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”Allt i allo” 
En kvalitativ och kvantitativ studie av elevassistenternas yrkesroll 
 
English title 
A qualitative and quantitative study of the student assistant's professional role 

 
 
Abstrakt 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur några elevassistenter upplever sina 
arbetsvillkor och hur deras uppdrag på skolan ser ut. Studien belyser även om och hur 
mycket elevassistenterna har fått vidareutbildning inom sin yrkesroll och om de 
upplever att de elever de stöttar uppfattar skolan meningsfull. De forskningsfrågor som 
jag har besvarat i min studie handlar om vad som utgör elevassistentens uppdrag på 
skolan och inom vilka utvecklingsområden elevassistenten anser sig behöva för att 
förbättra deras uppdrag som elevassistent. Respondenterna i studien svarar även på om 
elevassistenterna upplever att de har rätt förutsättning att arbetar för en inkluderande 
verksamhet och i slutet frågar jag vilken form av stöttning som efterfrågas av 
elevassistenterna. För att genomföra denna studie har jag använt mig av både en 
kvalitativ och en kvantitativ metod där både enkätfrågor och intervjuer har använts. Jag 
har fått in enkätsvar från 18 respondenter och intervjuat två elevassistenter där samtliga 
är fördelade mellan fem olika grundskolor inom årskurs 7–9. Resultatet skiljer sig åt 
beroende på vilken skola man arbetar på. Det visar även på att behovet av mer stöttning 
och förståelse från övrig personal inom verksamheten gentemot elevassistenterna är 
stort. 
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1 Inledning 
 
I mitt examensarbete på specialpedagogprogrammet har jag valt att undersöka 
elevassistentens yrkesroll och deras arbete för en inkluderande verksamhet. Jag har 
arbetat  i grundskolan i sex år, framförallt på högstadiet. Under mina yrkesverksamma 
år inom skolan har verksamheten strävat mot att vara en skola för alla, det vill säga en 
inkluderande verksamhet. Vi är alla olika och vi lär oss på olika sätt och detta är 
anledningen till att skolan alltid måste individanpassa elevernas skolgång. Genom att 
individualisera undervisningen ska det finnas plats för alla elever. Jag anser att elevers 
olikheter skall ses som en positiv egenskap och skolan har ett ansvar att bygga på 
elevens styrkor. Elevers olikheter på skolan har snarare lett till en ökning av 
elevassistenter i verksamheten. Salamancadeklarationen fastslog 1994 begreppet 
inkludering vilket innebär att undervisningen sker inom klassrummets ram (Svenska 
unescorådet, 2006). 
 
Den svenska skolan har varit omdebatterad under många år i rad och har varit en av 
politikernas viktigaste samhällsfrågor. Enligt Socialstyrelsens rapport (2010) är en 
lyckad skolgång en stark skyddsfaktor för att inte bli drabbad av psykiska och sociala 
problem i livet (Social rapport 2010).  
 
Sverige har arbetat hårt för att höja lönerna för lärarna men även höja statusen för yrket 
vilket resulterat till att yrket blivit mer attraktivt. För att få en skola att fungera är det 
inte enbart lärarna som bidrar till en fungerande verksamhet. En yrkesgrupp som inte 
uppmärksammas på samma sätt, men som arbetar i verksamheten är elevassistenter. 
Elevassistenter är en viktig resurs på skolan som ofta är kopplad till en elev eller klass 
där det finns en NPF-diagnos (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), eller för att 
underlätta för eleven att nå kunskapsmålen. Deras insats på skolan är främst att 
inkludera eleverna utifrån deras behov in i verksamheten och skapa en skola för alla 
oavsett förutsättningar. En elevassistent, eller en resursperson har även samarbete med 
lärare och föräldrar, vilket ingår i deras arbetsuppgifter.  
 
En sökning på ”elevassistent” på Arbetsförmedlingens platsbank den 10 juni 2019 
frambringade 158 träffar. I flera annonser står det att gymnasial utbildning är en 
kvalifikation samt att erfarenhet av att arbeta med barn är en merit, Dock saknades 
tydlig kravspecifikation (Arbetsförmedlingen, 2019).  
 
I en studie som utfördes av Nilholm (2007) sändes en enkätundersökning ut till samtliga 
kommuner i riket med elever som var i behov av särskilt stöd. I deras studie 
framkommer att 70 % av Sveriges skolor använder elevassistenter när svårigheter 
uppstår i en klass eller kring en elev.  
 
Min studie kommer att belysa elevassistentens perspektiv på sitt arbete och undersöka 
om de får nåfgon utbildning som är direkt kopplad till deras yrkesroll. Mitt antagande är 
att elevassistenterna vill ha en klarare och tydligare bild av sin arbetsbeskrivning och en 
vilja att få vidareutbildning inom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). 
Förhoppningsvis kan studiens resultat bidra till en större förståelse för yrkesrollen, 
främja deras arbetssituation, samt ett bättre samarbete med specialpedagogen och övrig 
personal.
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2 Bakgrund 

Enligt läroplanen för skolan (Lgr11) har elever rätt till stimulans och ledning under sin skoltid 
och en del elever kan ha behov av särskilt stöd. Det är skolans uppdrag att tillgodose elever med 
särskilt stöd, oavsett om de har någon diagnos eller inte (Lgr 11). Vidare är det rektorns ansvar att 
se till att elever utreds för att se om de är i behov av särskilt stöd. Detta görs efter att extra 
anpassningar för eleven inte har räckt till som stöd för undervisningen. Utifrån min erfarenhet 
brukar lärarna uppmärksamma en elev som inte uppnår kunskapskraven till elevhälsan som i sin 
tur tar ett beslut om att utreda om eleven har rätt till särskilt stöd. Visar utredningen att eleven 
behöver särskilt stöd skall verksamheten ta fram ett åtgärdsprogram, som är en skriftlig 
dokumentation som visar vilken form av särskilt stöd eleven behöver för att uppnå 
kunskapskraven. Skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd är insatser av mer 
ingripande karaktär, såsom kontakt med speciallärare/specialpedagog under en längre tid, 
placering i en särskild undervisningsgrupp eller en elevassistent som stödjer eleven i hens 
skoldag (Skolverket, 2014). 
  
Skolinspektionen (2017) gjorde en tillsynsrapport där de granskade landets skolor regelbundet för 
att se att pedagoger följer de lagar och regler som finns i verksamheten. Tillsynen sker i två olika 
former, prioriterad tillsyn eller bastillsyn. I bastillsyn tittar skolinspektionen på hur utbildningen 
genomförs, hur skolenheterna styrs av rektorn samt hur skolorna lever upp till kraven om 
elevernas trygghet i deras lärmiljö. Den prioriterade tillsynen riktas till de skolenheter där 
Skolinspektionen bedömer att det finns en risk att eleverna inte får den utbildning de har rätt till 
och därmed granskas hur skolenheten ger eleverna stöd för att eleverna ska kunna uppnå 
kunskapskraven. I Skolinspektionens tillsynsrapport (2017) visade att 72 % av alla granskade 
grundskolor som har genomgått prioriterad tillsyn hade någon form av brist. Rapporten kunde 
även se brister i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Tillsynen tittade närmare 
på två olika former. Det första var bastillsyn och det andra prioriterade tillsyn. När det kom till 
den prioriterade tillsynen gällande skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 
uppgav 34 % av grundskolorna brister inom detta område. Rapporten kunde se brister inom de 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan som exempelvis arbetet med trygghet, 
studiero och åtgärder mot kränkande behandling.  
 
2.1 Elevassistent  
Den svenska skolan har genomgått förändringar av olika läroplaner. Läroplanen, (Lgr 69) var 
riktlinjer till skolan med fokus på det framtida samhället, medan (Lgr 80) och (Lpo 94) fokuserar 
på det samtida samhället och en målstyrd skola, det vill säga “mål att uppnå” och “mål att sträva 
mot”. I och med den förändringen behövde skolan ändra sitt sätt att arbeta. Förr var det vanligt 
med små undervisningsgrupper där eleverna som hade någon form av svårighet fick delta. Idag 
arbetar Sveriges skolor så att alla elever ska ha möjligheten att gå i vanlig klass och vara 
delaktiga tillsammans med sina klasskamrater. I och med förändringen började skolor ta in stöd i 
klassrummet som kallades för resurs och som hade till uppgift att få en eller flera elever att nå 
målen (Wallerstedt, 2014). 
 
Wallerstedt, (2014) skriver att det finns många namn för den som har till yrke att vara stöd. Dessa 
kan vara vuxenstöd, stödperson, elevassistent, resursperson eller klassresurs. Innehållet i arbetet 
kan skilja sig men alla arbetar gemensamt för att tillgodose eleverna (Wallerstedt, 2014). 
Definitionen av elevassistent enligt Dehlin (1997) en form av personligt stöd eller pedagogisk 
medhjälpare. Denna elevassistent kan vara knuten till en viss elev i behov av särskilt stöd eller en 
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klass. De elever som får detta stöd på skolan är ofta elever med fysiska funktionshinder, 
inlärningssvårigheter eller någon form av en NPF-diagnos (Gadler, 1997). 
 
All personal har rätt som anställd att få rätt arbetsbeskrivning av skolans rektor. Detta går under 
lagen om anställningsskydd där denna tydlighet är viktig för båda parterna, i arbetsrollen men 
även för kommande löneförhandlingar (SFS 1982:80). Parviainen (2011) skriver i JHL:s handbok 
för elevassistenter om beteckningen ”allt i allo” där de menar att beteckningen beskriver bredden 
på de sysslor som hör till elevassistentens vardag (Parviainen, 2011). När arbetsgivaren 
formulerar sin beskrivning som ”allt i allo” så kan det i praktiken menas att elevassistenterna blir 
tvungna att göra vad som helst så som kaffekokning, sköta ärenden eller hjälpa till i 
caféverksamheten. Detta kan leda till att mängden av arbetsuppgifter kan bli orimliga. Enligt 
handboken får en arbetstagare vägra utföra arbetsuppgifter som inte täcks av elevassistentens 
arbetsavtal. Detta kan bidra till en konflikt (Parviainen, 2011). 
  
2.2 Utbildning av elevassistent 
Då gymnasieutbildning är en kvalifikation när individer söker ett arbete som elevassistent är det 
intressant att se vilket utbud samhället har för utbildningar inom rollen. 
Vill människor utbilda sig till elevassistent så erbjuder Komvux ett program som ingår i 
barnskötare och elevassistent. Utbildningen ger personen möjlighet att skapa en trygg och 
stimulerande vardag för barn i deras vardag (Hermods, 2019). Utbildade barnskötare arbetar ofta 
inom förskolans verksamhet medan individer som elevassistent arbetar inom grundskolans 
verksamhet. Personen som väljer att studera till elevassistent har som uppgift att ge stöd att 
hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationssvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika 
typer av funktionsnedsättningar (ibid). Kurser som individer läser på programmet barn-och fritid 
är specialpedagogik 1, lärande och utveckling, pedagogiskt ledarskap eller barns lärande och 
växande. SVOK som står för svensk vård & kompetensutveckling är en skola i Stockholm som 
erbjuder ett program som heter elevassistent. De har skolor i Solna, Flemingsberg, Västerås, 
Falun och Malmö och erbjuder både distanskurser samt kurser på skolan (ibid). Utbildningens 
längd består av 900 gymnasiepoäng där det innefattar ett grundpaket och sedan läser personen 
400 gymnasiepoäng i fördjupning. I grundpaketet ingår kurser så som hälsopedagogik, 
kommunikation, lärande och utveckling, specialpedagogik 1, pedagogiska teorier och praktiker, 
pedagogiskt ledarskap etc. De fördjupningskurser personerna väljer till för 
elevassistentprogrammet innefattas av specialpedagogik 2, barns lärande och växande och 
pedagogiskt arbete (ibid).  
 
2.3 Styrdokument 
Sveriges skolor styrs av olika styrdokument, lagar och regler. Skolans styrdokument, det vill säga 
de regler som gäller för skolans verksamhet, är skollagen, förordningar, kursplanen och 
läroplanen. Dessa är obligatoriska att följas. I skollagen 1 kap. 2 § framgår det att utbildningen 
för barn och ungdom skall vara likvärdig och skolan ska ta hänsyn till elever i behov av särskilt 
stöd:  

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd (SFS 
1985:1100). 
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Sverige har en vision av att skapa en skola för alla, men hur ser det ut i dagens skolor? Enligt 
studien som utfördes av Skolverket (2008) visade rapporten att styrdokumentet utgår från ett 
relationellt sätt men att skolor utgår från individkaraktäristika i bedömningar av elevers 
svårigheter. Det råder en viss skillnad mellan praktik och retorik på skolor runt om i Sverige. 
 
2.4 Inkludering 
Nilholm (2006) skriver att begreppet inkludering introduceras i relation till elever i behov av 
särskilt stöd. En förenkling av begreppet är att dessa elever ska vara delaktiga i skolan. En elev 
har rätt att vara olik normen av elever och ändå känna sig inkluderat i verksamheten. I ett 
skolsammanhang betyder begreppet att skolan, som helhet, ska vara organiserad utifrån den 
realiteten att barn är olika. Man kan se begreppet utifrån olika perspektiv. Det kompensatoriska 
perspektivet som har varit ett dominerande synsätt tidigare. Det grundläggande i perspektivet är 
att placera individer i olika grupper för att försöka förstå deras problematik. Inom perspektivet 
påstår individer att specialpedagogisk kompetens kan sägas vara ett kompetensstöd till att se 
barnets brister och identifiera dessa där individer kan träna barnet så den kan anpassas till 
omgivningens krav (Ibid). 
 
Ett annat synsätt för begreppet kan ses utifrån ett kritiskt perspektiv där svårigheterna placeras till 
faktorer utanför individen (Ibid). Utifrån det kritiska perspektivet är elevernas olikheter ett 
grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet måste anpassas till. 
Nilholm (2006) skriver att begreppet inkludering har fått liv och blivit ett begrepp som kommer 
att mötas av nya sammanhang. Detta kommer i sin tur göra att begreppet kommer att få ny 
betydelse och därav finns en risk för en urholkning av den ursprungliga betydelsen. Han skriver 
att begreppet har närmast estetiska kvalitéer, precis som när människor talar om jämlikhet och 
rättvisa. Detta betyder att begreppet kommer ges nya definitioner beroende på vilket 
sammanhang individer lägger beslag på (ibid).  
 
Enligt Nilhom (2006) problematiserar detta synen på en inkluderande verksamhet, t.ex. är det 
lärarledd helklass eller grupparbeten. Inkluderande verksamhet enligt Nilholm (2006) är att 
elever har inflytande och att eleverna får utbyte av och är engagerade i deras arbete och sina 
sociala relationer.  
 
En elev som är berättigad till särskilt stöd behöver därför anpassningar för att främja inkludering 
med syfte att undvika att belägga den enskilda eleven som problembärare i skolverksamheten 
(Skolinspektionen, 2018). Detta gör att elevassistenter kan stötta eleven i sociala situationer och 
främja inkludering. Utifrån tillsynsrapporten som gjordes av Skolinspektionen (2017) och 
Skolverket (2018) kan de se att det finns en vision att alla elever ska känna sig delaktiga i skolan. 
Rapporten belyser hur utanförskap orsakas genom att eleverna inte blir delaktiga i verksamheten. 
Enligt Salamancadeklarationen, Svenska unescorådet (2006) förklarar begreppet inkludering som 
integrerad undervisning där det innebär att alla barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet 
om det inte finns nödvändigt skäl att handla på något annat sätt. En närmare specificering är att 
den grundläggande principen för en integrerad skola är att alla barn, närhelst så är möjligt, skall 
undervisas tillsammans oavsett eventuella svårigheter. Den svenska översättningen av 
Salamancadeklarationen av det engelska ordet ”inclusion” är det svenska ordet ”integrering”. 
  
2.5 Elever i behov av särskilt stöd 
Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som är möjlig att genomföra för läraren 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stödbehov är mera omfattande och pågår 
under en längre tid. När en elev har behov av särskilt stöd måste skolan utarbeta ett 
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åtgärdsprogram som beslutas av rektorn. Några exempel på särskilt stöd för eleven kan vara 
regelbundna specialpedagogiska insatser under en tid, placering i en särskild undervisningsgrupp, 
anpassad studiegång eller reducerat program i gymnasieskolan (Skolverket, 2014).  

Utifrån skollagen skall läraren tillsammans med rektor utreda elevens behov om hen riskerat att 
inte nå kunskapskraven (SFS 1985:1 100). Pedagoger skall även utreda om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Detta kan till exempel vara en funktionsnedsättning, psykosocial 
problematik, svårigheter i det sociala samspelet eller psykisk ohälsa (Skolverket, 2014). Ett led i 
arbetet med att underlätta elevers skolsituation används ibland elevassistenter som ett särskilt 
stöd i undervisningen. Får eleven inte hjälp i tid kan den enskilde eleven vara problembärande i 
skolverksamheten (Skolinspektionen, 2018).  

2.6 Åtgärdsprogram 
Det är rektorn som bär ansvaret att det finns fungerande rutiner för att utarbeta och dokumentera 
åtgärdsprogram (3 kap. 8 § skollagen). I ett åtgärdsprogram skall det anges vilka behov av 
särskilt stöd som eleven har. Innan pedagoger utarbetar ett åtgärdsprogram har pedagogerna 
tidigare utarbetat en pedagogisk utredning som personalen tar användning av i ett 
åtgärdsprogram. I ett åtgärdsprogram skall det framkomma tydligt vilka åtgärder som bedöms 
vara relevanta för eleven. Det är viktigt att koppla elevens behov av särskilt stöd till 
kunskapsmålen i läroplanen eller kunskapskraven. Åtgärderna skall vara utvärderingsbara och 
konkreta. Åtgärder som kan tas med i ett åtgärdsprogram kan som tidigare nämnt handla om att 
eleven har regelbunden kontakt med specialpedagogen under en längre tid, träffar en speciallärare 
eller har tillgång en elevassistent som stödjer eleven under hela skoldagen (Skolverket, 2014). I 
ett åtgärdsprogram skrivs vilka särskilt stöd behov eleven behöver samt vilka åtgärder 
pedagogerna ska vidta. Dessa åtgärder och behov är viktiga att informera till elevens 
elevassistent. Utifrån ett åtgärdsprogram kan elevassistenten med hjälp av rektorn eller 
specialpedagogen forma rätt vägledning och arbetsuppgifter till elevassistenten för att hjälpa 
eleven på bästa möjliga sätt.  
 
Hur ska elevassistenter arbeta med åtgärderna för deras elev om de inte får ta del av 
åtgärdsprogrammet eller är med att utvärdera besluten. Skolverket (2014) tar upp vikten att 
utvärdera de insatser skolan har beslutat om i ett åtgärdsprogram. Skolan har i ansvar att hitta 
lämpliga rutiner för utvärdering. Det blir svårt för elevassistenterna att utvärdera deras insatser på 
skolan om de aldrig får delta i utvärderingstillfällen av åtgärdsprogrammen. 
 
2.7 Tilläggsbelopp 
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets eller elevens behov och enligt 
skollagen (SFS 1985:1 100) 8 kap. 23 § ska tilläggsbelopp lämnas för eleven som har omfattande 
behov av särskilt stöd. Befinner sig hemkommuner under ekonomiska svårigheter har de ingen 
skyldighet att betala tilläggsbelopp enligt lag (2016:550). Grundbeloppet skall vara ersättning för 
undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader 
enligt § 20.  
 
Dock brottas skolor med frågan om beviljade extra ekonomiska anslag från kommunen för att 
sätta in särskilt stöd till elever, det vill säga om tilläggsbelopp är beviljat. Detta medför osäkra 
anställningar för deras yrkesroll med en viss tids anställning och medför även en nackdel på en 
organisatorisk nivå där det bildas tätare personalbyten som leder till att skolan förlorar kompetens 
och trygghet (Aronsson, 2012). 
 



  
 

5 

2.8  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Socialstyrelsens definition på funktionsnedsättning ses som en nedsatt fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga. Nedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad av en skada, 
sjukdom eller tillstånd. En funktionsnedsättning är en bestående nedsättning eller är av 
övergående natur (Socialstyrelsen, 2012). Ett funktionshinder är den begränsning som 
funktionsnedsättningen innebär för personen i relation till omgivningen eller miljön (Ibid). En 
annan definition av termen kan hittas på diskrimineringsombudsmannens hemsida (DO, 2019). 
Definition är att en funktionsnedsättning är något som en person har, inte något som en person är. 
På deras hemsida står det även att första begreppet som användes var begreppet handikapp och 
2007 ströks detta begrepp och en tydligare delning av termen funktionsnedsättning och 
funktionshinder skrevs. Ett funktionshinder kan handla om allt från höga trösklar till attityder 
(DO, 2019).  
 
I skollagen (2010:800), SkolL, 3 kap. 2 § anges att elever som till följd av sin 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de kunskapskrav eller kravnivå som finns på skolan 
skall ges stöd som ska motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. De vanligaste 
diagnoserna av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ADHD/ADD, AST 
(Autismspektrumtillstånd), Tourettes syndrom eller språkstörning. Alla diagnoser fastställs med 
hjälp av DSM-5, vilket står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders eller ICD-
10, vilket står för International Classification of Diseases. Kärnsymtomen för diagnosen ADHD 
som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder är svårigheter i uppmärksamhet, 
impulskontroll och överaktivitet. Symtomen kan förekomma var för sig eller i en kombinerad 
form.  
 
Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att autism har svårigheter med social interaktion, 
kommunikation och begränsad beteenderepertoar. Den nedsatta förmågan till social interaktion 
kan personer se genom följande uttryck: svårigheter att ge ögonkontakt, ansiktsuttryck, 
svårigheter att etablera kompisrelationer, kroppshållning och gester. Personer med autism har 
svårigheter inom området kommunikation och kan ta uttryck i form av försenad talutveckling 
eller att personen inte talar alls (Jakobsson & Nilsson 2011). Asmervik, Sverre, Ogden, Terje & 
Rygvold (2001) tar upp att symtomen på Gilles de la Tourettes syndromen är ofrivilliga rörelser, 
ljud och upprepande plötsliga rörelser och ljud. Störningen har med stor sannolikhet 
neurobiologiska orsaker.  
 
Elevassistentens uppgift är att fungera som en stödfunktion inom elevvården där de ska assistera 
eleven under hens skolgång. Deras arbete är i enlighet med lagen om grundläggande utbildning i 
att stödja elevens fostran samt att främja och upprätthålla elevens goda inlärning, psykiska och 
fysiska hälsa samt deras sociala välfärd (Parviainen, 2011). Detta medför att elevassistenter bör 
ha kunskap inom att upprätthålla elevens goda inlärning, psykisk och fysisk hälsa.  
 
2.9 Specialpedagogik 
Elevhälsan skall finnas oavsett vilken skolform eleven går i enligt skollagen (2010:800), 2 kap. 
25 §. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 
insatser. Elevhälsans syfte ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. I elevhälsan skall 
det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Sedan skall det finnas 
tillgång till personal med kompetens så att elevens behov av specialpedagogiska insatser kan 
tillgodoses. Var går gränsen mellan specialpedagogiska insatser och en specialpedagog? Eller vad 
är skillnad mellan specialpedagog och ”vanlig” pedagog. Enligt Nilholm (2008) är 
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specialpedagogik den pedagogik där den vanliga pedagogiken inte räcker till och är kopplad till 
de elever som inte ryms i den vanliga undervisningen.  
 
En annan definition som görs av Specialpedagogiska skolmyndigheten är att specialpedagogiken 
är ett mångfacetterat kunskapsområde där teorier och perspektiv möts (SPSM, 2019). De anser att 
det speciella med specialpedagogik är att bevaka, belysa och sammanväga dessa faktorer för att 
skapa rätt förutsättningar för lärande där standardlösningarna inte fungerar. I (Lgr 80) tonas 
skillnaden mellan specialundervisningen och den vanliga undervisningen ned. 
Specialundervisningens viktigaste mål var att motverka att elever får svårigheter i skolan och där 
de elever som får specialpedagogisk hjälp så fort som möjligt ska återgå till den vanliga 
undervisningen.  
 
Persson (2019) tar upp att specialpedagogiken är flerdimensionell och bygger på det relationella 
och det kategoriska perspektivet. Persson (2019) definierar att den pedagogiska kompetensen 
bygger på att ha förmåga att anpassa och differentiera i det relationella perspektivet. Ur det 
kategoriska perspektivet menar Persson (2019) att lärare skall kunna sitt ämne, medan 
specialpedagoger skall förse hjälp till elever med svårigheter. Enligt Persson (2019) är 
problematiskt och svårt att ge en generell definition av begreppet specialpedagogik. Han har 
konstaterat att specialpedagogiken och specialpedagogiska insatser är konstruerade och avsedda 
att sättas in när den vanliga pedagogiken är otillräckligt.  
 
Utifrån informationen vi möts av på Linneúniversitetes hemsida gällande 
specialpedagogprogrammet (Lnu, 2019), skrivs det att en specialpedagog ska kunna leda 
utveckling av det pedagogiska arbetet där målet är att möta behoven hos alla elever och elever 
och ha ett fördjupat specialpedagogiskt kunnande. Syftet med utbildningen är att 
specialpedagoger, utifrån sin lärarprofession, utvecklar sitt professionella och vetenskapliga 
förhållningssätt. Specialpedagogen skall få verktyg för hur lärandeprocesser kan utvecklas och 
stödjas i arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Hur vi än väljer att definiera begreppet 
specialpedagog så kan vi konstatera att det är en person som har kompetens att förse elevers 
behov av särskilt stöd och rätt ledning, stöttning och hjälp för att nå kunskapskraven och för att 
lyckas i skolan utifrån deras förmåga. Dessa kan vara att främja pedagogisk tillgänglighet, social 
tillgänglighet eller fysisk tillgänglighet.  
 
Kan elevassistentens kompetens vara likvärdig den specialpedagogiska kompetensen? Har elever 
inlärningssvårigheter får ofta eleven hjälp av en specialpedagog. Gadler (2011) skriver att en 
elevassistent blir anställd när någon eller några i en kommun eller skola bedömer att de ordinarie 
insatserna på skolan inte räcker till för enskilda eleven. Gadler (2011) tar upp att det inte finns 
något statlig formulerande krav på vilken behörighet som krävs för att arbeta som elevassistent, 
eller vilka arbetsuppgifter som ingår i uppdraget. Giangreco (2010) skriver att yrket som 
elevassistent växer men kräver både pedagogisk samt specialpedagogisk kompetens.  
 
2.10 En skola för alla 
Vad menas med en skola för alla? Kan vi sträva efter en skola för alla? Svenska Unescorådet 
(2006) skriver att Sverige strävar efter ökad demokrati och därmed strävan mot normalisering, 
integrering och inkludering. Detta synsätt kan individer även se i vår läroplan (Skolverket, 2011). 
Salamancadeklarationen är en överenskommelse i FN:s organisation där människor ska ge elever 
rätt till undervisning. Barn och elever skall ha rättigheter att få lärande och kunskap oavsett 
funktionsnedsättning eller annan svårighet. För att arbeta för en mer integrerad skola behöver 
rektorn, enligt Brodin och Lindstrand (2004), vara en förebild för sin personal och har ett ansvar 
att erbjuda dem vidareutbildning. Hon tar upp tre komponenter som tillsammans bildar en helhet. 



  
 

7 

Dessa komponenter är fysisk integrering, funktionell integrering och social integrering. Med det 
fysiska menas placeringen av elever. Det funktionella är all delaktighet i de gemensamma 
aktiviteterna och det sociala gäller kommunikationen. Brodin och Lindstrand (2004) menar att 
tillsammans bildas total integrering där det råder aktivt deltagande och gemenskap på lika villkor.  
 
I en studie av Leikas och Rantio (2003) fann de att en elevassistent innefattar sju olika roller på 
en skola för att det ska ses som en skola för alla. Dessa roller är: bistå läraren, bistå eleven, 
handleda i inlärningssituationer, vikariera för lärare, stödja elevens fostran, arbeta i teamet för 
specialundervisningen och ”allt i allo”. Denna studie visar det komplexa i en elevassistentens 
uppdrag och bidra till en skola för alla för sin elev och verksamheten. Även Gadler (2011) tar upp 
detta som kan dras som en parallell med den finländska studien. I Gadlers studie framgår det att 
elevassistenternas uppdrag både var assistans för att kompensera elevers funktionsnedsättning 
men även pedagogiska uppgifter som egentligen var menade för utbildade pedagoger. 
 
2.11 Insatser för elever i behov av särskilt stöd 
Enligt Skolverket (2008) har antalet elever som får specialpedagogiskt stöd ökat, vilket har lett 
till en resursförstärkning. Den vanligaste stödinsatsen för en elev i behov av särskilt stöd är i form 
av specialpedagogiskt stöd eller en resurs. Detta kan sättas in i tidig ålder för många elever. Trots 
detta finns det idag många elever som inte får det stöd de behöver för att deras skolvardag ska 
fungera. Dessa kan vara utåtagerande elever men även elever som är tysta och tillbakadragna. 
Skolverket (2008) tar upp att de åtgärder som ofta sätts in för elever med behov av särskilt stöd är 
färdighetsträning, hjälp med hemuppgifter eller träning på beteende. Dessa elever kan delas in i 
två grupper, där den ena har beteendesvårigheter och den andra har svårigheter med lärande.  
 
Asp-Onsjö (2006) intervjuade elever som hade fått särskilt stöd i skolan. Studien lade sitt fokus 
på elevens upplevelse av det stöd de fick på skolan och om det resulterade i en positiv upplevelse 
(Ibid). Eleverna visade i studien att de var positiva till den hjälp de fick men de kände sig 
isolerade och utpekade av skolan (Ibid). Studien visade även att inkludering inte nödvändigtvis 
behöver innefatta elevens närvaro i klassrummet utan elevens upplevelse av inkludering i skolans 
verksamhet. Det skiljer sig mellan rumslig, didaktisk och social inkludering, vilket studien visade 
att det fanns en central svårighet för lärare att möta elevers olikheter i undervisningen, där de ska 
hantera dessa aspekter av inkludering i klassrummet (Ibid). Skolor har krav på sig att erbjuda 
insatser för att möjliggöra delaktighet för elever (Skolverket, 2018). En elev som är berättigad till 
särskilt stöd behöver hjälp med anpassningar för att främja inkludering och undvika att belägga 
eleven som problembärare i verksamheten (Skolinspektionen, 2018).  Det är här syftet med 
assistenttjänsten ligger, att stödja eleven så att eleven klarar av att själv ta allt större ansvar och 
med tiden få eleven att klara sig allt bättre utan assistent (Parviainen, 2011).  
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3 Syfte  

Syftet med mitt examensarbete är att få en inblick i hur elevassistenter upplever sina 
arbetsvillkor, hur deras uppdrag på skolan ser ut samt om de eventuellt har fått 
vidareutbildning inom deras yrkesroll. Fokus för studien kommer att ligga på deras upplevelse 
kring deras uppdrag, om de upplever att de hjälper deras elev att uppfatta skolan som en 
inkluderade verksamhet utifrån elevens förutsättning. Förhoppningsvis kan denna studie leda till 
ett bättre samarbete med specialpedagoger på skolor och även öka förståelsen för 
elevassistenternas yrkesroll och arbetsuppgifter hos övrig personal. 
  
 
  
 
Frågeställningar 
 
 

● Vad inbegrips i elevassistentens uppdrag på skolan? 
● Vilka utvecklingsområden anser elevassistenten behövs för att förbättra sitt uppdrag som 

elevassistent? 
● Upplever elevassistenterna att de har rätt förutsättning för att arbeta för en inkluderande 

verksamhet? 
● Vilken form av stöttning efterfrågas av elevassistenterna? 
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4 Tidigare forskning om elevassistenter 
Vid sökning i olika databaser kring tidigare forskning som är relevanta runt elevassistentens roll 
och uppdrag på skolan hittades två relevanta forskningsstudier. Begreppen som söktes i 
sökmotorn var inclusion, teacher assistant och disabilities.  
 
I forskningsrapporten skriven av Giangreco och Doyle (2007) menar de att det inte finns så 
mycket kunskap kring elevassistentens yrkesutövning, vilken utbildning de har eller hur de bidrar 
till att eleverna ska nå sina mål i skolan. Den största anledningen till att rektorer anställer 
elevassistenter är dock att göra det möjligt för elever med funktionsnedsättning att kunna vara 
delaktiga i verksamheten på olika sätt, som exempelvis i undervisningen. Gadler (2011) belyser i 
sin studie att elevassistenter har att göra med elever som bland annat har svårigheter inom 
funktionsnedsättningar, koncentrationssvårigheter, inlärningssvårigheter och/eller 
beteendeproblematik. I en studie skriven av Margalit (1998) fann de att elever med störande 
beteende och med hyperaktivitet, upplever en lägre grad av Känslan Av SAMmanhang 
(Antonovsky, 2005). Studien fann att elever med låg skolprestation eller inlärningssvårigheter 
upplevde sig själva ensamma, en lägre KASAM och upplevde att de hade färre vänner och var 
mindre accepterande i klassrummet. Studien visade att de elever som upplevde en stark KASAM 
hade utvecklade strategier att tillgå när de upplevde ett hinder i sin tillvaro (Margalit, 1998). 
 
Utifrån Paulsson och Sieverts studentuppsats (2004) är syftet att analysera utifrån pedagogiska 
ansatser och att belysa ämnet utifrån elevassistentens uppdrag i teori och i praktik. Deras studie 
visade att elevassisterna har en mängd implicita uppgifter. I studentuppsatsen kom de fram till 
deras uppdrag försvåras då det inte finns tid för planering och kollegialt lärande. Jag är medveten 
om att det är en studentuppstats men väljer att använda deras uppsats då den är relevant i min 
studie. Få forskningsartiklar berör studiens ämne.  
 
Edbom, Malberg, Lichtenstein, Granlund och Larsson (2010) har författat en longitudinell 
tvillingstudier där den vetenskapliga artikeln berör elever med ADHD och känslan av 
sammanhang, KASAM. Syftet med studien var att undersöka om känslan av sammanhang kan 
fungera som en salutogen faktor som förändrar den långsiktiga utvecklingen av symtom på 
ADHD. En inkluderande verksamhet är enligt Persson och Persson (2016) en skola där eleverna 
lär sig av varandra och på så sätt ges möjlighet att bygga upp ett socialt kapital. Att vara 
tillsammans ger en trygghet och att vara tillsammans med elever som inte är lika en själv gör att 
eleverna lär sig av varandra. Elever måste få möjlighet att bygga upp ett socialt kapital 
tillsammans med kamrater men även med vuxna där tillit till omgivningen, tilltro till sin egen 
förmåga och trygghet i sociala sammanhang är viktigt. Men utan den erfarenheten kan elever inte 
bli trygga eftersom de ständigt kommer att möta olikheter (Persson och Persson, 2016). 
 
Gadler (2011) genomförde en forskningsstudie där hon visualiserade och försökte förstå vad som 
händer med de avsikter som formulerades i nationella styrdokument. Gadler (2011) använder sig 
av en teoribaserad analysmodell konstruerade från de olika nivåerna av nationella 
skolstyrningssystem. Hennes utgångspunkt är den enskilda tjänstemannen. Studien är indelad i 
fem mindre studier där hon i den första gör en litteraturstudie där hon fokuserar på uttrycket En 
skola för alla. Del 2 är en dokumentstudie om styrningen av skolor. Del 3 och 4 innehåller 
frågeformulär om nationella styrdokument som engagerar skolledare och annan personal. Den 
sista delen är en dokumentstudie om elevassistentens roll som tjänsteman. Gadler (2011) skriver 
att Sverige saknar tydlig skrivning gällande yrkesuppdraget för elevassistenter. Detta menar 
Gadler (2011) bidrar att yrket ses som oklart. I hennes resultat kunde hon komma fram till att 
några av de anställda elevassistenterna inte riktigt visste vad deras eller skolans uppdrag var. 
Gadler (2011) menar att det finns vissa skolor som anser att det ligger hos elevassistenten att 
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själva ta reda på vad uppdraget ska innebära för individen. Om stödet inte utgår från elevens 
behov kan resultatet istället bli att elevassistenten hämmar elevens utveckling och minimerar 
möjligheten till inkludering (Ibid). 

Enligt Butt (2016) är en elevassistentens arbete som mest effektiv för en elev utifrån hur länge 
elevassistenten har varit placerad i klassen och hur pass länge samarbetet med läraren har pågått. 
En annan effektiv uppgift i elevassistentens uppdrag är samplanering mellan elevassistenten och 
den lärare som är ansvarig för eleven. Butt menar att det är viktigt med vägledning, handledning 
och utbildning från lärarna till elevassistenten för att effektivisera arbetet för elevassistenten. Om 
skolorna använder sig av elevassistenterna som ett särskilt stöd för att hjälpa eleven att uppnå 
sina mål och känna sig inkluderad i undervisningen är det viktigt att fördela denna resurs på bästa 
sätt och öka kvalitén på stödets utformning. Butt menar alltså att en elevassistent inte ska 
användas som en pedagogisk resurs. 
 
SOU (1998:66) tar upp att elevassistenter är en grupp inom skolan där det inte råder direkta 
riktlinjer gällande deras uppdrag. I utredningen varnar de att man ser en risk i verksamheten där 
skolan tar in elevassistenter utan tydliga arbetsbeskrivningar för deras uppdrag. Detta är något 
som Gadler tar upp i sin första studie (1997) men även i sin avhandling (2011). Resultatet påvisar 
att elevassistentens uppdrag till viss del har förändrats under två styrsystem men det fattas 
fortfarande krav på formell utbildning och kompetens. 
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5  Metod  
Metoden som används i studien är av kvantitativ och kvalitativ karaktär och kommer utföras med 
hjälp av en enkät och av intervjuer. Vilken metodval indivier väljer beror alltid på vad studie vill 
ha svar på. Den kvalitativa metoden ger svar på människors upplevelser av olika saker och deras 
syn på verkligheten. Metoden är intresserad av att beskriva, tolka och förklara (Ahrne och 
Svensson, 2015). I den kvalitativa studien utgår människor från att verkligheten kan uppfattas 
olika och därav finns det en absolut och objektiv sanning (Malterud, 2009). I den kvantitativa 
metoden är studien intresserad av att mäta företeelser i verkligheten och koppla detta till en teori 
(Bryman, 2011). En anledning till metodvalet är att jag med hjälp av enkätundersökning kan ge 
en objektiv syn på den sociala verkligheten. Studien kommer att undersöka hur vidare de 
elevassistenter som är deltagande i studien uppfattar sin yrkesroll, arbetsbeskrivning, 
kompetensutveckling, deras inkluderingsarbete och om de upplever att deras elev uppfattar 
skolan meningsfull. För att se om det finns en relation mellan empiri och teori kommer analysen 
bestå av en teorianalys. Syftet till denna metod val är att se relation mellan datainsamlingen och 
KASAMs- teorins centrala delar.  
 
Analysmetoden som valdes till studien är tematisk analys. Tematisk analys är enligt Bryman 
(2011) den mest förekommande tillvägagångssätt till kvalitativ data. Metodens syfte är att 
organisera data och framställa det systematisk. Syftet är att bilda ramverk kring KASAMs teorin 
och hanteringen av datan och se ett mönster till beskrivningen hanterbarhet, begripligt och 
meningsfullt. 
 
5.1 Urvalsgrupp 
Via mail kontaktades 14 grundskolor i en kommun som hade sin verksamhet för årskurs 7-9. Jag 
valde att ha med både kommunala verksamheter och privata grundskolor. I mailet (Bilaga A) 
berättade jag syftet med min studie och min metod till examensarbetet. Mejlet skickades till både 
rektorn och biträdande rektorn på skolan. Jag efterfrågade att elevassistenter på skolan skulle 
svara på enkäten då enkäten vänder sig till deras yrkesgrupp (Bilaga A). Av dessa 14 grundskolor 
var det sju skolor som visade intresse genom att skicka ett mail tillbaka om samtycke kring 
enkätundersökning. Fyra andra skolor svarade med att de inte hade elevassistenter på skolan 
medan resterande tre skolor inte ville medverka i min studie. Elevassistenterna som medverkade 
hade arbetat som elevassistent/resurs mellan 5 månader- 35 år. De som medverkade i 
enkätundersökningen arbetar inom en årskurs 7-9 verksamhet. Enkätundersökningen resulterade i 
totalt 18 medverkande respondenter. Av respondenterna var det 44 % män och 55 % kvinnor. 50 
% av de som medverkade hade en ålder över 30 år, 39 % hade en ålder mellan 24-30 år medan 11 
% hade en ålder mellan 19-23 år. I min kvalitativa intervju valde jag att begränsa mig till två av 
dessa elevassistenter för att få ett bredare underlag till min studie. Dessa elevassistenter kommer 
jag att benämna som Elevassistent A och Elevassistent B i resultatdelen. 
 
5.1.1  Tabell urval intervju av elevassistenter 
 Ålder Utbildning Yrkesverksamma 

år  
Tid för 
intervju 

Elevassistent A 27 Högstadiet 3 år 40 min 
Elevassistent B 24 Högstadiet Ca 2 år 25 min 

 
5.1.2 Tabell urval enkätundersökning av elevassistenter 
 Ålder Kön Utbildning Yrkesverksamma 

år  
Respondent 1 24-30 Kvinna Högstadiet Ca 5 månader 
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Respondent 2 24-30 Man Högstadiet 2 år 
Respondent 3 24-30 Kvinna Högstadiet 3 år 
Respondent 4 24-30 Kvinna Högstadiet 1 år 
Respondent 5 30- Man Högstadiet 4 år 
Respondent 6 30- Man Högstadiet 4 år 
Respondent 7 24-30 Kvinna Högstadiet 2 år 
Respondent 8 30- Kvinna Högstadiet Ca 30 år 
Respondent 9 30- Kvinna Högstadiet ca 13 år 
Respondent 10 30- Kvinna Högstadiet 35 år 
Respondent 11 24-30 Kvinna Högstadiet 4år 
Respondent 12 30- Kvinna Högstadiet 5 mån 
Respondent 13 30- Man Högstadiet 1 år 
Respondent 14 30- Kvinna Högstadiet 16 år 
Respondent 15 19-23 Man Högstadiet 2 år 
Respondent 16 30- Man Högstadiet 25 år 
Respondent 17 19-23 Man Högstadiet 3 år 
Respondent 18 24-30 Man Högstadiet 4 år 

  
 
5.2 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om de frågor som ställs som rör måttens och mätningens pålitlighet.  De 
resultat jag får in skall innefatta stabilitet. Detta menas om elevassistenterna svarar på enkäten vid 
ett senare tillfälle, ska resultatet inte skilja sig åt i någon större utsträckning (Bryman, 2011). I ett 
statistiskt material omvandlas svaren i siffror beroende på om elevassistenterna svarar ja eller nej 
på respektive frågor som ställs. En del av enkätens frågor är öppna. Detta är för att få en djupare 
analys och förståelse av deras arbete. Jag anser att min studie har hög reliabilitet då liknande svar 
återkom från de olika respondenterna som deltog (Ibid). 
 
Validitet innebär att om min undersökning är replikerbar och om någon annan kan göra om den 
och få samma resultat så är validiteten hög. Det är viktigt att ta med att det är olika människor 
som svarar på enkäten, som sitter med olika begreppsuppfattningar, vilket kan påverka resultatet. 
Validitetens betydelse är kopplade till frågeformuleringen i undersökningen (Bryman, 2011).  
 
Jag har ställt frågor relaterade till min studies syfte och frågeställningar, genom respondenternas 
svar har jag kunnat föra en koppling till den tidigare forskning. Med detta anser jag att validiteten 
i min studie är hög.  
 
5.3 Genomförande 
Studien sammanställdes via en webbenkät. Jag mejlade 14 grundskolor i en kommun som hade 
sin verksamhet för årskurs 7-9. I mailet (bilaga A) berättade jag syftet med min studie och vidare 
bifogade länken till enkäten. Varannan vecka skickade jag ett påminnelse mail till skolorna, där 
jag påminde om enkätundersökningen och kopierade enkätlänken. Under dessa veckor var det en 
del skolor som valde att svara på mitt mail men även en del skolor som svarade att de inte kunde 
delta då de inte har någon elevassistent/resurs på skolan. Efter tre påminnelsemail togs beslutet 
att använda resultaten till undersökningen. Jag har varvat svaren genom att redovisa i 
diagramform utifrån enkätfrågorna och senare även i textform då jag har använt mig av öppna 
frågor som kräver längre svar. 
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I mailet bad jag dem att återkomma till mig om det var någon som var intresserad av att delta och 
om det fanns möjlighet att intervjua elevassistenterna. I två av mailen tillbaka fick jag 
information att två olika elevassistenter har en vilja att vara med i undersökningen och bli 
intervjuad. Jag fick deras mail och vi skapade en mailkontakt där vi planerade besök till deras 
verksamhet, där intervjun (bilaga C) skulle gå till.  
  
5.4 Bearbetning av intervjusvar 
Efter intervjuerna gjorde jag en transkribering. Därefter läste jag igenom texten och började titta 
på det som var relevant för undersökningen. Jag använde mig av citat som var relevanta till 
undersökningen samt kategorisera innehållet i tre kategorier: meningsfullhet, begriplighet och 
hanterbarhet. Det första resultat kapitlet redovisar vad enkätundersökningen kom fram till, med 
text och diagramform. I den sista resultatdelen redovisas intervjuerna där kopplingen till 
inkludering och KASAM görs.  
 
5.5 Metodkritik 
Metoden kommer att belysa de olika elevassistenternas arbeten och få en inblick i hur deras 
arbete på grundskolor (7-9) i en kommun ser ut. Enligt Trost (2001) är datainsamling den bästa 
metoden för att analysera ett mönster kring deras synpunkt och kring mina frågeställningar. 
Fördelen med mitt metodval är att den är snabb att genomföra, är tidssparande och är lätt att 
anpassa utifrån respondentens tidsschema. Det finns dock några nackdelar med mitt metodval 
såsom bortfall av svar från respondenterna och att det kräver omfattande förberedelser samt inga 
uppföljningsfrågor som kan vara avgörande i arbetet. För att komplettera svaren från den 
kvantitativa delen har jag även använt mig av en kvalitativ metod det vill säga genom intervjuer. 
Den kvalitativa metoden är tidskrävande och behöver mycket för - och efterarbete men den ger 
ett bredare underlag av svar (Ryen, 2004). 
 
5.6 Forskningsetiska övervägande 
Arbetet kommer att ha sin utgångspunkt i individskyddskravet vilket innebär att de som är 
medverkade i arbetet inte utsätts för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. 
Jag skickade ut ett mail tillsammans med enkäten till olika rektorer och biträdande 
rektorer där jag presenterade mig, min undersökning och vilket syfte jag hade med mitt arbete. 
Inom informationskravet gäller det att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i 
arbetet samt att deras deltagande är frivilligt. I mailet som skickades till alla rektorer beskrev jag 
syftet med enkäten samt att deltagarna som väljer att besvara enkäten gör det frivilligt. I och med 
att enkäterna är frivillig att medverka i behöver jag inte ett samtycke från deltagarna då det 
individuella samtycket ges genom att respondenterna skickar tillbaka en ifylld enkät. Enkäterna 
kommer gå under nyttjandekravet vilket innebär att insamlingen sker för forskningsändamål och 
inget annat och detta. I och med att respondenterna inte behöver ange namn och personnummer 
så anser jag att konfidentialitetskravet är uppnått då varken jag eller obehöriga kan ta del av deras 
personliga uppgifter (Se Vetenskapsrådet, 2002). 
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6 Teoretisk utgångspunkt 
6.1 KASAM 
Aaron Antonovsky (2005) var en israelisk professor i sociologi och formade begreppet KASAM. 
Hans forskning handlar om människors sammanhang och visade att det finns några viktiga 
grundläggande delar som behövs och som samspelas mellan varandra för att vi ska må bra och 
fungera i samhället. Dessa grunddelar är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
 
Vi människor utsätts av olika stressbelastningar. En del människor kan överleva och klara sig bra 
trots hög stressbelastningar. Det är i detta mysterium som personer tittar på den salutogenetiska 
inriktningen. Att bli drabbad av sjukdom, hälsa eller något annat beror på hur vi hanterar denna 
spänning som händer under stress. Antonovsky (2005) funderade på vad som påverkar 
människors förmåga att hantera olika påfrestningar i livet (ibid).  
 
Utifrån ett patologiskt synsätt försöker vi människor förklara varför vi blir sjuka utifrån ett 
salutogenetiskt synsätt där fokus hamnar på hälsans ursprung, och tittar närmare på dimensionen 
hälsa-ohälsa. Ett patogenetiskt synsätt innebär att personer undersöker de riskfaktorer som råder. 
Den salutogenetiska synsätt får oss istället att titta på friskfaktorerna. Ett salutogenetiskt tänk 
enligt Antonovsky (2005) öppnar vägen för problemhantering och skapar en känsla av 
sammanhang som skapar bättre copingstrategier i livet (ibid). Ett salutogent synsätt syftar till 
”enpowerment” där personer hjälper elever i deras miljö och omvandlar det som har gått mindre 
bra i deras liv till positivt engagemang (Schad, 2009). 
 
Enligt Antonovsky (2005) är en viktig faktor genom att upprätthålla en position av hälsa-ohälsa 
att ha hög känsla av sammanhang, KASAM. I KASAM anser Antonovsky att det finns tre viktiga 
komponenter som kan visa om en person har en hög KASAM eller en svag KASAM (ibid).  
Att veta vilka ramar som finns runt det arbetet som ska göras i elevassistenternas yrkesroll är det 
viktigt del i att få sammanhang. I KASAM pratar människan om meningsfullhet. Vad är det som 
gör arbetsuppgifterna till elevassistenterna att de upplever meningsfullt och motiverande? 
KASAM betonar också vikten att känna sig delaktiga och medverkande i processer man är med i 
för att uppleva engagemang (ibid).  
 
Valet att använda KASAMs teori till studiens analys är på grund av att elevassistentens mål på 
dessa verksamheter grundar sig på att skapa en känsla av sammanhang för eleverna. Skolan kan 
många gånger kännas ointressant eller inte meningsfull för elever. Därmed anser jag att teorin är 
passande för studiens analys för att se hur och om elevassistenter försöker skapa KASAM i 
skolan.  
 
6.2 Begriplighet 
Detta begrepp enligt Antonovsky (2005) syftar till vilken utsträckning individen upplever yttre 
och inre stimuli, att dessa stimuli blir förståelig och gripbara och att informationen blir 
strukturerad, sammanhängande och tydliga. Det patologiska synsättet kan ses som när en person 
inte upplever stimuli begriplig kan det istället bli oväntad, oförklarlig och kaotisk information. En 
person med hög känsla av begriplighet förväntar sig att den stimuli som personen kommer att 
möta i framtiden är förutsägbar och begriplig. Detta leder till att när oväntad information läggs 
fram kan personen ordna och förklara stimuli på ett begripligt sätt.  
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6.3 Hanterbarhet 
I denna komponent menar Antonovsky (2005) i vilken grad individen upplever att man har 
resurser till sitt förfogande. Dessa resurser kan vara ens man, hustru, vänner, kollegor, ens läkare 
eller Gud. Dessa är de människor individen känner att individen kan räkna med och som 
människan litar på. Har en person hög känsla av hanterbarhet kommer personen enligt 
Antonovsky inte känna sig som ett offer för omständigheterna eller uppleva livet orättvist. De 
människor med hög känsla av hanterbarhet vet att saker händer i livet men när det händer 
kommer människan kunna reda sig och inte sörja för alltid.  
 
6.4 Meningsfullhet 
Den sista komponenten i KASAM är meningsfullhet. I komponenten är det viktigt enligt 
Antonovsky att personer känner en delaktighet och medverkar i sina dagliga erfarenheter. 
Antonovsky (2005) beskriver även denna komponent som en motivationskomponent. De 
personer som upplever en stark KASAM pratar om stunder i livet som är viktiga för dem som de 
var engagerade i. Under dessa händelser skedde utmaningar och värde i känslomässiga 
engagemang och investeringar. Personer med låg KASAM upplever att det överhuvudtaget inte 
finns någon mening med livet. Här kan individer se hur människor antingen välkomnar 
utmaningar eller upplever livet som en börda beroende på hur hög eller låg KASAM människan 
har.  
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7 Resultat  
Mitt mål med undersökningen är att få en så heltäckande bild som möjligt över elevassistentens 
yrkesroll och få en inblick i hur de ser på sitt eget arbete.  
 
Mina frågeställningar lyder som ovan nämnt “Vad omfattas i elevassistentens uppdrag på 
skolan?” “Vilka utvecklingsområden anser elevassistenten behövs för att förbättra deras uppdrag 
som elevassistent?” “Upplever elevassistenterna att de har rätt förutsättning att arbeta för en 
inkluderande verksamhet? “samt “Vilken form av stöttning efterfrågas av elevassistenterna?”. 
Dessa frågeställningar kommer att analyseras utifrån Antonovskys teori om känsla av 
sammanhang.  
 
Mitt empiriska material kommer på slutet att analyseras utifrån KASAM- teorins tre 
komponenter begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Denna analys gör det möjligt att se 
om teori och empiri bildar en helhet ihop. Anledningen till varför jag försöker koppla ihop 
KASAM med elevassistenternas yrkesroll är för att jag anser att begreppen begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet faller naturligt in på arbetet med eleverna. Det är det skolan 
strävar efter, att göra materialet och situationen begriplig, hanterbar och meningsfull. 
 
 
 
7.1 Resultat av enkätsvaren 
Nedan presenteras enkätens första fråga om respondenterna hade fått någon arbetsbeskrivning 
från sin rektor. 

 

Figur 1 Har du fått någon arbetsbeskrivning från din rektor? 
 
Figur 1 visar att mer än hälften av respondenterna har fått någon form av en arbetsbeskrivning 
från deras rektor för att få elevassistenterna/resurserna mera insatta i deras arbete. Enkäten visade 
även att 5 av respondenterna (28 %) inte har fått någon arbetsbeskrivning som beskriver deras 
arbete och ansvar som elevassistent/resurs. 
 
Figur 2 presenteras svar på frågan om deras arbetsbeskrivning stämmer överens med deras 
arbetsuppgifter på skolan. En respondent valde att inte svara på frågan. 

67%

28%
6%

Har du fått någon arbetsbeskrivning 
från din rektor?

Ja Nej Vet ej
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Figur 2 Stämmer din arbetsbeskrivning överens med dina arbetsuppgifter på skolan? 
 
Av figur 2 framgår det att 10 personer (59 %) anser att deras arbetsbeskrivning stämmer överens 
med deras arbetsuppgifter på skolan. Dock är det 35 %, som innefattar 6 respondenter, som 
menar att deras arbetsbeskrivning inte stämmer överens med deras arbetsuppgifter på skolan.  
 
Genom en öppen fråga i enkäten om vad som innefattas i deras arbetsuppgifter svarade samtliga 
av respondenterna att det är att stötta sin elev under hens skoldag med hjälp av pauser, 
planeringar och konflikthanteringar. Det var även en resurs som hade att teckentolka alla elevens 
lektioner och finnas till för eleven under hens skoldag. 
 

Förutom att stötta min elev under lektionerna och resterande skoltid har jag även till uppgift att 
teckentolka alla lektioner eftersom min elev är den enda som har en hörselnedsättning i klassen 
(Respondent 1, 2019-04-23) 

  
I frågan svarade även två respondenter att deras arbetsuppgift var att motivera sin elev i 
skolarbetet och bidra i verksamheten. Arbetsuppgiften för samtliga av respondenterna innebär att 
vara tillhands för sin elev under hela skoldagen, inklusive raster och vid maten. Någon 
elevassistent svarade att deras arbetsuppgift är riktad elevstöd där det övergripande är att skapa 
trygghet och trivsel på skolan. Detta kan innebära nätsamverkan men även vara en lärarresurs. En 
av respondenterna skrev att hen tar emot sin elev på morgonen och följer med sin elev i olika 
klassrum så att de få vardagen att fungera. Fyra av respondenterna svarade att en utav 
arbetsuppgifterna innefattar även social träning med andra elever och hjälp att bli självständiga 
och utvecklas. 
  
I figur 3 ställdes frågan till respondenterna om de var insatta i skolans styrdokument. Nedan 
presenteras svaren kring frågeställningen. I frågan fick jag ett bortfall från en av respondenterna 
som inte svarade.  
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Stämmer din arbetsbeskrivning 
överens med dina arbetsuppgifter på 
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Figur 3 Är du insatt i skolans styrdokument? 
 
I figuren kan man se att 65 % är inte insatta i skolans styrdokument medan 35 % anser att de är 
insatta. Styrdokument gör att skolan fungerar och ser till att man har en skola för alla.  Arbetet 
utifrån styrdokument gör att den pedagogiska verksamheten drivs av utbildad personal. 
Styrdokumenten styr att alla elever och ungdomar ska ha tillgång till en likvärdig utbildning 
oavsett bostadsort, ekonomiska förhållanden, kön eller begåvning. Detta innebär att om fler är 
insatta i skolans styrdokument kan vi arbeta framåt för en likvärdig undervisning i Sverige. 
Skolans personal förväntas att uppfylla de krav som ställs på dem genom att se till att skapa 
förutsättning för eleven att uppnå de uppsatta målen och att vara väl insatta i de aktuella 
styrdokumenten. Trots att enkäten visade att 65 % av elevassistenterna inte var insatta i 
styrdokumenten så svarade alla respondenterna att de upplever att deras elev är inkluderad i deras 
verksamhet utifrån elevens förutsättning. 
 
Vidare i enkäten ställdes frågan om elevassistenterna var insatta i vilka åtgärder/särskilt 
stödbehov eleven behövde utifrån en kartläggning. Här svarade 11 respondenter att de var insatta 
i vilka insatser som behövdes för eleven medan tre respondenter, vilket motsvarade 18 %, att de 
inte hade någon kunskap om vilka insatser/särskilt stödbehov eleven behövde. Det var ytterligare 
tre respondenter som inte visste om de var insatta i deras behov utifrån en kartläggning. 
 
Alla respondenterna upplever att de har ett bra samarbete med andra pedagoger kring inkludering 
av deras elev i verksamheten. Denna svarskvot visar även på den tidigare frågan kring om de 
upplevde att deras elev är inkluderad i verksamheten utifrån elevens förutsättning. Samtliga 
respondenter upplevde att eleven var inkluderad i verksamheten utifrån hens förutsättning.  
 
Den teoretiska förankringen kring KASAM- teorin som jag utgår från i min studie handlar om att 
skapa en känsla av sammanhang och bygger på tre viktiga begrepp. I enkäten ställdes frågan till 
respondenterna om de upplever att deras elev uppfattar skolan meningsfull. I figuren nedan 
demonstreras resultatet. 
 

35%

65%

Är du insatt i skolans 
styrdokument?
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Figur 4 Upplever du att din elev upplever skolan meningsfull? 
 
Figur 4 visar att 71 % upplever att deras elev tycker att skolan är meningsfull och 24 % anser att 
de kanske upplever skolan meningsfull. 
 
I enkäten ställdes en fråga kring om respondenterna arbetar med att göra skolan meningsfull för 
eleven och i så fall på vilket sätt de gör det på. Ingen av respondenterna upplevde att de arbetade 
med detta uppdrag och arbetssättet som de beskrev kunde se olika ut. Ett sätt som återkommer av 
de svar jag fick in var att göra skolan rolig genom att stötta eleven i hens skolvardag. En av 
respondenterna skrev: 
 

Att skapa trygghet med min elev och få hen att känna sig stolt över det hen gör. Och att hen 
ska uppskatta sig själv i allting. Och detta har gett min elev mer driv och en mer positiv 
känsla för skolan. Målet är hela tiden att de ska få så mycket gjort på deras studietider att de 
inte ska behöver tänka på det när de kommer hem. Jag försöker lära dem någonting varje 
gång jag träffar dem och uppmuntra dem till det. Jag försöker även hela tiden vara positiv så 
att de känner att de vill gå på studietiderna t ex. Elever som inte har mycket socialt liv har jag 
även en roll där de kan prata av sig och prata om intressen de tycker om! (Respondent 4, 
2019-04-29) 

 
En av respondenterna ansåg att vara en bra förebild och förklara vikten av skolan är en metod för 
att göra skolan mer meningsfull. De flesta skriver att deras sätt är att ge eleven trygghet, arbetsro, 
uppmuntran, stödja eleven och få eleven att se möjligheterna att lära sig kunskap som de kan 
använda i det vuxna livet. 
 
I enkäten ställdes frågan om respondenterna hade fått möjlighet att fortbilda sig inom ämnet NPF 
(Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). En majoritet på 53 % hade inte fått 
någon möjlighet att utbilda sig medan 47 % hade fått någon form av utbildning. 
En följdfråga ställdes i enkäten om respondenterna upplever att de har tillräcklig med kompetens 
inom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Hälften av respondenterna upplever att de 
har kompetens inom ämnet medan 19 % upplever inte att de har kompetens inom NPF 
(Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Resterande 31 % svarade att de inte visste om de har 
tillräckligt med kompetens inom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).  
 
En annan följdfråga var om de skulle vilja ha mera utbildning inom NPF (Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning). I denna fråga så svarade 71 % av respondenterna att de ville ha mera 
utbildning för att öka deras kunskap i ämnet NPF, resterande 12 % av respondenterna svarade nej 
och 18 % svarade att de inte visste. 
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Av 18 respondenter upplever 11 av dessa att de får stöd för att utvecklas som elevassistent. I 
frågeställningen svarade tre respondenter att de inte upplevde stöttning i sitt arbete i 
verksamheten samt tre svarade att de inte visste om de fick tillräckligt med stöd. 
I den öppna frågan kring stöttning frågades vilken form av stöttning deltagarna fick i dagsläget 
och svaren från de 11 som får stöttning var: utbildning inom området, stöttning och handledning 
från specialpedagogen, pedagoger som anpassar uppgifter utifrån elevens behov, stöttning från 
lärare och handledning. Den stöttning som de däremot efterfrågar i deras yrkesroll är mer 
handledning från specialpedagogen och utbildningar. Handledningar som efterfrågas ska bestå av 
hur man agerar i olika svåra situationer, anpassa uppgifter och lärmiljö utifrån elevens behov och 
möjligheten för tydliga riktlinjer från skolledningen. Respondenterna skriver att de vill ha hjälp 
med avlastning och respekt och förståelse för yrkesrollens komplexitet att de inte kan finnas 
överallt. 
 
Frågan om vad som är det bästa med deras yrkesroll ställdes till elevassistenterna och majoriteten 
av svaren var att se lyckan i deras elev när denne lyckas och när eleven gör framsteg men även att 
se elevens utveckling. En annan respondent svarade att vinna elevens trygghet och förtroende. 
Samtliga elevassistenterna nämner eleverna i deras svar och att se dem lyckas i skolan. Frågan 
ställdes om vad de tyckte är mindre bra med deras yrkesroll. Svaren kom från 14 respondenter 
och var varierande såsom: psykisk påfrestande, tuffa arbetsuppgifter med utåtagerande elever, 
ensamma i verksamheten utan förståelse och respekt, nollbyten, påfrestande tempo där man hela 
tiden ska vara närvarande och ligga steget före.  
 
En annan elevassistent upplevde att det negativa med yrkesrollen är alla former av spekuleringar 
kring deras arbetsuppgifter med en blandning av förväntningar på dem. Den sista frågan som 
ställdes till respondenterna var vilka förbättringar inom deras yrkesroll behövs. Svaren på denna 
fråga resulterade i att de önskar en bredare utbildning och kompetens. Detta skulle 
respondenterna vilja ha i form av olika kurser, information eller stöd från elevhälsan på skolan. 
En respondent tryckte på kommunikationen mellan elevassistenten och de andra i verksamheten. 
Elevassistenten hade velat ha tydlighet i uppdraget, respekt och tydlighet för yrkesrollens 
innebörd samt en upphöjande status för yrkesrollen. 
 
7.2 Resultat intervjuerna 
 
7.2.1 Elevassistentens uppdrag på skolan 
I mina intervjuer med elevassistenterna visade det sig att endast elevassistent A hade en 
gymnasial utbildning via Barn och fritidsprogrammet med inkluderande kurser som behandlar 
funktionsnedsättningar. Elevassistent B hade också gymnasial utbildning men detta var inget som 
var inriktat inom elevassistent eller dylikt. Båda intervjupersonerna har arbetat inom skolans 
verksamhet i tre år och har haft elevassistent som yrkesroll men skillnaden var att elevassistent A 
har både en elev i fokus och får även hoppa in i helklass när lärare inte finns på plats. 
Elevassistent B har endast en elev i fokus som har omfattande stödbehov.  
Elevassistent A påpekade att det inte bara är rektorn på skolan som ger hen arbetsuppgifter utan 
det tillges från btr. rektorn med även övrig personal. Elevassistent B får sina arbetsuppgifter från 
specialpedagogen som i sin tur har ett samarbete med skolans rektor. Detta då specialpedagogen 
är den som är mer insatt i elevernas behov och deras ärenden.  
 
Det som skiljer elevassistent A från elevassistent B är att B har mer tydliga arbetsuppgifter och 
att det endast är specialpedagogen och rektorn som sätter dessa. En annan skillnad är att 
elevassistent B har en specialpedagog i verksamheten till skillnad från verksamheten som 
elevassistent A arbetar på. Elevassistent A menade även att hen måste hoppa in som vikarie för 
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andra lärare då de inte finns på plats av olika anledningar som ofta kan bli en frustration och en 
belastning på det redan stressade arbete som lagts på hen. Förutom att ha fokus på sin elev och 
den grupp hen kan tilldelas på morgonen anser elevassistent A att hen får övriga uppgifter som 
inte bör finnas med i hens arbetsuppgifter. Detta kan exempelvis vara provvakt eller läxhjälps-
resurs som finns på eftermiddagarna. En annan övrig uppgift har varit att ordna fika inför 
personalmöten men också att fylla på busskort inför skolresor. Detta var inget som elevassistent 
B nämnde förutom att vara provvakt men som endast var menat för eleven som elevassistent B 
hade hand om. Den enda ändringen som elevassistent B önskade var att få vidareutbildning inom 
sitt område för att få ännu mer verktyg som kan vara till hjälp i yrkesrollen.  
 
7.2.2 Utvecklingsområden för uppdraget som elevassistent  
Vid frågan om de har fått tillfälle att vidareutbilda sig inom deras yrkesroll har endast 
elevassistent A haft den möjligheten enligt hen, och detta har skett genom att hen har läst Bo 
Hejlskov bok Beteendeproblem i skolan (2014) som hen sedan har diskuterat med skolans 
kurator. Elevassistent B hade inte fått någon möjlighet att vidareutbilda sig och ansåg inte att 
skolan hade något intresse för att erbjuda denna möjlighet.  
 
Elevassistent A menar att det hade varit bra om skolans lokaler hade varit mer anpassade för 
elever med behov av särskilt stöd och om samtliga pedagoger hade kunnat vara mer hjälpsamma. 
Det hade gynnat eleverna om det fanns mer stöttning via rektorn och övrig personal genom 
exempelvis tydliga riktlinjer och bestämda arbetsuppgifter. Det hade även varit ett stöd om 
pedagogerna på skolan hade kunnat anpassa uppgifterna till eleven/eleverna så att elevassistent A 
inte behöver göra det på egen hand.  
 
7.2.3  Förutsättningar för att arbeta för en inkluderande verksamhet 
Båda anser att inkludering på skolan är en viktig faktor för att elever ska känna sig delaktiga och 
sociala i skolans verksamhet och endast elevassistent B tyckte att det fanns en sådan möjlighet för 
sin elev. Elevassistent A ansåg inte att det skedde en inkludering på skolan eftersom det är en 
skola där alla elever får klara sig på egen hand. Hen menade att även om konceptet i skolan 
menar att det är en skola för alla så är det inte så i praktiken. Hen menar att skolan inte har 
utrymme som grupprum eller tillräckligt med resurser för att skapa en skola för elever som har 
behov av särskilt stöd. Skolan som elevassistent A arbetar på är mer anpassat för de elever som 
inte har svårigheter och som kan klara sig på egen hand. Elevassistent B tycker däremot att hens 
skola är en skola för alla utifrån elevernas förutsättningar. Detta genom att skolan har en 
specialpedagog som ser till att pedagogerna på skolan får rätt verktyg för att kunna anpassa för 
alla elever men att de också har en gemensam syn på hur inkludering i skolan ska ske. 
Inkludering innebär att alla elever ska kunna vara med på olika aktiviteter och att det finns 
tillräckligt med resurs för att eleverna ska få hjälp att nå sina mål. 
 
7.2.4 KASAM i verksamheten 
Gällande frågan om KASAM begreppet menade båda elevassistenterna att motivation är en 
central faktor i deras arbete med deras elever. Genom motivation och meningsfullhet i skolan 
skapar det även en vilja hos eleven att ta sig vidare och nå sina mål. Elevassistent A menade att 
hen också går in på att förklara vad ett betyg kan leda till och kopplar in framtiden för att ge 
eleven en förförståelse inför vad som väntar. Hen menar att det är viktigt att eleven kan se framåt 
och kunna skapa koppling mellan det som sker nu och vad som förväntas i framtiden.  
Elevassistent B var också inne på samma spår och menade att förståelse för vad som sker nu kan 
ge effekt på hur framtiden kan se ut. Hen har haft mycket diskussion om framtidsplaner och 
vision inför framtiden tillsammans med sin elev.  
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För att göra skolan mer hanterbar berättade elevassistent A att hen får arbeta mycket med den 
sociala biten eftersom det ändå är en skola där eleverna sitter mycket enskilt och utför sina 
uppgifter. Detta kan skapa ett utanförskap för hens elev och därför blir det många sociala 
träningsaktiviteter som hen kallade det för. Detta kan vara genom att exempelvis skapa 
gemensamma aktiviteter på rasterna och även i klassrummen då hen får eget ansvar med 
eleverna. Elevassistent B har däremot en mer utåtriktad elev som ofta hamnar i konflikter och för 
att göra skolan mer hanterbar krävs det att hen hjälper eleven med stress och konflikthantering.  
 
Elevassistent A gör skolan och lektionsinnehållet mer begripligt genom att skapa ett enskilt 
schema för varje vecka där de tillsammans med eleven sätter nya delmål inför veckan. De gör 
även läxorna innan eleven åker hem för att skapa en mindre stress inför kommande skoldag. 
Elevassistent B försöker att använda sig av digitala verktyg och struktur av olika slag för att hens 
elev ska kunna hantera skoluppgifterna. Båda elevassistenterna menade att de tillsammans med 
sina elever sitter och förbereder inför prov för att eleverna lättare ska kunna nå sina mål och 
känna sig lika delaktiga som resterande i klassen. 
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8 Analys 
För att se relationen mellan datainsamlingen och KASAMs-teorins centrala delar presenteras en 
analysmatris. Syftet till matrisen är för att visa hur empiri och teori har använts till studien. 
Utifrån matrisen förs en analys för hur jag tolkar data och lägger det i ett samband med hjälp av 
KASAM-teorin. Under denna del kommer jag att besvara mina frågeställningar och koppla det 
till KASAM-teorin med hjälp av en analysmatris och även om det råder hög eller låg känsla av 
sammanhang.  
 
 
8.1 Begriplighet 
Analysmatris, Tabell 1 Begriplighet och datainsamlingen 

 Relationer Arbetssätt Yrkesroll 

Begriplighet Skapa förståelse 
kring sin elev så 
man får reda på 
elevens styrkor och 
svagheter.  
  
Stötta sin elev 
under hens 
skoldag.  
 
35 % av 
elevassistenterna 
var inte insatta i 
styrdokumenten.  
 
Förstå elevens 
behov och skapa 
förutsättningar för 
att eleven ska 
lyckas. 

Tydliga 
arbetsbeskrivningar 
med tydligt schema och 
struktur.  
 
59 % anser att deras 
arbetsbeskrivning 
stämmer med det arbete 
som sker i 
verksamheten.  
 
65 % var insatta i vilka 
insatser som behövdes 
för eleven i 
verksamheten.  
 
Elevassistent A får sina 
arbetsuppgifter 
delegerade till hen även 
av övrig personal på 
skolan. 
Elevassistent B får sina 
arbetsuppgifter av 
specialpedagogen 
 
 

Tydliga 
arbetsbeskrivningar 
påverkar 
elevassistenten men 
även eleven. 
 
De vill ha tydliga 
riktlinjer från 
skolledningen kring 
deras arbetsuppgifter. 
 
”Allt i allo” 

 
 
För att elevassistenterna ska skapa begriplighet handlar det om att de i frågan känner att det som 
finns runt omkring elevassistenten är strukturerat och förståeligt. Enligt Antonovsky (2005) ska 
framtiden vara förutsägbar och förklarad så personen i fråga förstår och att informationen som 
finns blir strukturerad, sammanhängande och tydlig. När det finns en hög känsla av begriplighet 
blir också en oväntad stimuli inte så kaotisk eller oförklarlig. Inom detta område kan vi först titta 
på arbetsbeskrivningen. Svaren från elevassistenterna visar att 59 % anser att deras 
arbetsbeskrivning stämmer med det arbete som sker i verksamheten medan 35 % menar att det 
inte stämmer överens med den beskrivning de har fått från början. I JHL:s handbok för 
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elevassistenter (Parviainen, 2011) skriver författaren om beteckningen ”allt i allo” där de menar 
att beteckningen beskriver bredden på de sysslor som hör till elevassistentens vardag. När en chef 
i verksamheten lägger in ett begrepp som ”allt i allo” i en elevassistent arbetsbeskrivning kan det 
leda till problem. Gadler (2011) tar upp ämnet otydlig arbetsbeskrivning och menar att Sverige 
saknar en sådan för att förtydliga kring elevassistentens uppdrag i skolan. Gadler (2011) menar 
även att det visar sig genom hennes studie att det är upp till elevassistenten att ta reda på vad som 
ingår i uppdraget i vissa skolor genom att kartlägga vilka behov eleven har. Detta bekräftas även 
av SOU (1998:66) som tar upp elevassistenter som en grupp vars riktlinjer inte är tydliga inom 
skolan och att det kan bli en risk för att det inte ska gynna elevens utveckling i verksamheten om 
tydliga arbetsbeskrivningar inte råder. Svaren visar att elevassistenterna känner att yrkesrollen 
blir negativ då det finns spekulationer kring arbetsuppgifterna där övrig personal har olika 
förväntningar på dem. Önskemålet från elevassistenterna är alltså att få en tydligare 
arbetsbeskrivning och tydlighet i uppdraget som i sin tur skulle leda till en förbättring i deras 
yrkesroll.  
 
Under intervjuerna med elevassistent A och B framgår det även där hur olika de arbetar på 
respektive skola. Elevassistent A har både en enskild i elev i fokus men kan även få hoppa in som 
resurs i helklass när lärare inte är tillgängliga och menade även att arbetsuppgifter delegeras till 
hen även av övrig personal på skolan, förutom av rektorn. Elevassistent B får sina arbetsuppgifter 
av specialpedagogen, eftersom denne är mer insatt i elevernas behov och deras ärenden, men att 
det sker i samspel med rektorn på skolan. Det stöd som elevassistent B skulle utföra var endast 
till den elev som denne hade ansvar för. På skolan som elevassistent A arbetar finns det inte ens 
en specialpedagog. En annan skillnad i arbetsuppgifterna mellan dessa två var att elevassistent A 
kunde få uppgifter som provvakt i helklass, läxhjälp-resurs för övriga elever på skolan, fylla på 
busskort inför skolresor eller att ordna fika inför personalmöten. 
 
18% av elevassistenterna var inte insatta i vilka insatser eller särskilt stödbehov eleven behövde 
och ytterligare 18 % saknade en kartläggning av sin elev som i sin tur visar vilka behov eleven 
har. Sammanlagt är det alltså 36% som inte har kunskap om hur de, utifrån elevens behov, ska 
hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Trots detta ser vi att samtliga respondenter anser att de 
upplever att deras elev är inkluderad i verksamheten då de har ett bra samarbete med andra 
pedagoger.  
 
Utifrån intervjuresultatet ser vi att elevassistent A skapar ett enskilt schema för att göra skolan 
och lektionsinnehållet mer begripligt. Detta sker veckovis och i samband med detta skapas även 
nya delmål. 
 
8.2 Hanterbarhet 
Analysmatris, Tabell 2 Hanterbarhet och datainsamlingen 

 Relationer Arbetssätt Yrkesroll 

Hanterbarhet Elevassistenten 
stöttar sin elev med 
hjälp av pauser, 
planeringar, 
konflikthantering 
och teckentolka 
med hjälv av 
teckenspråk.  

Elevassistent A anser 
att det inte finns 
tillräckligt med resurser 
för att hjälpa elever 
som är i behov av 
särskilt stöd.  
 

Handledning från 
specialpedagog och få 
möjlighet för 
vidareutbildning. 
 
 
Stöttning som 
elevassistenterna får är 
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Samtliga 
respondenter från 
enkäten svarade att 
de har ett bra 
samarbete med 
pedagoger kring det 
inkluderande 
arbetet kring 
eleven.  
 
Elevassistenterna 
önskar också att få 
avlastning från de 
flera uppgifter som 
läggs på dem men 
även att övrig 
personal visar 
förståelse och 
respekt för 
yrkesrollens 
svårigheter med att 
de inte kan finnas 
överallt i 
verksamheten. 
 
Skillnad mellan ett 
inkluderande 
arbetssätt.  
 

 

 

Elevassitent i form av 
personligt stöd och 
pedagogisk 
medhjälpare. 
 

handledning av 
specialpedagog. 
 
Stöttning som 
efterfrågas av 
elevassistenterna är 
hur man hanterar svåra 
situationer och 
anpassning av 
uppgifter. 

 
Enligt Antonovsky (2005) ska det finnas resurser till ens förfogande för att känna en hög känsla 
av hanterbarhet i en situation. Resurserna som Antonovsky menar kan vara ens man, hustru eller 
kollegor och det är personer i din omgivning som du känner att du kan lita på men också räkna 
med. Enligt Antonovsky (2005) är hanterbarhet även när en person uppfattar att hon/han har de 
resurser som krävs för att klara en uppgift. 
 
Gällande hanterbarhet och hur elevassistenterna ser sig själva som en resurs för sina elever tittar 
jag på hur elevassistenten arbetar med att främja, underlätta eller förebygga skoltillvaron men 
även på hur yrkesrollen är hanterbar i relationen till yrkesroll, relation och arbetssätt. Det som 
elevassistenterna menar innefattar i deras uppdrag på skolan är bland annat att stötta sin elev 
under hens skoldag med hjälp av pauser, planeringar och konflikthanteringar men även hur en av 
dessa kan teckentolka alla elevens lektioner och finnas till för eleven under hens skoldag. 
 
Dehlin (1997) och Gadler (1997) menar att definitionen av en elevassistent är i form av ett 
personligt stöd. Elevassistenten kan även vara en pedagogisk medhjälpare men oftast är hen 



  
 

26 

ansvarig för en viss elev som har behov av särskilt stöd, har någon form av funktionsnedsättning 
eller en NPF diagnos (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Definitionen kan även innebära att 
elevassistenten är knuten till en större elevgrupp eller klass. Elevassistenterna önskar dock att få 
avlastning från de flera uppgifter som läggs på dem men även att övrig personal visar förståelse 
och respekt för yrkesrollens svårigheter med att de inte kan finnas överallt i verksamheten. Flera 
ansåg att deras arbetsuppgifter skapar en psykisk påfrestning där tuffa arbetsuppgifter med 
utåtagerande elever sker och att de känner sig ensamma i verksamheten utan andra pedagogers 
hjälp. 
 
Gällande inkludering så anser ändå samtliga respondenter från enkäten att de har ett bra 
samarbete med pedagogerna kring det inkluderande arbetet. Samtliga respondenter anser att deras 
elev var inkluderad i verksamheten utifrån de förutsättningar eleven har. Elevassistent B menar 
att det är en skola för alla och att specialpedagogen hjälper till att skapa bättre förutsättningar 
både för eleverna men också för pedagogerna samt elevassistenten. Detta görs genom att ge rätt 
verktyg för att kunna anpassa lektionsinnehållet för samtliga elever som är i behov av det. Där 
har de även en gemensam syn på hur en inkluderande skola ska se ut och att alla elever ska vara 
med på de olika aktiviteter som sker på skolan men även att alla elever ska ha tillräckliga resurser 
för att nå sina mål. På skolan som elevassistent A arbetar på anser hen inte att det är en 
verksamhet där inkludering råder. Det är en skola där alla elever ska kunna klara sig på egen 
hand. Hen menade att det är en skola som inte är anpassa för elever med svårigheter då det inte 
finns tillräckligt med resurser för att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. 
 
8.3 Meningsfullhet  
Analysmatris, Tabell 3 Meningsfullhet och datainsamlingen 

 Relationer Arbetssätt Yrkesroll 

Meningsfullhet Inkludera eleven 
och känna att 
elevassistenten når 
fram till eleven. 
 
Att motivera 
eleven i 
skolarbetet och att 
under hela dagen 
vara till hands för 
eleven. 
 
Både elevassistent 
A och B visar att 
de känner att 
inkludering är en 
viktig del på 
skolan för att 
eleverna ska känna 
sig som en del av 
det sociala.  
 

Elevassistenterna 
använder sig av 
belöningssystem 
 
Skapa trygghet och 
trivsel på skolan, träna 
eleven på sociala 
relationer med andra 
elever.  
 
 
71 % upplever att deras 
elev upplever sin skola 
meningsfull. Denna 
meningsfullhet har 
skapats genom att 
elevassistenterna har 
förklarat vikten av 
skola, skapa trygghet 
och skapa arbetsro.  

Att få sin elev att 
lyckas trots 
motgångarna  
 
71 % av 
respondenterna vill ha 
mer utbildning för att 
öka sina kunskaper 
inom NPF 
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Antonovskys (2005) sista del i KASAM är begreppet meningsfullhet och här är det viktigt att 
personer känner en delaktighet i sina dagliga erfarenheter men att de också medverkar i den. 
Detta beskrivs som en motivationskomponent och personer som upplever en stark KASAM talar 
oftast om de stunder i livet där de har varit engagerade i. De personer som upplever en låg 
KASAM känner oftast att det inte finns en mening med livet.  
 
Samtliga elevassistenter nämner att i deras arbetsuppgifter så ingår det att motivera eleven i 
skolarbetet och att hela dagen finnas tillhands för eleven. Detta var något som skulle ske under 
lektionstid men även under raster och lunchtid. Att skapa trygghet och trivsel på skolan var också 
något som återkom i de flesta av respondenternas svar och att träna eleven på sociala relationer 
med andra elever för att de skulle känna sig inkluderade. Både elevassistent A och B visar att de 
känner att inkludering är en viktig del på skolan för att eleverna ska känna sig som en del av det 
sociala sammanhang. Även meningsfullhet måste skapas för eleven genom att de ska känna att 
skolans ämnen och innehåll är värda att engagera sig i. Flera elevassistenter menade att de 
försöker skapa meningsfullhet för eleven och svaren visade att 71 % upplever ändå att skolan är 
meningsfull för eleven. Detta sammanhang skapas genom exempelvis att förklara vikten av 
skolan men också genom att få eleven att känna trygghet, skapa arbetsro för eleven och försöka 
skapa möjligheter för eleven att se hur kunskapen i skolan kan användas i vuxenlivet. Persson 
och Persson (2016) är en inkluderande verksamhet viktig för att eleverna ska lära sig av varandra 
men också för att skapa sig ett socialt kapital. Det medför även en trygghet och att man lär sig av 
varandras olikheter. De menar att om elever inte kan möta andra elever med olikheter och att om 
eleverna inte kan skapa sig ett social kapital tillsammans så kan det leda till en otrygg miljö då de 
inte får tillfälle att lära sig de sociala koderna redan från början. Därmed anser Persson och 
Persson (2016) att det även är viktigt att elevassistenten får möjlighet att inkludera eleverna i 
skolans verksamhet. 
 
Antonovsky (2005) KASAM:s motivationskomponent skapas när elevassistenterna skapar 
meningsfullhet i livet genom att eleven känner att de utmaningar de möts av känns värda att 
engagera sig i. För att arbeta meningsfullt är en viktig komponent i elevassistentens yrkesroll att 
skapa goda relationer och ha förståelse för hur elevassistenterna utmanar sin elev, utan att eleven 
upplever det som ett hinder. Elevassistenterna använder sig av belöningssystem så som att ge 
eleven längre raster när de har utfört en uppgift eller låter dem spela på sin dator. Detta görs för 
att elevassistenterna fyller en funktion med att skapa meningsfullhet där eleverna inte finner det 
själva. 

Gadler (1997) menar att om elevassistenter har ett sammanhang av sin egen situation i sitt 
uppdrag bidrar detta till att det blir lättare att hjälpa eleven att hitta strategier och olika lösningar 
som leder till elevernas KASAM. Gadler (1997) anser om en elevassistent inte upplever en stark 
KASAM har hen svårt att tillgodose särskilt stöd för eleven, eftersom det bidrar till att man inte 
hjälper eleven att ha en stark KASAM i sin skolvardag.   

En utav elevassistenterna uttrycker hur viktigt det är att få eleven att känna sig att hen lyckas trots 
att det kan vara motstånd i olika former. Hen menar att det är viktigt att stötta eleven i 
skolvardagen och en annan uttrycker vikten av att skapa trygghet och stolthet hos eleven. Detta 
leder till att eleverna känner mer driv och skapar en positiv känsla i skolan. Elevassistenterna 
försöker få eleverna att göra sina skoluppgifter i skolan så det inte blir en stressfaktor hemma. 
Förutom skolans uppgifter och stöttning inom det så menar elevassistenterna att de fungerar som 
en viktig del i det sociala samspelet mellan elever och mellan eleven och elevassistenten. Detta 
skapar även en trygghet inom relationsbyggande.   
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Gällande vidareutbildning inom NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) svarade 71% av 
elevassistenterna att de önskade att få det för att öka sin kunskap och därmed skapa en större 
förståelse för sin egen yrkesroll. Respondenterna upplever ändå att sin yrkesroll som positiv och 
det bästa med den är att se eleven lyckas och se hur eleven gör framsteg både inom 
kunskapsutvecklingen men, även inom det sociala.  
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9 Slutsats av analys 
Utifrån KASAM-teorin så behöver eleven rätt resurser för att kunna begripa, hantera och känna 
meningsfullhet i sin omgivning. Jag har sett uttryck för att elevassistenterna arbetar för alla tre 
delar i KASAM teorin och att känsla av sammanhang är väsentligt i arbetet med elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag har tolkat och gett exempel i analystabellen på hur 
elevassistenterna både arbetar för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Utifrån analysen 
kan jag dra slutsatsen att elevassistent A har en hög KASAM där personen upplever sin yrkesroll, 
arbetsuppgifter och relationen med hens elev både begripligt, hanterbart och meningsfullt. 
Elevassistenten B har ett något lägre KASAM kring hens ämne, då det råder otydliga delegering 
av arbetsuppgifter kring olika personer i verksamheten. Det finns även en otydlig 
arbetsbeskrivning vilket medför att arbetsuppgifterna och yrkesrollen blir mindre hanterbara och 
begripliga. Båda elevassistenterna upplever en hög KASAM i relationen med deras elev och 
upplever en meningsfullhet i sin yrkesroll, arbetsuppgifter och relationen till 
eleven. Utifrån enkätsvaren kan man även dra slutsatsen att en majoritet upplever att de har en 
tydlig arbetsbeskrivning och att det stämmer överens med deras arbetsuppgifter, vilket tyder på 
en hög KASAM i begriplighet. Dock finns det i resultatet 28 % som upplever att de inte fått 
någon tydlig arbetsbeskrivning vilket medför en lägre KASAM i begreppet och försvårar 
begripligheten att hantera arbetsuppgifterna i deras yrkesroll. 
 
Enkätsvaren visade att 35 % av elevassistenterna var insatta i styrdokumentet och att sex elever 
ute i verksamheten inte får den hjälp som de behöver utifrån en kartläggning. Detta kan medföra 
att dessa elever skapar en låg känsla av KASAM på grund av att elevassistenten inte har begripit 
den struktur och information runt omkring eleven. Detta medför även att deras arbetsuppgifter 
inte blir hanterbara och de har svårt att skapa meningsfullhet för dessa sex elever. Enkätsvaren 
visade även att en majoritet av respondenterna vill ha mer utbildning inom NPF ämnet och därav 
skapa större känsla av hanterbarhet i deras arbetssätt men även i deras yrkesroll. Även här kan 
man dra slutsatsen att elevassistenten A upplever en låg känsla av KASAM i begreppen då hen 
upplever att personen arbetar i en verksamhet som inte är anpassad för elever som är i behov av 
särskilt stöd. Studien visade att elevassistentens jobb ser olika ut på de olika skolorna. Detta kan 
bero på elevassistentens erfarenhet, personlighet eller vilket uppdrag elevassistenten har på 
skolan. 
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10 Diskussion 
I studien framgår det tydligt att elevassistenterna inte fått en tydlig arbetsbeskrivning och detta 
gör att deras arbetsuppgifter inte alltid stämmer överens med det verkliga arbete som utförs på 
skolorna. Då kraven och arbetsuppgifterna är otydligt beskrivna i många fall leder det till att 
elevassistenter uppfattar att de utför arbete som är utanför elevassistentens yrkesroll. Det medför 
även en ovisshet om yrkesrollens innefattning på skolan och i studiens tidigare forskning Gadler 
(1997) tas det upp hur brister på en tydlig arbetsbeskrivning påverkar och försvårar deras 
yrkesroll. För att koppla detta med Antonovskys (2005) begrepp begriplighet så menar jag att en 
tydlig arbetsbeskrivning främjar elevassistentens yrkesroll där tydliga arbetsbeskrivningar även 
gör arbetssituationen mer begriplig. Genom att inte veta vad som förväntas kan det istället leda 
till att yrkesrollen blir obegriplig, som i sin tur kan leda till lägre kvalité i arbetet. Detta påverkar 
både organisationen, elevassistenten men framför allt eleven. Jag anser att det råder en bristande 
förståelse för elevassistenternas arbetsuppgifter och deras uppdrag vilket leder till fel fokus på 
denna resurs. Detta drabbar både elevassistenten och eleven genom att stödet inte blir tillräckligt. 
I mina intervjuer med elevassistenterna kommer det fram att de upplever att de har en 
arbetsbeskrivning men får göra arbetsuppgifter som inte finns nedskrivna. Dessa uppgifter kan 
vara läxhjälp med elever, anordna fika inför möten, fylla på busskort eller bre mackor till fikat.  
 
Det svåra med denna yrkesroll är själva ansvaret och de förväntningar övriga i skolans 
verksamhet lägger på elevassistenterna. Det kan vara pressen att eleven ska nå sina mål eller 
minska frånvaron. Elevassistenten känner sig därför oftast misslyckad i sitt uppdrag eller att det 
eventuellt finns en förtvivlan för att lärare inte anpassar eller ger instruktioner på uppgifter. Jag 
anser att det är viktigt att specialpedagogen tar elevassistenterna under sina vingar och ger dem 
rätt material och verktyg för att skapa rätt förutsättningar för elevassistenterna att utföra det de är 
där för. Det är först och främst för elevens bästa och elevens kunskapsutveckling. När det gäller 
begreppet hanterbarhet så anser jag att elevassistenten ska ha rätt stöttning och möjlighet att 
utföra sina arbetsuppgifter och hantera sin elev under skoldagen. Det kan gälla att utföra ett 
individuellt schema som är anpassat för elevens behov för att göra skoldagen mer hanterbar.  
 
När skoluppgifter extraanpassas utifrån elevens behov blir uppgifterna mer hanterbara för 
eleven och det kan även leda till att eleven lyckas och förstår kunskapsinhämtningen. 
Hanterbarhet skapas via kravanpassning, genom att elevassistenterna känner sina elever och 
formar undervisningen efter elevens dagsform. Hanterbart blir det när de får handledning av 
specialpedagogen som sker kontinuerligt. Utan någon handledning så saknas stöttningen från 
båda hållen, både från specialpedagogen men också från elevassistenten till eleven och 
förståelsen och förvirring av yrket och elevassistentens roll på skolan ökar. 
 
Genom att ha ett bra och tydligt samarbete med specialpedagogen så leder det även till att 
elevassistentens yrkesroll blir mer tydlig för både dem själva, men också för övrig personal. Det 
leder även till att eleven får rätt stöd och rätt anpassningar då de har behov av särskilt stöd. Det är 
viktigt att minnas att elevassistenterna inte är ämneslärare eller pedagoger, men att de behöver 
vara insatta i alla ämnen, ibland samtidigt. Jag anser att det är viktigt att fortbilda sin personal 
kring NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och om elevers styrkor och svagheter men 
även vad elevassistenten har för roll på skolorna. Detta medför att all personal blir mer 
engagerade och lösningsfokuserade kring elevers svårigheter på skolan men att även mer insatta i 
elevassistentens arbetsuppgifter.  
 
Gällande KASAM så ska skolan göras mer begriplig och detta bör ske både genom elevens inre 
och yttre stimuli på ett individuellt sätt. Hanterbarheten avgörs på hur individen uppfattar sig 
själv, hur hen kan lösa situation av egen kraft eller med hjälp av någon. Detta är en viktig 



  
 

31 

komponent i elevassistentens uppdrag. Jag anser att en elevassistent kan bidra med 
meningsfullhet med hjälp av motivation. Detta tas i form av att motivera sin elev att ta an svåra 
uppgifter, att engagera sig i skolan och att visa eleven att med hjälp av ansträngning så kan 
skolarbetet vara värt att engagera sig i. Med hjälp av elevassistentens stöd, som en yttre påverkan, 
kan eleven då öka och utveckla sin KASAM.  
 
Jag anser att alla elever i behov av särskilt stöd hade mått bättre om de hade en elevassistent som 
utmanade, motiverade, stimulerande och ledde dem i sitt arbete på skolan utan att behöva ta sig 
an skolans övriga arbetsuppgifter som exempelvis caféverksamheten. Elevassistenterna är viktiga 
i verksamheten där det råder många elever med olika behov. Genom att använda resursen 
verksamheten har på rätt sätt så kan det leda till ett ökat utvecklande hos många elever som idag 
inte får rätt hjälp. Förhoppningsvis kan denna studie leda till ett bättre samarbete med 
specialpedagoger på skolor och även öka förståelsen för elevassistenternas yrkesroll och 
arbetsuppgifter hos övrig personal. 
 
10.1 Metoddiskussion 
Min studie består av 18 respondenter med bortfall från en del frågor. De två respondenter som 
ville delta i intervjuerna etablerade snabbt kontakt och bestämde datum för när intervjuen skulle 
äga rum. Önskvärt, med facit i hand, hade varit om jag sökt fler möjliga respondenter att 
intervjua. Problemet med detta var att många elevassistenter har svårt att komma ifrån under 
arbetstid, då många arbetar en-till-en med en elev. Problematiken för elevassisternterna var 
svårigheten att gå iväg sin elev i 1h och svårigheter att hitta vikare som kan täcka upp. Hur hade 
fler elevassistenters medverkan i intervjuer kunnat påverka studiens resultat? En möjlig 
påverkan hade kunnat vara att jag kunnat få mer bredd i min önskan att belysa elevassistentens 
yrkesroll från olika perspektiv. Jag är medveten om att de elevassistenter som har valt att delta i 
min studie är de som känner engagemang och som har något de vill berätta. Givetvis hade 
resultatet blivit rikare om fler perspektiv vävts in i resultatet. Tyvärr fanns det inte utrymme för 
detta i min studie vid detta tillfälle. 
 

11 Specialpedagogiska implikationer 
Studiens resultat har gjort mig uppmärksam på elevassistenternas yrkesroll och betydelse av 
denna yrkesrollen i skolan. Jag har fått en större förståelse för hur elevassistenter upplever sin 
yrkesroll och vilka brister som finns. Studien har även visat hur elevassistenterna upplever ett 
behov att få mer utbildning om NPF. Min tolkning av studien är att skolan behöver förbättra 
rutiner för hur stödet och samarbetet runt elever i behov av särskilt stöd ser ut. Fler 
elevassistenter behöver medverka i skrivandet och utformningen av åtgärdsprogram. Det är 
viktigt att eleven har ett tryggt nätverk med tydlig ansvarsfördelning och tydliga roller. En av 
specialpedagogens uppgifter enligt examensordningen är att identifiera och undanröja hinder i 
lärmiljön. Att säkertälla kvalitén på det stöd som eleven får är att använde resurserna effektivare i 
verksamheten och att personalen har en helhetsperspektiv om deras uppdrag på skolan och 
elevassistenternas arbetsbeskrivning. Inte använda dem till ”allt i allo” såsom kaffekokning eller 
andra ärenden. Studien visar att det brister i begreppet ”allt i allo” vilket medverkar mer arbete 
för elevassistenterna och en känsla av otydliga arbetsbeskrivningar.  
Resultatet av studien kan bidra till att specialpedagoger handleder och utbildar elevassistenter 
bättre, vilket kan bidra till att elevassistenterna får viktig kunskap som resulterar i en högre 
känsla av sammanhang för deras elev. Bristande handledning och utvecklande av specifik 
specialpedagogisk kunskap åt elevassistentens vägnar kan också få negativa specialpedagogiska 
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konsekvenser som leder till att elever inte får det stöd de behöver och ett tryggt vuxenstöd på 
grund av för hög personalomsättning. 
 
 

12 Vidare forskning 
I framtiden skulle det vara intressant att få göra en liknande studie som sträcker sig i hela 
Sverige. Min studie är kopplad till en enda kommun och det hade varit lärorikt att få veta om det 
ser likadant ut i resten av Sverige och om man i så fall behöver göra en nationell åtgärd. I denna 
studie valde jag att intervjua och utföra en enkät till elevassistenterna och få deras syn på 
arbetsrollen men det hade även varit intressant att få höra hur specialpedagogerna anser om ett 
samarbete sker.  
 



 

  
 

33 
 

13 Referenser 
 

Ahrne, G och Svensson, P (2015). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber 
AB. 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

Arbetsförmedlingen. 

Aronsson, G. (2012). Arbets-och organisationspsykologi: individ och organisation i 
samspel Stockholm: Natur & Kultur. 

Asmervik, S, Ogden, T. & Rygvold, A. (2001). Barn med behov av särskilt stöd: 
grundbok i specialpedagogik, Lund: Studentlitteratur.  

Asp-Onsjö, L. (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en 
kommun. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Brodin, J. & Lindstrand, P. (2004). Perspektiv på en skola för alla. Lund: 
Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Johanneshov: TPB. 

Butt, R. (2016). Teacher assistant support and deployment in mainstream schools. 
International Journal of Inclusive Education, 20:9. 995-1007.  

Dehlin, A. (1997). Personlig assistent: en rättighet, ett yrke. Lund: Studentlitteratur. 

DO. Skyddade diskrimineringsgrunder (2019) [Elektronisk] 
Diskrimineringsombudsmannen Tillgänglig:http://www.do.se/om-
diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-
diskrimineringsgrund/#1[2019-04-06] 

Edbom, T., Malmberg, K., Lichtenstein, P., Granlund, M & Larsson, J (2010) 'High 
sense of coherence in adolescence is a protective factor in the longitudinal 
development of ADHD symptoms', Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 24, 
3. 

Gadler, U. (1997). Elevassistent i skolan: är det elevens behov eller någon annans 
behov som avgör: förstudie kring elevassistentens funktion för elever med 
rörelsehinder. Göteborg: SIH läromedel. 

Gadler, U. (2011). En skola för alla - gäller det alla: statliga styrdokuments 
betydelse i skolans verksamhet. Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, 2011. Växjö, 
Kalmar. 

http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/#1
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/#1
http://www.do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/#1


  
 

34 

Giangreco, M. (2010). Utilization of Teacher Assistants in Inclusive Schools: Is It 
the Kind of Help that Helping Is All about? European Journal Of Special Needs 
Education. Vol. 25, No 4, November 2010, 341-345.   

Giangreco, M och Doyle, M. (2007). Teacher assistants in inclusive schools. In L. 
Florian (Ed,) The SAGE handbook of special education (pp. 429-439). London: 
Sage.  

Hejlskov, B. (2014). Beteendeproblem i skolan. Stockholm: Natur & Kultur.   

Hermods, Barnskötare/elevassistent. (2019). [Elektronisk]. Tillgänglig: 
https://www.studentum.se/skola/hermods-vux/barnskotare-elevassistent-larling-
558082 (2019-06-11)  

Jakobsson, I. och Nilsson, I. (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Linnéuniversitetet (2019) Speialpedagogprogrammet. Tillgänglig: 
https://lnu.se/program/specialpedagogprogrammet/distans-deltid-ht/ [2019-04-08] 

Leikas, R och Rantio, P. (2003) Taiteilua opettajan ja oppilaan välissä - olla      
huomaamaton, mutta tehokas" : koulunkäyntiavustajan työn arkikäytänteet 
koulussa. Tillgänglig: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7805 [2019-06-11] 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1969). Läroplan för grundskolan 2 Supplement : 
kompletterande anvisningar och kommentarer. Stockholm: Utbildningsförl. 

Sverige. Skolöverstyrelsen. (1980). Läroplan för grundskolan: Lgr 80. Stockholm: 
Utbildningsförl. 

Sverige. Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska 
skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. Stockholm: 
Utbildningsdep. 

Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (2. 
uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Margalit, M. (1998). Loneliness and Coherence among Preschool Children with 
Learning Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 31(2), 173–80. 

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd": vad betyder det 
och vad vet vi? Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Nilholm, C. (2007). Kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd- en 
enkätundersökning. Jönköping: Högskolan i Jönköping.  

https://www.studentum.se/skola/hermods-vux/barnskotare-elevassistent-larling-558082
https://www.studentum.se/skola/hermods-vux/barnskotare-elevassistent-larling-558082
https://lnu.se/program/specialpedagogprogrammet/distans-deltid-ht/
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/7805


  
 

35 

Nilholm, C. (2008). Perspektiv på specialpedagogik. Enskede: TPB. 

Parviainen, K.  (red.) (2011) JHL:s Handbok för elevassistenter. Pdf-fil. Tillgänglig:         
https://furuass.files.wordpress.com/2017/09/handbok_for_elevassistenter.pdf       
[2019-05-26]   

Persson, B. och Persson, E. (2016). Inkludering och socialt kapital: skolan och 
ungdomars välbefinnande. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Persson, B. (2019). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (Upplaga 4). 
Stockholm: Liber. 

Paulsson, U och Sievert, M.S. (2004). Elevassistentens uppdrag i teori och praktik. 
(Specialpedagogexamensarbete), Malmö högskola, Lärande och Samhälle, 
Skolutveckling och Ledarskap. Tillgänglig på Internet: 
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16781/Elevassistentens%20uppdrag%20
i %20teori%20och%20praktik.pdf?sequence=2 

Regeringen. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever [Elektronisk 
resurs]. (2016). Tillgänglig på Internet: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516134/ 
[2019-04-05]  
 
Ryen, A. (2004). Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier. (1. uppl.) 
Malmö: Liber. 
 
Svenska unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. 
Stockholm: Svenska Unescorådet. [Elektronisk] Tillgänglig: 
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-
och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf [2019-03-29] 

Schad, E. (2009). Psykolog i skolan. Lund: Studentlitteratur. 

SFS 1982:80. Anställningsskydd. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet ARM 

SFS 1985:1 100. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm:Utbildningsdepartementet. 

Skolinspektionen (2017) Statistik över regelbunden tillsyn 2017. [Elektronisk] 
Tillgänglig: www.skolinspektionen.se [2019-03-29]  

Skolinspektionen. (2018). Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen. 
Granskningsrapport. Tillgänglig: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-
rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-
forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/ [2019-03-29] 

https://furuass.files.wordpress.com/2017/09/handbok_for_elevassistenter.pdf
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/03/prop.-201516134/
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Salamancadeklarationen-och-Salamanca-+-10-ers%C3%A4tter-1-2001.pdf
http://www.skolinspektionen.se/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-skapa-forutsattningar-for-delaktighet-i-undervisningen/


  
 

36 

Skollagen (SFS 2010:800). Stockholm:Utbildningsdepartementet. 

Skollagen (SFS 2015:482). Stockholm:Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2014). Stödinsatser i utbildningen: om ledning och stimulans, extra 
anpassningar och särskilt stöd. Stockholm: Skolverket. 
 
Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(reviderad 2018). Styrdokument. Hämtad från: 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975 (2019-06-11) 

Sverige. Skolverket (2008). Särskilt stöd i grundskolan: en sammanställning av 
senare års forskning och utvärdering. Stockholm: Skolverket. 

Sverige. Skolverket (2011). Stöd till elever en tillbakablick. Stockholm: Skolverket.  

Socialstyrelsen. (2010). Social rapport 2010. Västerås: Edita Västra Aros. 

SOU 1998:66 FUNKIS-funktionshindrade elever i skolan. Stockholm: Nordstedts 
Tryckeri AB. 

SPSM. Varför finns specialpedagogik? [Elektronisk]Specialpedagogiska 
skolmyndigheterna Tillgänglig: https://www.spsm.se/stod/fraga-en-
radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/varfor-finns-specialpedagogik/ [2019-04-
08] 

Svensk vård och kompetensutveckling, Barn och fritidsprogrammet. [Elektronisk]. 
Tillgänglig: https://svok.se/ [2019-05-03] 

Socialstyrelsen (2012). Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning: handbok 
för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Stockholm: 
Socialstyrelsen. [2019-08-26] 

Trost, J (2001)Enkätboken Lund: studentlitteratur  
 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pd
f[2019-04-04] 
 
Vetenskapsrådet Expertgruppen för etik (2017). God forskningssed. Johanneshov: 
MTM. 
 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=3975
https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/varfor-finns-specialpedagogik/
https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/fragor-och-svar/fragor-och-svar/varfor-finns-specialpedagogik/
https://svok.se/
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


  
 

37 

Wallerstedt, H. (2014). Att arbeta som elevassistent. (1. uppl.) Stockholm: Natur & 
Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

38 

 

14 Bilagor 
14.1 Bilaga A mail till rektorerna  
 

 2019-04-22      

    Shirin Shakir 

      ss224bh@student.lnu.se 

      073-XXXXXXX 

Hej! 
 
Mitt namn är Shirin Shakir. Just nu läser jag min sista termin på specialpedagogiska 
programmet på Linnéuniversitetet i Växjö.  
 
Under denna termin kommer jag fokusera på att skriva mitt examensarbete där jag har 
valt att fördjupa mig i elevassistenternas yrkesroll på skolan. För att genomföra mitt 
arbete behöver jag att elevassistenter på olika skolor att svara på en enkätundersökning 
kring deras yrkesroll. Jag vill med detta informera att elevassistentens svar endast 
kommer att användas i min studie.  
 
 
Jag har valt att begränsa mig till grundskolor och kommer att skicka detta till olika 
grundskolor i kommunen och hoppas att så många som möjligt av elevassistenter har 
möjlighet att besvara enkäten. Enkäten tar inte lång tid att utföra och frågorna rör deras 
yrkesroll. Jag länkar enkäten i denna bilaga så det blir lätt tillgänglig för er att skicka 
vidare till er anställda.  
 
Skulle dessa elevassistenter vara intresserade att vara med och besvara enkäten skulle 
jag vara tacksam om ni meddelar mig via mail hur många som är intresserade att svara 
på enkäten från er skola. Jag är även intresserad av att få möjligheten att komma till er 
skola för att intervjua elevassistenter.  
 
Maila mig senast 17/5 om ni vill bistå i arbetet. 
Tack i förväg   https://forms.gle/PWRd8ArfWMaT3EoK7 
 
Med vänliga hälsningar,  
Shirin Shakir 
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14.2 Bilaga B enkäter till elevassistenterna 
 

Enkät till elevassistenter 
En enkätundersökning kring elevassistenternas yrkesroll 
Kön 
Kvinna 
Man 
Ålder 
19-23 
24-30 
30- 
Vilken skola arbetar du på? 

 
Ditt svar 
 
Hur länge har du arbetat som elevassistent? 

 
Ditt svar 
 
Har du fått någon arbetsbeskrivning från din rektor? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Stämmer din arbetsbeskrivning överens med dina arbetsuppgifter på skolan? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Vad innefattas i dina arbetsuppgifter? 
Ditt svar 

 
 
Är du insatt i skolans styrdokument? 
Ja 
Nej 
 
Upplever du att din elev är inkluderad i verksamheten utifrån hens förutsättning? 
Ditt svar 
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Är du insatt i vilka åtgärder/särskilt stöd behov som din elev behöver utifrån en 
kartläggning? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Hur ser samarbetet ut mellan dig och pedagogerna kring inkludering av din elev i 
verksamheten? 
Ditt svar 

 
 
Upplever du att din elev ser skolan meningsfull? 
Ja 
Nej 
Kanske 
 
Arbetar du i din yrkesroll med att göra skolan mer meningsfull för din elev? och i så fall 
på vilket sett gör du det? 
Ditt svar 

 
 
Har du fått möjligheten att fortbilda dig inom ämnet NPF (Neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning)? 
Ja 
Nej 
 
Upplever du att du har tillräcklig med kompetens inom NPF ämnet? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Skulle du vilja ha mera utbildning inom NPF ämnet? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
 
Upplever du att du får rätt stöd för att utvecklas som elevassistent? 
Ja 
Nej 
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Vet ej 
 
Vilket stöd får du som elevassistent idag? 
Ditt svar 

 
 
Vilket stöd i din yrkesroll efterfrågar du? 
Ditt svar 

 
 
Vad är det bästa med din yrkesroll som elevassistent? 
Ditt svar 

 
 
Vad är mindre bra med din yrkesroll som elevassistent? 
Ditt svar 

 
 
Vad skulle behöva utvecklas och förbättras i ditt uppdrag som elevassistent? 
Ditt svar 

 
 
Skulle det finnas möjlighet att intervjua dig? 
Ja 
Nej 

SKICKA 
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14.3 Bilaga C intervjufrågor 
 
14.3.1 Intervjufrågor till elevassistenten 
 

● Vilken är din yrkesroll? 
● Har du någon utbildning? Och i så fall vilken? 
● I din arbetsuppgift har du ansvar för en enskild elev eller hela elevgrupper? 
● Hur lång erfarenhet har du inom yrket? 
● Har du fått möjligheten att fortbilda dig inom ditt yrke? Och i så fall hur? 
● Vad betyder ordet inkludering för dig? 
● Varför inkludering på skolan? 
● Vem gynnas av inkludering enligt dig? 
● Vem bestämmer hur du ska arbeta på skolan? 
● Finns det några konsekvenser med inkludering? 
● Anser du att du arbetar på en skola som är en skola för alla?  
● Vilka egenskaper är viktiga att ha som elevassistent? 
● Vilka ändringar hade du velat göra i ditt arbete och yrkesroll för att bättra 

verksamheten du arbetar på? 
● Hur ser samarbetet ut mellan dig och dina kollegor? 
● Hur gör du för att skapa skolan mer meningsfullhet för din elev/grupp? Ex. 

skapa mening med skola, varför man ska gå eller arbeta med motivation.  
● Hur arbetar du för att skapa skolan mer hanterbar för din elev/grupp? Ex på detta 

vad som kan bidra med att ge eleven energi för att orka, klara av stressiga 
situationer, arbeta för interaktioner 

● Hur arbetar du för att skapa skolan mer begriplig för din elev/grupp? Ex. 
tydlighet, struktur, schema, specifika hjälpmedel 

● Vad skiljer yrkesrollen mellan elevassistenter och specialpedagog/speciallärare? 
● Vilket samarbete har du med specialpedagogen och hur kan den 

utvecklas/förändras? Finns det något hinder i ert samarbete? 
● Vilka kopplingar ser du mellan specialpedagogens och elevassistentens 

uppdrag? 
● Kan en elevassistent vara en ersättning för specialpedagogisk kompetens?



 

  
 

I 
 

 


	1 Inledning
	2 Bakgrund
	2.1 Elevassistent
	2.2 Utbildning av elevassistent
	2.3 Styrdokument
	2.4 Inkludering
	2.5 Elever i behov av särskilt stöd
	2.6 Åtgärdsprogram
	2.7 Tilläggsbelopp
	2.8  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
	2.9 Specialpedagogik
	2.10 En skola för alla
	2.11 Insatser för elever i behov av särskilt stöd

	3 Syfte
	Frågeställningar

	4 Tidigare forskning om elevassistenter
	5  Metod
	5.1 Urvalsgrupp
	5.1.1  Tabell urval intervju av elevassistenter
	5.1.2 Tabell urval enkätundersökning av elevassistenter

	5.2 Reliabilitet och validitet
	5.3 Genomförande
	5.4 Bearbetning av intervjusvar
	5.5 Metodkritik
	5.6 Forskningsetiska övervägande

	6 Teoretisk utgångspunkt
	6.1 KASAM
	6.2 Begriplighet
	6.3 Hanterbarhet
	6.4 Meningsfullhet

	7 Resultat
	7.1 Resultat av enkätsvaren
	7.2 Resultat intervjuerna
	7.2.1 Elevassistentens uppdrag på skolan
	7.2.2 Utvecklingsområden för uppdraget som elevassistent
	7.2.3  Förutsättningar för att arbeta för en inkluderande verksamhet
	7.2.4 KASAM i verksamheten


	8 Analys
	8.1 Begriplighet
	8.2 Hanterbarhet
	8.3 Meningsfullhet

	9 Slutsats av analys
	10 Diskussion
	10.1 Metoddiskussion

	11 Specialpedagogiska implikationer
	12 Vidare forskning
	13 Referenser
	14 Bilagor
	14.1 Bilaga A mail till rektorerna
	14.2 Bilaga B enkäter till elevassistenterna
	14.3 Bilaga C intervjufrågor
	14.3.1 Intervjufrågor till elevassistenten



