagande. Vikten av att få förutsättningar för samplanering med och 

handledning av elevassistenter kan vara ett sätt att överbrygga delar av denna problematik.  

 

Elevassistentens uppdrag och roll är redan idag en nyckelroll, på gott och ont, för många elever, 

och framgångsfaktorer kan dels vara förståelsen för deras uppdrag och de förutsättningar som 

ges dem och deras specialpedagogiskt utbildade kolleger, men dels också hur relationen mellan 

dessa två professioner kan samarbeta och ta tillvara de unika i varje yrkesroll. Med denna studie 

hoppas jag ha kunnat tillföra något i hur konstruktionen av elevassistenten uttrycks och vad det 

kan få för vidare specialpedagogiska konsekvenser.  
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- Flexibilitets-diskurs* 
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Kategorisk - eleven äger 
svårigheten 
Individ i centrum 

Eleven tas hand om för 
samhällets bästa 
Kategorisk-eleven äger 
svårigheten. 
Individ och grupp 
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Eleven utbildas för både 
sig själv och för 
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självständig 
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noder/tecken 

Fokus på arbete - följa 
rutiner. Exkludering. 
Skola. 
 
Nodalpunkter: 

Fokus på 
omsorgsbehovet 
Integrering i Skolan 
 
Nodalpunkter: 

Fokus på arbete, 
inkludering i skolan 
 
 
Nodalpunkter: 

Fokus på ett aktivt deltagande i samhället 
Inkludering 
 
 
Nodalpunkter:Självständighet, Relationer 

     

Elevsyn Fokus på kontroll/vaktas 
(auktoritets kamp) och 
tvång. Skild från miljön. 
Kategoriskt - elev är/äger 
svårigheten. separata 
relationer 

Fokus på beteenden, 
tillrättavisa, inlärning. 
Kategorisk - eleven 
äger svårigheten och 
eleven ska kamratligt 
uppfostras. 

Fokus på att erbjuda 
alternativ, elevens 
kunskaper tas tillvara. 
kategorisk/relationell. 
Eleven och miljön äger 
svårigheten. 

Pedagogiskt styrt innehåll-förhållningssätt 
- utforskande. Ger utrymme för olikheter. 
Relationell - svårigheter uppstår i mötet 
mellan miljö och elev.  

Elevsyn - 
Noder/tecken 

Eleven passiv, statisk 
miljö och 
styrd.Tillrättavisa,leda/ge 
order, 
envägskommunikation 

Förklara, instruera Tydliggöra alternativ, 
Omsorg för lärande, 
skapa förståelse -  

Omsorg och pedagogik och framtid 
interagerar,  

     

Uppdrags-syn Beteendeövervakning och 
disciplin 
/följeslagare.Styrande 
(Stefansson, 2011)*** 
 
 

Styrande,Ge omsorg,  
 Separata relationer 

Styrande/Efterföljande,i
nkludering och 
delaktighet 

Efterföljande. Teambildning. 
Inkluderingstanke och delaktighet. olika 
samband miljöer/kontexter, 
förståelse/hantera livs 
Relationsbygge med distans 
 
Läraruppgifter/intermediär. Allt är hänger 
samman. 
 
 
 

Uppdrags/Arbetsu
ppgifter - noder/ 
tecken 
 

Vakta och förflytta. 
Enskilda entiteter. 
Materialförvaltare 
 
 
Styrt innehåll och 
repetitivt/förutsägbart. 
Klassrum som 
norm/Lämna klassrum 
 

Hygien, auktoritetskap 
(lärare) 
följa med, 
hjälpa.Enskilda entiteter 
 
Eget rum. 

skapa relation för 
lärande, initiativ till 
överbryggare,läraruppgi
fter, Delar hänger 
samman.Samarbete 
med ansvariga 
pedagoger och andra 
elever. 
 
klassrum 
individ och grupp 
 

prestigelöshet/överbryggare,  
 
Flexibla rumsliga lösningar - behovsstyrt. 
Medföljare/Efterföljande  
 
Samarbete med andra aktörer. 
arbetsbeskrivning med samarbete. 
kompetenshöjning en naturlig del.  
Mellanhand-positionerare 
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BILAGA IV - förtydligande av begrepp och termer 
KRITISK DISKURSANALYS 
 
Domän - En övergripande enhet eller institutioner vari de fixerade begreppen hör till, 
exemepelvis utbildningsdomänen.  
 
Element - tecken som inte fått en fixerad position - mångtydiga. 

Artikulation - den pågående kampen kring elements position. 

Social praktik - Handlingar som uttrycker samhälleliga regler och normsystem 

Nodalpunkt - mkt centrala bergepp, ideer varikring diskurser utformas och skiljs från 

varandra. 

Moment - alla stadiga tecken i en diskurs.  

Diskursivt fält - de möjliga men icke uttryckta diskurserna 

Diskursordning - De konkurrerande diskurserna inom det diskursiva fältet inom en social 

institution. 

Flytande signifikanter - nodalpunkt för flera diskurser 

Hegemoni - processen kring uttryck av uppfattning av rådande konsensus 

Genre - särskilt språkbruk inom en viss social praktik 

 
ANALYS-SCHEMA 
 
Full inkludering - Likvärdiga möjligheter till fullt deltagande i samhället. (Svenska 
Unescorådet, 2006) 
 
Efterföljande/Styrande förhållningssätt - Styrande innebär att eleven visar pedagogen vad den 
behöver för att förstå omvärlden, medan den styrande visar pedagogen vad eleven behöver. 
(jfr Stefansson, 2011). 
 
Kategoriskt perspektiv - Ett perspektiv som placerar individens som ägaren till brister och 
svårigheter. (Aspelin, 2013) 
 
Holistiskt perspektiv - Ett perspektiv som försöker sammanföra delar till en helhet (NE) 
 
Relationellt perspektiv - Ett perspektiv som betonar interaktionens betydelse i lärandet 
(Asplin, 2013) 
 
Flexibilitetsdiskurs - En diskurs som kännetecknas av att gå in och ut i roller och 
arbetsuppgifter utifrån varje situations förutsättningar.  


