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Förord 
 
I första hand vill vi uttrycka vår tacksamhet till samtliga elevassistenter och lärare som tagit 
sig tid att delta i vår studie och därmed möjliggjort vårt examensarbete. 
Ett tack vill vi också rikta till vår handledare Dennis Groth, vid institutionen för pedagogik 
och lärande, som stöttat och guidat oss i vårt arbete.  
 
Ett stort tack till Er alla!  
 
Luleå våren 2008 
Susann och Therese



Abstrakt 
 
Enligt Utbildningsdepartementets läroplan från 1994 (Lpo-94) har skolan ett särskilt ansvar 
för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. 
Undervisningen ska därför anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Detta kan 
innebära att några eller någon av våra elever kommer att behöva ett extra stöd i form av en 
person, en elevassistent. Vi som lärare får därmed ytterligare en person att relatera till i vår 
yrkesutövning. Vi fann därmed ett personligt intresse i att öka våra kunskaper kring denna 
yrkesgrupp och hur den förväntas samarbeta med oss lärare. Syftet med vår studie var att 
studera lärare och elevassistenters uppfattningar om elevassistentens yrkesroll och 
yrkesutövning. Studien hade för avsikt att besvara följande forskningsfrågor. Hur uppfattar 
elevassistenter och lärare sin relation till varandra? Vilka uppfattningar har lärare och 
elevassistenter angående elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning? Vilken information 
om gällande styrdokument och lagar, vad gäller elevassistentens yrke, har elevassistenter och 
lärare erhållit? Vår studie baserades på tidigare studier samt relevant litteratur inom ämnet. 
Studien baserades även på kvalitativa intervjuer med elevassistenter och lärare verksamma i 
grundskolans senare år inom Luleå kommun. I studien deltog totalt fyra elevassistenter och 
två lärare. Resultatet analyserades med inspiration utifrån fenomenografisk metod. Detta 
eftersom studien behandlade intervjupersonernas uppfattningar kring vår utvalda företeelse. 
Relationen till varandra uppfattades av elevassistenter och lärare som god, men mer tid kunde 
gärna avsättas för samtal rörande handledning och utvärdering av såväl elev som 
elevassistent. Uppfattningen av yrkesroll och yrkesutövning var något otydlig hos båda parter. 
Gemensamt hos dem var att de ansåg att elevassistentens yrkesroll hade en stöttande och 
hjälpande funktion. Inga tydliga direktiv eller begreppsdefinitioner existerade angående 
elevassistentens yrke, om detta fanns skulle både yrkesroll och utövning underlättas och ge ett 
bättre åtgärdsresultat. Kunskapen om vilka styrdokument och lagar som gällde för 
elevassistenten var hos såväl lärare som elevassistenter i det närmaste obefintlig. Endast lag 
om tystnadsplikt framstod som helt klar.  
 
 
Ämnesord: elevassistent, yrkesroll, yrkesutövning, relation, lagar, styrdokument
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1. Inledning 
 
I vårt yrke som lärare kommer vi att möta alla slags elever som för sin utveckling kräver olika 
slags stöd och stimulans. Enligt Utbildningsdepartementets (1998), Lpo -94, har skolan ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin 
utbildning. Undervisningen ska därför anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Detta kan innebära att några eller någon av våra elever kommer att behöva ett extra stöd i 
form av en person, en elevassistent. Vi som lärare får därmed ytterligare en person att relatera 
till i vår yrkesutövning, därför vill vi i vår studie studera hur lärare och elevassistenter 
uppfattar elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning. Vilka lagar och styrdokument gäller 
för elevassistenten och vilken relation har lärare och elevassistenter till varandra? 
 
Efter ett möte med Sundén, en representant från Luleå kommuns barn- och utbildningsnämnd, 
insåg vi att vårt ämne sammanföll med ett av Luleå kommuns intressen. Sundén berättade 
nämligen att Luleå kommun är intresserade av diverse frågeställningar som rör elevassistenter 
och deras relation till arbetet, samt den dagliga kontakt de har med lärare. Dagens samhälle 
ställer allt hårdare krav på den enskilde individen och skolan spelar därför en stor roll i 
barnets socialiseringsprocess. Alla som arbetar inom skolan har till uppgift att stötta och lotsa 
eleverna mot en trygg framtid. Alla elever utvecklas i sin egen takt och ibland krävs det extra 
insatser för att hjälpa dem framåt. Vi anser att ett gott samarbete mellan lärare och 
elevassistent för eleven och dess utvecklingsprocess framåt.  
 
Vi hoppas att denna uppsats kan ge läsaren en inblick i elevassistentens yrkesroll och 
yrkesutövning. Personliga relationer är ett svårt ämne och personliga uppfattningar kan vara 
svåra att tolka och jämföra. Detta till trots anser vi att en studie är genomförbar.  
 
1.1 Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med vår studie är att studera lärare och elevassistenters uppfattningar om 
elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning. Vi har för avsikt att besvara följande 
forskningsfrågor: 
 

• Hur uppfattar elevassistenter och lärare sin relation till varandra? 
• Vilka uppfattningar har lärare och elevassistenter om elevassistentens yrkesroll och 

yrkesutövning? 
• Vilken information om gällande styrdokument och lagar, vad gäller elevassistentens 

yrke, har elevassistenter och lärare erhållit? 
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 
I vår studie har vi för avsikt att studera uppfattningar om elevassistentens yrkesroll och 
yrkesutövning. Med yrkesroll avser vi allmänna förväntningar på arbetsuppgifter inom ett 
visst område. Med yrkesutövning avser vi den personliga tolkningen och arbetsinsatsen av 
den förväntade yrkesrollen. I vår studie har vi valt att inte fokusera på någon speciell form av 
funktionsnedsättning eller handikapp. Dock vill vi här klargöra att det finns olika sorters 
funktionsnedsättningar. Dessa är formulerade av World Health Organisation (WHO). FN har 
beslutat att samtliga nationer ska förhålla sig till dessa.  WHO:s definition av handikapp är 
följande.  

• Skada är en sjukdom eller annan fysisk eller psykisk störning. 
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• Funktionshinder är en nedsättning av fysisk och/eller psykisk 
funktionsförmåga som till exempel beror på en skada. 

• Handikapp är en begränsning som funktionshindret ger upphov till, 
vilket innebär att man kan vara handikappad i en viss situation men 
inte i en annan. Handikappet är beroende av hur omgivningen ser ut 
och hur andra personer reagerar (Gadler et.al. 1999, s.6). 
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2. Bakgrund 
 
I följande avsnitt har vi för avsikt att kort presentera historik angående elevassistenter som 
yrkesgrupp samt hur ansvarsfördelningen gällande skolan ser ut i samhället. Vidare behandlar 
vi områdena åtgärdsprogram, arbetsbeskrivning, samarbete, handledning, fortbildning, 
utbildning samt vilka lagar och styrdokument som vi anser berör elevassistentens arbete. 
Avslutningsvis presenterar vi några tidigare publicerade studier som behandlar 
elevassistenters yrkesroll och yrkesutövning.  
 
2.1 Historisk tillbakablick 
 
Elevassistenter är en yrkesgrupp som framträdde i slutet av 60-talet och början av 70-talet. 
Anledningen till utvecklingen var samhällets krav på integrationssträvanden gällande elever 
med fysiska funktionsnedsättningar. Institutionerna som fanns för barn och ungdomar med 
rörelsehinder kom successivt att avvecklas och följden blev att fler elever med 
funktionshinder kunde gå i skola i sina hemkommuner. ”Elevassistans har, för en del av 
eleverna med fysiska funktionsnedsättningar, varit en absolut nödvändighet för att de ska 
kunna gå i skolor på hemorten och därmed inte behöva lämna sina hem för att gå i speciella 
klasser på andra orter.” (Gadler, Magnusson, Tholén och Örtlund, 1999, s.6). 
 
Fortsättningsvis skriver författarna att när skolan decentraliserades i början av 90-talet, och 
staten avsade sig ansvaret för skolan fick kommunerna runt om i Sverige överta en större del 
av ansvaret. I och med detta skulle alla elever få möjlighet till likvärdiga utbildningar. Skolan 
skulle också motverka segregering, vilket innebär att ”ingen människa får utsättas för 
diskriminerande eller kränkande handling eller hindras i sina möjligheter till utbildning, 
exempelvis på grund av en funktionsnedsättning”. (Gadler et al. 1999, s.6). Gadler (1997) 
skriver vidare att staten dessutom ansvarar för att mål och riktlinjer fastställs i skollag, 
läroplaner och kursplaner. Kommunerna är efter decentraliseringen uppdragsgivare för 
grundskolan och särskolan. Tillsammans med landstinget är de även uppdragsgivare för 
gymnasieskolan. Kommunerna är därmed beslutsfattare om hur skolan ska organiseras, 
administreras och hur resurser ska fördelas och disponeras.  
 
1998 skickades en remiss till Utbildningsdepartementet från Skolverket, denna remiss 
behandlade en ny kommitté, FUNKIS (SOU, 1998:66). FUNKIS är en förkortning av 
Funktionshindrade elever i skolan. FUNKIS-utredningens uppgift var att ta upp statens 
ansvarar för tillsyn, uppföljning, utvärdering och vissa utvecklingsinsatser inom både skola, 
hälsa och sjukvård. Utredningen betonar också kommunernas särskilda ansvar för barn och 
ungdomar med funktionshinder. Detta finner stöd i socialtjänstlagen och Lagen om Stöd och 
Service, LSS, till vissa funktionshindrade. Vidare framkommer det i styrdokumenten (Lpo 
1994) att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd. Ett sådant 
stöd kan innebära en elevassistent. 
  
2.2 Definition av begreppet elevassistent 
 
Elevassistenter som yrkesgrupp har funnits i drygt 40 år, trots detta finner vi det svårt att få en 
tydlig och samlad definition av begreppet. När det gäller statliga instruktioner gällande 
elevassistenter och elevassistans finns det inga att tillgå. Ingenstans i de statliga 
styrdokumenten nämns elevassistenter som yrkesgrupp. I led med detta har vi genom olika 
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källor försökt finna definitioner på begreppen elevassistent och elevassistans som så tydligt 
som möjligt beskriver innebörden av dem. På Karlstads kommuns hemsida är definitionen om 
elevassistans följande: 
 

Det förekommer att elever behöver vuxenstöd utöver 
undervisningen. Det kan handla om att eleven har ett 
funktionshinder eller någon annan svårighet som innebär problem 
för inlärningen. Insats från en elevassistent kan då vara ett sätt att 
lindra svårigheterna. En elevassistent är sällan knuten till enbart en 
enskild elev utan assisterar utifrån den aktuella situationen i klassen 
eller skolan (Internet 1). 
 

Nationalencyklopedins definition på elevassistent är ”En person som är anställd inom 
skolväsendet för att assistera lärarna i undervisningen och t.ex. hjälpa elever med särskilda 
behov.”  (Internet 2). Gadler beskriver definitioner på begreppen elevassistans och elevassistent 
enligt följande: 
 

Elevassistans är en bland flera insatser som eleven eller 
omgivningen efterfrågar/kräver i vissa situationer för att 
kompensera bristande förmåga hos eleven. Det kan handla om 
insatser som är av praktisk/fysisk karaktär, pedagogisk eller 
social karaktär.  
Elevassistent är den fysiska person som är anställd för att utföra 
den assistans som eleven behöver i olika situationer. 
Elevassistenten är en individ som är bärare av olika personliga 
egenskaper, attityder och värderingar, varierade teoretisk och 
praktisk erfarenhet av elever, vilket i sin tur påverkar 
elevassistentens yrkesroll. (Gadler, 1997, s.5). 

 
Ovanstående definitioner skiljer sig åt i den bemärkelsen att Gadler (1997) poängterar att det är 
viktigt att skilja på behov av praktisk och pedagogisk karaktär. Visst kan elevassistenter 
medverka i den pedagogiska undervisningen, men hon poängterar att all pedagogisk utbildning 
och undervisning i första hand alltid ska uträttas av utbildade lärare. För elevens övriga behov 
kan en elevassistent begäras. Även FUNKIS-utredningen (SOU 1988:66) trycker på att 
elevassistenter inte får överta det pedagogiska ansvaret, detta tillhör läraren. 
 
2.3 Skillnad mellan elevassistent och personlig assistent 
 
En elevassistent skiljer sig från en personlig assistent.  Personliga assistenter kan utifrån barn- 
och ungdomars behov även finnas med i hemmet, medan elevassistenter endast finns med 
som stöd inom förskola, grundskola och gymnasieskola (Gadler et al.1999). Personlig 
assistans ges endast till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättning som finner 
stöd i LSS (Sjöberg 1996). ”De flesta elever med rörelsehinder som är beroende av assistans 
för att fungera i skolan har elevassistenter, ett fåtal av eleverna har även under skoltid sina 
personliga assistenter.” (Gadler, 1997, s.6). Elevassistenten är vanligtvis anställd av skolan, 
men det förekommer att samma person arbetar som elevassistent i skolan, och som personlig 
assistent under elevens fritid. Personlig assistans bekostas med kommunala pengar upp till 20 
timmar, resterande bekostas av statliga medel. Elevassistans bekostas enbart av kommunen. 
 



   

 - 8 -

2.4 Elevassistenten i behov av elevinformation 
 

Elevassistenten är en resurs som är nödvändig för att vissa elever ska kunna följa 
undervisningen och uppnå utbildningens mål. Gadler et al. (1999) poängterar att i rollen och 
uppdraget som elevassistent ska assistans alltid ges utifrån elevens behov och förutsättningar. 
Elevassistentens arbetsuppgifter utgår därför ifrån de behov som eleven har i skolan. 
Elevassistans ska också bidra till elevens utveckling av kunskap, självständighet och sociala 
kompetens. Elevassistenten hjälper även till med att bygga upp strukturer i elevens 
skolvardag, i syfte att eleven ska kunna fungera i både grupp och enskilt. Detta innebär att det 
är viktigt att elevassistenter får ordentligt med kunskap och information om eleven som han 
eller hon ska arbeta med.  
 
Informationen bör enligt Agnesund (1995) delas in i tre delar, medicinsk information, 
vardagsinformation och arbetsbeskrivning. Om assistentens elev är i behov av medicin bör 
elevassistenten få en korrekt medicinsk information om denna. Helst bör det vara elevens 
läkare eller sjuksköterskan på skolan som delger assistenten informationen. 
Vardagsinformation innebär praktiska lösningar och detaljer om och runt elevens handikapp. 
Det kan också gälla upplysningar om elevens temperament och personlighet. Föräldrar bidrar 
vanligtvis till den informationen. Arbetsbeskrivning innebär att elevassistenten får tydliga 
besked om vilket arbete som förväntas uträttas och hur uppgifterna ska utföras samt vilket mål 
arbetet har.  
 
För att elevassistenter ska kunna lyckas i sitt arbete, måste de även få ta del av elevens 
behovsanalys eller pedagogiska kartläggning. Skolverket (2001) skriver att målet med 
kartläggning av eleven och kringliggande verksamheten är att öka förståelsen för elevens 
kunskaper, erfarenheter och eventuella behov. Även elevens kunskapsmål, arbetsformer och 
arbetssätt bör ses över. Den pedagogiska kartläggningen, eller behovsanalysen, ligger sedan 
till grund för elevens åtgärdsprogram.  
 
2.5 Åtgärdsprogram 
 
För att utbildning och omvårdnad av elever i behov av stöd ska fungera föreslår FUNKIS- 
utredningen (SOU 1988:66) i ett särskilt yttrande att varje elev med funktionshinder ska ha ett 
åtgärdsprogram och att detta innebär att  
 

1. berörd personal skall utarbeta åtgärdsprogram för elever i behov 
av särskilt stöd 
2. åtgärdsprogram skall även kunna initieras av eleven och elevens 
föräldrar 
3. programmet skall utarbetas i samverkan med eleven och i samråd 
med vårdnadshavare och andra berörda 
4. menar att begreppet individuell studieplan bör användas för 
planer som avser planering av utbildningens innehåll (SOU 
1988:66). 
 

I FUNKIS-utredningen (SOU 1988:66) ges även rådet att det är elevens skolsituation som 
bestämmer om eleven behöver ett åtgärdsprogram. Om så är fallet bör skolpersonal samråda 
med eleven och elevens vårdnadshavare vid utformandet av ett åtgärdsprogram. Programmet 
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kan innebära stöd i undervisningen, särskilt anpassade läromedel eller annan organisation. 
Gemensamt för alla åtgärdsprogram är att den enskilde elevens pedagogiska behov är styrande. 
 
Skolverket (2001) poängterar betydelsen av att arbetet med åtgärdsprogram måste ske under 
konstant uppföljning och utvärdering av de insatser som har nyttjats. I arbetet med 
åtgärdsprogrammet ska iakttagelser gjorda av föräldrar, elever, lärare och elevassistent 
synliggöras i sitt sammanhang med såväl skola som övrig verksamhet. 
  
2.6 Elevassistenten i behov av arbetsbeskrivning 
 
Agnesund (1995) uttrycker behovet av att varje elevassistent i sitt arbete ska ha sin egen 
arbetsbeskrivning. Den ska grunda sig på elevens åtgärdsprogram och utifrån dessa innehålla 
tydliga instruktioner om vilka uppgifter elevassistenten förväntas utföra. Arbetsbeskrivningen 
ska också fungera som bas för den utvärdering som samtliga berörda parter ska ta del av, 
såväl arbetsgivare som vårdnadshavare. Detta för att assistentens arbetsinsatser ska kunna 
analyseras och utvecklas. FUNKIS-utredningen (SOU 1988:66)  anser att det är 
kommunernas uppgift att i elevens åtgärdsprogram redogöra för det uppdrag som 
elevassistenten väntas utföra. Agnesund (1995) tydliggör rektorns ansvar att se till att 
arbetsbeskrivningen finns elevassistenten tillhanda.  
 
Gadler et al. (1999) understryker att en arbetsbeskrivning bör innehålla: 
 

• målet med assistansen för den enskilde eleven utifrån dennes 
åtgärdsprogram 
• vilken eller vilka elever elevassistenten skall arbeta med 
• när, hur och i vilken omfattning assistansen ska ges 
• vikareplan 
• plan för fortbildning 
• planeringstid för samarbete med lärare/arbetslag 
• aktuell förteckning över kontaktpersoner inom exempelvis 
habilitering, kommunens stödteam/resursteam, skolans 
specialpedagogiska avdelning eller SIH (Statens Institut för 
Handikappfrågor i skolan). (Gadler et al. 1999, s.17-18). 

 
2.7 Svårigheter som kan uppstå inom elevassistentens yrkesroll 
 
Att ge en elev hjälp behöver inte alltid skapa ett gensvar av tacksamhet utan kan många 
gånger också skapa irritation, hjälplöshet, svartsjuka, beroende och aggressivitet. I sådana 
situationer underlättar det om man själv vet var man står och hur situationen ska hanteras och 
bör enligt Gadler et al. (1999) därför förberedas. I arbetet som elevassistent träffar man och 
arbetar tillsammans med många olika grupper av människor; andra elever, olika sorters 
personal på skolan samt vårdnadshavare. I möten med alla dessa olika grupper och individer 
rekommenderas elevassistenter att vara klara över sin egen roll i förhållande till personerna i 
grupperna samt att de har klart för sig vad uppdraget som elevassistent innebär. Utan denna 
vetskap kan det bli svårt att hjälpa eleven till kunskap, självständighet och social utveckling 
(Gadler, 1997).  
  
Gadler et al. (1999) betonar också att elevassistans med tiden kan övergå till den sortens hjälp 
som bygger på elevassistentens egna behov, vilket medför att assistansen inte längre utgår och 
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relaterar till eleven. Resultatet blir att elevens utveckling missgynnas. Det är därför viktigt att 
som elevassistent tänka på att ens uppgift beskrivs som ”att vara hjälp till självhjälp” (Gadler 
et al.1999, s.14). Målet med assistansen är att eleven efter sin förmåga, ska klara sig själv så 
långt som möjligt. Assistansen ska leda till personlig tillväxt hos eleven, vilket betyder att 
assistenten ska arbeta för att eleven tar egna initiativ, har ett självständigt tänkande och 
möjligheter att ta konsekvenserna av sina egna val och fattade beslut. Detta är av prioritet för 
god assistans. Eleven blir i och med detta mindre beroende av sin omgivning. 
 
Citatet nedan visar på olika känslor som kan förekomma hos elevassistenter. 
 

I mötet med funktionshindrade kan människor bära omkring på 
många olika känslor och reaktioner som bland annat ger 
skuldkänslor och att då, ge hjälp, kan till exempel minska den 
känslan av skuld. Man kan vilja förbättra någons arbetsprestation, få 
uppleva tacksamhet, göra någon glad eller ge sitt eget liv mening. 
Det kan också handla om en önskan att kontrollera andra eller skapa 
beroende. (Gadler et al.1999, s.15). 

 
Det Gadler et al. (1999) betonar är att assistenten måste fundera och reflektera över sina egna 
känslor och skäl till att hjälpa. Att reflektera över attityder och värderingar i sina möten med 
personer som avviker från det ”normala” är en förutsättning för att kunna hantera de 
reaktioner som kan uppstå hos eleven. Att finna balansen mellan vad som är utvecklande 
självhjälp och passiviserande hjälp är svårt.  I vissa fall kan personer som får hjälp bli mera 
hjälplösa och beroende och därmed mindre självständiga. I andra fall kan personer bli mer 
upptagna med att tillfredställa och uppfylla omgivningens önskningar, vilket hos eleven kan 
skapa en känsla av att enbart duga på andras villkor.  
 
2.8 Samarbete 
 
För att elevens och elevassistentens välbefinnande och prestationer ska utvecklas och gå en 
god framtid till mötes krävs ett gott samspel mellan de båda parterna. Ett sätt att uppnå detta 
är regelbunden utvärdering av elevåtgärden samt att elever och föräldrar deltar vid rekrytering 
av elevassistent. Gadler et al. (1999), Lpo- 94, FUNKIS-utredningen (SOU, 1998:66) samt 
Jarl (1999) understryker vikten av föräldrarnas nära samarbete med skolan. Särskilt viktigt är 
samarbetet mellan hem och skola om eleven har funktionsnedsättningar av något slag. Jarl 
poängterar också att elevassistenten bör ha det vilande ansvaret gällande föräldrakontakten. 
Samarbetet mellan elevassistent och föräldrar påverkar elevens upplevelser av delaktighet och 
kontakt mellan människor. Om relationen inte fungerar menar Jarl att elevassistenten alltid 
ska försöka skapa en ny kontakt med föräldrarna. Ingvarsson, Parsmo och Spångberg (1998) 
tydliggör vidare att föräldrasamarbete inte stärks av att personalen engagerar sig för mycket i 
familjens eller elevens liv. Samarbetet ska befinna sig på en lämplig nivå där samtliga parter 
trivs. Vikten av positivt samarbete mellan personal och föräldrar betonas också. Med personal 
menar de all skolans personal, vilket elevassistenten är en del av.  
 
Om brister i någon av dessa relationer uppstår, försämras samarbetet och eleven är den stora 
förloraren. Gadler (1997) trycker därför på att det måste finnas någon slags kontinuerlig 
planering gällande alla elever, särskilt för dem som är i behov av särskilt stöd. Planeringen är 
till för att personal i sina olika roller ska veta vilket eller vilka mål man arbetar mot och vem 
som ansvarar för vad. Konsekvenserna blir annars att arbetet med eleven inte sker med en 
medveten strävan mot samma gemensamma mål. 
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2.9 Elevassistenten i behov av handledning och fortbildning 
 
Elevassistenter är ofta ensamma i sin yrkesutövning på skolan. Detta leder till att det är högst 
betydelsefullt för denna yrkeskategori att ha tillgång till handledning. Handledning kan vara 
att med någon professionell person på skolan få möjlighet att ventilera och diskutera frågor 
och känslor assistenten har när det gäller eleven och yrkesrollen. Frågor och funderingar kring 
elevens skolarbete behandlas ofta kort tillsammans med elevens lärare, men mer regelbunden 
och konkret handledning leder till utveckling och ofta bättre resultat. (Gadler, 1997). Gadler 
och Jarl (1999) betonar att elevassistenten behöver hjälp med att upprätthålla entusiasm och 
framtidstro för eleven, här är möjligheten att få tala med någon rörande eleven och andra 
skolsituationer en viktig hjälp.  
 

”Handledning är också ett instrument för utveckling, som kan ge 
feedback i ditt arbete, vilket visar sig att många saknar. Att med en 
utomstående få möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och att 
få en spegling av det samspel och eventuella låsningar som finns 
främjar utvecklingen för alla berörda parter.” (Ingvarsson et al. 
1998, s.112). 

 
FUNKIS-utredningen (SOU1998:66) poängterar dessutom hur viktigt det är att elevassistenter  
ges såväl handledning som ändamålsriktig utbildning samt fortbildning. Skola och rektor 
ansvarar för att elevassisten får fortbildning. Detta för ett bättre och effektivare resultat av den 
insatta elevåtgärden.  
 
2.10 Lagstiftning och styrdokument 
 
Elevassistentens roll  
I vår studie har vi för avsikt att utöka vår kunskap om elevassistenters yrkesroll och 
yrkesutövning. Ett steg mot ökad kunskap är att undersöka vilka lagar och styrdokument som 
gäller för elevassistenten. Elevassistenter ingår i skolans organisation och de är anställda av 
kommunen. Vilket medför att de i högsta grad är en yrkeskategori som ingår i skolans 
arbetslag och därmed också står under ledning av rektor. (Gadler et al. 1999). För 
elevassistenter gäller enligt vår tolkning därmed både Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 1998) samt Skollagen och skolans värdegrund och 
uppdrag (1985:1100). Stöd för detta finner vi även i skolans värdegrund och uppdrag ”Alla 
som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna 
läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot den”. (Utbildningsdepartementet, 1998). 

 
För elevassistentens del betyder detta ett ansvar och ett hänsynstagande till att vissa lagar och 
förordningar efterlevs. Elevassistenten blir således delansvarig i elevens undervisning och 
utveckling. Elevassistenten har därmed skyldighet att se till att ”Undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”(Utbildningsdepartementet, 1998) Sin 
anställning har assistenten och skolan även ”ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
anledningar har svårt att nå målen för utbildningen”. (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
I Skolans uppdrag ingår även ”att med hemmen främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. (Utbildningsdepartementet, 1998). 
För elevassistenten innebär detta ett ansvar att skapa och upprätthålla en god kontakt med 
elevens hem. Enligt Persson och Stenlo (2005) anställs ofta elevassistenter till beteendestörda 
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elever och i dessa fall ska elevassistenten också ”vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 
barnens fostran och utveckling”. (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Enligt riktlinjer i Lpo -94 gäller för samtliga anställda personer inom skolan att: 

”Alla som arbetar i skolan skall 
• medverka till att elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,  
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor,  
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och  
• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt, 
• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och  
• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande, 
• främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den 

sociala, kulturella och fysiska skolmiljön, 
• skall samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans 

kan utveckla innehåll och verksamhet” (Utbildningsdepartementet, 
1998). 

 
Skolans roll 
Det som för skolans del styrker uppdraget och en anställning av elevassistent är tillika att 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Samt att ”särskilda 
utbildningsformer bör anordnas för dem som till följd av sjukdom eller annat skäl inte kan 
delta i skolarbetet inom det offentliga skolväsendet”. (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisningen använda lärare som har en 
utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag får göras 
endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller om det finns särskilt skäl 
med hänsyn till eleverna. Detta innebär att det är skolans ansvar att se till att elevassistenter 
inte bedriver undervisning. Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot 
uppställda mål. Rektor har huvudansvaret för att detta sker. För att målen skall nås måste ett 
aktivt samspel och en nära kontakt finnas mellan skolans personal, elever och elevens hem 
samt det omgivande samhället. (Lpo, 1994). 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet vilar främst på internationella dokument och 
uppgörelser. I skolverkets skrift Överenskommet! (1999) tas fem internationella 
överenskommelser upp som ligger till grund för de nya läroplanerna. Vi finner att tre av dessa 
överenskommelser mer specifikt riktar sig till elever som är i behov av särskilt stöd och 
därmed också involverar elevassistenter. De tre överenskommelserna är FN: s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, konventionen om barnets rättigheter samt 
Salamancadeklarationen.  
 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
Deklarationens alla trettio artiklar kan sammanfattas och citeras med ”Alla människor äro 
födda fria och lika i värde och rättigheter”. (Skolverket, 1999, s.13). I en av artiklarna 
behandlas de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, denna innehåller allas rätt till 
undervisning och rätten att delta i kulturell verksamhet.   
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FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad Barnkonventionen 
”Barnkonventionen bygger på perspektivet att barnets bästa alltid ska komma i det främsta 
rummet.” (Skolverket, 1999, s.60). Konventionen innefattar barn och ungdomar upp till 
myndig ålder. Den handlar om ”den inneboende värdigheten hos alla människor och deras 
oförytterliga rättigheter, grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” (Skolverket, 1999, 
s.60). Barnkonventionen lägger tonvikten på barns basbehov samt skydd mot våld och olika 
former av utnyttjande. 
 
Salamancadeklarationen  
Salamancadeklarationen handlar om de principer, inriktningar och praxis som gäller vid 
framförallt undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Grundtanken är att förverkliga 
målen ”utbildning för alla” och ”skolor för alla”(Skolverket, 1999, s.117). Deklarationen 
uppmanar till lika utbildning för alla samt stöd till människor med funktionshinder. Man har i 
denna deklaration även funnit att integrerad skolgång är det mest effektiva sättet att bygga 
upp solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Deklarationen 
betonar att olikheter och mångfald hos elever och grupper är en tillgång och att skolan ska 
rymma alla barn utifrån deras intellektuella, fysiska, sociala, emotionella och språkliga 
förutsättningar. Inlärningen ska helt enkelt tillgodose samtliga barn individuella behov. 
 
Socialtjänstlagen – anmälningsplikt. Alla som arbetar inom skol- och utbildningsväsendet 
är enligt lag skyldiga att göra en anmälan till socialtjänsten om barn och ungdomar under 18 
år utsätts för fysisk eller psykisk felbehandling. 2003 infördes denna lag i skollagen.  Varje 
person som är verksam inom omsorger om människor med funktionshinder av något slag skall 
vaka över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Det räcker med 
en misstanke för att anmälningsskyldigheten inträder, och anmälan ska göras till den som är 
ansvarig för verksamheten. (Erdis, 2003). 
 
Sekretesslagen  
Sekretessen, eller tystnadsplikten, som innefattar skolan riktar sig mot den enskildes 
integritet. ”Sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas 
verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.” (Erdis, 2003, s.51). Inte på 
något sätt, vare sig muntligt eller skriftligt, får uppgifter om någon eller några elever lämnas 
ut till obehöriga. Sekretessen gäller mot enskilda personer och mot annan myndighet. Inom 
skolan finns olika grupper av personal och verksamheter, vilka omfattas av olika grader av 
sekretess. Till personalgrupper som arbetar med elevvård av olika slag, räknas bland annat 
åtgärder som stödundervisning, specialundervisning, särskild undervisning eller anpassad 
studiegång. Elevassistenter ingår i dessa elevvårdsgrupper. Inom dessa grupper gäller 
sekretess med rak skaderekvisit. Rak skaderekvisit förutsätter att uppgifter är offentliga men 
att de ibland kan vara hemliga. Sekrettesen i detta fall är inte så hård, men en så kallad 
skadeprövning måste genomföras för att kunna bedöma om den som uppgiften gäller eller att 
någon som står honom eller henne nära lider om uppgiften lämnas ut. (Erdis, 2003). 
 
2.11 Utbildning för elevassistenter 
 
För närvarande krävs ingen speciell utbildning för att bli elevassistent, men sedan den 1 juli 
2007 tillkom föreskrifter angående utbildning för elevassistenter. Detta enligt Skolverkets 
beslut om påbyggnadsutbildning (Skollagen, 11 kap. 19 §). Utbildningen har nationellt 
upprättad kursplan och för behörighet krävs att man fyllt 20 år, eller har slutfört utbildning på 
ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan. ”För att vara behörig att tas 
emot som sökande till en kurs/utbildning inom påbyggnadsutbildning ska den sökande dels 
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sakna eller ha brister i sådana kunskaper som kursen/utbildningen avser att ge, dels ha 
förutsättningar att följa undervisningen” (SFS 2002:1012 3 kap. 2§). Utbildningen avser svara 
mot de arbetsuppgifter som elevassistentens yrke förväntas innebära. En detaljerad 
beskrivning av utbildningens olika kursavsnitt finns att studera i bilaga 1.  
 
Skolverket sammanfattar i kursmålen att elevassistenten efter avslutad utbildning bör ha 
kunskaper om styrdokument och andra bestämmelser som styr verksamheterna. 
Elevassistenten bör även ha kunskaper om sin yrkesroll samt verksamheternas roll som 
stödjande miljöer för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. Assistenten ska ha 
kännedom om de olika verksamhetsområdenas bakgrund, utveckling och organisering samt 
känna till samhällets övriga stödformer och kommunal verksamhet. Utbildningen ska ge 
assistenten kunskaper om och kunna tillämpa regler för arbetsmiljö och säkerhet, samt ha 
kunskaper om ergonomi och kunna förebygga arbetsskador. Vid olycksfall bör elevassistenten 
kunna genomföra första hjälpen och hjärt- och lungräddning. Dessutom ska elevassistenten ha 
kunskaper om och erfarenhet av elevassistentens roll som stöd för elever och kunna diskutera 
och reflektera över såväl den egna som arbetslagets betydelse för elevens lärande och 
utveckling. Därefter ska elevassistenten kunna delta i planering, genomförande och 
utvärdering av åtgärder i samverkan med ansvariga pedagoger. (Internet 3). 

2.12 Tidigare studier kring elevassistenters yrkesroll 
 
Gadler skrev 1991 en C-uppsats, i sin studie från 1997 refererar hon till denna. Uppsatsen 
beskrev hur elevassistenter såg på sin yrkesroll. Studien visade att yrkesrollen upplevdes som 
oklar och att samhället inte var tydlig i vilka krav och förväntningar som fanns på 
elevassistentens uppdrag. Uppsatsen visade också att elevassistenterna hade varierade 
utbildningsbakgrund och anställningsår. Bara ett fåtal assistenter hade arbetsbeskrivningar 
och flertalet av elevassistenterna fungerade mer som speciallärare.  
 
Gadler (1997) beskriver också hur hon under åren 1993-1996 medverkade vid flera 
informationsträffar och föreläsningar kring elevassistentens yrkesroll. Vid dessa möten 
träffade hon cirka 600 elevassistenter. Utifrån deras erfarenheter sammanställde Gadler en 
förstudie och en preliminär bedömning av hur elevassistenternas egna uppfattningar om sina 
elevers behov av assistans, samt sin egen funktion och roll som elevassistent. Förstudien 
visade att det, sedan fem år tillbaka, blivit vanligare att nyanställda elevassistenter hade någon 
form av utbildning inom barnomsorg, barns utveckling eller annan pedagogisk utbildning. 
Gadler menade även att det skett en ökning av fortbildning inom yrkesgruppen, dock fanns 
mycket kvar att önska. Vidare skrev Gadler att de flesta elevassistenterna upplevde sin 
yrkesroll oklar samt att uppdragsgivarna, samhälle och kommun, var otydlig i sina krav och 
förväntningar på assistenterna. Många assistenter fick sköta sitt arbete genom att själva tolka 
vad som krävdes av dem vid det specifika tillfället utan att ha målet med insatsen klart för sig. 
 
När elevassistenterna i studien svarade på frågan: varför är du anställd? Visade det sig att flera 
svarade att det var för att eleven skulle ha det bra i klassen och känna sig trygg. Om eleven 
inte hade elevassistent skulle han eller hon inte klara skolarbetet. Några av assistenterna 
svarade också att arbetet för övriga i klassen inte skulle fungera om deras resurs inte fanns. 
Assistenter som arbetade med elever med rörelsehinder svarade att de fanns till för att eleven 
skulle få hjälp med det praktiska. Ett fåtal av assistenterna svarade att de fanns för att eleven 
skulle lära sig något, kunna införskaffa sig kunskaper. Endast några få av alla de assistenter 
Gadler hade talat med hade uppfattningen att deras anställning skulle vara kopplad till 
skollagen och kursplaner.  
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I förstudien uppdagas också att det inte tycktes förekomma någon rutin, där behovsanalys 
eller kartläggning utifrån elevens behov var grundläggande. Att behovsanalysen eller 
kartläggningen därefter innehåller vilka stödåtgärder som ska ligga till grund för hur eleven 
ska kunna uppnå skolans mål förekom inte heller i någon större utsträckning. Detta 
resulterade i att en övervägande del av elevassistenterna svarade att de inte heller hade tagit 
del av något åtgärdsprogram för ”sin” elev. Endast ett fåtal av alla elevassistenter hade fått 
någon slags arbetsbeskrivning. I de fall där arbetsbeskrivning fanns var de ofta så generellt 
skrivna att de inte fungerade som ett aktivt arbetsredskap. De flesta elevassistenterna arbetade 
därför utifrån de tider eleven/eleverna hade.  
 
”Många elevassistenter gav dessutom uttryck för att de” inte räknas med” som en i skolans 
personal, att de ofta blir bortglömda vid personalmöten och utvecklingssamtal som rektorer 
har med sin personal” (Gadler, 1997, s.24). Ett stort antal av assistenterna medgav att de inte 
hade någon organiserad planering med lärare utan att de ofta fick direktiv och instruktioner 
under pågående lektioner. Ett fåtal assistenter deltog i arbetslagen när de planerade den 
pedagogiska verksamheten på skolan. När det gällde fortbildning så fick flera assistenter 
erbjudande att medverka på fortbildning av allmän karaktär. Ett stort antal assistenter kände 
att de erbjöds för lite fortbildning av mer specifik karaktär. Kontakt och samarbete med 
hemmet upplevde de flesta elevassistenter som positiv och välfungerande. De flesta 
elevassistenter hade också någon arbetskamrat att vända sig till gällande frågor som rörde 
eleven. Samtalspersonerna kunde vara alltifrån skolchef, skolpsykolog och skolsköterska till 
klasslärare, specialpedagog och föräldrar. Dock var det endast ett fåtal elevassistenter som 
hade möjlighet till regelbunden handledning eller samtal. 
  
Persson och Stenlo (2005) har i sin studie bland annat studerat hur åtta rektorer och sex lärare 
ser på elevassistentens yrkesroll och arbetsuppgifter. Flertalet av elevassistenterna hade fast 
anställning i form av tillsvidareanställning, detta innebar att elevassistentarbetet inte längre 
kunde räknas till ett genomgångsarbete. Medelåldern bland assistenterna hade ökat och gav, 
enligt rektorerna, eleverna en bättre vuxenförebild. Majoriteten av elevassistenterna vid de 
representerade skolorna saknade pedagogisk utbildning och rektorerna i dessa skolor ansåg att 
pedagogisk utbildning visserligen var önskvärt, men inget krav. Rektorerna ansåg att 
personlig lämplighet och intresse för arbetet var viktigare än utbildning. Samtliga rektorer 
hade vetskap om att det fanns kurser som riktade sig till elevassistenter. Inom de 
representerade skolornas kommun saknades dock dessa kurser. 
 
Författarna skriver vidare i sitt arbete att den fortbildning som elevassistenter erbjuds är 
kortare kurser som behandlar den specifika elevens behov. Dock var fortbildning inte något 
som förekom kontinuerligt utan endast ett fåtal gånger. I frågan om handledning förekom, 
framkom det att handledning enligt rektorerna endast ges vid behov. Arbetsplan saknades i 
samtliga fall. Beskrivningen av elevassistentens främsta arbetsuppgift sedd ur rektorer och 
lärarens synvinkel beskrivs enligt Persson och Stenlo som en stöttande funktion till i första 
hand en elev, i andra hand till resten av klassen. Det pedagogiska ansvaret ligger hos läraren, 
medan den dagliga kontakten med vårdnadshavare anser tillhöra elevassistenten. Större delen 
av de intervjuade personerna ansåg att elevassistentens yrkesroll var otydlig och svår att 
definiera. Samtliga lärare ansåg att en arbetsbeskrivning från ledningen skulle underlätta 
samarbetet mellan samtliga parter. När det gällde planeringstid och information till 
elevassistenterna visar studien att tid och ekonomi är de bidragande faktorerna till att detta 
ofta uteblir. Dock hade cirka hälften av de undersökta skolorna någon form av utvärdering av 
elevassistentens arbete. Alla lärare och rektorer ansåg att elevassistenterna fick den 
information de behövde för att kunna utöva sitt yrke. 
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I en studie av Thorup och Thorup (2006) fann vi ytterligare ett försök till att beskriva 
elevassistentens yrkesroll sedd ur elevassistentens perspektiv. Vi har valt att redovisa studiens 
resultat eftersom vi antar att vår studies resultat kommer att ha vissa gemensamma 
beröringspunkter med denna.  Syftet med studien var att försöka förstå hur ett antal 
elevassistenter upplevde sin yrkesroll. Dessa var författarnas frågeställningar: 
 

•Att utifrån elevassistentens perspektiv förstå hans/hennes 
nuvarande situation kring arbetsuppgifter, roll i arbetslaget, 
nätverkstillhörighet, tillgång till fortbildning och handledning.  
•Att utifrån elevassistentens perspektiv, beskriva relationerna mellan 
elevassistenten och elev, klasslärare, föräldrar, övriga elever och 
skolpersonal.  
•Att tolka och beskriva de möjligheter och hinder som 
elevassistenten upplever i sin yrkesroll. Thorup och Thorups (2006 
s.9). 
 

I sin studie intervjuade Thorup och Thorup (2006) tolv elevassistenter från sex olika 
kommuner. Resultatet visade att elevassistenterna upplevde sin yrkesroll oklar och att 
mängden av arbetsuppgifter var stor. Många av elevassistenterna upplevde dessutom att de 
fick ta en stor del av det pedagogiska ansvaret för eleven eller klassen. Fortsättningsvis 
sammanfattar författarna att elevassistenterna själva beskrev sin yrkesroll som flexibel. Det 
var alltid elevens behov som fick styra. Handledning och hjälp fick elevassistenterna främst 
från specialpedagoger och ansvariga lärare. Samtliga elevassistenter upplevde att de blev 
bättre i sin yrkesroll efter utbildning av något slag. Gemensamt för alla intervjuade assistenter 
var enligt avsaknaden av arbetsbeskrivning. I vissa fall förekom någon form av muntlig 
överenskommelse mellan rektor och elevassistent. Undersökningen visar att det var relativt 
vanligt att elevassistenterna gjorde egna arbetsbeskrivningar.  
 
Slutligen anser Thorup och Thorup (2006) att elevassistentens vardag styrs och påverkas av 
avsaknaden av arbetsbeskrivning. Elevassistentens tidigare utbildning och personliga 
erfarenheter samt den relation elevassistenten har till övrig personal påverkar yrkesrollens 
utformning. En tydlig arbetsbeskrivning torde höja elevassistentens yrkesstatus samt 
underlätta tillgängligheten av fortbildning. 
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3. Metod 
 
I följande avsnitt beskriver vi hur vi gått till väga för att samla information och vilka 
vetenskapliga metoder vi valt att använda för att kunna besvara vårt syfte. Genom litteraturens 
hjälp har vi kunnat reda ut olika definitioner kring olika begrepp som uppfattning, 
fenomenografi, kvalitativa studier samt intervjuer. Intervjuerna har gett oss en uppfattning av 
hur relationen mellan lärare och elevassistent kan vara samt hur dessa uppfattar 
elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning. Vi beskriver kort vad en intervjuguide är och 
vad man bör tänka på vid genomförandet av intervjuer. I avsnittet kommer vi även att 
beskriva hur urvalet av undersökningspersoner gått till samt eventuella bortfall.  
  
3.1 Medvetande och uppfattning 
 
Vår studie grundar sig på olika personers uppfattningar om samma företeelse; elevassistentens 
yrkesroll och yrkesutövning. Personerna vars uppfattningar vi är intresserade av är lärare och 
elevassistenter. Vår studies ändamål baserar sig därmed på andra personers medvetande om, 
eller erfarenhet om, samt deras uppfattningar av den specifika företeelsen. ”Att vara medveten 
om” något förklaras i Svensk synonymordbok (1992) med orden; ”ha vetskap om, vara invigd 
i, känna på sig, inse innebörden, vara vid sans, få kunskap om något.” (Svensk 
synonymordbok, 1992, s.517). Till ordet ”uppfattning” finner vi följande synonymer: åsikt, 
begrepp, föreställning, tankesätt, intryck av, sätt att se, tro, övertygelse, tolkning, tydning och 
förstånd. (Svensk synonymordbok, 1992, s.923).  Alexandersson (2003) förklarar ordet 
”medveten” med: ”Det är genom världen vi känner oss själva, vi är i världen.” 
(Alexandersson 2003, s.54). Vad innebär det då att vara medveten? Enligt Alexandersson 
(2003) erfar vi människor företeelser och skeenden först när de innehar en mening och 
innebörd för oss. Medvetandet träder in när erfarenheter omvandlas till kunskap. Enkelt 
uttryck är medvetande en bearbetad upplevelse som ger en uppfattning om något eller någon.  
 
3.2 Fenomenografi – forskning om uppfattningar 
 
För att utveckla förståelsen och forskningen kring personers uppfattning väljer vi att 
presentera ett filosofiskt forskningsbegrepp; fenomenografi. Termen fenomenografi 
grundades 1981 av Marton och är en sammansättning av orden fenomenom – ”det visar sig” 
och grafia – ”att beskriva något/någon med ord eller i bild”. Fenomenografin beskriver det 
som visar sig för vårt medvetande. Fenomenografin riktar sig mot vad den erfarna kunskapen 
som vi människor bär på innehåller. Den uppmärksammar hur människan uppfattar och erfar 
avgränsande aspekter i världen. (Alexandersson 2003). Fenomenografi som 
forskningsbegrepp bedriver studier på andra människors erfarenheter och uppfattningar 
genom att reflektera över dem. Marton och Booth (2003) Detta innebär att vår studie kommer 
att inspireras av den fenomenografiska forskningen. Gemensamt för den fenomenografiska 
forskningen är att den 
 

utgår från att människor har olika uppfattningar av företeelser och 
objekt i världen. […] Människor gör sedan olika analyser och 
erhåller olika kunskap om dessa företeelser och objekt. 
Fenomenografins forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter – 
dvs. variationer i uppfattningar som resultat.(Alexanderson,1994, 
s.120). 
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3.3 Kvalitativ metod och intervju 
 
För att få svar på vårt syfte måste vi sätta oss in i och skapa en djupare förståelse för 
uppfattningar av en företeelse. Genom att göra det använder vi en kvalitativ metod. Några av 
de metoder som den kvalitativa forskningen använder sig av är observationer, intervjuer samt 
text- och bildanalyser.   
 
Den kvalitativa intervjun har som målsättning att upptäcka ännu icke kända företeelser, 
egenskaper eller innebörder hos någonting. Här handlar det om att försöka upptäcka det som 
sker, snarare än att bestämma omfattningen av någonting som på förhand redan är bestämt 
(Starrin, 1996). Vår studie har för avsikt att belysa elevassistenters och lärares uppfattningar. 
Detta är för oss en icke känd företeelse och därför anser vi att kvalitativ intervju kan hjälpa 
oss att ge relevanta fakta.  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att intervju är en teknik som bygger på frågeställningar 
som har för avseende att samla information om något. Med en intervju menar de ett personligt 
samtal där den som intervjuar/frågeställaren och den intervjuade/svararen möts personligen. 
Intervjuer kan även genomföras via telefonsamtal och mejl. Kvalitativa intervjuer innehåller 
frågor som ger den intervjuade personen mer utrymme att svara med egna ord. Kvale (1997) 
påtalar dessutom vikten av att frågorna vid en kvalitativ intervju bör vara lätta att förstå, korta 
och befriade från akademisk jargong. 
 
3.4 Intervjuguide 
 
För att kunna åstadkomma en positiv och samtalsliknande intervju följer vi Kvales (1997) 
rekommendationer gällande formulering av frågorna efter en intervjuguide. Detta innebär, att 
skriva en kort lista med ett fåtal frågeområden och utifrån dessa områden sedan samtala i en 
friare form. Kvale poängterar att en intervjuguide kan innehålla en del frågor, men de ska vara 
väl valda och omsorgsfullt formulerade. En intervjuguide som är präglad av få frågor och 
frågeområden förutsätter att den som intervjuar är påläst, samt har ett klart och tydligt syfte. 
Genom att använda oss av en intervjuguide får intervjuer en mer djupgående och 
samtalsliknande karaktär. Detta leder ofta till att tydligare åskådliggöra de intervjuades 
personliga uppfattningar om den utvalda företeelsen. 

 

3.5 Sammanfattning av metod 
 
Sammanfattningsvis innebär vårt syfte en studie om andra människors medvetande och 
uppfattningar. Det vill säga bearbetade upplevelser om en enskild företeelse. För att kunna 
reflektera över de olika uppfattningarna inspireras vi av fenomenografiska resonemang. I 
likhet med vår studie uppmärksammar fenomenografin enskilda uppfattningar som vi 
människor bär på och vad de innehåller. För att skapa en djupare förståelse av uppfattningar 
som för oss inte är kända, använder vi oss av den kvalitativa metoden och dess intervju. 
Intervjuerna har vi utformat genom att använda en intervjuguide, detta eftersom den hjälper 
oss att få en samtalsliknande och mer djupgående intervjusituation. 
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3.6 Urval av undersökningspersoner  
 
Inför våra intervjuer bistod vår kontaktperson på Luleå kommun oss med mejladdresser och 
telefonnummer till samtliga rektorer inom kommunen. Av dessa visade det sig att högst antal 
anställda elevassistenter fanns i grundskolans senare år. Detta gav studien en lagom stor 
undersökningsgrupp. Sundén var vänlig nog att på förhand informera rektorerna verksamma 
inom år sju till nio om vår studie. Med stöd av kommunen antog vi att studien skulle få ett 
bättre gensvar och högre prioritet. Därefter mejlade vi själva till de utvalda rektorerna.  Av de 
kontaktade rektorerna hörde endast ett fåtal av sig, och alla skolor hade inte heller 
elevassistent i tjänst. Trots upprepande påminnelser till rektorerna drabbades vår studie av ett 
stort bortfall. 
 
De rektorer som tog sig tid att svara oss bistod med såväl elevassistent som ansvarig lärare. 
Mängden intervjupersoner uppgick innan intervjuerna till åtta personer.  Av de representerade 
lärarna fick dock två förhinder. Vi har av den orsaken genomfört intervjuer med två lärare och 
fyra elevassistenter. Dessa personer är samtliga verksamma i grundskolans senare år inom 
Luleå kommun.  
 
Elevassistenterna som vi intervjuade hade alla varierad erfarenhet inom yrket, någon hade 
arbetat som elevassistent i flera år, medan en enbart arbetat i någon vecka. Av de intervjuade 
lärarna var det en som arbetade med elevassistent för första gången, den andra hade något mer 
erfarenhet. 
 
3.7 Analys och genomförande 
 
För att kunna analysera våra intervjuer har vi låtit oss inspireras av den fenomenografiska 
analysmetoden. Enligt Alexandersson (1994) handlar en fenomenografisk studie om att ur 
intervjuer urskilja uppfattningar och beskriva eventuella avvikelser i dessa. Redan under 
själva intervjun kan en första tolkning av svaren göras. Därefter delas analys och 
tolkningsarbetet in i fyra faser. Varje fas har ett speciellt syfte. I den första fasen letar 
forskaren efter väsentliga uttalanden för att kunna avtäcka kvalitativa skillnader och likheter i 
intervjusvaren. Alexandersson fortsätter den andra fasen med att jämföra och beskriva 
skillnaderna och likheterna. Många gånger framträder ett mönster och svaren kan börja 
kategoriseras. I den tredje fasen anser Alexandersson att kategorierna fastställs i 
beskrivningskategorier. Kategorierna sammanställs och placeras i sin helhet i ett utfallsrum. 
Detta innebär att den innebörd som den intervjuade har gett uppfattningen återges och 
sammanställs i en gemensam struktur. Slutligen skriver Alexandersson att det är i 
utfallsrummet och därmed fas fyra, som grunden för en analys och ett resultat uppträder 
(Alexandersson, 1994). 
 
Vi har beaktat lagen om etisk prövning av forskning, SFS 2003:460, som gäller vid intervju. 
De intervjuade har därför fått information om studiens syfte, samt vetskap om hur studien ska 
presenteras. Inledningsvis kontaktade vi våra intervjupersoner via mejl och/eller telefon.  
Efter personernas medgivande beslutade vi intervjutillfälle. Ingen av de tillfrågade ville bli 
inspelade, varför vi kom överens om att föra minnesanteckningar. På grund av situationer som 
vi ej kunnat råda över har personliga intervjuer inte alltid kunnat genomföras. Intervjuerna har 
i dessa fall, på de tillfrågades förslag eller begäran, skett via mejl. Övriga har helt fallit bort. 
Antal mejlade intervjuer i studien uppgår till två stycken. De intervjuer, vilka har varit av 
personlig karaktär, har genomförts individuellt och i närvaro av oss båda, samt på 
intervjupersonens egen arbetsplats. Vi har båda bidragit till att få samtalsliknande intervjuer. 
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Vi bestämde dock i förväg att en av oss skulle inneha huvudansvaret och vara den mer 
drivande i intervjun, medan den andre antecknade. Detta i avsikt för att 
undersökningspersonen inte skulle känna att vi tappade fokus från henne eller honom. 
 
I de intervjuer som skett via mejl har vi delvis frångått intervjuguidens sammansättning, detta 
eftersom det i en skriven text är svårt att ha för öppna frågor. I mejlen har vi istället använt 
oss av ett frågeformulär där frågorna är indelade i kategorier och följer en viss ordning. Vi har 
i formuläret försökt specialisera frågornas innehåll och efterlikna dessa med vår intervjuguide.  
Nackdelen med de mejlade intervjuerna var att den samtalsliknade dialogen och det 
personliga förtroendet mellan oss och de intervjuade gick förlorad. Eventuellt resulterade 
detta i att viktig information gick förlorad. 
 
Efter samtliga intervjuer har vi omedelbart färdigställt minnesanteckningarna. Därefter har vi 
inför resultatet arbetat igenom varje intervju och dess svar. Svaren har vi jämfört med 
varandra och sedan sammanställt dem i olika kategorier. Eftersom vi i vårt syfte vill veta hur 
lärare och elevassistenter uppfattar samma företeelse blir vårt ändamål med studien att rikta 
sig mot deras uppfattningar av detta. Efter att ha kategoriserat, jämfört och analyserat 
intervjusvaren har vi tolkat och reflekterat över dessa och sammanställt dem i ett resultat. För 
att koppla resultatet av studien till vårt syfte har vi gjort en sammanfattning av resultatet. 
 
I vår diskussion har vi försökt att analysera vårt resultat genom att dra paralleller till tidigare 
studier, metod och genomförande.   
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4. Resultat 
 
I följande avsnitt presenteras resultatet av våra totalt sex intervjuer med elevassistenter och 
berörda lärare. Vi har valt att sammanställa intervjusvaren i kategorier som vi anser berör vårt 
syfte och vår bakgrund. Kategorierna behandlar tidigare erfarenhet, elevassistentens yrkesroll 
och yrkesutövning, arbetsbeskrivning, lagar och styrdokument, fortbildning, relation och 
samarbete med läraren. Vi är medvetna om att det kan vara komplicerat att särskilja vissa 
kategorier från varandra, eftersom flera av dem integrerar i kategorin elevassistentens 
yrkesroll och yrkesutövning. Resultatet presenteras här i två olika delar, först 
elevassistenternas uppfattning och därefter lärarnas uppfattning. 
 
 I ett försök att levandegöra texten och styrka vårt resultat har vi valt att i den löpande texten 
lägga in citat från de intervjuade.  För anonymitetens skull har vi valt att inte specificera de 
olika svarscitaten. I vår studie anser vi att genusperspektivet inte har någon större betydelse 
för vårt syfte, därför framkommer det inte heller om de intervjuade är män eller kvinnor. 
 
4.1 Elevassistenternas uppfattningar 
 
Tidigare erfarenhet hos elevassistenten 
Tidigare erfarenhet och utbildning är hos elevassistenterna väldigt varierande. Allt från 
utbildad arbetsterapeut, Rehab-assistent, personlig assistent, vårdare, barnskötare, ledare inom 
handikappidrott till flerårig arbetserfarenhet av olika sorters arbete som inte kräver utbildning. 
En av elevassistenterna har även arbetat som obehörig lärare. Gemensamt för alla är att de har 
arbetat inom yrken av omhändertagande karaktär.  
 
Uppfattning av yrkesroll och yrkesutövning 
Samtliga elevassistenter anser att deras yrkesroll och yrkesutövning i första hand går ut på att 
vara ett stöd och en trygghet för eleven. I de fall som elevassistenten har en utåtagerande elev 
finns även den påpassande rollen, eller som en assistent uttryckte det ”polisrollen, jag ska se 
till att eleven håller sig på lektionen och se till att inget händer”. I sin yrkesutövning anser 
även assistenterna att de har uppgiften att hjälpa eleven att komma igång och fokusera på 
skolarbetet. Tre av assistenterna säger att uppdraget består av ”att hämta och transportera min 
elev till klassrummet”. En av elevassistenterna har dessutom till uppgift att hämta eleven till 
skolan.  Alla elevassister anser sig vara en vuxen- och god moralisk förebild. Flertalet av 
assistenterna har inte något yrkesmässigt krav på att eleven ska uppnå kunskapsmålen. Tre av 
assistenterna har dock personliga mål, att eleven ska ha godkänt i kärnämnena. ”Jag har inget 
krav på mig att eleven ska klara godkänt, men själv strävar jag efter det. Dessutom brukar jag 
sätta upp mindre delmål inför varje lektion, detta för att eleven själv ska se att den 
åstadkommer något”. Det krav som finns från högre instans är att eleven ska fungera i sociala 
sammanhang inom skolan.  
 
En av huvuduppgifterna som alla elevassistenter anser sig ha är att upprätthålla en god och 
fungerande kontakt med hemmet. Detta styrks av den allmänt vedertagna roll som många av 
dem anser sig finns inom deras förväntade yrkesroll. ”Läraren har överlåtit nästan all kontakt 
med hemmet till mig, eftersom jag har hand om eleven hela dagen.” De assistenter vi varit i 
kontakt med anser att de har en välfungerande och regelbunden kontakt med hemmet. En av 
dem tycker att språkförbistringar ibland ställer till med svårigheter. Trots att kontakten anses 
god är det ofta endast en av föräldrarna som står för majoriteten av kontakten. ”Kontakten 
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med föräldern är nästan daglig, jag pratar alltid med mamman. Vi diskuterar om något bra 
eller dåligt har hänt under dagen”.  
 
Själva yrkesrollen uppfattas av elevassistenterna som oklar, i den bemärkelsen att ingen har 
fått konkreta direktiv inför sitt uppdrag. Arbetet fortlöper allt eftersom och informationen, om 
vad och hur något ska uträttas, är inte alltid den bästa. Dock känner alla elevassistenter sig 
behövda och att de gör en god insats. Relationen mellan rektor och elevassistent uppfattas av 
assistenterna som bristfällig. Många gånger anses dock elevassistentens insats av 
skolledningen vara en kostnadsfråga och en sista åtgärd. Resultatet av detta är att yrket ingiver 
låg status och en känsla hos elevassistenten av att vara utanför och åsidosatt. ”Tidigare var jag 
heltidsanställd, nu norpar de av mina timmar och sparar in på min tjänst.” ”Jag får ofta höra 
att jag kostar pengar,” Avsaknad av framtidsbestämd anställning skapar också en osäkerhet 
och en känsla av att vara särbehandlad från övrig personal. Ofta erhåller elevassistenten någon 
form av muntligt avtal, som utlovar arbete mellan augusti till juni. ”I dagsläget vet jag inte hur 
det blir till hösten, vet att jag förmodligen kommer att vara arbetslös i sommar.” 
 
Vidare anser sig elevassistenterna att deras yrkesroll känns aningen lättare än lärarens, detta 
tack vare att de ofta slipper det yttersta ansvaret över eleverna. På frågan om elevassistenterna 
anser sig få överta lärarrollen är svaren något svårtolkade. ”Jag håller ofta i genomgångar för 
min elev i ett grupprum på sidan om, men det är läraren som säger vad jag ska ta upp.” En av 
assistenterna anser att lärarens ansvar är otydligt, vilket skapar osäkerhet i den egna rollen. 
”Jag har tidigare arbetat som springvikarie och tycker att läraren ofta lämnar över 
huvudansvaret till mig.” Andra assistenter får utforma en egen planering och sätta upp egna 
mål med elevens undervisning. Dessa anser att de faktiskt tar pedagogens ansvar i den 
bemärkelsen att de många gånger undervisar såväl den egna som andra elever.  Gränsen 
mellan stöttande funktion och lärande funktion är därför hårfin.  
 
Elevassistenterna tycker att lärarna är tacksamma över att få hjälp och stöd med en eller flera 
av sina elever. Ofta får de höra att eleven gjort framsteg sedan de anställdes. ”Jag får ofta 
kommentarer från lärare och hem att det är stor skillnad på eleven, det känns bra att få 
bekräftelse på sitt arbete.”  Samtidigt som elevassistenterna anser att deras arbetsinsats 
uppskattas, finns hos någon av dem känslan av att inte fullt ut tillhöra arbetslaget.  ”Jag tror 
att de flesta lärare tycker att jag har ett viktigt arbete, men en del ser nog ner på oss 
elevassistenter, vi har lägre rang.”  
 
 
Arbetsbeskrivning 
Samtliga elevassistenter saknade skriftlig arbetsbeskrivning. Muntliga arbetsbeskrivningar har 
förekommit för två av assistenterna. ”Första dagen fick jag muntligt veta av rektorn vad jag 
skulle göra.”  ”Jag har ingen plan eller arbetsbeskrivning, stora brister finns. Jag har bara 
skrivit på tystnadsplikten.” ”Jag har fått en muntlig beskrivning av rektor, föräldrar och 
lärare.” Flera av assistenterna efterlyste bättre information om sitt uppdrag och mer konkret 
handledning. ”Många gånger uppstår det situationer som jag inte vet hur jag ska hantera, på 
grund av informationsbrist.” Information om eleven och svåra situationer är något som 
samtliga assistenter anser kunde bli bättre. I dag får elevassistenten mycket knapphändig 
introduktion och får därefter själv skapa en egen bild av eleven och dess problem.  ”Jag tycker 
att informationen inför arbetet och om eleven varit bristfällig, jag hade gärna velat veta mera.” 
”Ofta får jag snabbt klura ut egna lösningar om saker som jag inte har en aning om.” 
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Lagar och styrdokument 
Ingen av elevassistenterna har fått information om vilka lagar eller styrdokument som gäller 
för dem. ”Lagar och styrdokument? – Ingen aning!” Samtliga hade dock kunskap om 
tystnadsplikten. Några av elevassistenterna tycker sig dock ha en uppfattning om vad som 
gäller. ”Jag tror att jag vet vad som gäller, som för övrig personal.” 
 
Fortbildning  
Den fortbildning som de elevassistenter vi kommit i kontakt med har enbart några få fått ta 
del av enstaka föreläsningar. De enstalka föreläsningarna har behandlat de svårigheter 
assistentens elev har. ”Jag har varit assistent för en elev med Asperger och fick då vara med 
på en föreläsning som behandlade detta.” Fortbildning är inte vanligt förekommande, detta 
inser vi när en av de intervjuade berättar att han deltog i en utbildning senast för tre år sedan. 
En av assistenterna anser att man själv måste ta för sig om man ska få fortbildning. Ingen av 
elevassistenterna hade vetskap om att det numera finns en påbyggnadsutbildning specialiserad 
för elevassistenter stadgad av Skolverket.  
 
Relation och samarbete med lärare 
Alla elevassistenter anser sig ha god relation till elevens lärare och specialpedagog. ”Min 
relation till de flesta lärare är bra, vi söker upp varandra om det är något som vi vill prata om.” 
Ett tecken på god relation är ärlighet, en av assistenterna har fått höra ”du gör ett bra jobb, 
men du har nästan ett hopplöst fall”. I sitt samarbete med läraren tycker assistenterna att de 
utbyter information, tips och råd. Rent planeringsmässigt anser sig elevassistententerna stå 
helt utanför, den utformar läraren ensam och i samarbete med andra pedagoger. Däremot sker 
en mindre konversation om hur arbetsuppgifter kan anpassas till eleven. Ofta räcker tiden inte 
till för några samtal, gällande utvärdering av eleven, utvärdering är istället något som dagligen 
sker successivt. Utvärdering av elevassistentens arbete uppfattas därför som tudelat. Alla 
utvärderas i olika grad muntligt. En av assistenterna svarar ”Ja, mitt arbete utvärderas 
muntligt vid elevvårdskonferensen”.  
 
För personlig utvärdering samt handledning av elevassistentens arbete saknas resurser och 
prioritet. Många av assistenterna har dock en eller några lärare samt specialpedagoger som de 
kontaktar mer regelbundet. En av elevassistenterna berättar att handledning även förekommer 
från skolpsykolog och andra elevassistenter. Eftersom samtliga elever har mer eller mindre 
kontinuerlig kontakt med en specialpedagog ger detta en naturlig kontakt även för 
elevassistenten. All handledning och större delen av samarbetet kommer därför från 
specialpedagogerna. Handledning, tips och råd får elevassistenterna enbart efter egen 
förfrågan och engagemang. ”Det är alltid upp till mig att ta reda på saker, handledningen 
skulle därför kunna bli bättre.”  
 
4.2 Lärarnas uppfattningar 
 
Uppfattning om elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning 
I det stora hela anser sig lärarna inte veta särskilt mycket om vare sig elevassistentens 
yrkesroll eller yrkesutövning. De efterlyser därmed tydligare direktiv. Dock tycker lärarna sig 
se att elevassistenten har en stöttande funktion, som ska se till att eleven fungerar i 
klassrummet eller i sitt skolarbete. Båda anser att assistenterna inte ska undervisa, men de är 
väl medvetna om att detta ändå förekommer. ”Egentligen kan jag inte redogöra för 
assistentens uppgifter, men de är helt klart stöttande, inte undervisande.” Eftersom 
elevassistenten har en närmare kontakt med eleven är det naturligt att assistenten också sköter 
större delen av kontakten med hemmet. En av lärarna är inte mentor till eleven och har 
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därmed ingen kontakt med hemmet. Den andra läraren anser att kontakten med hemmet har 
blivit betydligt bättre sedan elevassistenten tillsats. Ofta har skolan och elevassistenten enbart 
nära och regelbunden kontakt med en av elevens vårdnadshavare. Kontakten är i dessa fall 
nästan daglig.  
 
Lärarna anser att elevassistenten bör närvara vid konferenser och möten för att få största 
möjliga information. Dessutom anser de att assistenten ingår i arbetslaget, frånvaro från 
personalmöten och planering skapar distans och segregation. Trots detta tycker en av lärarna 
att det nära samarbetet med elevassistenten gör att informationen ändå kommer fram. Lärarna 
ser stor positiv utveckling på eleven sedan elevassistent tillsattes. Hjälpen kunde i samtliga 
fall ha satts in tidigare. Lärarna tycker att det är beklagligt att ekonomi får styra insatserna så 
pass hårt som det gör. Dessutom anser lärarna att det är beklagligt att elevassistentens 
arbetsvillkor inger en känsla av otrygghet.  
 
Uppfattning om arbetsbeskrivning 
Ingen av lärarna har vetskap om det existerar någon arbetsbeskrivning. En av lärarna tror att 
det finns en muntlig information från rektorn. Dessutom anser en av lärarna att elevassistenten 
borde få bättre bakgrundsfakta om eleven, detta för att underlätta arbetet. Ingen av lärarna har 
heller vetskap om assistenterna har fått ta del av elevens åtgärdsprogram. 
 
Styrdokument och lagar som gäller för elevassistenten 
Lärarna vet inte om det förekommer någon större skillnad i styrdokument och lagar angående 
elevassistentens uppdrag mot deras eget. Uppfattningen är dock klar när det gäller att 
elevassistenten inte har det yttersta ansvaret samt att de inte är lika hårt bundna att nå 
styrdokumentens mål.  
 
Elevassistentens fortbildning 
Lärarna anser att elevassistenter ska ha tillgång till fortbildning av något slag. Huruvida 
elevassistenten bör vara pedagogiskt utbildad eller ej, beror helt och hållet på elevens behov. 
Båda lärarna menar att elevassistenten gärna bör vara äldre och ha något års arbetserfarenhet. 
En av lärarna anser att ”elevassistenternas tidigare utbildning kompletterar min pedagogiska 
utbildning”. ”Fortbildningen för elevassistenten borde väl vara som för oss lärare.”  
 
Relationen och samarbete med elevassistent  
Båda lärarna tycker sig ha en god relation och ett bra samarbete med elevassistententerna.   I 
samarbetet ingår inte alltid gemensam planeringstid, trots detta anser lärarna att det inte 
påverkar vare sig samarbetet eller relationen. ”Ofta kommer elevassistenten in till mig och 
frågar efter planeringen, sen pratar vi igenom om hur vi kan anpassa arbetsuppgiften till 
eleven.” Alla elevassistenter beskrivs som ansvarstagande och intresserade. De intervjuade 
lärarna tycker sig ha fått en resurs som både hjälper och lyfter dem i sitt dagliga arbete. ”Jag 
kan ägna mig mer åt undervisningen istället för konflikter med en elev som har svårt att 
hantera klassrumssituationen.” Dock säger de båda att det är bra men synd att elevassistenten 
som yrkesroll existerar. Alla elevassistenter de stött på har utfört ett tappert arbete. 
 
En av de intervjuade lärarna gav förslaget att elevassistenter sinsemellan borde träffas och 
utbyta erfarenheter. Detta kunde dessutom vara statushöjande. 
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5. Sammanfattning av resultatet 
 
Hur uppfattar elevassistenter och lärare sin relation till varandra? 
Studiens resultat visar att relationen mellan lärare och elevassistent anses god och 
välfungerande. Dock anser både lärare och elevassistenter att det borde vara obligatorisk för 
elevassistenten att delta vid konferenser och andra möten inom skolans verksamhet. Detta för 
att information om elev och verksamhet ger ett bättre åtgärdsresultat. 
 
Lärarna var mycket positiva i sin inställning till relationen gentemot elevassistenten. De ansåg 
att samarbetet fungerar bra, samt att tips och råd ofta diskuteras och utbyts i dialogen med 
elevassistenten. 
 
Vilka uppfattningar har lärare och elevassistenter om elevassistentens yrkesroll och 
yrkesutövning? 
 Lärarnas uppfattningar om elevassistentens yrke var positiv. Elevassistenten ansågs ha en 
stöttande och hjälpande yrkesroll. Tydliga riktlinjer för vad en elevassistent skulle utföra 
kunde dock ingen av de intervjuade lärarna ge.  
 
Lärarna tryckte hårt på att elevassistenternas yrkesroll och yrkesutövning inte innefattade 
undervisning.  
 
Elevassistenterna uppfattade sin yrkesroll som något otydlig, men ansvarsmässigt lättare än 
lärarens. Arbetet handlar i första hand om att stötta och hjälpa eleven i skolan. I 
yrkesutövningen ingår det även att ansvara över att eleven befinner sig på lektionerna och inte 
ställer till med bråk. 
 
Både lärare och elevassistenter ansåg att det är elevassistenten som bör ha regelbunden och 
god kontakt med elevens hem.   
 
De intervjuade elevassistenterna insåg att de i sin yrkesroll inte ska undervisa eleven eller 
eleverna. Dock ansåg de att de i sin yrkesutövning ofta axlar denna roll. Gränsen mellan 
hjälpande och undervisande roll är hårfin. 
  
Vilka styrdokument och lagar gäller inom elevassistenters yrkesutövning?  
Ingen av de intervjuade personerna hade fått någon information om vilka lagar och 
styrdokument som elevassistenten lyder under. Tystnadsplikten var dock för samtliga 
självklar.  
 
Övrigt 
Samtliga elevassistenter saknade en skriftlig arbetsbeskrivning, några av dem hade fått en 
muntlig genomgång av rektorn på skolan. 
 
Elevassistenterna efterlyste bättre handledning och utvärdering, detta för att i sin 
yrkesutövning kunna utvecklas och prestera bättre. Den handledning som förekommer i dag 
kommer främst från specialpedagogerna och känns inte tillräcklig. En förbättring av 
handledning och ökad fortbildning anses av assistenterna kunna ge en känsla av ökad 
självkänsla och en lättare arbetssituation. 
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Assistenterna uppfattar att de, som elevåtgärd, av skolledningen anses vara en kostnadsfråga 
och en sista åtgärd. Resultatet av detta kan bli att elevassistentyrket får låg status och att 
assistenten ofta bär på en känsla av att vara åsidosatt och utanför den övriga verksamheten.  
 
Den fortbildning som elevassistenterna erbjöds var bristfällig och saknade ofta specifik 
karaktär. Ingen av de intervjuade hade vetskap om att det numera finns en utbildning för 
elevassistenter stadgad av Skolverket.  
 
Slutligen finner vår studie stöd i tidigare studiers resultat angående elevassistentens yrkesroll 
och yrkesutövning. Den totala uppfattningen av yrkesroll och yrkesutövning hos 
elevassistenter är otydlig och i behov av förbättring och förändring.  
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6. Diskussion 
 
Vi antar att vårt yrke kan komma att innebära ett samarbete med en elevassistent. Inför detta 
uppdrag känner vi att denna studie har givit oss en inblick i elevassistentens rättigheter och 
skyldigheter. Enligt Gadler (1997), Persson och Stenlo (2005), Thorup och Thorup (2006) 
uppfattas elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning som oklar och utan direktiv. I vår 
studie finner vi att elevassistentens situation har förändrats väldigt lite sedan dessa studier 
gjordes samt sedan begreppet först nämndes i slutet av 1960-talet. Vårt resultat visar att vare 
sig lärare eller elevassistenter helt kan redogöra för elevassistentens yrkesroll och 
yrkesutövning. Begreppet elevassistent är i dag vanligare än för fyrtio år sedan, trots detta 
finns heller inga riktlinjer i lagar och styrdokument. Utifrån studiens resultat är det 
egendomligt att elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning inte är grundligt fastlagd.  
 
Problemet med elevassistentens otydliga yrkesdirektiv resulterar enligt studien i den ständigt 
återkommande bristen på arbetsbeskrivning. I bestämmelsen om åtgärdsprogram från 
Skolverket finns rekommendationer om krav på arbetsbeskrivning. Eftersom kunskap och 
information om elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning i lagar och styrdokument är 
bristfällig, leder detta till en splittrad yrkesutövning och oklar yrkesroll. Då kravet på 
arbetsbeskrivning från Skolverket enbart är en rekommendation, och lagar och styrdokument 
är otydliga, måste elevassistenten själv göra egna tolkningar av hur arbetet ska utföras. 
Samtliga elevassistenter som vi intervjuat saknade en skriftlig arbetsbeskrivning, några av 
dem hade fått muntliga direktiv från skolans rektor. 
 
Skolverket (2001) skriver att ”all berörd personal skall utarbeta åtgärdsprogram för elev i 
behov av stöd”. För att detta ska efterlevas krävs att all personal får ta del av elevinformation 
och eventuella tidigare åtgärdsprogram. Efter de genomförda intervjuerna är det märkligt att 
elevassistenterna i studien inte fått ta del av ”sin elevs” åtgärdsprogram. Hur ska dessa 
assistenter veta hur de ska förhålla sig till eleven och dess svårigheter? Samtliga 
elevassistenter efterlyste dessutom bättre handledning och information om såväl elev som 
skolans verksamhet.  Detta för att de ansåg att de skulle kunna göra ett bättre arbete som i 
slutändan gagnar såväl elev som skola. En utförlig och lagstadgad skriftlig arbetsbeskrivning 
skulle kunna innehålla riktlinjer om regelbunden handledning och utvärdering, samt tydliga 
besked om vad som förväntas av elevassistenten i sin yrkesroll. Detta skulle innebära att  
assistenternas egna tolkningar av yrkesutövningen skulle sammanföras mot en mer gemensam 
riktning. 
 
De otydliga direktiven kring assistentens yrke medför enligt elevassistenterna en känsla av 
brist på respekt från skolledningens sida. Eftersom inget lagstadgat krav på skriftlig 
arbetsbeskrivning till elevassistenten finns, har rektorn stort tolknings- och handlingsutrymme 
och får därmed möjlighet att lämna en relativt stor arbetsbörda åt sidan. Till viss del anser vi 
att det bör ligga i rektorns intresse att bättre föra in och informera assistenten om verksamhet 
och elev. Elevassistent som åtgärd är många gånger en ekonomisk fråga och ses ofta som en 
sista hjälpåtgärd. Studiens resultat väcker hos oss tankar om att sparandets fokus läggs på fel 
resurser i detta fall. Att avlägga tid och pengar i en ordentlig arbetsbeskrivning samt 
tillhörande utvärdering, torde gagna ekonomin och skolans utveckling på längre sikt. 
 
Ytterligare ett problem som bristen på arbetsbeskrivning medför är de bristfälliga 
fortbildningar som i dag erbjuds elevassistenter. Att inte ha möjlighet till utveckling inom sitt 
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yrke kan vara en bidragande orsak till sänkt personligt självförtroende och yrkesstatus. Därtill 
kommer även den viktigaste aspekten; elevens utveckling och chans till att lyckas. Om 
elevassistenten inte får den information och utbildning som elevens svårigheter kräver, hur 
ska då elevassistenten lyckas i sitt uppdrag? Professionell hjälp och guidning är ett måste. I 
dag erbjuds assistenterna hjälp av främst specialpedagoger, därefter elevens föräldrar och i 
vissa fall elevens läkare.  Skolledningen glömmer plikten ”att varje elev har rätt till likvärdig 
utbildning” och till detta krävs utbildad personal. De elever som behöver det största stödet får 
tillgång till personal med stor variation av utbildning. Att sätta mer fokus på fortbildning av 
elevassistenter torde leda till en bättre kvalité på elevåtgärden.  Här känner vi oss positiva till 
utbildningen för elevassistenter som Skolverket (Skollagen, 11 kap 19 §) utformat. Kursernas 
innehåll känns högst relevant och svarar mot många av de brister inom elevassistentyrket som 
vår studie funnit existerar.  
 
Intervjusvaren från lärarna och elevassistenterna var i vår studie jämförelsevis relativt lika. 
Det som skilde dem åt var uppfattningen om undervisning. Lärarna var noga med att 
poängtera att elevassistenten inte ska undervisa. Elevassistenterna var något mer försiktiga i 
sina uttalanden, kanske för att de stundvis känner att de undervisar. En skriftlig 
arbetsbeskrivning skulle erbjuda direktiv om vad som gäller vid undervisning. Eftersom 
skollagen anser att all undervisning, i så stor grad detta är möjligt, ska utföras av pedagogisk 
utbildad personal, måste en elevassistent antingen ges utbildning eller avstå från att undervisa. 
Både Gadler och FUNKIS-utredningen trycker på att elevassistenten inte får överta 
undervisningen, denna tillhör lärarens yrkesroll. Idag är gränsen mellan stöd i undervisning 
och undervisning alltför otydlig. 
 
Av resultatet kan man utläsa ett genomgående tema nämligen att de elevassistenter som har 
någon form av tidigare pedagogisk erfarenhet tenderar att, mer än andra, ta del av lärarrollen. 
Detta gör de troligtvis omedvetet och självmant. I dessa fall förlorar eleven den stöttande 
funktionen och får ytterligare en lärarroll att ta hänsyn till. Tidigare erfarenhet och 
arbetsbeskrivning färgar elevassistenternas nuvarande yrkesutövning. Eftersom yrkesrollen 
som elevassistent är otydlig tolkar vi det som att assistenterna vänder sig till sin tidigare 
erfarenhet och mer tydliga yrkesroll. Bristen på arbetsbeskrivning leder återigen till 
personliga tolkningar och olika problemlösningar. 
 
Ett gott samarbete mellan skola och hem är alltid viktigt, kanske ännu viktigare när eleven har 
funktionsnedsättningar. När en elevassistent tillsätts får denna ofta bättre kontakt, med såväl 
elev som elevens hem, än ansvarig lärare. Vår studie visar att elevassistenterna ofta har det 
yttersta ansvaret i kontakten med hemmet. Detta sköter de väl och är inget som vi på något 
sätt kritiserar. Dock undrar vi över var tar lärarens roll i dessa situationer vägen? Leder detta 
till att lärarens roll blir otydlig eller mindre viktig? Och finns det problem med att assistenten 
nästan tar över hemkontakten från läraren? Elevassistenter som många gånger saknar 
arbetsbeskrivning och enbart har visstidsanställning bör kanske inte ha den grundläggande 
hemkontakten. Detta eftersom assistenten eventuellt inte finns kvar inom skolverksamheten 
nästkommande termin. Detta kan skapa otrygghet hos hem och elev och tilliten till skolan 
sätts på spel. Därefter kan en för god kontakt mellan förälder och elevassistent leda till att 
assistenten får ta för stort ansvar över den enskilda eleven och dess svårigheter. Sedan kan 
också en för bra hemkontakt innebära att elevassistenten slutligen får en för stor pedagogisk, 
och även undervisande roll. Slutligen kan en stor och odelad hemkontakt innebära att 
elevassistenten blir för känslomässigt engagerad och tillsammans med hemmet tar elevens 
parti mot lärare och skola. Dessa dilemman ger en reflektion över hur rollen och 
hemkontakten mellan elevassistent och lärare ska fördelas. Ansvaret för eleven bör fördelas 
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mellan hem, assistent och lärare. Lpo -94, Gadler och FUNKIS-utredningen trycker på vikten 
av samarbete med hemmet för elevens utveckling och trygghet, dock leder avsaknad av 
arbetsbeskrivning för elevassistenter, till stora bryderier. 
 
Av studiens resultat kan man utläsa att bristen på skriftlig arbetsbeskrivning, regelbunden 
handledning och utvärdering komplicerar elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning. Våra 
verksamma elevassistenter ute i landet förtjänar bättre. Genom ett radioprogram (Sveriges 
Radio P1 080504) har vi förstått att yrket och utövningen i dagsläget är under utredning. 
Skolverket har nämligen inlett en undersökning som ska klargöra och fastställa vilka 
arbetsuppgifter som tillhör elevassistentens yrke. Detta gör att vi hyser hopp till framtiden. 
 
Metod och genomförande 
Inför de intervjuer vi genomfört ställdes vi inför vissa urval, dessa utfördes efter rådande 
förhållanden. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat vårt resultat. Exempelvis har vi 
under vår studie upptäckt att tendenser till en osäkerhet och en otydlighet kring hanteringen 
runt elevassistenter existerar. Detta har medfört att det i vissa fall varit svårt att nå fram till 
rektor och få medgivande till intervjuer med vissa elevassistenter. Vi har personligen inte fått 
möjlighet att kontakta alla elevassistenter. I somliga fall har vi fått en känsla av att vissa 
skolor inte vill avslöja rådande situation. Dock har vi förstått att det troligtvis handlar om 
känslig information. Detta väckte vår nyfikenhet ytterligare och det vore intressant att följa 
upp i framtiden. Rör det sig om eventuella tjänstefel, drabbas i slutändan eleven och detta är 
mycket allvarligt. 
 
Att göra ett urval och utföra vår studie i grundskolans senare år inom Luleå kommun kändes 
som en bra avgränsning, delvis för att dessa år berör vår personliga yrkesutövning. I efterhand 
inser vi att bredden på intervjupersoner blivit större om vi även inkluderat gymnasieskolan. 
Antalet elevassistenter var dock svårt att fastställa eftersom deras anställningsavtal ständigt 
varierar. Dessutom kunde vi heller inte förutse de svårigheter och det bortfall som vår studie 
drabbades av. I de intervjuer som vi personligen genomförde anser vi att samtalen kändes äkta 
och förtroendeingivande. I dessa intervjuer fick vi också de mest utvecklade svaren. Vi förstår 
att det i de mejlade intervjuerna är svårt att nå fram till intervjupersonen samt göra frågorna 
rättvisa. Vi eftersökte mer utvecklande svar, men inser att våra frågor kanske inte var utförliga 
nog. Slutligen anser vi att intervjuerna givit oss ett tillräckligt underlag för att kunna besvara 
vårt syfte och få en uppfattning om rådande situationer.   
 
För att kunna analysera och tolka våra intervjuer har vi inspirerats av den fenomenografiska 
analysmetoden. Detta eftersom vi genom den metoden tolkar och analyserar andra människors 
uppfattningar om något eller någon. Reliabiliteten i vår studie baseras på att våra 
undersökningspersoner, lärare och elevassistenter, förstått och kunnat förmedla sina 
personliga uppfattningar till oss. Risken med studien kan vara att undersökningspersonerna 
missförstått innebörden i våra frågor. Detta eftersom dessa syftar till att beskriva en rådande 
företeelse såsom den visar sig för undersökningspersonerna och vi därmed saknar 
vetenskapliga bevis för att saken verkligen förhåller sig så. Därför valde vi att i vårt resultat 
citera de intervjuade personerna och dela in svaren i olika kategorier. Detta för att det ska bli 
möjligt att följa våra tankegångar och göra en egen tolkning om vår analys är rimlig. 
 
Vi har under studiens gång upplevt en svårighet med att finna tidigare och högre vetenskaplig 
forskning och litteratur inom vårt område. Utbudet är minst sagt begränsat och detta har 
komplicerat vår studie något. Vi är medvetna om att Gadler kan uppfattas ha en hög 
framtoning i vår studie, men eftersom Gadler är en av de ledande inom området, blir hennes 
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tidigare studier och tankegångar en bas att utgå ifrån. Vår studie finner stöd i andra personers 
tidigare studier, samt hos myndigheter och i förordningar.  
 
Vi upplever att vår studie har god validitet och därmed svarar mot vårt syfte och våra 
forskningsfrågor. Personligen tar vi med oss nya erfarenheter som berör ämnet elevassistent. 
Erfarenheterna kommer att berika vår kontakt och vårt samarbete med såväl elevassistent, 
elev och dess föräldrar. 
 



   

 - 31 -

 
7. Fortsatt forskning 
 
I vår studie har syftet varit att undersöka hur lärare och elevassistenter uppfattar 
elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning. Under studiens gång har nya forskningsfrågor 
väckts. Framförallt har frågor väckts angående rektorns ansvar och arbete kring 
elevassistenten. 

• Hur uppfattar rektor elevassistentens roll och utövning? 
• Vad kan rektor bidra med för att göra elevassistenternas situation annorlunda? 
• Är rektor klar över sin egen insats i frågor kring elevassistenter och deras uppdrag? 

 
Studien har även belyst föräldrarnas betydelse för elevassistentens roll och utövning. Även 
inom detta område har frågor väckts.  

• Hur medvetna och engagerande är föräldrarna i elevassistentens arbete? 
• Hur är förståelsen hos föräldrarna, inser de att val av elevassistent påverkar barnets 

skolgång? 
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Bilaga 1 Kursavsnitt i utbildningen för elevassistent 
 
Att arbeta som elevassistent behandlar styrdokument och den värdegrund som präglar dessa. 
Kursen tar upp frågor kring arbetslag, olika yrkesfunktioner och arbetsuppgifter samt 
arbetsmiljö och säkerhetsfrågor. Dessutom behandlas samverkan med föräldrar och med 
personal från närliggande verksamhetsområden. 
Att möta elever med funktionsnedsättningar belyser olika funktionsnedsättningars praktiska, 
sociala och pedagogiska konsekvenser. Utifrån en helhetssyn på barns och ungdomars 
utveckling och lärande problematiseras elevassistentens yrkesroll. I kursen ingår ett 
självständigt fördjupningsarbete kring en specifik funktionsnedsättning. 
 Elevers miljöer handlar om barns och ungdomars olika livsvillkor. Kursen behandlar de 
samhälls- och omvärldsförändringar som kan ha betydelse för barns uppväxt, villkor och 
utveckling samt utvecklingen inom det handikappolitiska området. I kursen tas olika 
funktionsnedsättningar upp liksom tänkbara orsaker till varför barn och ungdomar benämns 
som elever i behov av särskilt stöd. 
Elevens lärande och utveckling behandlar den pedagogiska verksamheten samt hur olika 
arbetssätt och metoder kan stödja elevers delaktighet, lärande och utveckling. I kursen ges 
inblick i det specialpedagogiska kunskapsområdet med avseende på elevers varierande 
förutsättningar och behov av individuellt anpassade insatser. Kursen tar också upp den vuxnes 
betydelse och ger möjlighet till reflektion och diskussion kring förhållningssätt och bemötande. 
Kommunikation och möten behandlar elevers kommunikativa uttrycksformer och 
mellanmänskliga möten. I kursen ingår teorier om kommunikation och om hur 
kommunikation mellan människor påverkas av olika faktorer. Kursen behandlar också 
möjligheter och hinder i kommunikationen med utgångspunkt i olika funktionsnedsättningar. I 
kursen betonas vikten av god kontakt och samverkan med elever, föräldrar och andra vuxna. 
(Internet 3) 
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Bilaga 2  (Mejlade intervjufrågor) 
 
Frågor till dig som arbetar som elevassistent: 
 
Hur länge har du arbetat som elevassistent? 
Vad har du för utbildning och/eller  tidigare erfarenheter? 
 
Elevens bakgrund 
Har din elev ett åtgärdsprogram? -Vilka behov har din elev? 
Tycker du att du har fått tillräckligt med bakgrundsfakta om eleven. Exempelvis om den har 
någon diagnos eller andra problem? 
Får eleven annan hjälp av exempelvis specialpedagog, eller annan personal? 
Ser du någon skillnad på eleven mot i början av ditt arbete? Vilka? 
 
Hemkontakt 
Har du god kontakt med elevens hem? 
Har ni ett fungerande samarbete och hur ser detta i så fall ut? 
 
Yrkesroll och yrkesutövning 
Hur skulle du beskriva din yrkesroll och yrkesutövning? 
- Beskriv en vanlig arbetsdag. 
Känner du att det finns några för- och nackdelar med ditt yrke? I så fall vilka? 
Finns det uppgifter i din yrkesutövning som du anser är svåra? 
  
Arbetar du med fler elever än ”din”? 
Har du fått någon arbetsbeskrivning?  
– Har du fått denna muntligt eller skriftligt och av vem? 
 Tycker du att du får den handledning du behöver? 
– Vem ger den? – Är det något du vill förändra? 
 
Utvärderas ditt arbete?  
Får du någon form av fortbildning? 
Vilka mål har du personligen med ditt arbete?  
 Känner du att du ibland får ta lärarens ansvar? 
-I vilka situationer uppstår i  så fall detta?  
 Vet du vilka lagar och förordningar ditt arbete styrs av?  
- Känner du att du vet hur du ska förhålla dig i alla situationer du stöter på? 

 
Samarbete 
Hur upplever du att lärare och övrig personal i skolan ser på ditt arbete?  
Tycker du att du är duktig på att samarbeta med andra? 
- Finns ett samarbete mellan dig och lärarna? – Hur ter sig detta? 
Finns det ett samarbete mellan dig och övrig personal?  
 
Vem är din chef? 
Brukar du tala med någon/Har du någon att ventilera dina känslor med?  
Känner du dig delaktig i hela arbetet runt eleven? 
Om din bäste vän tänkte söka jobb som elevassistent, vilka råd skulle du då ge honom/henne? 
Övriga kommentarer som du vill dela med dig av: 
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Bilaga 3 (mejlade intervjufrågor) 
 
Frågor till dig som arbetar som lärare: 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
Vad har du för erfarenhet av elevassistenter?  
 
Elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning 
Vem är elevassistentens chef? 
Kan du redogöra för assistentens yrkesroll och yrkesutövning?  
Vem informerar assistenten om dess uppgifter? 
Har elevassistenten en arbetsbeskrivning? – Vem har utformat den? 
 
Anser du att eleven i fråga har utvecklats sedan assistent tillsattes? 
Har ditt arbete påverkats av assistenten? Om ja, på vilket sätt? Om nej, förklara. 
Arbetar assistenten med en eller flera elever?  
Utvärderas elevassistentens arbete? 
 
Bör elevassistenter ha någon form av pedagogisk utbildning? 
Hur ställer sig du till fortbildning av elevassistenter? Hur ställer sig skolan? 
Anser du att det händer att skolan ofta anställer en elevassistent istället för en extra 
specialpedagog? 
Vet du vilka lagar och styrdokument som gäller för elevassistenten? 
 
Kontakt med hemmet 
Hur är din kontakt med hemmet? –Har den förändrats sedan assistenten började? 
Vet du hur kontakten är mellan elevassistent och hem? 

 
Samarbete 
Låter du elevassistenten ta del av dina planeringar? –Ni ska påbörja ett nytt arbetsområde, hur 
förhåller ni er då till eleven med elevassistent?  
Upplever du assistenten som en del av arbetslaget? –Deltar assistenten vid möten, 
utvecklingssamtal och konferenser?  
Anser du att elevassistenten får den information den behöver från dig och er arbetsgivare?  
- Får elevassistenten ta del av elevens åtgärdsprogram? 
Anser du att elevassistenten är intresserad av att inhämta information som rör eleven? 
Vet du om elevassistenten har tillgång till handledning? 
 
Kan du personligen  tänka dig att arbeta som elevassistent? 
 
Övriga kommentarer du vill dela med dig av: 
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Bilaga 4 Intervjuguide 
 
Frågeområden till elevassistenten 
 
Tidigare personliga erfarenheter 
 
Elevens bakgrund 
 
Hemkontakt 
 
Samarbete och kontakt med övrig personal 
 
Din uppfattning av din yrkesroll och yrkesutövning 
 
Lagar och styrdokument 
 
Fortbildning, handledning, utvärdering 
 
Övriga kommentarer som du vill dela med dig av: 
 
Frågeområden till läraren 
 
Tidigare personliga erfarenheter 
 
Elevinformation 
 
Hemkontakt 
 
Samarbete och kontakt med övrig personal 
 
Din uppfattning om elevassistentens yrkesroll och yrkesutövning 
 
Lagar och styrdokument 
 
Fortbildning, handledning, utvärdering 
 
Övriga kommentarer du vill dela med dig av: 
 


