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Sammanfattning 

Syftet med denna observationsstudie är att belysa den diskrepans mellan elevassistenters yrkesroll 

och funktion som vi uppmärksammat ute på fältet men också i den tidigare forskningen. Studien 

baseras på observationer av 5 assistenter i den integrerade förskolan och skolan samt på en 

innehållsanalys av 16 stycken platsannonser på arbetsförmedlingens hemsida. Resultatet har 

analyserats utifrån ett systemteoretiskt och specialpedagogiskt perspektiv där de huvudsakliga 

analysverktygen har varit begreppen systemisk obalans och logiska nivåer. Analysen har visat att 

assistenten rör sig mellan olika logiska nivåer i skolans system. Detta kan vara en bidragande 

faktor till att otydligheten i assistentens yrkesroll är stor.  

 

Resultatet av den genomförda innehållsanalysen visar att de kompetenskrav arbetsgivarna 

eftersöker är diffusa och ger utrymme för tolkning. Kraven baseras på personlig lämplighet och 

kraven på utbildningskompetens är låga. Slutsatsen av denna studie är att elevassistentens arbete 

bör regleras i skolans styrdokument samt att otydligheten i assistentens yrkesroll till viss del skulle 

kunna vägas upp med tydliga arbetsbeskrivningar och högre krav på utbildningskompetens. 

 

 

Nyckelord: 

En skola för alla, elevassistent, elevassistentens yrkesroll, systemteoretiskt perspektiv 
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Inledning 

Grunden till detta examensarbete ligger i de erfarenheter vi haft som outbildade elevassistenter 

men också vårt intresse i barn i behov av särskilt stöd. Utifrån våra studier i specialpedagogik har 

vi sett vikten av ett professionellt bemötande av dessa barn. Elevassistentyrket är ofta ett 

genomgångsyrke där många unga och outbildade passerar. Trots detta är det den yrkesgrupp som 

oftast spenderar mest tid med barn i behov av särskilt stöd. Vi vill med denna studie belysa vikten 

av att assistentens utbildning möter de krav som elevens behov ställer. Detta för att kunna 

realisera visionen om en inkluderande skola för alla. 
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Bakgrund 

 

Barn med behov av särskilt stöd var ett begrepp som myntades under 1968 års 

barnstugeutredning, detta innefattade barn med fysiska och neurologiska svårigheter. 

Svårigheterna sågs som något individbundet, som en egenskap barnet bar på. Detta begrepp kom 

senare att ändras från barn med behov av särskilt stöd till barn i särskilt behov av stöd. Skillnaden 

var att man utgick från specialpedagogikens relationella perspektiv, ett systemtänkande där 

relationen mellan barnet och miljön kunde ha en avgörande betydelse för hur dessa barn kom att 

utvecklas (Skolverket 2005, s 12,16; Brodin 2008, s 23; Atterström & Persson 2000, s 20). En elev 

eller ett barn som är i behov av särskilt stöd kan komma att behöva en resurs i form av en 

assistent som anställs för att stötta barnet med sådant denne inte klarar av på egen hand. Det är 

just denna resurs som skall ligga till grund för denna studie.  

 

Assistenten skall finnas till hand för barnet så att denne kan följa undervisningen och de dagliga 

aktiviteterna inom ramen för den pedagogiska verksamheten. Assistenten verkar för att stötta 

barnet för att klara av vardagen i förskolan och skolan (Gadler, 1999, s 13). Assistenterna har 

många gånger ett fysiskt och psykiskt krävande arbete med stort ansvar för förskolans och 

skolans mest utmanande barn. Arbetsuppgifterna består ofta i mer uppgifter än vad som står 

skrivet i arbetsbeskrivningen (Jarl 1999, s 8; Gadler 2011, s 126). Hur kommer det sig att 

assistenterna får bära ett större ansvar än vad de är anställda för? Beror det på deras egna 

initiativ? Eller är de övriga pedagogerna så påverkade av yttre faktorer att de tar tillvara på alla 

resurser som finns till hands, bland annat assistenten? Beror det på att de övriga pedagogerna 

egentligen inte har någon kunskap om vad assistentens anställning skall innefatta, finns det några 

riktlinjer inom organisationen kring hur samarbetet mellan pedagog och assistent ska se ut? För 

att kunna skapa oss förståelse för detta fenomen bör vi därför börja med att granska vad 

arbetsgivarna söker efter i sina platsannonser. 

 

Det är allmänt känt att kompetenskraven på lärare har ökat med nya läroplaner och ambitionen 

att skapa en inkluderande svensk förskola och skola. Lärarna bör ha någon form av teoretisk 

bakgrund inom det specialpedagogiska perspektivet för att kunna möta de barn som är i särskilt 

behov av stöd (Persson 2009, Gadler 2011 s.134-135). Det man nu kan fråga sig är hur det 

kommer sig att kompetenskraven på assistenterna inte är högre än vad de är om man tittar på de 

platsannonser som finns tillgängliga på arbetsförmedlingar och bemanningsföretag? Att de barn 

som är inkluderade i den svenska förskolan och skolan kräver mer i form av förhållningssätt, 

bemötande och aktiviteter eller uppgifter är uppenbart, det är just därför man vill rusta de 
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blivande lärarna på lärarutbildningen med grundläggande specialpedagogisk kompetens (Gadler 

2011 s.63). 

 

Granskar man de platsannonser som ligger ute i dagsläget så ser man tydligt att något större krav 

på utbildningskompetens inom det specialpedagogiska perspektivet inte finns. Man kan se en 

motsättning i detta om man tittar på de krav som ställs på lärarna och assistenternas 

kompetenser. Lärarutbildningen har i dagens läge inom det allmänna utbildningsområdet 

specialpedagogik som en del av den obligatoriska utbildningen. Detta för att kunna möta dessa 

barn och anpassa undervisningen och verksamheten utifrån barnens behov. Men på de personer 

som skall verka närmast de inkluderade barnen som en assistent, de personer som ses som en 

förutsättning för att dessa barn ska klara av dagen i den pedagogiska verksamheten, ställs inte alls 

samma kompetenskrav. Vad denna motsättning beror på är något vi med denna studie också vill 

skapa en förståelse för. 

 

Hur kommer det sig att de teoretiska kunskaperna är viktigare för lärarkompetensen än för 

assistentkompetensen? Enligt Funkis utredningen (SOU 1998:66) är kompetensen hos personalen 

en av de grundförutsättningar som måste prioriteras för att kunna nå upp till målet om en 

inkluderande likvärdig skola för alla. Detta innefattar inte bara lärarna på skolan utan också 

assistenterna. Dessa kunskaper ska bestå av både generella kunskaper om barns utveckling men 

också av specialpedagogiska kunskaper om olika typer av funktionsnedsättningar. Med dessa 

kunskaper kommer personalen kunna verka för att ge förutsättningar till ett meningsfullt lärande 

utifrån de individuella behov barnen kan tänkas ha (SOU 1998:66 s 120,138). 

 

Skolverket har utarbetat en utbildningsplan samt nationella kursplaner för den 

påbyggnadsutbildning till elevassistent som ges inom ramen för den kommunala 

yrkesutbildningen. Utbildningen löper över två terminer och omfattar cirka 800 

verksamhetspoäng fördelat på fem kurser. Dock kan man se att utbudet av utbildningsplatser är 

begränsat och svårtillgängligt. Om utbudet av elevassistentsutbildningar sett annorlunda ut och 

varit mer lättillgängligt; hade då kraven på utbildning från arbetsgivarna ökat? Hade fler sökt sig 

till dem?  

 

Innan vi kan gå vidare till den forskning som bedrivits kring assistentens yrkesroll i förskolan och 

skolans organisation så vill vi först redogöra för de begrepp vi anser vara centrala för denna 

studie. 
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En skola för alla 

 

Begreppet “En skola för alla” kan ses ha en lång historisk bakgrund. Införandet av folkskolan år 

1842 innebar det första steget mot en skola för alla barn. Det är dock först i samband med 

implementeringen av Lgr80 som “En skola för alla” som begrepp synliggjorts i den statliga 

dokumentationen (Gadler, 2011 s. 53, 64).Till en början var ambitionen att skapa en 

sammanhållen skola för alla men i och med implementeringen av Lgr80 skulle även de elever som 

stod ute i marginalen få träda in i den obligatoriska skolan, detta var ett sätt att inkludera. De 

elever som nu skulle inkluderas, fick specialpedagogiskt stöd i form utav individualiserad 

undervisning, specialundervisning eller speciella hjälpklasser (Skolverket 2005, s 24). 

 

Alla som verkar inom det svenska skolväsendet har i uppdrag att arbeta utifrån styrdokumenten 

och dess värdegrund, således gäller det även assistenterna. Inom ramen för styrdokumenten finns 

ett tolkningsutrymme för de som arbetar i skolan.  "Dessa tolkningar beror avhängigt på vilken 

syn på människor och kunskap vi har med oss samt våra värderingar och erfarenheter"(Gadler, 

2011 s.50).  

 

Assistentens huvudsakliga uppgift är att fungera som en krycka för de elever som saknar 

förutsättningar att klara av skolan på egen hand. Detta har sin bakgrund i skolans demokratiska 

uppdrag att fostra demokratiska medborgare och lägga grunden för ett demokratiskt samhälle. 

Persson (2009, s 15) lyfter i sin artikel den kritik som har uttalats mot den allmänna skolan bland 

annat kompetensen hos lärarkåren, men även integreringen av de elever som stod ute i 

marginalen. 

 

En skola för alla är en vision som inte har fått något större genomslag i praktiken, dessutom 

menar Persson (2009, s 26) att pedagogik och specialpedagogik som två skilda begrepp istället för 

att skapat en skola för alla har givit motsatt effekt. Ambitionen att förbereda barnen på ett 

demokratiskt förhållningssätt gentemot varandra fick inte det resultat man hoppades på. 

 

 

Assistentens yrkesroll 

Införandet av elevassistenter i skolan är ett resultat av visionen om en integrerad skola för alla. 

Till följd av detta började assistenterna träda in i skolan när skolan fortfarande var regelstyrd 

1962. I början gällde denna ambition de barn med fysiska funktionsnedsättningar, detta för att 

minska den institutionalisering som var vanligt förekommande. Vid denna tidpunkt fanns det 
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inga krav på att assistenten skulle ha någon specifik utbildning, inte heller några behörighetskrav 

fanns (Gadler 2011 s.131). 

 

När institutionerna så småningom stängdes ner placerades barnen istället i vanliga klasser med 

assistentstöd. Assistenternas huvudsakliga uppgift var att fungera som ett fysiskt stöd t.ex. vid 

påklädning och förflyttning. Assistenterna har kommit att bli en avgörande del av de system dessa 

elever är en del av och en förutsättning för hur barn med funktionsnedsättningar klarar sin 

skolvardag. När skolan sedan gick över till mål- och resultatstyrning 1991 ökade antalet barn i 

särskilt behov av stöd. Även elevgruppen med rätt till särskilt stöd utökades (Gadler 2011 s 127). 

Nu är det inte bara barnen med uppenbara fysiska funktionsnedsättningar som ryms inom 

begreppet “ barn i särskilt behov av stöd”, nu innefattas även barn med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och barn med andra svårigheter, till exempel inlärningssvårigheter eller 

beteendeproblem.  

 

Med denna breddning har diskussioner om ökade kompetenskrav på assistenterna blivit allt mer 

frekventa, först 2007 fanns möjligheten till att utbilda sig till elevassistent på kommunal 

vuxenutbildning (Gadler 2011 s 130). Under 50 års tid har assistenten verkat i skolan, och deras 

funktion har gått från att vara ett fysiskt stöd till att idag även fungera som ett socialt stöd. Detta 

ställer därför högre krav på assistentens utbildningskompetens. 

 

Statens offentliga utredningar (SOU 1998:66) har i sin rapport lyft hur viktigt det är att 

assistenterna har en adekvat utbildning för att kunna verka nära de barnen som är i behov av 

stöd. Att assistenten är medveten om sin egen roll i förhållande till barnet och övrig personal är 

en grundförutsättning för att skapa en miljö och ett arbetsklimat som gagnar både barn och 

vuxna. Skolan är den som ansvarar för se över detta och att ge barnet rätt stöd, detta kan 

innebära att en arbetsbeskrivning som är anpassad till det enskilda barnet utarbetas vilken ger 

assistenten riktlinjer och en handlingsplan i förhållande till eleven (s140-141). 

 

Ulla Gadler (1997) har i sina publikationer försökt definiera vad en assistent står för. Assistenten 

är någon som anställs för att underlätta och kompensera det barnet saknar förmåga att utföra på 

egen hand. Assistenten ska stötta barnet så att denne kan följa undervisningen utifrån förskolans 

och skolans läroplan. Vidare skriver Gadler (1997, s 5) att 

 ”Assistenten är en individ som är bärare av olika personliga egenskaper, attityder och värderingar, 

varierande teoretisk och praktisk erfarenhet av elever med rörelsehinder, vilket i sin tur påverkar 

assistentens yrkesroll”. 

Som vi tidigare var inne på så har assistentens roll gått från att endast vara ett fysiskt stöd för 

barn med rörelsehinder till att idag fungera som ett socialt och pedagogiskt stöd. För att 



10 

 

 

assistenten ska kunna fylla denna funktion så bör assistenten sitta inne på helt andra 

kompetenser. 

 

Björn Kadesjö (2009, s.216) lyfter assistentens relationella förmåga, då detta bidrar till förtroende 

och kunskap om barnets specifika svårigheter samt problemområdet. Dessa kunskaper och den 

relationella kompetensen ger goda förutsättningar till att ge barnet rätt bemötande och 

välanpassat stöd. Kunskaper om barnet och de svårigheter barnet har kan assistenten få genom 

att först utveckla en förtroendefylld relation till barnet men också till föräldrarna som sitter inne 

på mycket kunskap om barnets svårigheter.  

 

Assistenten ska fungera som en stöttning även i barnets kamratrelationer vilket också ställer höga 

krav på den relationella förmågan. Det stöd som assistenten utgör kan i bästa fall hjälpa men om 

barnet utvecklar ett allt för stort beroende av assistenten kan detta resultera i att barnet inte 

utvecklas i den riktning som är tänkt, att bli självgående (Kadesjö 2009, s 216; Gadler 1999, s. 15). 

För att minska risken till att dessa negativa beroendeförhållanden utvecklas menar Kadesjö (1999, 

s 217) att man kan anställa en resurs som skall verka för att stötta upp flera barn i gruppen. 

Fördelarna med detta är bland annat att resursen blir en del i arbetslaget och bidrar till ett 

gemensamt ansvar för barnen i behov av stöd, vilket ofta inte är fallet i assistentrollen. Viktigt att 

lyfta är att fördelarna även medför nackdelar, att anställa en resurs istället för en assistent kan 

medföra att barn med svårigheter inte får det personligt inriktade stöd som kan behövas vilket 

kan bli avgörande för dessa barn.  

 

På grund av detta så är det av yttersta vikt att man vid tillsättning av resurspersoner ser över 

ansvarsfördelningen i personalgruppen och hur organisationen kring assistenten och övrig 

personalgrupp ser ut (Kadesjö 2009 s.218). Denna arbetsfördelning kan man också likna med en 

arbetsbeskrivning eller handlingsplan som man utarbetar till assistenten. Arbetsbeskrivningen 

syftar till att underlätta assistentens arbete med det enskilda barnet. Det är ett sätt att tydliggöra 

och konkretisera vad assistenten fyller för funktion, i förhållande till barnet, övrig barngrupp men 

också i relation till övriga pedagoger och styrdokument. Utan någon form av arbetsbeskrivning 

eller tydlig organisation finns risk för att assistentens roll blir oklar och stödet assistenten ger 

riskerar att bli ogenomtänkt och svårt att utvärdera, vilket kan få konsekvenser för både 

assistentens yrkesroll i form av bristande självförtroende och för det barn som assistenten skall 

arbeta med (Kadesjö 2009, s 216; Gadler 1999, s 17). 

 

Specialpedagogik 
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Claes Nilholm och Bengt Persson är två frontfigurer inom det specialpedagogiska fältet, vilket är 

brett och har förändrats i samma takt som samhället. De har båda tillfört det specialpedagogiska 

forskningsfältet med olika perspektiv i synen på barn i särskilt behov av stöd. Specialpedagogiken 

har en över 100 år lång historia, vilken har präglats av en rad reformer, förändringar vad gäller 

lärarroll, skolans uppdrag och organisation, utbildningspolitik och samhällsbehov (Atterström & 

Persson 2000, s 34). Därför kommer denna del av arbetet vara begränsat till en kortare 

sammanställning av Specialpedagogiken i förhållande till elevassistentens inträde i det svenska 

skolväsendet. 

 

Den svenska skolan har gått från att ha segregerat de “svaga barnen” och hänvisat dem till andra 

institutioner, hjälpskolor och hjälpklasser där de fått specialpedagogiskt stöd, till att idag ge dessa 

barn detta stöd med hjälp av bland annat assistenter inom ramen för den ordinarie 

barngruppen/klassen. Man har gått från en syn på dessa barn och deras svårigheter som något 

individbundet till att se på svårigheterna utifrån ett relationellt perspektiv, vilket innebär att utgå 

ifrån samspelet mellan individ och hela det sammanhang som eleven vistas i, detta innefattar även 

den assistent som är anställd och den ansvarige pedagogen (Persson 2001,s 144; Brodin 2008, s 

23; Atterström & Persson 2000, s 20).  

 

Specialpedagogiken har sitt teoretiska rotsystem i flera olika vetenskapliga inriktningar, det 

handlar inte bara om pedagogik utan även om kommunikation, sociologi, psykologi, psykiatri och 

handikappvetenskap vilka påverkar det specialpedagogiska arbetet. (Atterström & Persson 2000 s 

26). Specialpedagogiken spänner över ett stort område av olika vetenskapliga inriktningar som i 

sin tur är under ständig förändring. Detta ställer höga krav på skolan som organisation men även 

krav på dem som verkar inom skolan att söka kunskaper och utveckla sin kompetens i samma 

takt för att kunna arbeta utifrån de statliga styrdokumenten. Med denna mångvetenskap hävdar 

Atterström & Persson (2000) att  

“utgångspunkten för en specialpedagogiskmodell bör därför vara systemteoretisk. Detta innebär 

att teori, tillämpning och barns och ungdomars individuella behov, som dessa kommer till uttryck i 

skolan och samhället, måste ses som en helhet och förstås som beroende av varandra” (s 36-37). 

 

Inom specialpedagogikens forskningsfält kan man se flera olika perspektiv på barn i särskilt 

behov av stöd bland annat det relationella perspektivet.  

 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det specialpedagogiska forskningsfältet kännetecknas av många olika perspektiv, de perspektiv 

som vi kommer uppehålla oss vid är de som Nilholm (2003) och Persson (2001) står för. Nilholm 
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(2003, s 7) har benämnt sina perspektiv utifrån det som kännetecknar respektive perspektiv. Det 

kompensatoriska perspektivet utgår i från en individbundenhet, problemen ligger hos individen 

och begreppet normalitet kan ses som en central del i detta perspektiv.  

 

Detta perspektiv kan ses synonymt till Perssons (2001 s.143) kategoriska perspektiv som utgår 

från samma princip, individens problem ses som individbundet och ska åtgärdas genom att 

hänvisa barnet till särskilda undervisningsgrupper hos en specialpedagog eller speciallärare.  Som 

kritik till det kompensatoriska perspektivet har det kritiska perspektivet fått utrymme inom den 

specialpedagogiska forskningen. Detta perspektiv är kritiskt till begreppet normalitet men också 

begreppet specialpedagogik som ger en normativ antydan.  

 

Det tredje och sista perspektivet som Nilholm (2003, s 61) står för är dilemmaperspektivet vilket 

belyser den motsättning som finns mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Motivet 

med en skola för alla var att ge alla barn en likvärdig utbildning, barnen ska få ta del av samma 

innehåll och samma kunskaper men samtidigt ska verksamheten och innehållet anpassas till 

barnens olika förutsättningar (Nilholm, 2003, s 61; Persson 2001 s 141-142). 

Dilemmaperspektivet har just detta som en gemensam nämnare med det relationella perspektiv 

som Persson (2001, s 141) förespråkar. Den specialpedagogiska verksamheten påverkas direkt av 

vilket utav dessa synsätt man utgår ifrån när man ser på barn i särskilt behov av stöd (Persson, 

2001 s.143). Det relationella perspektivet kommer att tjäna som syfte att vid sidan av 

systemteorin bidra till en förståelse och fungera som en länk till det specialpedagogiska området i 

detta arbete. 

Relationella perspektivet 

Det relationella perspektivet har liksom systemteorin en helhetssyn på människans utveckling, 

intentionen är att man utifrån det “relationella perspektivet ser på den specialpedagogiska 

verksamheten och dennes interaktion med den vanliga pedagogiken”( Persson, 2001 s. 143). 

Fokus i denna interaktion är att se på hur de personer som verkar i skolans system samarbetar för 

att skapa en organisation som gynnar de barn som är i svårigheter. I dessa perspektiv riktar man 

helt enkelt bort fokus från individen och i stället ser på de aktörer som arbetar med att reda ut 

problematiken.  

 

Vi ser en tydlig koppling mellan våra teoretiska perspektiv och elevassistentens yrkesroll detta för 

att både det relationella perspektivet och systemteorin förespråkar en helhetssyn kring barnets 

svårigheter. Elevassistenten och dennes yrkesroll är en viktig pusselbit för att få organisationen 

att fungera och för att få skolans uppdrag i förhållande till barn i behov av särskilt stöd att 

realiseras i klassrummet. 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

 

Elevassistenternas yrkesroll och varande i den svenska förskolan och skolan är ett område där 

mycket lite forskning har bedrivits och med få aktörer på fältet. Många av de studier som är 

genomförda berör främst assistenter till elever med fysiska funktionsnedsättningar och 

rörelsehinder. I dagens skola är det dock vanligt med assistenter som arbetar med elever med 

någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Den typ av elevassistenter vi ser idag ute i skolorna 

är än så länge en outforskad yrkesgrupp. 

 

Svensk forskning 

 

En avhandling av Ulla Gadler (2011, s122) använder som underlag några av de skrivelser och 

undersökningar som har utkommit om elevassistenternas yrkesroll sedan de trädde in i skolan 

under 1960-talet. Bland dessa undersökningar återfinns tre större enkätundersökningar samt en 

intervjustudie. Fokus i flera av dessa studier har legat dels vid att ge en bild av elevassistentens 

yrkesroll samt hur assistenternas arbete påverkar elevers möjligheter till en likvärdig utbildning. I 

den intervju som gjordes 2010 med två elevassistenter låg fokus vid att belysa skillnader och 

likheter i elevassistentens yrkesroll när det kommer till arbete i den regelstyrda skolan jämfört 

med den mål- och resultatstyrda skola vi har idag. I denna jämförelse kan vi se att elevgruppen 

som är berättigad assistentstöd är utvidgad, möjligheterna till fortbildning är något försämrade 

samt att utbildningskompetensen bland de verksamma elevassistenterna i någon mån har höjts 

men att utbildningsnivån är varierande. Kraven på formell utbildning samt elevassistentens 

arbetsuppgifter är de punkter där inga förändringar har skett.  

 

I dag regleras inte elevassistentens arbete i skolans styrdokument(SOU 1998:66 s138). Gadler 

(2011, s135) återkommer flera gånger till vikten av att den yrkesgrupp som verkar närmast elever i 

behov av särskilt stöd omfattas av de statliga styrdokumenten. Många assistenter har dålig insikt i 

skolans uppdrag och de styrdokument som finns. Elevassistenterna ges inte samma möjlighet till 

fortbildning som den pedagogiska personalen vilket i sin tur underminerar elevernas möjligheter 

till en likvärdig utbildning(Gadler, 2011, s135).  



15 

 

 

Innan skolans decentralisering fanns möjlighet att av statlig statistik utläsa hur många verksamma 

elevassistenter som arbetade i skolan då detta rapporterades till Skolöverstyrelsen. I dagsläget 

finns inte den möjligheten då elevassistenternas anställningstitlar varierar stort. Detta gör 

tillsammans med att assistenterna statistiskt sett återfinns i gruppen barnskötare att yrkesgruppen 

är mer eller mindre osynlig i statistiken och att det blir svårt att avgöra hur många assistenter som 

verkar ute i skolan. 

Internationell forskning 

 

I en studie i Finland utförd av Marjatta Takala(2007) har liknande resultat framkommit. Studien 

baseras på observationer och intervjuer med 14 elevassistenter i både vanliga klasser och 

specialskolor. Syftet med studien var att kartlägga vilka uppgifter en elevassistent har i skolan 

samt vilken typ av samarbete som förekommer mellan pedagog och assistent. De ville även 

jämföra arbetsbördan mellan assistenter i vanliga skolor och i specialklasser. Takala(2007, s50) 

börjar med att redogöra för principen med elevassistenter samt de varierande titlar som 

förekommer i talet om dem i internationella sammanhang, paraprofessionals, paraeducators, 

classroom assistant, teaching assistant och learning support är några av de olika titlar som 

förekommer. Assistenter i Finland anställs liksom i Sverige främst för att stötta en elev i 

skolvardagen både i inlärningssammanhang och i det sociala samspelet. 

 

I Finland finns en 40 veckor lång elevassistentutbildning som regleras av den finska 

Utbildningsstyrelsen. Utbildningen inkluderar tolv veckors praktik och avslutas med ett 

färdighetstest. Utbildningen syftar att ge kunskap om assistentens arbetsmiljö och yrkesroll, 

relevant lagstiftning, hur man bäst stödjer mänsklig utveckling och elevers lärande men även hur 

man kan arbeta med elever med funktionsnedsättningar. Alla assistenter i studien utom två var 

utbildade(Takala 2007, s50-51). 

 

Utvecklingen för elevassistenterna i Finland har varit snarlik den svenska, assistenterna började 

synas i skolorna under slutet av 1960-talet och då främst som stöd för funktionsnedsatta elever. 

Sedan ökade antalet elevassistenter i de finska skolorna i takt med det stigande antalet elever i 

behov av särskilt stöd. Mellan åren 2000 och 2005 ökade antalet elevassistenter i Helsingfors 

skolor från cirka 300 till över 500 stycken. Takala(2007 s51) beskriver en liknande utveckling i 

USA under 1990-talet där antalet elevassistenter ökade samtidigt som antalet lärare minskade i 

skolorna. Författaren menar att tillsättandet av elevassistenter har blivit en vedertagen lösning i 

många länder när det kommer till hur skolor väljer att stötta barn i behov av särskilt stöd. Detta 

som ett steg mot en inkluderande skola. 
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Ser man då till de resultat som framkommit i Takalas(2007 s53) studie så innefattar assistenternas 

arbete många olika typer av uppgifter. Uppgifterna grupperades i elva olika kategorier(Takala, 

2007, s53).  

 

 Assistera eleven - olika typer av hjälp t.ex. hitta rätt i boken eller ta fram rätt bok 

 Assistera läraren - kopiera, hämta material, rätta 

 Assistera/undervisa en grupp av elever/enskild elev - ofta utanför klassrummet efter 

instruktion av pedagogen 

 Undervisa hela klassen - assistenten vikarierar för läraren vid frånvaro 

 Samtal med pedagog  

 Samtal med elev 

 Stödjande beteende - kan var t.ex. hjälp med konflikthantering eller att stödja en elev 

som upplever en inre oro eller rastlöshet genom att sitta bredvid 

 Vänta/lyssna/observera  

 Vårda - hjälp med medicinering men även trösta elever som är ledsna  

 Förflyttning - följa med till matsalen eller skolskjuts 

 Organisera/förbereda - ta fram och plocka undan material före och efter lektioner 

 

Den uppgift som var vanligast i båda skolformerna var assistera eleven men bortsett från denna 

så skiljde sig arbetsområdena åt. Inom särskolan låg tyngdpunkten vid organisera/förbereda och 

assistera läraren medan det inom den vanliga skolan istället var vanligare att assistenten arbetade 

med en mindre grupp eller enskild elev utanför klassrummet eller väntade/observerade. De elva 

kategorierna delades sedan in i tre grupper: direkt arbete med elever, självständig undervisning 

och indirekt arbete. Utifrån den indelningen kunde man se att assistenter som arbetar inom 

särskolan arbetar mer indirekt med eleverna än de assistenter som arbetar i den vanliga skolan. 

Elever i särskola behöver i större utsträckning stöd och omvårdnad när det kommer till 

situationer utanför klassrummet och därför spenderar assistenten mindre tid direkt med eleven i 

klassrummet(Takala, 2007 s54).  

 

Det går även att se att arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken årskurs assistenten arbetar i. 

För assistenter i den vanliga skolan övergår arbetsuppgifterna från direkta uppgifter till mer 

indirekta ju äldre elever de arbetar med. Man kan även se att mer tid hamnar i kategorin 

vänta/observera för de högre årskurserna. Inom särskolan ser Takala(2007 s54) att uppgifter där 

assistenten bistår läraren blir fler ju högre upp i åldrarna arbetet sker. 

 

Ser man då till studiens sista frågeställning som syftar till att belysa hur samarbetet ser ut mellan 

lärare och elevassistenter så ser man att det skiljer sig åt. Elevassistentens bild av sina 
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arbetsuppgifter och roll i klassrummet och lärarens attityd till och förmåga att samverka med 

assistenten är några av de aspekter som spelar en stor roll i hur samarbetet ser ut. Några av 

assistenterna ville inte vara med i planeringen medan andra önskade en större insikt i arbetet. 

Assistenterna hamnar ofta utanför arbetsgruppen, speciellt om de inte alltid har möjlighet att 

delta i gruppens planerings- och samverkansmöten (Takala 2007, s55-56). Andra studier har visat 

på att det krävas att assistenten engageras i planering för att uppnå ett gott resultat med eleverna i 

klassrummet. Detta för att skapa ett fruktbart samarbete mellan assistent och pedagog men även 

för att assistenten ska få en bättre inblick i lektionsinnehåll och undervisningens mål(Ainscow 

2000 s79; Groom 2006; Downing, Ryndak & Clark 2000 s178; Ratcliff, Jones, Sheehan & Hunt 

2011 s22). En förändring i administrationen behöver göras för att frilägga tid för assistent och 

pedagog att mötas och planera.  

 

Lärare är i regel inte tillräckligt förberedda på hur de ska arbeta med en assistent i klassrummet 

vilket leder till att samarbetet inte blir fruktbart för eleven i den utsträckning som var intentionen. 

Redan inom lärarutbildningen bör de blivande lärarna få möjlighet att skaffa kunskap om hur de 

bäst arbetar med en assistent i klassrummet(Wallace, Shin, Bartolomay & Stahl 2001 s530-531; 

Ratcliff, Jones, Sheehan & Hunt 2011 s22-23). Det är viktigt att lärarutbildningen följer skolans 

utveckling och då trenden har varit att antalet assistenter ökar i klassrummen bör kunskaper om 

denna typ av samarbete finnas med i utbildningen. Flera studier pekar på vikten av att läraren 

verkligen är den pedagogiska ledaren i klassrummet och stöttar och leder assistenten i dennes 

arbete (Downing, Ryndak & Clark 2000 s179-180; Ainscow 2000 s79). Även assistenterna bör få 

en möjlighet att gå ett steg längre och utvecklas i sin yrkesroll. De måste få adekvat fortbildning 

kring de områden som berör deras yrkesutövning.  

 

I brittiska skolor finns sedan 2003 möjlighet för assistenter att söka status som Higher level 

teaching assistant (HLTA) vilket innebär att assistenterna i högre utsträckning går in och 

undervisar hela klasser vid lärarens frånvaro, deltar i planering samt själv planerar och håller 

lektioner. Higher level teaching assistants kan även fungera som samordnare för de övriga 

assistenterna på skolan. För många av elevassistenterna har införandet av HLTA-status inneburit 

bättre självförtroende i sin yrkesroll, djupare insikt i undervisning och bättre ämneskunskaper. 

Många upplevde även att lärarna fick en större tilltro till deras förmåga. För andra innebar det 

inga större förändringar i arbetsuppgifter, vissa har även uppmärksammat några negativa effekter 

som till exempel isolering och en negativ attityd från övriga assistenterna. (Burgess, Shelton 

Mayes 2009 s23; Bedford, Goddard, Obadan, Mowat 2006 s7) 

 

De varierande arbetsuppgifterna för assistenten skapar en otydlighet i assistentens roll och det 

uppstår ofta förvirring kring arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter. Vikten av tydlighet när det 
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kommer till arbetsuppgifter och arbetsbeskrivningar är något som flera internationella studier 

pekar på(Takala 2007 s55; Jerwood 1999 s128; Groom, 2006 s202; Ratcliff, Jones, Sheehan & 

Hunt, 2011 s22-23). Både assistenter och lärare hyser en osäkerhet kring elevassistentens roll. 

Lärare saknar kunskap om hur man arbetar med en assistent i klassrummet och kan därför inte 

vägleda assistenten så att dennes fulla potential används. Assistenterna saknar i regel kunskap om 

hur man ger direkt undervisning till elever men tar ofta egna beslut rörande eleven. Downing, 

Ryndak & Clark (2000 s176-179) undersökte assistenternas egen uppfattning av sin roll och 

ansvar, vilka uppgifter de anser sig ha ansvar för samt hur förberedda de känner sig för att utföra 

sina uppgifter. Indelning av assistenternas uppgifter kan liknas vid det Takala(2007 s53) redovisar 

i sin artikel. Inom några områden upplevde assistenterna en högre grad av ansvar trots att 

ansvaret formellt delas med de andra vuxna i klassrummet. Assistenterna kände sig ofta 

utlämnade till att fatta beslut som de själva inte ansågs sig ha de rätta kunskaperna för(Downing 

et al. 2000 s178). Downing et al. (2000 s179) ifrågasätter det faktum att personer som ofta saknar 

utbildning är de som spenderar mest tid med elever som har störst behov av stöd. Ainscow (2000 

s77) och Downing, Ryndak och Clark (2000 s180) menar att det ökade ansvaret som assistenten 

upplever kan komma sig av att läraren i sin tur inte känner tillräckligt stort ansvar för eleven. 

 

Jerwood(1999) har i en intervjustudie undersökt hur nöjda assistenter är med sin arbetssituation. 

Assistenterna har från början arbetat med en elev eller en grupp av elever men sedan övergått till 

att arbeta inom ett specifikt ämne. Övergången ledde till att assistenterna fick en djupare inblick i 

ämnet, både lärare och eleverna vände sig till dem på ett annat sätt, assistenterna blev tryggare i 

sina roller och samarbetet med läraren förbättrades. Detta skedde dock endast i de fall 

assistenterna engagerades i planeringen och det fanns en tydlighet i assistentens roll.  

 

Ainscow (2000, s77) menar att en negativ effekt som kan komma av att anställa en elevassistent 

för en specifik elev är att det kan skapa en beroendesituation. Eleven vänder sig i första hand till 

assistenten istället för läraren och sina klasskamrater vilket skapar isolering från klassen. Det finns 

även fall där assistenten stöttar sin elev i för hög utsträckning och till exempel utför uppgifter 

eller ger mer hjälp än vad som är nödvändigt. På det viset skapas ett beroende då eleven aldrig får 

möjlighet att utmana sina gränser och träna för att klara mer. Assistentens närvaro kan även 

medföra att läraren ger mindre uppmärksamhet till eleven och istället lämnas ett större ansvar 

över på assistenten. Om denne då saknar goda kunskaper om hur man undervisar eller 

ämneskunskaper blir det i sin tur eleven och dennes resultat som blir lidande.  

 

Några studier visar även att assistenten många gånger underskattas och att skolorna inte utnyttjar 

deras fulla potential. Personal på administrativa poster inom skolan har uttryckt åsikter om att 

assistentens arbete kan utföras av vem som helst(Wallace et al. 2001 s528). Skolorna måste 
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uppmärksamma den viktiga roll assistenterna har och frigöra resurser för att skapa förutsättningar 

för dem att utföra sitt arbete på ett bra sätt genom att ge möjlighet till fortbildning.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Systemteoretiska perspektiv 

Vi har i denna studie i huvudsak valt att anta ett systemteoretiskt perspektiv (Öqvist 2011). Det 

systemteoretiska perspektivet har begreppen relation, kommunikation och helhet som 

grundbultar. Genom att titta på världen, organisationer och grupper som system och delar av 

system kan man se hur olika delar påverkar varandra. Det systemteoretiska tänkandet innebär att 

man lyfter blicken från delarna och fokuserar på helheten.  

 

Syftet med systemteorin är att ge en bild av händelseförlopp mellan människor, grupper och 

organisationer. Sammanhanget påverkar individens handlingsutrymme, det kan både skapa frihet 

och begränsa(Öquist 2011 s73). Ett system kan vara stort eller litet, en cell, en skolklass, ett 

företag eller ett land. Systemets olika delar är sammankopplade och beroende av varandra. 

Delarna påverkar varandra men systemet påverkas även av omvärlden och andra omgivande 

system.   

 

Inom det systemteoretiska perspektivet är systemisk obalans och nivåer två grundläggande 

begrepp. System är hierarkiskt uppbyggda och de högre nivåerna sätter ramarna för de lägre. För 

att systemet ska fungera krävs det att de gränser som finns mellan systemets delar 

vidmakthålls(Öquist 2011 s14-15). Vid en sammanblandning av logiska nivåer kan konflikter och 

komplikationer uppstå. Det finns flera exempel på hur en sammanblandning av logiska nivåer 

kan visa sig; läraren som försöker vara en i gänget bland eleverna eller mamman som klär sig som 

sin tonåriga dotter. Det kan även vara när en lärare eller förälder visar en sak med sitt 

kroppsspråk men säger en annan med ord(Öquist 2011 s16). Detta är vad Bateson(1987 s165) 

kallar dubbelbindningsfenomenet. 

 

Öquist(2011 s71) och Svedberg (2007s 49) menar att alla system ständigt strävar efter balans. Det 

betyder att rollerna hos systemets individer anpassar sig till varandra. Om läraren i en klass är 

sträng kan det leda till att eleverna blir lydiga. Detta för att skapa balans i det system som klassen 

utgör. Det systemteoretiska perspektivet innebär ett cirkulärt eller spiralformat tänkande och kan 

ses som en motsats till rationalismens linjära måltänkande och dualism(Öquist 2011 s26). När 

läraren framstår som sträng kan det komma av att rektor har visat missnöje med klassens resultat. 

Rektorn kan i sin tur ha fått order från högre instans om att höja kvalitén på skolans utbildning. 
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Det lilla systemet, klassen, påverkas av det större systemet, skolan. Systemen är fogade i varandra 

och orsakssambanden bildar cirkulära kedjor(Svedberg 2007 s53; Andersson 1986 s20). För att 

komma till rätta med ett system som kommit i obalans är det viktigt att se alla systemets delar och 

söka orsaker på alla logiska nivåer (Andersson, 1986 s.17). Normer och värden kan utgöra 

kopplingar mellan ett systems logiska nivåer. I skolans värld betyder det att skolans 

grundläggande uppdrag och demokratiska tanke är några av de av saker som håller systemet 

samman. Öquist(2011 s76) menar att många av de problem som uppstår i skolan och dess system 

kan härledas till det faktum att kopplingarna mellan systemets delar är svaga. Det finns en 

diskrepans mellan skolans mål, uppdrag, normsystemet och lärarnas yrkesidentitet. I till exempel 

ett företag som producerar varor är kopplingarna mellan systemets delar tydligare; företaget ska 

producera en så bra vara som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. 

 

För system som inte kommer i balans talar man ibland om en båteffekt; när en sida blir för tung 

börjar systemet att luta. Kan då inte den andra sidan väga upp tyngden kapsejsar 

systemet(Svedberg 2007 s51; Andersson 2009 s21; Lennéer-Axelsson, Thylefors 2005 s29). 

System kan vara öppna eller slutna vilket betyder att de kan ha mer eller mindre utbyte med 

omgivande system. Mänskliga system är av naturen öppna men kan komma att successivt sluta sig 

från omvärlden med isolering och ökande ritualisering som följd. Detta leder ofta till kollaps av 

systemet. Sekter, isolerade folkstammar och avskilda motorcykelgäng är några exempel på slutna 

system(Öquist 2011 s49).  

 

Alla system är beroende av feed-back från omgivningen för att kunna överleva (Lennéer-

Axelsson, Thylefors 2005 s29). Denna tanke grundar sig i kaosteorins idéer om att oordning är en 

förutsättning för liv(Öquist 2011 s71). När ny information eller feed-back kommer in i ett system 

hamnar systemet i obalans och då finns möjlighet till utveckling. Detta tankesätt kan appliceras på 

skolan och elevassistentens yrkesroll om man ser assistenten som den som ständigt väger upp 

den obalans som uppstår för eleven. Genom att låta eleven testa sina gränser finns det en chans 

till att denne klarar mer. Om assistenten istället ständigt tillrättalägger situationen ges inte eleven 

möjlighet att utvecklas(Öquist 2011 s72). Öquist(2011 s75) menar även att för att vi som lärare 

eller assistenter ska kunna se hur vi kan hjälpa elever behöver vi skapa distans. Det är en 

förutsättning för att kunna se helheten. 

 

För att ett system ska fungera och utvecklas behövs en balans mellan det oväntade och trygghet. 

Genom att skapa rutiner och ritualer skapas en konstans i tillvaron vilket har en lugnande 

inverkan på systemet och skapar ordning i kaos. I klassrummet är det läraren som med både sin 

närvaro och i sin yrkesutövning reglerar mängden ny informations som tas i in systemet. Mycket 
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av arbetet i skolan går ut på upprepning men då och då för läraren in något nytt som sätter 

systemet i gungning och får det att utvecklas till en ny nivå(Öquist 2011 s34). 

 

Systemteori är en flervetenskaplig metateori som har sina rötter i både psykologi och sociologi 

men har även hämtat modeller och uppslag ur andra vetenskapliga inriktningar bland annat 

naturvetenskapen och cybernetiken(Öquist 2011s71). Inom det systemteoretisk perspektivet är 

helhetsbegreppet och att se individen i sitt sammanhang viktigt vilket gör att teorin väl korrelerar 

med det relationella perspektivet inom den specialpedagogiska forskningen. Problem ligger inte 

hos den enskilda individen utan i hela det omgivande sammanhanget. 
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Syfte och frågeställningar 

 

 

Syftet med denna studie är att belysa assistenternas och resurspersoners roll och ansvar i den 

integrerade förskolan och skolan. Vi vill även med denna studie belysa den diskrepans vi 

uppmärksammat mellan de styrdokument som reglerar assistentens arbete och den verkliga 

arbetssituationen.  

 

1. Vad säger sig arbetsgivarna söka i sina platsannonser i form av utbildningskompetens, 

egenskaper och tidigare arbetslivserfarenhet? 

 

2. Hur arbetar elevassistenten i den dagliga verksamheten? 

 

3. Hur förhåller sig den ordinarie pedagogen till assistentens funktion? 

 

4. Hur ser organisationen kring assistenten ut, finns en arbetsbeskrivning och hur är den då 

utformad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

Metod 

I denna studie har vi valt att använda oss av två huvudsakliga metoder, observation och 

innehållsanalys, för att belysa våra frågeställningar. Vi har även insamlat kompletterande 

bakgrundsinformation via mail, telefonsamtal och direkta samtal med de observerade 

assistenterna. Detta var nödvändigt för att kunna belysa några av de frågeställningar vi hade. 

Informationen berörde de frågeställningar som vara av informativ karaktär och svaren krävde 

ingen personlig reflektion eller åsikt. Dessa samtal tjänar enligt vår åsikt inte som en huvudmetod 

för denna studie och har därför inte fått ett eget avsnitt i metodkapitlet men kommer att beröras 

kort vid några tillfällen i metodkapitlet. 

 

Observation  

Genom den tidigare forskningen har forskare uppmärksammat en diskrepans mellan hur 

arbetsbeskrivningarna ser ut och assistenternas arbetsvillkor. Vi vill i denna studie försöka belysa 

detta ur en så objektiv vinkel som möjligt och därför faller det sig naturligt att använda sig av 

observation som metod för att belysa detta fenomen. Observation kommer tjäna som 

huvudmetod för denna studie men för att kunna jämföra denna diskrepans så har vi i den 

inledande delen av studien genomfört en granskning och innehållsanalys av de aktuella 

platsannonserna vi kunnat hitta på arbetsförmedlingens hemsida. 

 

Vid sidan av resultaten av våra granskade platsannonser så kommer våra observationer syfta till 

att skapa en förståelse kring assistenternas verklighet ute i verksamheten. Vi tror att observationer 

kan visa oss hur de övriga pedagogerna förhåller sig till och använder sig av assistenterna. 

Observationer lämpar sig bäst för denna studie då vi inte är ute efter informanternas syn på sina 

arbetsvillkor. Vi vill komma åt sådana processer som kan vara svåra att verbalisera under till 

exempel en samtalsintervju (Esaiasson, 2010 s 343). 

 

 

Förberedelser 

Inför våra observationer var vi tvungna att förbereda oss i frågan om vad vi skulle observera, 

vilken observatörsroll vi skulle anta samt hur vi skulle registrera det vi observerar (Patel & 
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Davidsson, 2011 s 93). I detta tidiga skeende bör vi enligt Esaiasson (2010 s 348) också ha platsen 

för observationen i beaktande och i vårt fall har detta en avgörande betydelse.  

 

Sker observationen under en fri aktivitet kan man tänka sig att interaktionen mellan pedagog och 

assistent inte är lika frekvent. Därför valde vi situationer som är styrda av en ansvarig pedagog. 

Här tänkte vi oss att det fanns tillfällen att samla in data som var av värde för denna studie. 

Vi valde att anta en roll som fullständig observatör, vilket innebar att vi inte var delaktiga i 

aktiviteten under observationerna. Motivet till att vi valt en icke deltagande roll är för att skapa en 

så naturlig situation som möjligt och för att kunna registrera allt som kan vara av värde för 

undersökningen(Patel & Davidsson, 2011 s 101).  

 

Som en del i förberedelserna var det inte möjligt att undgå att vara kända, icke deltagande 

observatörer då det var de vuxna som var fokus för våra observationer och de var av uppenbara 

etiska skäl informerade om våra intentioner att observera dem. Detta menar Patel & Davidsson 

(2011 s100) kan skapa ett dilemma som vi bör ha med i beräknande när vi skall analysera 

resultaten. Vår roll oavsett om den är deltagande eller inte kan komma att påverka hur naturlig 

situationen blir och bör därför avvakta en bit in i aktiviteten så informanterna hinner vänja sig vid 

vår närvaro.  

 

Vi har valde att använda oss av en halvstrukturerad observation, vi motiverar detta val med att vi 

inte ville begränsa möjligheten att kunna registrera intressanta företeelser, vilket det föreligger risk 

för om vi skulle ha valt att använda oss av färdiga och preciserade kategorier som går att pricka 

av i ett observationsschema. Däremot var vi observanta för specifika situationer och beteenden 

utan att rikta all uppmärksamhet på dem. Vi valde att ha ett utforskande förhållningssätt där vi 

kunde föra anteckningar kring sådant som också kan vara relevant för vår studie.  

 

Efter genomförd granskning av platsannonserna samt inläsning av tidigare forskning hade vi 

skapat en förförståelse som underlättade tolkningen av det vi såg under våra observationer. 

Genom att använda ett halvstrukturerat förhållningssätt kan vi skapa förutsättningar till att få ut 

så mycket information som möjligt kring området (Patel & Davidsson 2011 s 97). 
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Validitet och reliabilitet 

Observationer har ofta en validitetsproblematik vilket innebär att kvaliteten och giltigheten av 

insamlad data inte är tillräcklig. Därför har vi gjort ett medvetet val att göra observationerna 

tillsammans. Ett av observationsmetodens största dilemma är att tolkningsutrymmet är stort, om 

man då är två som observerar samma fenomen så kan detta bidra till en ökad validitet och 

reliabilitet. Med fyra ögon istället för två upptäcker vi snabbt ifall det vi observerar är det vi 

ämnat undersöka, dessutom måste vi tillsammans föra resonemang och argumentera för våra 

tolkningar för att sedan komma fram till ett resultat med hög reliabilitet (Esaiasson 2011s 355; 

Patel & Davidsson, 2011s 102). 

 

Urval 

Inom gruppen elevassistenter har vi valt att rikta fokus på de assistenter som är anställda i en 

integrerad förskola eller skola. Assistenten bör vara anställd för ett specifikt barn, något som vi 

under den inledande fasen av datainsamlingen upptäckte var svårt att hitta. 

 

Första steget för oss var att se över våra egna kontaktnät, om vi där hittade några tänkbara 

informanter till denna studie. Nästa steg var att gå in på två kommuners hemsidor och söka efter 

skolor att kontakta. Flera skolor i en kommun hade på sina hemsidor publicerat listor på 

mailadresser till de anställda, där fanns även information om vilken befattning personen hade. 

Det är i denna kommun som det varit lättast att komma i kontakt med rätt personer. De anställd 

som stod angivna som elevassistenter kontaktade vi via mail och i de fall anställningstitel inte 

fanns angiven kontaktade vi skolans rektor.  

 

En av de personer vi fick kontakt kunde efter ett inledande möte hjälpa oss att nå ytterligare två 

informanter både på den egna och en annan skola. Detta kom att bli en nyckelperson vilken gav 

oss tillträde till två olika skolor och fler informatörer (Esaiasson 2011 s 349). De förskolor och 

skolor som vi haft möjlighet att utföra våra observationer på har gått under både privat och 

kommunal ledning. Orsaken till detta är att när vi i förstadiet sökte informanter så var det just 

dessa skolor och informanter som var intresserade av att delta i studien. Det låga antalet 

genomförda observationer begränsar studiens generaliserbarhet.  

 

Observationerna har utförts i två olika kommuner där de observationer som är utförda i skolan 

har skett på två olika privata skolor inom samma kommun. Observationerna i förskolan har 

genomförts på två kommunala förskolor inom en annan kommun och båda två har ägt rum 

under en idrottsaktivitet. 
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Förskolorna 

 

Dessa förskolor är belägna inom samma kommun, upptagningsområdet är stort för båda 

förskolorna och många söker sig till dessa förskolor fast på olika grunder. Ena har en 

resursavdelning, med flera resurser och assistenter att tillgå och den andra har utomhusmiljön och 

storleken som attraktionskraft. 

 

Assistenterna är båda anställda för ett specifikt barn med fysiska funktionsnedsättningar. För att 

kunna observera arbetet och hur pedagogerna använder sig av assistenterna har vi gjort ett 

medvetet val när vi bett om att få vara med under en aktivitet där den ansvariga pedagogen leder 

aktiviteten. Detta val har vi gjort eftersom interaktionen är mer tydlig under en styrd aktivitet än 

under en fri aktivitet. 

 

Skolorna 

 

De två skolorna ligger centralt i en större stad i en kommun i mellansverige. Som tidigare nämnt 

är både skolorna under privat ledning och båda har en tydlig pedagogisk tanke. Skola 1 är en 

mindre skola med cirka 130 elever från förskoleklass upp till år 5. Skolan arbetar aktivt med att 

skapa en god organisation kring assistenternas arbete och i dagsläget arbetar sex elevassistenter på 

skolan. En av dessa assistenter fungerar även som samordnare för de övriga. Skolan arbetar för 

närvarande med att utarbeta en arbetsbeskrivning för elevassistenterna. Vi fick dock tillfälle att ta 

del av den preliminära arbetsbeskrivningen, från vilken vi har utgått i vår studie.  

 

Skola 2 är en 6-9-skola med ett stort upptagningsområde. Detta då skolan har ett arbetssätt som 

skiljer sig från många andra skolor. Eleverna arbetar självständigt och stora delar av materialet 

finns tillgängligt via internet och skolans nätverk. Assistenten på skola 2 är ensam i sin 

yrkesgrupp på skolan och inte heller tidigare har skolan haft någon elevassistent anställd. Skolan 

har ingen arbetsbeskrivning för elevassistenten. Då skolan har ett fritt arbetssätt där eleverna 

själva lägger upp sitt schema kan eleverna välja att arbeta i det rum där en specialpedagog finns 

tillgänglig för extra stöd. Assistenten följer sin elev hela dagen och de tillbringar det mesta av 

tiden i specialpedagogens lokal.  
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Material 

Till våra observationer har vi använt oss av en observationsmall (Bilaga 1) för att kunna föra 

fältanteckningar; mallen är uppdelad i två kolumner, en för assistent och en för ansvarig pedagog. 

I mallen finns även gjort utrymme för färdiga kategorier som kom att fungera som underlag i våra 

samtal med assistenterna. 

 

Dessa kategorier innefattar sådana parametrar som kan ha en avgörande betydelse för hur 

assistenten arbetar. De kategorier vi utgått ifrån är ålder, kön, arbetslivserfarenhet och utbildning. 

Under arbetets gång har vi även fått lägga till två kategorier som kräver en mer utförlig 

beskrivning kring assistenten arbetsvillkor. Dessa kategorier har vi valt att kalla organisation och 

arbetsbeskrivning, svaren på dessa kategorier har vi fått genom kortare samtal men även skriftligt 

via mail. 

Databearbetning och analysmetod  

Efter genomförda observationer har vi läst igenom våra fältanteckningar och jämfört dem med 

varandras. Detta är ett sätt att se om det vi sett har tolkats någorlunda lika.  

 

Som nästa steg i bearbetningsprocessen utarbetade vi olika kategorier och teman som vi sedan 

utgick ifrån när vi har bearbetade empirin. Som huvudteman har vi valt att använda oss av 

frågeställningarna och under dessa har vi valt att kategorisera utifrån förskola och skola, detta 

sker löpande genom hela den resultat- och analysdel som behandlar observationerna.  

 

Under kategorierna förskola och skola har vi skrivit en löpande text av de fältanteckningar och 

den information vi fått ut av de samtal vi blivit tvungna att komplettera med, detta för att kunna 

besvara frågan om organisationen.  

 

Efter att ha jämfört, kategoriserat och sammanställt vår empiri har vi sedan startat med själva 

analysdelen. Till vår analys har vi utgått från de analysverktyg som vi hämtat ur vår teoretiska 

ansats, systemteorin. Analysverktygen vi har valt att använda oss av är begreppen logiska nivåer 

och systemisk obalans. Valet av dessa analysverktyg beror på den nära koppling dessa begrepp 

har till begreppen organisation och hierarkiska system vilka assistenterna är en del av. 

 

Det är organisationen och det hierarkiska system assistenten ingår i som vi med hjälp av 

observationer och kompletterande frågor har som ambition att skapa oss en förståelse kring, hur 

de ser ut och samverkar med varandra utifrån den helhetssyn som både systemteorin och det 

relationella perspektivet utgår ifrån. 
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Underlaget från den genomförda innehållsanalysen har vi bearbetat genom en jämförelse och 

räkning av markeringarna i kodschemat(Bilaga 2). Vi inledde med att göra en jämförelse mellan 

de olika huvudkategorier vi valt för att sedan närmare granska de olika ord som förekommer 

inom kategorierna. Med hjälp av kodschemat kan vi se vilka ord och fraser som används mest 

frekvent och kan också belysa vilka kategorier som värderas högst av arbetsgivare utifrån de 

annonser som låg ute just denna period för datainsamlingen. 

 

 

Etiska aspekter 

 

Under datainsamlingen krävs det att vi som observatörer är medvetna om de forskningsetiska 

principerna och detta gäller generellt vid all typ av forskning. Dessa aspekter har vi tagit hänsyn 

till när observationerna har genomförts. Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram ett material ” 

forskningsetiska riktlinjer” som har för avsikt att fungera som riktlinjer inför en empirisk 

forskningsstudie. Detta material lyfter fyra olika huvudkrav som man bör ta hänsyn till vid 

utformandet av en forskningsstudie. Dessa huvudkrav benämns ”Informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ”(Vetenskapsrådet, 2002 s 6). 

 

Viktigt är att alla som kommer befinna sin inom ramen för observationer går med på att bli 

observerade. Därför har vi innan observationerna ägt rum sökt en muntlig tillåtelse från berörda 

personer. Vi var tydliga med att informera uppgiftslämnarna om konfidentialitetskravet som 

betyder att ingen utav uppgiftslämnarna under några som helst omständigheter kommer att 

kunna identifieras. Detta kan vi garantera då det är en utav de forskningsetiska principerna. 

 

Vad gäller det sista kravet, om nyttjande, så kommer inga uppgifter att delas vidare. Skulle någon 

annan forskare vara intresserad av att bygga vidare på denna empiriska studie så skulle det vara 

legitimt att dela med sig av rådatan. Viktigt att poängtera är att även i detta fall gäller 

konfidentialitetskravet.  
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Reflektion över metoden  

För delen av studien som behandlar platsannonserna har vi valt att använda oss av innehållsanalys 

som metod. Innehållsanalys är en kvantitativ, textanalytisk metod där något inslag i en text räknas 

eller mäts. Vad som räknas beror på vilket syfte studien har. I den studie vi har genomfört har vi 

valt att räkna de ord som kan kopplas till vad en arbetsgivare söker hos en elevassistent när det 

gäller utbildning, personliga egenskaper, kön och arbetslivserfarenhet. Innehållsanalys som metod 

är lämplig då man som i detta fall vill försöka ta reda på hur olika företeelser värderas. Vårt syfte 

med metoden är att försöka ta reda på vilka egenskaper som värderas högst vid anställning av en 

elevassistent.(Bergström & Boréus 2005, s47)  

 

I urvalet av platsannonser har vi valt de annonser som riktar sig till elevassistenter och 

resurspersoner med ansvar för en elev i den integrerade grundskolan och förskolan för att 

resultaten ska kunna vara jämförbara med observationerna. Analysen genomfördes manuellt 

utifrån ett enkelt kodschema (Bilaga 2) där vi kategoriserat orden i fyra kategorier, utbildning, 

personliga egenskaper, arbetslivserfarenhet och kön. Kodschemat konstruerades efter en 

översiktlig genomläsning av texten för att inte låta de föreställningar vi hade rikta vår 

uppmärksamhet fel. Utan en förberedande läsning kan analysverktyget, kodschemat, komma att 

begränsa undersökningen på ett för studien negativt sätt(Bergström & Boréus 2005, s.78). 

 

Precis som de flesta analysmetoder har även innehållsanalys flera begränsningar. En av 

begränsningarna med innehållsanalys som metod är att det endast är det som står explicit i texten 

som syns i analysen. Så för att uppnå en god reabilitet bör textunderlaget utgöras av texter där det 

antingen inte finns något outtalat, det outtalade är mycket tydligt eller inte är viktigt. I den typ av 

text som denna studie har som underlag är det de ord som står explicit i texten som är det viktiga 

och av den anledningen bör undersökningen kunna uppnå en god reabilitet. 

 

Språket är ett levande fenomen där ords betydelse och innebörd kan skifta över tid och beroende 

på avsändare. Många ord kan ha flera betydelser som endast kan utläsas ur sammanhanget. Detta 

är en del i innehållsanalysens validitetsproblematik. Då vi i denna studie har valt att utföra 

innehållsanalysen manuellt är det möjligt att utföra tolkningar av eventuellt mångtydiga ord samt 

att se dem i ett sammanhang, något som inte är möjligt om man utför analysen med hjälp av de 
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datorprogram för innehållsanalys som finns tillgängliga. För att öka validiteten har vi valt att 

skapa tydligt avgränsade kategorierna så att inget ord kan falla inom fler än en kategori. 

 

Det moment vi under denna studie har haft störst problem med är att hitta informanter som var 

villiga att delta. Vi mailade och ringde under inledningsfasen ett tjugotal olika förskolor och 

skolor i två kommuner men endast fem stycken återkopplade. Detta har inneburit en begränsning 

för urvalet. Orsaken till denna svaga respons kan var beroende av tiden på året och tidsbrist hos 

den yrkesgrupp vi vill studera. Det kan även tänkas vara så att elevassistenten inte anser det 

passande att bli observerad på grund av omständigheter kring eleven eller yrkesutövningen. Vi 

kan även reflektera över om responsen sett annorlunda ut om vi valt en annan metod som till 

exempel samtalsintervju.   

 

Under arbetes gång insåg vi snart att för att kunna skapa oss en förståelse kring de 

frågeställningar vi ämnat undersöka krävdes kompletterande information som endast kunde fås 

genom samtal med informanterna. Detta kan ses som en följd av några av de begränsningar som 

kommer med observation som metod.  

 

Även tidsaspekten är något som har begränsat vår studie till viss del. Till vårt förfogande hade vi 

begränsat med tid till observationerna. Detta gäller även från informantens sida då det inte alltid 

är möjligt att ha två icke deltagande observatörer med i skolan.   

 

Då vi i ursprungsstadiet ville observera en viss typ av assistenter under specifika förutsättningar 

var det svårt att få allt att stämma. Vilket ledde till att vi efterhand fick stryka delar av de krav vi 

ställt från början för att inte skapa oöverstigliga hinder.  

 

Vår ambition var att få en så naturlig situation som möjligt men som vi tidigare varit inne på så 

finns en risk att informanterna påverkas av vår närvaro. Detta kan innebära att situationerna 

tillrättaläggs. Vi upplevde under våra observationer att pedagogerna i större grad än assistenterna 

verkade påverkade av vår närvaro. 
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Resultat och analys 

Denna resultat- och analysdel baseras på fem observationer och 16 platsannonser. I detta avsnitt 

har vi för enkelhetens skull valt att skilja de assistenter som arbetar i förskolan från de som 

arbetar i skolan åt genom att benämna de assistenter som arbetar i förskolan som assistenter 

(Assistent 1och 2) och skolans assistenter för elevassistenter (EA 1,2 och 3).  

 

Vi har i denna undersökning valt att utgå från två av de systemteoretiska begrepp som 

återfinns i Öqvists (2011)översikt, Logiska nivåer och systemisk obalans. Dessa begrepp kommer 

att tjäna som våra analysverktyg. 

 

Innehållsanalys  

Frågeställning 

1. Vad söker arbetsgivarna i sina platsannonser i form av utbildningskompetens, egenskaper och tidigare 

arbetslivserfarenhet? 

 

Utifrån vår innehållsanalys av de 16 platsannonser som den 22 november 2012 fanns tillgängliga 

på arbetsförmedlingens hemsida har vi kommit fram till följande resultat. I en jämförelse mellan 

de kategorier vi har valt att studera framkommer att kategorin personliga egenskaper är den som är 

mest framträdande. Därefter följer utbildning och arbetslivserfarenhet. Den kategori som fått minst 

antal markeringar är kön. När man studerar detta resultat bör man även ha i åtanke att vidden av 

antalet möjliga ord inom de olika kategorierna skiljer sig. I det kodschema (bilaga 2) vi har använt 

oss av är det även möjligt med flera markeringar ur samma annons.  

 

 

Personliga egenskaper 

Totalt har vi identifierat 17 olika personliga egenskaper som eftersökt av arbetsgivare. Den fras 

som förekommer mest frekvent är personlig lämplighet. Frasen ger ett stort tolkningsutrymme för 

både arbetsgivare och arbetssökande. Vi har valt att räkna denna fras till kategorin personliga 

egenskaper trots att den inte beskriver en specifik egenskap. Detta för att vi annars skulle bortse 

från något som arbetsgivarna tycks värdera högt om man jämför med andra ord som inte 

används i samma utsträckning.  
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Bland de övriga ord och fraser som förekommer betonas främst egenskaper som god 

samarbetsförmåga samt trygg/stabil.  

 

Arbetslivserfarenhet 

I kategorin arbetslivserfarenhet är den fras som förekommer i högst utsträckning erfarenhet av barn 

i behov av särskilt stöd. Övriga markeringar i denna kategori utgjorde en bråkdel i jämförelse med 

denna. I det fall någon mer specifik erfarenhet eftersöktes rörde det främst assistenter som söktes 

till barn med autism. 

 

Utbildning 

Gällande kraven på utbildningskompetens efterfrågas i första hand någon typ av pedagogisk 

utbildning, ospecificerat vilken typ. I andra hand efterfrågas barnskötarutbildning eller 

elevassistentutbildning.  

 

Kön 

Utslaget i kategorin kön var så lågt att vi anser det vara försumbart. I några av de fall ett specifikt 

kön efterfrågades rörde det annonser som riktades till assistenter till barn med större 

rörelsehinder och därför kräver assistans i situationer som kan betraktas som intima, men även då 

det krävdes att assistenten var fysiskt stark som vid arbete med utagerande elever.  
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Observationer 

Frågeställning  

2. Hur arbetar elevassistenten i den dagliga verksamheten och i vilken mån deltar denne i det pedagogiska 

arbetet?  

3. Hur förhåller sig den ordinarie pedagogen och assistenten till varandra? 

 

Förskolan 

 

Observation 1 

Innan aktiviteten drar igång ber ansvarig pedagog assistenten att hjälpa till med att vara ansvarig 

för en mindre grupp barn. Assistenten är sitt barns armar och muskler vid ombytet innan 

idrotten. Assistenten får hjälpa till med praktiska uppgifter rörande hela barngruppen. 

Arbetsfördelningen blir sådan att assistenten får ansvar för en grupp på 6 barn. Assistenten är 

med och strukturerar upp idrottsaktiviteten och försöker bibehålla ordningen i barngruppen, 

detta genom handpåläggning och att upprepa det den ledande pedagogen säger. 

 

Under aktiviteten förflyttar sig barnen mellan olika stationer och assistenten följer den grupp 

denne blivit tilldelad. Assistenten har här en framträdande ledarroll och uppgiften att följa endast 

sitt barn hamnar i skymundan. Under aktiviteten sker ingen synlig kommunikation mellan den 

ansvarige pedagogen och assistenten. Den ansvariga pedagogen går runt och observerar de övriga 

pedagogerna och assistenten under pågående aktiviteter. Under detta idrottspass har assistenten 

en aktiv roll och fungerar mer som en pedagog än en assistent. I denna aktivitet kan vi iaktta att 

det sker ett medvetet överskridanden av systemets gränser och en sammanblandning av de 

logiska nivåerna då den ansvariga pedagogen ber assistenten att agera pedagog.  

 

Observation 2 

 

På grund av lokal- och tidsbrist har man under idrottsaktiviteterna valt att slå samman tre 

femårsavdelningar från olika förskolor. Under denna aktivitet har barnen från de olika 

förskolorna fått välja idrottspassets innehåll. Alla lekar är dock kända sedan tidigare för de flesta 

av barnen.  

 

Då det under detta pass inte finns någon tydlig ansvarig pedagog medför det att flera utav de 

närvarande pedagogerna tar för sig av talutrymmet, här kan man tydligt se en sammanblandning 
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av systemets logiska nivåer. Utifrån systemteoretiskt tänk kan man se denna sammanblandning av 

de logiska nivåerna som en följd av att de vuxna försöker återfå en balans i systemtet. Assistenten 

följer sitt barn under passet men tar lika stor del av talutrymmet och ledarskapet för hela 

barngruppen som de övriga pedagogerna. När obalans uppstår har assistenten en framträdande 

roll och hjälper till att återfå kontrollen.  

 

Vid regelgenomgången gör assistenten sig hörd och förtydligar det ansvarig pedagog försökt 

förklara. Vid ett tillfälle går en annan pedagog in och tar över kommandot vilket medför att 

ansvarspedagogen hamnar i bakgrunden och intar en mer passiv roll. Ser man utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv kan man säga att det den senare pedagogen gör är att väger upp den 

obalans som uppstått i systemet. Den som ska vara ledande har inte den framträdande roll som 

man kan tänka sig att den ska ha vilket gör gruppen orolig och obalans uppstår.  

 

 

 

Skolan  

 

Observation 1 

Elevassistenten rör sig runt i klassrummet “som en ordningsvakt” och avstyr de orossituationer 

som uppstår. Pedagogen sitter på sin stol omringad av elever vilket medför att denne inte har 

överblick över det som händer. Här kan man se att assistenten väger upp den obalans i systemet 

som skapats när pedagogens fokus har begränsats till det hörn denne befinner sig i. 

Elevassistenten går av och till runt i rummet för att starta de elever som ej kommit igång men 

återgår hela tiden till sin elev. Stödet till eleven går i stor utsträckning ut på att elevassistenten 

sitter snett bakom eleven för att ha en lugnande inverkan.  

 

Under ett tillfälle lämnar pedagogen rummet för att gå ut i ett närliggande grupprum, 

elevassistenten lämnas ensam med hela klassen vilket medför att denne börjar röra sig runt i 

rummet för att stötta upp eleverna och hänvisa dem till sina platser. När pedagogen går ut ur 

klassrummet innebär det i systemteoretiska termer att assistenten får gå in och operera på en ny 

logisk nivå. Detta kan skapa sammanblandning av de logiska nivåerna i klassrummet och leda till 

förvirring för eleverna. 

 

Observation 2 

Vid lektionens början sätter sig elevassistenten vid sidan av i klassrummet. Assistenten håller en 

lågmäld profil under hela lektionstillfället och samtalar viskande med de elever som behöver 

stöttning i arbetet. Vi uppmärksammar vid denna observation att det framför allt är andra elever i 
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gruppen som behöver stöd. Elevassistentens specifika elev varken kräver eller behöver 

uppmärksamhet av elevassistenten i någon större mån.  

 

Den ansvariga pedagogen utövar ett tydligt ledarskap i klassrummet vilket gör att systemet hålls i 

balans och assistenten kan upprätthålla sin position i systemet. Vid ett tillfälle är pedagogen 

tvungen att lämna klassrummet och ber då assistenten om att tillfälligtvis hålla överblick över 

samtliga elever genom att göra en ursäktande gest med händerna och samtidigt visar att denne 

måste hämta något. Kommunikationen sker i stort sätt tyst och till största del med gester. Vid 

detta tillfälle arbetar alla elever koncentrerat med sina arbetsuppgifter vilket gör att elevassistenten 

inte behöver göra någon större förändring i sin hållning.  

 

I denna sekvens av observationen kommer en andra informant in i klassrummet, 

elevassistenten(EA2) tar ett tydligt kommando när denne träder in. Elevassistenten (EA2) intar 

en stående position långt fram i klassrummet där denne syns tydligt för eleverna. Den 

elevassistent(EA1) som redan finns i rummet reser sig och placerar sig bredvid. De samtalar 

viskande innan EA1 går fram till sin elev, viskar något för att sedan lämna rummet.  

 

Utifrån denna observation kan vi se hur snabbt ett system anpassar sig till störningar. När EA2 

kommer in innebär det att en obalans skapas och systemet måste anpassa sig. Detta skedde 

snabbt och nästan obemärkt. Så snart EA1 lämnar rummet är ordningen återställd.  

 

Vi uppmärksammar i denna observation även en stor skillnad i de båda elevassistenternas 

förhållningssätt vilket kan vara ett resultat av att de befinner sig på olika nivåer i hierarkin men 

även en distinktion i deras utbildningserfarenhet. Ett exempel på detta är de olika sätt de 

använder för att tysta eleverna. 

 

 

 

Observation 3 

Vid detta tillfälle har den observerade elevassistentens elev ännu ej kommit till skolan vilket 

medför att elevassistenten tar eget initiativ till att hjälpa de övriga elever som behöver stöd i 

klassrummet. Elevassistenten och pedagogen ser ut att arbeta på samma logiska nivå och det syns 

ingen tydlig skillnad mellan deras direkta arbete med eleverna. Vid ett tillfälle lämnar pedagogen 

rummet utan att meddela assistenten, detta leder inte till någon synbar förändring i assistentens 

förhållning till eleverna. 
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När elevassistentens elev kommer till klassrummet är elevassistenten den som sätter sig med 

denne för att strukturera upp dagen. Elevassistenten vägleder eleven genom arbetet genom att 

ställa frågor och skapa struktur. Elevassistenten har ett tydligt ledarskap.  

 

Ser man på denna observation utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan man se en antydan till 

sammanblandning av de logiska nivåerna på grund av otydlighet i gränsdragningen mellan 

systemets delar. 

Kompletterande samtal  

Frågeställning  

 

4. Hur ser organisationen kring assistenten ut, finns en arbetsbeskrivning och hur är den då utformad? 

 

 

Förskolan   

 

Vid den första förskolan är organisationen kring assistenten strukturerad såtillvida att denne har 

regelbundna träffar med aktörer inom andra instanser och specialpedagoger. Mötena med de yttre 

instanserna sker på regelbundna tider samt efter behov.   

 

Vad gäller assistent 1 yrkesroll och funktion kan man se en motsättning, detta då assistenten på 

pappret är anställd som barnskötare men funktionen i organisationen är att gå som assistent till 

ett specifikt barn. Assistenten uppger att dennes arbetsuppgifter inte har något med vad en 

barnskötare har för arbetsuppgifter. Assistenten har arbetat på detta sätt i 3 års tid med samma 

barn. Assistent 1 uppger också att i och med dennes anställning så skall assistentens inte delta i 

planeringsmöten, detta beror på det faktum att denne är anställd för att “gå på sitt barn”, att vara 

där barnet är. Eftersom assistenten understryker att denne inte ska vara en del av arbetslaget så 

går detta att härleda till systemteorin då detta kan ses som ett sätt att dra tydliga gränser mellan de 

logiska nivåerna 

 

Andra förskolan har en annan organisation kring sina assistenter, detta beror på den resurs 

avdelning de har. Tillgången till handledning av förskolepsykolog och specialpedagog finns nära 

och på regelbunden basis men också vid behov. Assistent 2 är anställd liksom assistent 1 som 

barnskötare men fungerar som assistent till ett specifikt barn. Till skillnad från assistent 1 tydliga 

gränsdragningar i systemet så kan man här se att assistent 2 har dessa linjer dragna men 

överskrider på eget initiativ dessa linjer, detta på grund av ambitionen att vara delaktig i arbetet 

mot läroplanen. 
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- Arbetsbeskrivning 

 

Vid båda förskolorna uppger de båda att de arbetar utifrån en handlingsplan som de själva har 

skrivit utifrån “deras” barns behov. Hur dessa handlingsplaner utarbetats har däremot skilt sig åt 

mellan förskolorna. Utifrån systemteoretiskt tänk kan man se en tydlig diskrepans i 

upprätthållandet av de logiska nivåerna. Assistent 1 uppger att denne är ensam vid utarbetandet 

av handlingsplanen, när den är klar får förskolechefen skriva på, handlingsplanen utarbetas dock 

utifrån vad denne fått tagit del av under sina regelbundna träffar med instanserna utanför 

förskolan. Utifrån detta kan man tydligt se att förskolechefen inte har mycket med utformandet 

av handlingsplanen att göra, vilket medför utifrån det systemteoretiska perspektivet att en viss 

gränsöverskridning sker i de logiska nivåerna. Assistent 1 uppger att denne är fullt medveten om 

detta gränsöverskridande eftersom det finns en medvetenhet om att det egentligen ligger på 

förskolechefens bord att utarbeta en arbetsbeskrivning. 

 

Att arbeta inriktat mot läroplanen är något assistent 1 inte gör, denna assistent arbetar endast 

utifrån sin handlingsplan och dennes funktion är att “gå på sitt barn”, alltså ses inte denna 

assistent som en del av arbetslaget. Det finns en otydlighet i assistentens roll i systemet vilket 

leder till sammanblandning av de logiska nivåerna.  

 

Assistent 2 utarbetar handlingsplanen under vägledning av specialpedagog och förskolechefen. 

Med en systemteoretisk ansats så kan man här se att gränserna mellan systemets delar upprätthålls 

om man jämför detta med assistent 1 utarbetande av handlingsplan.  

 

Assistent 2 ska också “ gå på sitt barn” och arbeta utifrån handlingsplanen men assistenten anser 

även att det är viktigt att denne får ta del av planeringsmötenas innehåll och ser varje möjlighet 

att delta som ett sätt att inte bara fysiskt inkludera “ sitt barn”. Detta kan vi se som ett medvetet 

sätt att gränsöverskrida de logiska nivåerna inom det system som arbetslaget utgör.  De tillfällen 

som assistenten inte kan delta ser denne till att ta del av informationen skriftligt. 

 

Skolan   

Vid den skola där elevassistent 1 och 2 arbetar finns en stor organisation kring elevassistenterna 

och deras arbetsuppgifter. En huvudansvarig samordnare finns anställd för att hjälpa och stötta 

elevassistenterna i sitt arbete. Samordnaren arbetar övergripande och är inte anställd för en 

specifik elev utan har möjlighet att gå in när den ordinarie elevassistenten är frånvarande. Här 

finns även möjlighet att anpassa stödet till elevernas behov. I det fall någon elev tillfälligtvis är i 

behov av extra stöd kan samordnaren tillgodo se detta. Samordnaren är navet i den stora 
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organisation som omger elever i behov av särskilt stöd. Denne står för kontakten mellan hem, 

skolledning, elevassistenter och sociala myndigheter. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan 

samordnaren fungera som en platshållare som hjälper till att hålla gränserna mellan systemets 

nivåer tydliga.   

 

Elevassistent 3 är ensam i sin yrkeskategori på den skola där denne arbetar. Det finns ingen 

strukturerad organisation kring elevassistentens arbete då det är första gången en elevassistent 

arbetar på skolan. Elevassistent 3 arbetar nära specialpedagogen och ingår som en del i det 

specialpedagogiska teamet. Här finns en stor risk för gränsöverskridande mellan de logiska 

nivåerna då elevassistentens yrkesroll är otydligt avgränsad.  

 

- Arbetsbeskrivning 

 

På Skola 1 arbetar samordnaren tillsammans med skolledning med att utarbeta en 

arbetsbeskrivning för skolans elevassistenter. Arbetsbeskrivningen är generell och kommenterar 

inte varje elevassistents arbete med en specifik elev.  

 

Vid skola 2 finns ingen utarbetad arbetsbeskrivning då denna position är helt ny i skolans 

organisation. Assistenten har följt med eleven från en annan skola men inte heller där fanns en 

arbetsbeskrivning för elevassistentens arbete.  

 

Utan tydliga ramar för arbetet finns en stor risk för att gränserna mellan systemets logiska nivåer 

blir diffusa vilket kan skapa komplikationer för både personal och elever. 
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Diskussion 

Bakgrund 

Efter en genomgång av de platsannonser som finns på arbetsförmedlingens hemsida kan vi se att 

de kvalifikationer som arbetsgivarna eftersöker är diffusa och skiljer sig åt på många plan. 

Genomgående är att något större krav på utbildningskompetens inte finns. Utifrån den 

granskning vi genomfört kan vi utläsa att ledordet i platsannonserna är personlig lämplighet. 

Detta begrepp skapar ett stort tolkningsutrymme på gott och ont för både sökande och 

arbetsgivare. Svårigheten att definiera kraven på assistenten tror vi kan bottna i den otydlighet 

som finns i arbetet. Assistenten befinner sig i limbo mellan två olika logiska nivåer vilket gör att 

arbetsuppgifterna och funktionen blir diffusa.  

 

I enstaka fall kan vi utläsa ur vårt kodschema att arbetsgivarna eftersöker personer med 

elevassistentutbildning. Detta kan te sig motsägelsefullt då vi uppmärksammat att den 

kommunala vuxenutbildningens elevassistentutbildning inte är tillgänglig i den utsträckning man 

kan önska. Däremot har vi i vår innehållsanalys observerat ett vidare begrepp så som annan 

pedagogisk utbildning. Detta liksom personlig lämplighet öppnar för tolkning hos både sökande 

och arbetsgivare, vilket återigen går att härleda till arbetets otydlighet. Detta kan bidra till 

assistentens gränsöverskridande förhållningssätt. En annan orsak till svårigheten i att avgränsa 

kvalifikationerna i platsannonserna kan vara att tillsättningen av en assistent inte föregåtts av en 

fullvärdig behovsanalys (Gadler 1999, s20). 

 

Assistenternas inträde i skolan kan ses som ett steg mot ambitionen En skola för alla. Något som 

både vi och den tidigare forskningen har observerat är att integrerade elever med assistent i stor 

utsträckning endast blir uppmärksammade av sin assistent (Ainscow 2000, s27). Även om 

ambitionen är att dessa barn ska inkluderas i klassrummet så blir följden en “integrerad isolering”. 

Med detta menar vi att eleven på ett fysiskt plan är integrerad men inte inkluderad i ordets fulla 

bemärkelse. Här blir frågan om assistentens utbildningskompetens legitim då eleven hänvisas till 

att förlita sig på sin assistents kunskaper. Tidigare forskning har visat på assistentens benägenhet 

att ta över delar av det pedagogiska arbetet trots att de ofta saknar adekvat utbildning och 

kunskap för detta(Downing, Ryndak & Clark 2000). 

 

Att ha en generell arbetsbeskrivning för arbetet med alla barn i behov av särskilt stöd, som vid en 

av studiens skolor, kan i stället för att leda till en skola för alla där man ser till alla barns särskilda 

behov, leda till ett kategoriserande av en grupp barn likt det kategoriska och kompensatoriska 
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perspektiven (Nilholm 2003, s 21; Persson 2001, s 143). Detta kan ses som ett exempel på den 

motsättning som finns i begreppen inkludering och en skola för alla. 

 

Litteraturöversikt 

Utifrån studiens resultat och den tidigare forskningen kan vi se vissa likheter främst gällande en 

otydlighet i assistentens yrkesroll. Flera av de besökta skolorna och förskolorna saknar tydliga 

riktlinjer för hur assistenten ska arbeta. Bruket av assistenter ser olika ut i organisationer. Detta 

bekräftar det den tidigare forskningen har visat. Den tidigare forskningen är överens om vikten 

av arbetsbeskrivningar som reglerar assistentens arbete i skolan(Takala 2007; Jerwood 1999; 

Groom 2006; Jones, Ratcliff, Sheehan & Hunt 2011; Kadesjö 2009,s 216; Gadler 1999, s 17; 

Öqvist 1992; Andersson 1986, s 104). Av studiens resultat kan vi utläsa att arbetsbeskrivningar 

som reglerar assistentens arbete ofta är generella eller utarbetade av assistenten på egen hand. 

Enligt Funkis-utredningen (SOU 1998:66, s138) är rektor ytterst ansvarig för att tydliga direktiv 

finns för assistentens arbete samt tillgodoser att assistentens utbildningskompetens motsvarar de 

krav som ställs för att denne på ett tillfredsställande sätt kan möta elevens behov. Avsaknaden av 

struktur i fråga om roller och arbetsfördelning kan enligt den tidigare forskningen även påverka 

assistentens självförtroende och tillfredsställelse i arbetet(Jerwood 1999; Kadesjö 2009, 216; 

Gadler 1999, s 17; Öqvist 1992, s 16; Andersson 1986, s 104). 

 

Den helhetssyn som präglar både det systemteoretiska perspektivet och det relationella 

perspektivet är något som har varit en sammanhållande faktor i denna studie. Ser vi på skolan och 

det system skolan utgör kan vi se hur assistentens kompetens och yrkesroll spelar in i de olika 

logiska nivåer som systemteorin förespråkar. Den otydlighet som finns i assistentens yrkesroll 

och arbetsuppgifter orsakar ofta gränsöverskridande mellan de logiska nivåerna. Vi har även sett 

flera exempel på hur assistenter väger upp den systemiska obalans som kan orsakas av andra 

individer i systemet, både elever och pedagoger. Detta för att förhindra den båteffekt som kan 

orsaka att ett system kollapsar(Svedberg 2007 s51; Andersson 2009 s21; Lennéer-Axelsson, 

Thylefors 2005 s29). Den spännvidd som naturligt finns i assistentens arbetsuppgifter är något 

som vi tror är en av de grundläggande orsakerna till att assistenten ofta rör sig mellan de olika 

logiska nivåerna. Detta kan skapa en osäkerhet hos alla individer i systemet främst för assistenten 

själv, assistentens yrkesidentitet blir försvagad. Även den brist i kompetens hos lärare som den 

tidigare forskningen uppmärksammat kan bidra till osäkerheten kring assistentens funktion i 

klassrummet. Vi kan här se en lång rad av orsaker som är kopplade i varandra som en kedja, det 

är svårt avgöra vari assistentens svaga yrkesidentitet ligger. Utifrån det cirkulära tänkandet är 

balansen mellan de olika logiska nivåerna det som skapar förutsättningar för samspel(Öquist 

2011, s26; Svedberg 2007, s53; Andersson 1986, s20; Liljegren 2000, s 21). 
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Slutdiskussion 

Inom lärarutbildningen ingår specialpedagogik som ett obligatoriskt delmoment för alla lärare. 

Ser man detta i ljuset av att de elever som kräver specialpedagogiskt stöd i stor utsträckning 

hänvisas till den personal med minst utbildning i ämnet kan man ställa sig frågan varför kraven på 

assistenter är så lågt ställda? Med den tidigare forskningen som underlag ser vi att assistenten får 

axla ett stort ansvar för dessa barn. Sett ur ett elevperspektiv så spelar assistenten en nyckelroll då 

denne är den person som vistas närmast eleven större delen av tiden. Om man belyser detta 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv som lyfter vikten av att elever blir bemötta av 

kompetenta vuxna med god insikt i deras individuella problematik är det tydligt att så ofta inte är 

fallet. Ambitionen med elevassistentens yrkesroll är att göra eleven oberoende och självständig. 

För att lyckas med detta krävs en god kunskap i hur man på bästa sätt kan anpassa sitt stöd 

utifrån elevens förutsättningar.  

 

Ett av de större problemområden vi i denna studie har identifierat är den otydlighet som uppstår 

kring assistentens yrkesroll. Orsakerna till denna otydlighet bör ses utifrån ett helhetsperspektiv 

då det finns många inverkande faktorer. Utifrån den tidigare forskningen kan vi fråga oss om 

tillsättandet av en assistent för det enskilda barnet alltid är den bästa lösningen? På vilka grunder 

tillsätts assistenten: är det för att avlasta läraren eller är det för elevens skull? Vi kan se ett behov 

av en utförligare behovsanalys för att försäkra sig om att assistentstöd är den rätta vägen att gå. 

Men också för att underlätta tillsättningen av en framtida assistent.  

 

Assistentens roll beskrivs ofta som ett stöd för eleven men även ett verktyg för pedagogen i sitt 

arbete med den enskilda eleven. Dock saknar lärare ofta utbildning i hur de kan använda detta 

verktyg. Kunskaper om detta anser vi bör vara en del i lärares grundutbildning.  
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Konklusion 

 

Slutsatsen vi drar av denna studie är att om det fanns en lättillgänglig utbildning för 

elevassistenter att tillgå så skulle också kraven från arbetsgivarna kunna öka. Detta kan i sin tur 

bidra till att de arbetsuppgifter som nu är breda kan komma att bli mer konkreta, vilket ger 

assistenten en tydligare yrkesidentitet. Detta skulle också skapa bättre förutsättningar att realisera 

den vision om en skola för alla som vi länge haft. Om en skola för alla realiserades skulle detta 

också att få en avgörande betydelse för barnen som skulle bli bemött av kompetenta vuxna och få 

den likvärdiga utbildningen de har rätt till. 

 

Som förslag till vidare forskning kan det vara intressant att undersöka vilken påverkan och 

betydelse en elevassistent har för elevens studieresultat. Vidare kan även en studie av elevers bild 

av att ha assistent vara av intresse.  

 

Vi har i detta arbete valt att endast se till assistenterna och deras arbete. Detta innebär att vi 

medvetet valt bort att se på vilken roll skolan och elevassistenten spelar för eleven och dennes 

utveckling men även för samhället i stort. Vi gjorde detta val baserat på den tid vi hade till vårt 

förfogande men även för att kunna hålla ner arbetets volym. Det fanns också en uppenbar risk att 

vi annars skulle komma att tappa fokus från det vi ville undersöka nämligen assistentens arbete.  
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Bilaga 2 

 
        lärarutbildning x x 

      fritidspedagogutb. x x 
      annan ped. utbildning x x x x x x 

  barnskötarutb. x x x x x 
   kunskap om diagnoser x 

       utb. Inom området x x x 
     elevassistentutb. x x x x 

    medicinsk x 
       

       
20 

                   

         lyhörd x x 
      strukturerad x 

       tydlig x 
       lätt för att samarbeta x x x x 

    personlig lämplighet x x x x x x x 
 trygg/stabil x x x x 

    engagerad x 
       driftig x 
       presigelös x 
       flexibel x 
       stark x x 

      tålamod x x 
      hög närvaro på arbetet x 

       lugn x x 
      positiv barnsyn x x 
      intresse x 

       empatisk x 
       

       
34 

                   

         arbete med autistiska elever x x x 
     tecken som stöd x 

       pedagogiskt arbete x x 
      arbetslag x 

       elevassistent x x 
      övrigt x x 
      erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd x x x x x x x 

 sjukvård x x 
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kvinna x x 
      man x x x 
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