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Elevassistenten - pusselbit eller schackpjäs? En kvalitativ studie om relationen mellan skolans 
organisation och behovet att anställa elevassistenter.  
 
Studiens syfte har varit att undersöka hur skolan organiserar stödet elevassistans till de elever 
som bedöms vara i behov av särskilt stöd samt vilka faktorer som påverkar att elevassistent 
bedöms vara den åtgärd som ska ges till elever i behov av särskilt stöd.  
 
Genom intervjuer med rektorer vilka, enligt Skollagen, fattar beslut och har det yttersta 
ansvaret för sin enhets inre organisation, har vi undersökt hur stödet för elever organiseras och 
var i organisationen elevassistenten befinner sig. Genomgången av tidigare forskning visar 
hur antalet elevassistenter ökat i skolorna de senaste årtiondena och att elevassistentens 
uppdrag kan få särskiljande eller inkluderande effekter beroende på hur uppdraget 
organiseras. Genomgången belyser hur skolor alltmer ger uttryck för att stöd mer borde ges på 
organisationsnivå men att de inte riktigt lyckas realisera detta i verkligheten utan att stödet 
ofta sätts in genom att på olika sätt "åtgärda eleven". Litteraturgenomgången visar också på 
att elevassistenter är en grupp med ytterst varierande utbildning. Det händer att den outbildade 
elevassistentens uppdrag är att ge pedagogiskt stöd åt de elever som är i de största 
svårigheterna. Elever som istället, enligt litteraturen, borde få stöd av de i personalen med 
mest pedagogisk kompetens. 
 
Våra resultat visar dock att på de skolor vi undersökt kan man skönja en förändring i 
organiseringen av resurser mot mer stöd och medvetet förebyggande arbete på 
organisationsnivå och ett målmedvetet arbete med att anställa elevassistenter med pedagogisk 
utbildning - ofta socialpedagoger - som organiseras som en flexibel resurs och i möjligaste 
mån en resurs som finns för flertalet elever och inte knyts till en enskild individ. Vi skulle 
vilja beskriva det som att elevassistentens roll är mer av en strategiskt rörlig schackpjäs än en 
statisk pusselbit. Våra resultat visar på att skolorna arbetar alltmer utifrån ett relationellt 
perspektiv, med fokus på tydlighet i förhållningssätt och värdegrund och att 
kommunikationen och den goda relationen är avgörande både personalen emellan som mellan 
personal och elever för en skolas möjligheter att känna växandets glädje. 
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1. Inledning 
För de flesta barn och ungdomar innebär skolan en upplevelse av framgång, delaktighet, 
gemenskap och växandets glädje. Men för en del kan skolgången innebära krav på 
prestationer utöver det vanliga då skolans sätt att organisera sig ställer krav på sina elever att 
klara, vad de kanske själva anser, det omöjliga. Oavsett individens förutsättningar är ett av de 
viktiga uppdrag vi kommer att arbeta med i vår kommande roll som specialpedagoger att för 
varje elev skapa goda förutsättningar till lärande och delaktighet i den ordinarie skolformen. 
"En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen" (Skollagen, 1 kap., 4§).  
 
Alla har vi förmodligen någon gång känt en maktlöshet över att skapa de rätta 
förutsättningarna för varje individs rätt att lyckas. Kanske har det berott på den struktur och 
organisation vi varit en del av. Kanske har det berott på avsaknaden av förmågan hos den 
enskilda individen att klara de krav som individen ställs inför. Orsakerna till att en elev blir i 
behov av särskilt stöd kan vara många och av varierande karaktär men den ovillkorliga rätten 
till stöd är entydigt formulerad i de styrdokument som skolan styrs av (Skollagen, 2010:800). 
Hur detta stöd ska utformas finns däremot inte klart definierat. Vi har under våra år som 
studerande på specialpedagogprogrammet haft många givande samtal om hur arbetet för barn 
i behov av särskilt stöd kan organiseras och där har vi reflekterat en hel del kring 
elevassistentens roll och funktion. Då vi kommer från olika bakgrund och därmed har olika 
erfarenheter inleddes vårt samarbete med en intervju med den på barn- och 
utbildningskontoret som bedömdes vara mest insatt i elevassistenternas uppdrag i den 
undersökta kommunen. Detta inledande möte förde oss närmare problemområdet men det låg 
även till grund för många och långa diskussioner om elevassistens roll, funktion och uppdrag.  
 
Elevassistenter anställdes ursprungligen för att stödja elever med fysiska 
funktionsnedsättningar (Gadler, 2011). Idag anställs elevassistenter alltmer som stöd till 
elever med exempelvis psykosociala svårigheter. I och med att det skett en markant ökning av 
elevassistenter i skolan finns det ett intresse i att undersöka vilka faktorer som avgör om det 
särskilda stödet till en elev ges genom tillsättning av elevassistent.  
 
Vår samlade erfarenhet är att, utöver tillsättning av elevassistenten vid rent fysiska 
funktionsnedsättningar, så anställs elevassistenten när de omkringliggande förutsättningarna 
inte längre gynnar den enskilda individen. Det vill säga ofta handlar det om att eleven inte kan 
klara de krav på anpassing som skolan kräver. Våra tankar ligger i linje med att de strukturella 
förutsättningarna försvårar för enskilda elevers skolgång varvid en tillsättning av elevassistent 
sker. Vi anser att den organisation vi alla är en del av har möjlighet att svara mot uppdraget 
som så tydligt synliggörs i skollagen men vi är även starkt kritiska till vår organisation och 
dess struktur och tror att den i mångt och mycket inte är organiserad för att möta en mångfald 
av individer. I skolverkets rapport "Särskilt stöd i grundskolan" (2011) konstateras att skolor 
mer och mer ger uttryck för att stöd främst borde ges på organisationsnivå men att detta till 
trots, när det kommer till konkreta åtgärder, så ges stödet i huvudsak på individnivå. 
Specialpedagogiska stödinsatser kan utföras och belysas ur flera perspektiv. Ibland 
identifieras behovet av stödinsats som ett behov av att åtgärda individen. Andra gånger finner 
man lösningen i att förändra den omgivande miljön i organisationen och lägger tyngden på 
relationernas betydelse. Därför kan det vara intressant att undersöka utifrån vilket perspektiv 
elevassistentens uppdrag beskrivs. För vems skull tillsätts elevassistenten? Är det för att 
upprätthålla organisationens struktur eller är det för att öka förutsättningarna för varje elev att 
få känna växandets glädje? Med dessa tankar påbörjade vi vår hermeneutiska studie. 
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2. Bakgrund 

2.1 Skolan som organisation 
Kommunen är huvudman för grundskolan och vid varje enskild skola ska det pedagogiska 
arbetet ledas och samordnas av en rektor. 
 

Rektorn (...) beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut 
och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra 
författningar.  

(Skollagen, 10 §, 2010:800) 
 
Berg (2009) gör en åtskillnad mellan skolan som institution och skolan som organisation. 
Skolan är inte opåverkad av det samhälle den verkar i. "Institutionen skolan" utgörs av det 
officiella statliga uppdraget att styra skolan emedan "skolan som organisation" handlar om 
hur skolan leds. Ledning handlar om vad som ska verkställas och är kopplat till professionen, 
förvaltningen och organisationen.  Skolan som institution formulerar vilket uppdrag skolan 
har enligt stat och samhälle och skolan som organisation är ålagd att omsätta detta i handling. 
I bondesamhället var det statliga uppdraget och organisationens handlande väl 
överensstämmande. Idag är däremot avståndet mellan skolans uppdrag och skolors uppgifter 
stort, menar Berg. Under senare år har kommunernas och skolornas, vad Berg kallar "frirum" 
ökat alltmer.  Under efterkrigstiden byggdes grundskolan på en värdebas där jämlikhet 
handlade om att utjämna sociala skillnader. Detta ställer Berg mot det han menar är 
tolkningen av jämlikhet idag: nämligen jämlikhet som lika möjligheter. "Lika möjligheter" 
innebär här ett erbjudande till alla elever. En avgörande distinktion, som vi uppfattar Berg, 
utgörs av att om man uppfattar att skolan ska arbeta för jämlikhet som utjämning av sociala 
skillnader så sätts fokus på att elever ska utbildas för att bli handlingskraftiga 
samhällsmedborgare i en demokrati medan om man uppfattar att skolan ska erbjuda "lika 
möjligheter" kan man mer se elever som konkurrerande individer.  
 
2.2 Organisering av en likvärdig skola 
Begreppet likvärdighet, skriver Berg (2009), är det begrepp som används mest i skolpolitiska 
dokument för att uttrycka skolans värdebas och därmed skolans uppdrag. Om man med 
likvärdighet då ser utjämnande av sociala skillnader som uppdrag blir skolan en 
samhällsutvecklande kraft i sig, som en organisation som går före och bidrar till 
samhällsutvecklingen istället för bara upprätthålla den. Det senare blir fallet, menar Berg, om 
man istället ser likvärdighet som lika möjligheter. I och med avregleringen och 
decentraliseringen av skolan är likvärdigheten inte längre enbart en statlig angelägenhet utan 
en i högsta grad kommunal fråga. Detta innebär i praktiken att olika kommuner kan tolka 
likvärdighet på olika sätt. Berg exemplifierar genom att ställa två kommuner mot varandra: 
En kommun som ser likvärdighet som att utjämna sociala skillnader kanske väljer att 
”organisera vardagsarbetet efter principen om brett socialt sammansatta klasser (s.149)”, 
skapa arbetslag, fördela resurser och personal efter principen om positiv särbehandling. En 
kommun som ser likvärdighet som lika möjligheter kanske däremot organiserar 
vardagsarbetet utifrån resurstilldelning beräknad på klasstorlek m.m. Berg ställer sig frågan 
”Hur mycket olikhet kan skolan som institution bära för att kunna betecknas som likvärdig? 
(Berg, 2009, s. 149)”. Författaren nämner även att den stora ökningen av friskolor är en 
bidragande faktor till denna olikhet. Samtidigt pekar han på det faktum att en decentralisering 
av makten kanske kan vara fullt rimligt i den globala och föränderliga värld vi lever i. 



 7 

 
Organiseringen av vardagsarbetet kan också få betydelse för hur elever upplever sin skolgång. 
Historiskt sett har skolan förutom att förmedla kunskaper, haft funktion som disciplinär 
institution och än idag organiseras skolan utifrån statens och samhällets behov. I modern tid 
menar vissa forskare att det handlar behovet om förvaring för improduktiva ungdomar 
(Christie i Berg, 2009).  

 
Att det i t.ex. en läroplan skulle hävdas att skolan har ett förvaringsuppdrag att 
fullgöra är otänkbart. Däremot förekommer eufemismer för förvaring som "tillsyn" 
och "omsorg". Att skolan i dagsläget har ett förvaringsuppdrag att fullgöra är likväl 
obestridligt…  

(Berg, 2009, s.262) 
 
Staten ger följaktligen skolan det förvaringsuppdrag den har idag och detta görs genom 
skolplikten som är lagstadgad. Skolan kan alltså på ett vis ses som en tvångsinstitution, men 
avgörande för om den även kan uppfattas som tvångsorganisation menar Berg är en fråga som 
handlar om hur skolan i sitt vardagsarbete genomför förvaringsuppdraget. En "anpassad" elev 
kan uppfatta skolplikten som en demokratisk rättighet till utbildning medan en "mindre 
anpassad" elev mer troligt kan uppfatta just skolans förvaringsfunktion (Berg, 2009). 
 
Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering - dessa fyra faktorer 
tillsammans förklarar varför svenska elever presterar sämre i skolan idag jämfört med tidigt 
1990-tal (Skolverket, 2009). Även Skolverket pekar på att avregleringen av svensk skola fått 
konsekvenser för likvärdigheten. En av idéerna med att kommunerna tog över ansvaret för 
skolan var att kommunerna med sin kunskap om lokala behov bättre skulle kunna fördela 
resurserna för att göra skolan mer likvärdig. Så har det inte blivit, visar rapporten från 
Skolverket. Istället kompenseras skolor ytterst blygsamt för socioekonomiska faktorer. Inte 
ens i de mest segregerade kommunerna tilldelas skolorna alltid extraresurser. Rapporten 
uppmärksammar också att trots att huvudprincipen enligt grundskoleförordningen är att 
grundskolan ska organiseras integrerat så har utvecklingen gått i motsatt riktning. Det har 
blivit allt vanligare med särskiljande lösningar som till exempel särskilda 
undervisningsgrupper för elever i behov av stöd. Samma mekanismer som verkar 
segregerande på skolnivå framträder också, enligt rapporten, på gruppnivå. Elevernas resultat 
påverkas av kamrateffekter och även av lärares förväntningar också i den särskilda 
undervisningsgruppen (a.a., 2009). 
 
Enligt rapporten har den svenska grundskolan blivit allt mindre likvärdig. Stöd från hemmet 
har fått större betydelse för elevernas möjligheter att nå bra resultat eftersom skolan blivit 
sämre på att kompensera för elevers sociala bakgrund och olika förutsättningar (Skolverket, 
2009). 
 

2.3 Demokrati och skolans organisation 
Den svenska grundskolan formeras under 1940- och 1950- talet som en del av projektet med 
den svenska välfärdsmodellen. Skolan uppfattas alltsedan dess som en drivande kraft för att 
etablera ett jämlikt och demokratiskt samhälle bland annat genom att skapa en skola för alla. 
Detta begrepp kan anses vara en god vision för varje demokratiskt samhälle inte minst för att 
metaforen ”en skola för alla” verkar svara mot att ge utrymme för mångfald och pluralism. 
Dock är begreppet ”en skola för alla” inte helt oproblematisk. Svårigheter kan uppstå när 
helheten är baserad på en norm om människors likhet, menar Säfström (2002). Om skolan ser 
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som sin uppgift att "passa in" utomstående individer och grupper i en given på förhand 
definierad gemenskap då fostras individer till att ingå i ett bestämt samhälle, att inordna sig i 
dess givna kultur, moral och demokratiska grundsyn (a.a., 2002).  
 
En fråga Säfström (2002) ställer sig är om inte en levande demokrati med mångfald och 
pluralism förutsätter ett öppnare förhållningssätt. Ett förhållningssätt i vilket olikhet inte är 
något som ska övervinnas genom att inordnas i givna kategorier. Handlar det egentligen inte 
om att olikhet är själva förutsättningen för att etablera en moralisk relation till den andre, han 
eller hon som är olik mig. När allt kommer omkring är det väl inte som givna kategorier vi 
möts utan som faktiska människor med vår historia. Ett problem med likhetstanken som 
utgångspunkt för ett utbildningssystems konstruktion av den demokratiske medborgaren är att 
olikhet riskerar att uppfattas som liktydigt med det onormala. Att vara olik är att avvika från 
ett givet centrum. Strävan mot likhet föder utestängande. Säfström menar att skolan istället 
bör utgå från att olikhet och skillnad existerar. Utbildningssystemet bör placera skillnad i 
centrum av sitt moraliska uppdrag att fostra demokratiska medborgare. En skillnad som inte 
är fix och färdig i etablerade kategorier, utan som måste undersökas i människors möten 
ansikten mot ansikten (Säfström, 2002).  
 
Berg belyser att i Lgr 80 betonades att skolstyrelsen i kommunen bör verka för att skolklasser 
och arbetsenheter har en "så bred social sammansättning av elever som möjligt (Berg, 2009, 
s.142)”. Detta återfinns inte i efterföljande läroplaner. 
 
Liljequist (1999) förespråkar en normativ demokratisyn - dvs en demokratisyn där skolan 
ställs inför kravet att realisera en behovsstyrd resursfördelning, att möta ojämlika 
förutsättningar med en fördelning som riktar resurser till de som behöver den mest. 
Författaren menar att en av de stora utmaningarna för skolan att hantera är konflikten mellan 
läroplanernas humanistiska visioner och skolsystemets anpassning till ett 
konkurrensdominerat marknadssamhälle. En viktig fråga blir hur de lokala skolornas ledare 
och lärare kommer att förhålla sig till tendenser i dagens samhälle som av många upplevs som 
oroande:  

 
Det är frågan om man uppgivet kommer att säga att det som sker ute i samhället inte 
är skolans sak, om man medvetet eller omedvetet kommer att stödja 
segregationsalstrande krafter eller om man inom ramen för de möjligheter som står 
till buds kommer att agera som en motkraft till försvar för humanismens och 
demokratins värden. 

 (Liljequist, 1999, s. 18) 
 
Den ideologi som den svenska skolan vilar på handlar i grunden om människors lika värde 
(Ahlberg, 2007). Alla ska vara delaktiga i gemenskapen och ha möjlighet att påverka. Enligt 
skolans officiella dokument är specialpedagogiken det kunskapsområde som ska ge skolan 
stöd för att möta hela variationen av elevers olikheter. Specialpedagogiken ska bidra till att 
skolan kan ge barn och elever det stöd som de enligt skollag, förordningar och läroplaner har 
rätt till. Specialpedagogiken i skolans verksamhet är dock, även den, ideologiskt färgad då det 
handlar om allas rätt till utbildning och hur detta ska tillgodoses (Ahlberg, 2007).  
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2.4 Struktur som stöd och struktur som hinder 
Eftersom rätten till specialpedagogiska insatser är lagstadgad ligger den till grund för 
skolornas möjligheter för att få mer resurser till differentierings- och 
individualiseringsåtgärder. Men det kan vara svårt att skilja mellan den enskilde individens 
behov av extra resurser och skolans mer generella behov av att utveckla större pedagogiska 
svängrum (Ogden, 2008).  
 
Var och en av Sveriges 290 kommuner har i uppdrag att organisera sin verksamhet, definiera 
och identifiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Gadler (2011) och Berg (2009) 
menar båda att möjligheten till likvärdig utbildning kan vara beroende av hur enskilda 
tjänstemän tolkar skolans uppdrag och av vilka andra villkor, exempelvis ekonomi, som styr 
den enskilda kommunen.  
 
Skolverket (2001) understryker betydelsen av att elevens svårigheter förstås relationellt. Detta 
innebär alltså att elevens svårigheter analyseras både på grupp- organisations- och 
individnivå. Med detta sätts fingret på att det som har betydelse för elevens möjligheter att 
lyckas i skolan - förutom arbetssätt och arbetsformer - även innefattar de normer och värden 
som präglar skolans klimat (a.a., 2001).  

 
Tillgången på resurser i form av pengar och kompetent personal, kunskaper om 
olika funktionshinder och inlärningsrelaterade problem, pedagogikens inriktning, 
lagstiftningens utformning och miljöns anpassning är alla faktorer som kan 
förstärka eller kompensera den enskildes problem och svårigheter. Förhållandena 
inom skolan kan bidra till att förebygga svårigheter hos barn men också bidra till 
att förstärka dem. En god skola skulle kunna underlätta för elever med svårigheter 
och medverka till att alla barn kunde gå i skolan med självkänslan i behåll. 

(Tideman, 2000, s. 280) 
 

2.5 Elever i behov av särskilt stöd 
 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 
eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 
som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.  

   (3 kap. 7§, Skollagen 2010:800) 
 
I utbildningsinspektionens sammanfattande rapport konstateras att skolor vanligen 
inte har svårt att upptäcka elever i behov av särskilt stöd, men att det däremot 
verkar finnas problem när det gäller att översätta behovet till lämplig stödinsats. 

   (Särskilt stöd i grundskolan, Skolverket 2011, s. 40) 
 
 
Vid 1990-talets början decentraliserades, som tidigare nämnts, den svenska skolan och 
kommunerna fick ansvaret för att ge alla elever en likvärdig utbildning. Ett individualistiskt 
synsätt förespråkas där varje elev anses ha specifika behov som ska hanteras på ett specifikt 
sätt. Samtidigt med denna individualistiska vändning betonas att problem i skolan ska lösas 
genom att skolans arbetsformer anpassas till eleven. Problem definieras dock fortfarande som 
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knutna till den enskilda elevens brister där skolans arbetssätt och elevens sociala situation 
utanför skolan sällan granskas, skriver Lindqvist (2009). 
 
Individfokusering eller individualisering kan betyda många saker i skolan och kan syfta på val 
och anpassning av studiemiljö, arbetsformer och ansvarsgrad. Individfokus i bemärkelsen av 
individanpassning finns tydligt uttryckt i skolans styrdokument och syftar på skolans 
skyldighet att anpassa verksamheten till varje enskild elevs mognad, intressen och behov 
(Skolverket, 2003). Samtidigt har individualiseringen gjort att skolan har ett ostabilt socialt 
skyddsnät. Det finns få andra organisationer som har ett lika konfliktladdat klimat som skolan 
har - där generationsmotsättningar och värderingsmotsättningar måste hanteras. Man kan, 
enligt Liljequist (1999) anta att skolan som är inriktad på mät- och graderingsbara 
prestationer, i högre grad än de flesta andra organisationer kan skapa känslor av 
misslyckanden där redan identitetssvaga elever i situationen av att redan vara misslyckad inte 
ha något att förlora. Drabbade elever reagerar ofta genom att visa upp sitt misslyckande 
genom att tillsammans agera med ett beteende som strider mot normer och inte accepteras. 
Liljequist menar att eftersom det enligt skolans norm bara är eleven som får misslyckas och 
inte skolledaren och läraren så måste skolans tillkortakommande döljas i en tystnadskultur 
(Liljequist, 1999).  
 
Skolan förväntas ha kompetens att möta en mångfald elever med olika behov. Elever med läs-
och skrivsvårigheter. Elever med psykosociala svårigheter, det vill säga svårigheter som 
primärt yttrar sig som utagerande eller inåtvända beteendesvårigheter, svårigheter att uttrycka 
känslor, bekymmer med att skapa och upprätthålla goda kamratrelationer eller påtvingad 
ensamhet, etc., men som sekundärt även kan vara ett resultat av generella begåvningshinder, 
neuropsykiatriska svårigheter eller fysiska svårigheter. Elever som är svårmotiverade eller har 
svårt att koncentrera sig (Kadesjö, 2000). 

 
 

“En temabild” utgiven av Skolverket (1998) gällande situationen för elever i behov av särskilt 
stöd visade att antalet elever i behov av stöd ökat. Studier visar också att stödformer som 
inneburit en ökad segregering används allt mer trots att de står i strid med gällande intentioner 
där det framhålls att stöd i första hand ska ges i ett inkluderande perspektiv (Skolverket 1998). 
En rapport publicerad av Skolverket (2001) pekade på att skolor var individfokuserade i den 
meningen att de fokuserade på att följa upp, utvärdera och åtgärda resultat på elevnivå. Det 
var vanligare att leta orsaker till resultaten hos enskilda elever och vidta åtgärder på 
individnivå för att förebygga misslyckande. Mindre vanligt var det med åtgärder på grupp- 
eller skolnivå. Detta har bidragit till att skolorna fortsatt på samma sätt och inte gjort analyser 
eller utvecklingsinsatser på flera nivåer i syfte att förklara brister bortom den enskilda 
individen och då eventuellt istället hitta brister i organisationen eller i undervisningsmetoder 
(Skolverket, 2001). 
 
Skolverkets rapport "Särskilt stöd i grundskolan" (2011) visar emellertid på att skolorna mer 
och mer "i teorin" ger uttryck för inkluderande ambitioner men i praktiken fortsätter att 
genomföra stödinsatser med särskiljande lösningar, som t.ex. att undervisning sker i särskild 
undervisningsgrupp eller att elevassistent sätts in. Åtgärdsprogram är vanligt förekommande 
men när det gäller utvärdering av de stödinsatser som gjorts visar bl.a. Hjörnes avhandling att 
tidigare uppsatta mål sällan diskuteras och utvärderas. Författaren menar att det finns få 
insatser att tillgå och att valet av åtgärd inte främst styrs av pedagogiska överväganden utan 
av vilka alternativ som organisationen erbjuder (Särskilt stöd i grundskolan, 2011). 
Myndigheten för Skolutveckling presenterade 2005 rapporten "Elever som behöver stöd men 
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får för lite". Här konstateras att elever som är tysta, har svårt med koncentrationen och tar få 
initiativ är en grupp som inte får det stöd de har behov av. En annan grupp elever som får stöd 
men ofta får fel sorts stöd är utagerande "bråkiga" elever. På grund av att deras agerande är 
störande för andra elever består åtgärderna ofta i att hålla dem åtskilda från övriga klassen. 
Enligt rapporten utreds sällan orsaken till elevernas beteende utan de åtgärder som sätts in 
riktas just mot att åtgärda beteendet. Orsaker till för lite stöd uppges av skolornas personal 
vara ekonomiska faktorer, brister i organisationen och brister i personalens kompetens.  
 
"Elever i behov av särskilt stöd” kan betraktas som en välfärdstatlig kategori som elever 
behöver inordna sig i för att kunna ta del av stödinsatser i skolan. Detta skriver Isaksson 
(2009) och menar att elever som har svårigheter blir föremål för en balansakt där de ska 
förhålla sig till vad som anses som normalt och vad som anses som avvikande. Skolans 
personal behöver identifiera tecken på skolsvårigheter för elever, vilket medför att en 
pedagogisk utredning görs för att säkerställa om särskilda behov av stödinsatser föreligger 
Balansakten för eleven blir att dels förhålla sig till denna och liknande situationer, där de 
särskilda behoven måste framhävas, dels i andra situationer istället eftersträva att presentera 
sig själva som ”normala”. 
 
Nilholm (www.skolverket.se) menar att skolan gör eleven till bärare av ett problem. Ur en 
aspekt sker det just nu till och med en ökning av att svårigheterna tillskrivs eleven, nämligen 
genom det faktum att fler och fler barn blir diagnostiserade. Nilholm talar om något han kallar 
för en "skolledarparadox" där skolledare upplever att de inte kan påverka elever så mycket 
och att ”man tror kanske att elevernas svårigheter beror på dom själva och inte har så mycket 
med lärmiljön att göra. Men det är ju den som rektorer kan påverka och även lärare!" 
 
Även Giota (2007) konstaterar att en stor del av stödet fortfarande ges i exkluderande former 
snarare än inkluderande. För att få en förändring till stånd, menar Giota, att forskare behöver 
lyfta blicken och inte nöja sig med att studera samband på individnivå utan det krävs mer av 
analyser även på system- och organisationsnivå av hur relationen ser ut mellan de 
förutsättningar som ges och vilka som är de definierade målen. 
 

2.6 Elevassistenten som stödinsats 
I november 2010 fanns enligt SKL 14247 faktiska anställningar som elevassistent, dessa 
utgjorde 10515 årsarbeten (www.skl.se).  Elevassistent som yrkesgrupp uppkom under 60- & 
70-talet då samhällets ambition med att integrera elever med fysiska funktionsnedsättningar 
blev starkt uttalad (Gadler 1997). Antalet elever som bedömdes vara i behov av särskilt stöd 
ökade avsevärt under 1990-talet. Under samma period kunde man se en minskning av 
anställda lärare, speciallärare och psykologer ute i skolorna (Gadler 2011). Antalet anställda 
elevassistenter ökade dock. Uppskattningsvis hälften av anställda elevassistenter inom 
grundskolan idag är anställda för elever med andra behov av stöd än direkt fysisk hjälp. Idag 
anställs elevassistenter även som stöd för elever med bl.a. koncentrationssvårigheter, 
socioemotionella svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter.  
 
Gadler (1997) konstaterar att många elevassistenter upplever sin yrkesroll som oklar och att 
uppdragsgivaren inte är tydlig i sina förväntningar. Avgörande för ett framgångsrikt arbete 
med elever i behov av stöd är beroende av flera faktorer men den faktor som tycks ha 
avgörande betydelse är att arbetslaget har en gemensam strategi och att elevassistenten är på 
det klara med vilket uppdrag denne har. 
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Elevassistenten har rektor som chef och ingår i skolans organisation och som skolpersonal bör 
elevassistenten ha kunskap om styrdokumenten. Enligt Gadler anställs elevassistenter på 
ganska varierande grunder (Gadler 1997). Den vanligaste anledningen verkar vara att någon - 
personal eller förälder- upplever att eleven inte klarar sig utan elevassistent och uttrycker detta 
till ansvarig chef. Det är inte så vanligt förekommande att eleven själv eller elevens föräldrar 
får vara med och ge synpunkter på vem som anställs som assistent åt eleven.  
 
Inom många yrken handlar arbetet om att skapa förutsättningar för någon form av förändring 
hos andra människor. Det kan gälla förändringar av personens erfarenheter, tankesätt, känslor, 
åsikter eller beteenden. Den professionellas främsta uppgift är att förhålla sig på ett sådant sätt 
att hon främjar den andres förmåga att lära om, utvecklas, komma till insikt, frigöras, växa 
och hantera olika situationer. I sådana yrken är kvaliteten på relationen mellan yrkesutövaren 
och brukaren avgörande. Undersökningar och systematiserande praktiska erfarenheter visar 
att relationen ofta betyder mer än de instrumentuella målinriktade tekniker och metoder som 
den professionella använder sig av (Rökenes & Hanssen, 2008). Jakobsson (2002) konstaterar 
att stöd till skolpersonal kanske många gånger är viktigare än stöd till enskilda elever när det 
gäller elevers möjligheter till deltagande och lärande. Enligt Jakobsson (a.a.) så är 
kommunikation, relationer och samverkan av avgörande betydelse för elevens delaktighet och 
lärande. Alltså genom att utveckla kommunikationen mellan olika aktörer i skolan, bygga upp 
relationer, och bana väg för samverkan kan skolsituationen utvecklas till en god lärandemiljö  
för elever. Elevassistenter har en viktig roll, genom att de ger såväl praktiskt som pedagogiskt 
stöd. Jakobsson skriver att assistentrollen innebär ett omfattande samarbete med eleven, 
lärarna, hemmet och andra för eleven viktiga verksamheter men att det stora pedagogiska 
ansvar som ibland vilar på unga assistenter utan pedagogisk utbildning borde diskuteras (a.a., 
2002). 
 
Idag krävs ingen särskild utbildning för att arbeta som elevassistent och denna grupp finns 
heller inte omnämnd i de statliga styrdokument som rör skolan (Gadler, 2011). Däremot kan 
man se att en viss förändring i gruppen elevassisteter har skett senare år gällande 
utbildningsnivån, fler elevassistenter än tidigare har någon form av pedagogisk utbildning. 
Dock finns fortfarande inte några formella krav på utbildning hos elevassistenten utan 
behovet av utbildning avgörs av enskild rektor. Elevassistenterna själva vittnar också om att 
gällande fortbildning är det i huvudsak upp till enskild elevassistents initiativförmåga. 
Elevassistenten får själv leta på fortbildningsmöjligheter och deltar sällan i skolans allmänna 
kompetensutveckling gällande skolans uppdrag och planering av undervisning.  
 
År 2007 togs beslut om nationella riktlinjer för kursplan för utbildning till elevassistent inom 
vuxenutbildning (Gadler 2011). Dessa riktlinjer upphävdes dock 2011-07-01 
(www.skolverket.se). Elevassistentutbildningen är en yrkesutbildning som genomförs inom 
den kommunala vuxenutbildningen. Denna utbildning ges i ett antal kommuner. Den ger 800 
verksamhetspoäng. Utbildningen ger kunskaper om hur barn och ungdomar i behov av stöd 
kan erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Barn och ungdomars behov, lärande och 
utveckling är viktiga delar. Enligt Skolverket finns en inriktning mot elevassistent att läsa på 
gymnasiets yrkesprogram Barn- och fritidsprogrammet (www.skolverket.se).  
 
Vi har i våra yrkesverksamheter mött elevassistenter som har en socialpedagogutbildning 
vilket föranleder att en beskrivning av denna utbildning också känns relevant. 
Socialpedagogutbildningen är en grundutbildning och den ges både som KY utbildning, 
folkhögskoleutbildning och på högskola. På högskolan är det en 3 årig högskoleutbildning 
som omfattar 180 hp och beskrivs på detta sätt av Högskolan i Väst: 

http://www.skolverket.se/
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"Att kunna möta människor i olika livssituationer och förstå de svårigheter som uppstår i 
samband med social utsatthet, funktionshinder och andra beroendeskapande livsvillkor kräver 
att du har professionell kompetens. Utbildningen ger dig förutsättningar och kunskap om den 
socialpolitiska utvecklingen, människans utveckling och faktorer som påverkar samspelet 
mellan människa och samhälle."(www.hv.se)  
 
I "Att arbeta som elevassistent" från Specialpedagogiska institutet (1999) som är avsett som 
vägledande material för personer som arbetar som elevassistenter i grund och gymnasieskola, 
kan man läsa under rubriken: Arbetsbeskrivning för elevassistent: 

 
Elevassistenten måste ha målen för sitt arbete och sin verksamhet klart beskrivna 
och även vilken roll hon/han har i sammanhanget. Annars blir det svårt att hjälpa 
eleven att finna strategier och lösningar som leder fram till kunskap, självständighet 
och social utveckling. 

 (Att arbeta som elevassistent, s.17) 
 
 
Värt att uppmärksamma är att när några intervjuade elevassistenter själva får beskriva sin 
drömorganisation så uttrycker de det såhär: 

 
Uppdraget ska synliggöras vad som förväntas av elevassistenten, för att kunna stödja, 
utveckla eleven. Kontinuerlig strukturerad utvärdering av assistansen/effekten behövs, nu 
är det mer "slumpmässigt". Rektor ska vara tydlig chef och läraren ska vara ansvarig för 
klassens och elevens måluppfyllelse. Någon som ansvarar för kompetensutvecklingen för 
elevassistenten. Det behövs gemensamma mötesplatser med tillfälle till 
erfarenhetsutbyte. Tid för planering oh samordning mellan elevassistent och lärare. 
Eleven ska ha möjlighet till inflytande. 
      (Gadler, 2011, s. 132) 

 
När skolan tar ett beslut om elevassistans som stöd för elev i svårigheter bör detta beslut ha 
föregåtts av en noggrann analys av skolmiljön som eleven befinner sig i och av elevens 
behov. Detta beslut bör också ha fattats på grunderna att eleven på detta sätt bedöms ha 
möjlighet att nå målen i kurs- och läroplan. Det kan annars finnas risk, skriver Gadler, att 
assistansen blir ett hinder istället för möjlighet (Gadler, 2011).  
 
 
2.7 Elevassistenten i den undersökta kommunen 
I en organisation där det talas om vikten av kunskap om styrdokument och där ett tydligt 
professionellt förhållningssätt framhävs kan elevassistentens roll bli problematisk. Hur ser 
organisationen ut där elevassistenten tillsätts? Utifrån våra egna verksamheter samt tidigare 
forskning om elevassistenters arbete anser vi oss ha en förförståelse som visar på att vissa 
förutsättningar är mer gynnsamma än andra för elevassistentens möjligheter att nå framgång i 
sitt arbete med att bidra till delaktighet och inkludering för eleven. Forskningen pekar på ett 
flertal betydelsefulla faktorer för att elevassistenten ska kunna genomföra sitt uppdrag på ett 
framgångsrikt sätt: 
 

• att elevassistenten har kunskap om styrdokument 
• att elevassistenten har förutsättningar att samverka med annan personal 
• att elevassistenten vet vilket uppdrag den är anställd att utföra. 
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För att bilda oss en uppfattning om hur förhållandena såg ut i den kommun där vi ämnade 
genomföra vår undersökning så började vi med att maila centrala elevhälsoteamets chef. 
Denna hänvisade i sin tur till den i personalen på barn- och utbildningsförvaltningen som 
ansågs ha bäst uppfattning om förekomsten av elevassistenter i kommunen. Vi stämde möte 
och genomförde en timslång intervju. 
 
Denna person beskriver hur ämnet elevassistent varit föremål för diskussion med jämna 
mellanrum och utifrån olika perspektiv. Dels har man diskuterat elevassistenternas 
anställningsförhållanden vilka inte är de bästa. Man har diskuterat frågan om 
elevassistenternas kompetens och skolans behov av kompetens. Funderingar har förekommit 
gällande huruvida man ska ordna en intern elevassistentutbildning i kommunen. 
Elevassistenttjänster har också diskuterats när det gäller budgetfrågor. Men inga förändringar 
i förhållandena har beslutats under senare år. I kommunen arbetar ca 35-40 fast anställda 
elevassistenter och ungefär lika många visstidsanställda. Många elevassistenter arbetar inom 
ramen för särskolan. De tre främsta uppdrag elevassistenterna har är, uttryckt med 
intervjupersonens ord: "de som är anställda för omvårdnad, de som är anställda som stöd för 
utagerande barn, detta många gånger för att lösa skolans problem snarare än elevens, och de 
som arbetar i elevstödsgrupper, vilket har startats på vissa skolor." Den vi intervjuat menar 
att i och med den nya skollagen kanske det blivit lite tydligare att elevassistenter inte ska ha 
pedagogisk kompetens eftersom de inte ska leda den pedagogiska verksamheten. 
Elevassistenter kan anställas av den enskilda skolan eller på tilläggsbelopp. För elever i behov 
av särskilt stöd finns möjlighet att söka tilläggsbelopp för exempelvis elevassistentstöd. Detta 
ansöker man om hos centrala stödteamet. Och ska man följa skollagen så är kommunen 
skyldig att sätta till resurser till elever som är i behov av stöd. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur skolan organiserar stödet till de elever som bedöms vara i 
behov av särskilt stöd och mer specifikt behovet att anställa elevassistenter samt vilka faktorer 
som påverkar att elevassistent bedöms vara den åtgärd som ska ges till elever i behov av 
särskilt stöd.  
 
Utifrån syftesformuleringen har två frågeställningar utkristalliserats.  
 
1. På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av särskilt stöd? 
 
2. Varför anställs elevassistenter?  
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4. Teoribakgrund 

4.1 Att inta ett specialpedagogiskt perspektiv 
Att inta ett perspektiv innebär att välja att rikta uppmärksamheten mot vissa fenomen vilket 
kan leda till att andra aspekter och fenomen kan förbises. Utifrån det perspektivet skapar vi 
våra uppfattningar och reflekterar vår existens som exempelvis utgör skillnaden mellan dig 
och mig (von Wright, 2000). Inom specialpedagogisk forskning florerar ett antal perspektiv 
som en del är snarlika och andra nästan kan ställas emot varandra som dikotomier. Von 
Wright resonerar om det punktuella respektive det relationella perspektivet (von Wright, 
2000). Nilholm för ett resonemang om det kompensatoriska perspektivet i relation till det 
kritiska perspektivet. Han beskriver även hur det kompensatoriska perspektivet som länge 
dominerat forskningen om specialpedagogik har givits många andra namn; t.ex. medicinskt- 
psykologiskt (jfr Bailey, 1998), kategoriskt (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001) 
eller funktionalistiskt (Skrtic, 1995). (ur Nilholm, 2006) Vilket perspektiv som läraren väljer 
att förhålla sig till får enligt von Wright (2000) en avgörande betydelse för hur relationen 
mellan lärare och elev blir.  
 
Emanuelsson m.fl. (2001) identifierar angelägna områden för specialpedagogisk forskning 
och hävdar att det förekommit en kraftig dominans av det som i deras modell benämns som 
det "kategoriska perspektivet". De menar sig dock ha identifierat en ökat inflytande av det 
"relationella perspektivet". Detta förhållande menar författarna går igen i ett flertal länder. Det 
ökade inflytandet föranleder dock inte författarna att tala om ett paradigmskifte utan de menar 
att området fortfarande är bristfälligt undersökt. Ett viktigt påpekande som Emanuelsson m.fl. 
gör är dock att de inte vill hävda att den kunskap som utvecklats genom studier inom det 
kategoriska perspektivet är onyttiga. Denna form av kunskap efterfrågas också men den är 
dock, menar Emanuelsson m.fl. inriktad på individbehandling och konkreta hjälpmedel och 
bidrar inte till förståelse som kan användas i större pedagogiska sammanhang utanför den 
etablerade situationen. Det relationella perspektivet har en bredare ansats och behövs som ett 
betydande komplement. 
 

4.2 Relationellt perspektiv 
Det relationella perspektivet tar sin utgångspunkt i att man alltid kan se på saker från olika 
håll - fenomen är minst tvåsidiga. Om vi bäst ska förstå en annan människa kan vi inte se på 
henne som en isolerad individ opåverkad av det aktuella sammanhanget, utan vi måste förstå 
henne i relation till detta sammanhang. Frågor och problem hanteras som fenomen snarare än 
som enskilda händelser eller egenskaper knutna till individer. Det innebär att utifrån det 
relationella perspektivet är jag inte min diagnos utan jag har en diagnos – ett fenomen som 
framträder tydligare i vissa situationer än i andra (von Wright, 2000).  
 
Specialpedagogisk verksamhet som ses relationellt bygger på interaktion med övrig 
pedagogisk verksamhet i skolan och där belyses vikten av vad som sker i förhållandet, 
samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. Förståelsegrunden för handlandet söks inte 
hos den enskilda individen och dess uppträdande eller beteende. Elevens förutsättningar i 
olika avseenden ses relationellt där omgivningen förutsätts kunna påverka hans eller hennes 
förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål (Persson, 2009). 
Särskilda behov ses som sociala konstruktioner där eleven anses ”vara i svårigheter" till 
skillnad från det kategoriska perspektivets "elev med svårigheter". 
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Skolverket (2001) understryker vikten av att elevens svårigheter förstås relationellt där 
svårigheter analyseras på de olika nivåerna individnivå, grupp- och organisationsnivå. I och 
med en perspektivförskjutning, från individ till organisationsnivå, innebär det att stödet till 
individen ska ta sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv. Innehållet i undervisningen, 
arbetsformer, arbetssätt, relationer i gruppen och relationen till de vuxna behöver utvecklas. 
Vidare sätts skolans arbetsorganisation, värderingar och attityder, synsätt på elevers lärande 
och kunskapsutveckling samt personalens behov av kompetensutveckling i fokus (a.a., 2001). 
Rökenes & Hanssen (2008) menar att en professionell som enbart stöder sig på teorier, 
metoder och rutiner är inriktad på att ta kontroll över den andre människan och genom det 
reducera personen till ett objekt. Om vi bortser från det vi inte vill förhålla oss till och gör vad 
vi kan för att de vi möter ska passa in i vår form tar vi inte hänsyn till hela människan. Ibland 
kan det vara våra egna känslor som gör att vi objektifierar – förtingligar – den andre och 
genom det skapas ett avstånd. Vi professionella behöver då hålla våra egna känslor på avstånd 
och skapa ett avstånd till den andre. En erfaren yrkesutövare ser till hela människan och kan 
samverka med andra på ett sätt som bidrar till att skapa trygghet, tillit, öppenhet, respekt och 
bekräftelse (a.a., 2008). von Wright (2000) hänvisar till Meads definition att pedagogen 
istället kan inta ett relationellt perspektiv genom ”att inta elevens perspektiv”. Det innebär att 
pedagogen växlar mellan att försöka se utifrån elevens perspektiv och utifrån sitt eget sätt att 
uppfatta världen.(von Wright, 2000).  
 
I en social värld som inte tillåter tillkortakommanden men samtidigt är fylld av dem måste 
svårigheterna ändå ges en förklaring. En av skolans förklaringsmodeller är syndabocks- 
tänkandet. Detta avlastar pedagogens och skolans svårigheter på en svagare part som 
exempelvis dåliga kollegor, stökiga elever eller oförstående föräldrar. Istället skulle skolan 
försöka förstå de grundläggande svårigheterna i skolan som organisation och inte jaga en 
syndabock. På detta vis blir det lättare för skolan att erkänna och uthärda misslyckanden och 
istället få kraft att söka efter det friutrymme och de möjligheter som skolan erbjuder 
(Liljeqvist, 1999).  
 

4.3 Kategoriskt perspektiv 
Mot det relationella perspektivet kan ställas ett kategoriskt perspektiv där en elevs svårigheter 
reduceras till en effekt av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållande (Persson, 2009). Med 
ett kategoriskt perspektivseende sätts eleven i fokus och diagnostisering och stödinsatser ges 
till den enskilde eleven utan att ta särskild hänsyn till miljö och det sammanhang eleven 
befinner sig i. von Wright (2010) använder sig av begreppet "det punktuella perspektivet" för 
att beskriva ett perspektiv som påminner om det kategoriska. Och ställer detta mot det 
relationella. Det punktuella perspektivet beskrivs med orden:  
 

Ett perspektiv på människans subjektivitet där subjektiviteten ses som en individuell produkt 
av omständigheter eller egenskaper som går att isolera från sitt omedelbara sammanhang. 

(von Wright, 2010, s. 32) 
 
Det punktuella perspektivet beskrivs med utgångspunkt i människan som i huvudsak en 
fristående varelse och där personligheten och förmågan förstås var för sig. Till skillnad från 
det relationella perspektivet där sammanhanget uppfattas som grunden för vem människan är 
och skulle kunna vara. När en lärare utgår från det punktuella perspektivet och försöker ”utgå 
från varje elevs behov” uppfattas eleven som ett enskilt subjekt och jämförs med normen 
”eleven”. Normen "eleven” är dock ett ideal - inte något alla elever kan uppnå. Då bedöms 
eleven istället efter normen "genomsnittet" och eleven förväntas inte heller nå detta 
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genomsnitt. Åtgärdsplaner formuleras som har som fokus att få eleven att bli det han/hon 
borde bli. I fokus är alltså den enskilde elevens förmågor och egenskaper och i andra hand hur 
dessa tar sitt uttryck i handlingar. Läraren tar då inte hänsyn till det sammanhang som eleven 
befinner sig i. Istället söker man efter bakomliggande orsaker och förklaringar till elevens 
beteenden genom att testa vissa anlag, prestationer och patologiska tillstånd (von Wright, 
2000).  
 
 
4.4 Kategoriskt eller relationellt 
Skillnader i fokus för specialpedagogisk verksamhet mellan det kategoriska och det 
relationella perspektiven beskrivs i modellen här nedan: 
 
 Categorical perspective Relational perspective 
Ontology of Special needs 
 

Special needs refer to actual 
characteristics of individuals 

Special needs are social 
constructs 

Approach to difference Differentiating & 
categorising 

Unifying 

Major contribution Mapping and systematising 
the field 

Problematising and 
deconstructing the field 

Disciplinary basis  Establishing special 
education as a scientific 
discipline. 

Establishing special 
education as a social 
scientific discipline 

Implication for provision Special provision Integrated/inclusive 
provision 

Understanding of special 
educational competence 

Superior support directly 
related to diagnosed 
difficulties among students 

Superior support for 
incorporating differentiation 
into instruction and content 

Reasons for special 
educational needs 

Students with difficulties. 
Difficulties are either innate 
or otherwise bound to the 
individual 

Students in difficulties. 
Difficulties arise from 
different phenomena in 
educational settings and 
processes. 

 
Analysmodellen  är bearbetad av Dyson (1999) från en ursprunglig modell utvecklad av 
Persson (1998), (ur: Emanuelsson m.fl. 2001, s. 22). 
 
De två perspektiven ska förstås som "idealtyper" som används som verktyg för att förtydliga 
skillnader. Det är inte objektiva sanningar och är inte varandra uteslutande (Emanuelsson 
m.fl., 2001). 
 
Gadler (2011) skriver att de senaste åren har flera avhandlingar och vetenskapliga rapporter 
belyst demokratifrågornas betydelse för elever i den svenska skolan. En människas 
uppfattning om demokrati är avhängig av vilken människosyn och kunskapssyn den har. 
Detta stämmer överens med det relationella perspektivet som framskrivs i gällande 
styrdokument ( Lgr-11). Betydelsen av relationen mellan individ och miljö betonas och 
tonvikten ligger på att miljön ska anpassas för att möta elevers varierande förutsättningar och 
behov. 
 
Trots detta anses skolan fortfarande vara präglad av det kategoriska perspektivet som av 
tradition återfinns inom den specialpedagogiska verksamheten. Bl.a. Persson (2009) menar att 
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det finns skäl att anta att detta perspektiv dominerar även idag. Persson ifrågasätter hur det 
kommer sig att förskjutningen mot ett relationellt perspektiv på specialpedagogisk verksamhet 
går så långsamt. Ett svar på denna fråga, menar han, kan vara tidsaspekten. Specialpedagogisk 
verksamhet svarar i stor utsträckning mot mer eller mindre akuta problem i skolan. 
Socioemotionella svårigheter hos eleverna anses vara ett växande problem och ofta ett 
problem som förväntas lösas här och nu. I en organisation som präglas av små resurser får 
ofta sådana problem förtur. Förstås specialpedagogisk verksamhet ur ett kategoriskt 
perspektiv legitimeras sådana åtgärder utan att problematiken kan lösas på längre sikt och i 
bredare omfattning (Persson, 2009).  
 
Förstås den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten än 
viktigare och särskilt då i en utvecklings- och processmening. Ett förändringsarbete ur ett 
relationellt perspektiv tar tid och svarar inte främst mot problem här och nu. 
Specialpedagogiskt arbete kan därför bli svårmotiverat ur ett relationellt perspektiv då de 
upplevda problemen kräver lösningar omgående och de långsiktiga konsekvenserna av 
kortsiktiga åtgärder inte tas i beaktande. Konsekvenserna blir att skolan övergångsvis bör 
tillåta de båda perspektiven parallellt och att strävan inte ska vara att konsensus alltid ska råda 
kring vilken lösning som är den bästa.  Det relationella perspektivet innebär att arbeta med 
långsiktiga lösningar som inbegriper all personal och ofta krävs att den enskilda skolans 
organisation behöver genomlysas (Persson, 2009). 
 
Von Wright (2000) belyser vikten av att i den enskilda skolan uppmärksamma vilket 
perspektiv ett team i skolan förhåller sig till eftersom motstridiga förväntningar som inte kan 
förenas leder till att varje deltagare i teamet gör sina egna åtgärder. Det är lätt att tro att all 
personal, bara för att man använder samma begrepp, talar om samma fenomen. Perspektiv 
riktar vår uppmärksamhet så att vissa åtgärder verkar bra i ett perspektiv men orimliga i ett 
annat. Persson (2009) menar att om man uppmärksammar motsättningar i hur den egna 
verksamheten uppfattas kan detta bidra till konstruktiva och utvecklande dialoger. Dessutom 
behöver ledningsstrukturer studeras för att förstå varför en viss elevsyn dominerar 
(Skolverket, 2003). Den nya skollagen uttrycker att fokus för elevhälsoteamets arbete ska 
ligga på hälsobefrämjande arbete och att förebygga att svårigheter uppstår (Skollagen, 
2010:800). Detta är också ett uttryck för ett relationellt synsätt. 
 
Ogden (2008) menar att dagens skola domineras av individperspektivet i synen på elever i 
behov av särskilt stöd. Det tar sin utgångspunkt i de svårigheter dessa elever upplever och 
inriktar sig på vad som kan göras för att hantera eller mildra dessa svårigheter. Vid en sådan 
analys av individens svårigheter försvinner betydelsen av systemets inverkan och påverkan på 
individen (a.a., 2008). Ett individualistiskt perspektiv medför automatiskt en modell för 
specialundervisning som tar fasta på den enskildes brister och svårigheter. Skolproblemen 
förefaller i hög grad att tolkas som en fråga om individuella brister där lösningen är en 
tillrättalagd och i viss mån segregerad undervisning. Fokus på brister i själva 
skolundervisningen och tillgängligheten till både lokaler och undervisningsformer värderas 
inte lika mycket. Grunden för identifiering av ”särskilda behov” blir att eleven har bristande 
färdigheter i att läsa, skriva, räkna och till följd av detta inte klarar kunskapsmålen. 
Prioriterade åtgärder är individuellt anpassade stödåtgärder och individuell färdighetsträning 
vilket i sin tur ger begränsade möjligheter till integration (Lindqvist, 2009). Förvisso finns det 
elever som behöver intensiv och specifik träning av vissa färdigheter men uppgiften består 
först och främst av att skapa lärandemiljö i klassen där eleven får instuderingsuppgifter, hjälp, 
återkoppling och bedömningar som är anpassade till deras förutsättningar och behov (Ogden, 
2008).  
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I sin avhandling "Spänningen mellan normalitet och avvikelse - Om skolans insatser för 
elever i behov av särskilt stöd" skriver Isaksson (2009) att betydelsen av särskilda stödinsatser 
har under de senaste två decennierna delvis givits olika innebörder. En av de två avgörande 
förändringar Isaksson nämner relateras till decentraliseringsprocessen under början på 1990-
talet som innebar en tydligare betoning på resultat och måluppfyllelse. Detta verkade få som 
konsekvens att målgruppen för stödåtgärderna kom att omformuleras till att omfatta de som 
inte nådde resultaten i skolan. Utifrån detta verkar betydelsen av specialpedagogiska 
stödinsatser i huvudsak bestå i att hjälpa eleverna att undvika misslyckanden i form av att inte 
nå målen. I motsats till det relationella perspektivet som, enligt Isaksson, i mångt och mycket 
betonats under 1970-talet och framåt indikerade 1993 års regeringsproposition snarare ett mer 
individuellt synsätt på elevers skolsvårigheter. Målgruppen har skiftat och i början av 2000-
talet kom även målgruppen för stödinsatser att inkludera elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar som ADHD/DAMP som en grupp som behövde särskilda 
specialpedagogiska åtgärder. Även om man kan se en antydan till att ett relationellt perspektiv 
på elevers skolsvårigheter betonas i dokumenten från början på 2000-talet förefaller det, 
menar Isaksson, som att en medicinsk diskurs och/eller en funktionshinderdiskurs kommit att 
få ökad betydelse för stödåtgärderna och vilka aktörer som skulle involveras i detta arbete. 
Den andra händelsen som framstod som särskilt betydelsefull och som kan tolkas i form av ett 
perspektivskifte angående elevers skolsvårigheter var det faktum att en SOU-utredning 
genomförd 2008 (Isaksson, 2009) starkt kritiserade det rådande perspektivet (relationella) 
inom specialpedagogiken och istället framhöll betydelsen av ett individuellt perspektiv 
innebar att den specialpedagogiska verksamheten samt stödinsatser rent generellt kom att ges 
en ny betydelse i dokumentet. Detta genom att betona fokus på individuella stödinsatser och 
introduktionen av speciallärare som avses arbeta direkt med elevers skolsvårigheter utanför 
den ordinarie klassen, vilket gick emot tidigare ambitioner att så långt som möjligt behålla 
eleven i klassen. Perspektivskiftena tolkas, menar Isaksson, i termer av en ”kamp” angående 
betydelsen av specialpedagogisk verksamhet och elevers skolsvårigheter och relaterar till en 
socialdemokratisk respektive borgerlig skolpolitisk agenda (a.a., 2009). 
 
Broady (2007) menar att skolan allt som oftast lär elever att misslyckas. Om man slår sig till 
ro med att den traditionella skolans undervisning är bra och ändå har elever som inte är 
mottagliga för undervisningen de utsätts för så måste slutsatsen dras att det är eleven det är fel 
på (a.a., 2007). Även Groth (2007) poängterar att skolan inte ska fokusera på den enskilde 
elevens problematik i termer av beteendestörningar och inlärningssvårigheter utan att det är i 
samspelet med miljön som eleven utvecklar sin uppfattning om det egna jaget. Individen blir 
medveten om sina svaga och starka sidor utifrån omgivningens reaktioner. I skolan påverkas 
elevens jaguppfattning av det bemötande den får av skolans personal och av sina 
klasskamrater (Groth, 2007). Utbildningssystemet och skolan bör inte vara uppbyggt kring 
föreställningen att samhället ska inkludera utanförstående grupper. Skolan bör istället utgå 
ifrån att olikhet och skillnader existerar. Om mötet mellan människor utgår från att vi alla är 
likadana finns ingen grundläggande anledning för att mötas (Säfström, 2002).  Säfström 
skriver vidare att i mötet är det inte bara du som blir någon för mig. Jag blir också någon för 
dig. Jag blir Någon, till skillnad från någonting, genom att jag tar ansvar för din olikhet. Detta 
kallar Säfström för det moraliska mötet (a.a., 2002).   
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4.5 Inkludering - en konsekvens av det relationella perspektivet? 
 

Det ligger en utmanande problematik i det förhållandet att fortfarande efter ett halvt 
sekel av politiska beslut om en sammanhållen skola i nära överensstämmelse med 
det vi kallat relationellt perspektiv så är samtidigt så mycket av aktuell 
specialpedagogisk forskning lika väl som pågående undervisning förankrad i det 
kategoriska. 

 (Emanuelsson, m.fl. 2001, s. 144) 
 
Inkluderingsbegreppet introducerades som markering att man ville säga någonting nytt. 
Inkludering har ersatt begreppet integrering och kan, enligt Nilholm (2006) ses som kritik av 
en traditionell specialpedagogik. Förespråkare för begreppet inkludering menar att vid 
inkludering handlar det om att omgivningen ska anpassas till individen emedan 
integreringsbegreppet mer kommit att innebära att individen ska förändras för att "passa in i 
befintliga system”. Inkludering handlar alltså, enligt Nilholm, om en systemförändring och 
skall ses som en pågående process och inte något statiskt. Inkluderingsbegreppets framväxt 
hör ihop med en perspektivförskjutning från det Nilholm kallar traditionellt kompensatoriska 
"den traditionella specialpedagogiken" till ett kritiskt perspektiv (jfr Emanuelssons m.fl. 
kategoriska resp. relationella perspektiv) där funktionsnedsättningen skapas av sammanhanget 
och inte är en egenskap hos individen (Nilholm, 2006). Det är dock lätt att teoretisera om 
inkludering på papperet medan det faktiskt inte "..lagts alltför mycket energi på att teoretisera 
hur en fungerande inkludering skulle se ut (Nilholm, s. 20)”. 
 
Vad gäller elever i behov av särskilt stöd kan kommunerna, beroende av hur de organiserar 
sin undervisning, ha mer eller mindre inkluderande lösningar. Olika typer av organisering av 
resursfördelningssystem t.ex. huruvida det krävs diagnoser för att erhålla extra stöd, hur den 
specialpedagogiska stödverksamheten är uppbyggd samt hur de specialpedagogiska frågorna 
hanteras centralt i kommunen är alla områden där kommuner kan ha mer eller mindre 
inkluderande och relationellt förhållningssätt (Nilholm, 2006). 
 
Skolans arbetsplaner och skolans organisering av pedagoger i relation till specialpedagoger, 
förekomsten av olika särlösningar och rådande ideologi, är alla faktorer som får konsekvenser 
för enskilda elever och graden av inkludering. 
 

Vidare är en hel del aktivitet i klassrummet relaterad till andra saker än 
undervisning och lärande, t.ex. sker här förhandlingar mellan elever om relationer 
vilka också kan ses i ljuset av begreppen inkludering/exkludering. Ett inkluderande 
klassrum torde förstås innebära att olikheten ses som en tillgång i arbetet, att alla 
elever har inflytande och att eleverna får utbyte av och är engagerade i arbetet och 
sina sociala relationer.  

(Nilholm, 2006, s.34) 
 
Man kan välja att se inkludering som ett begrepp för mångfalden och att skolan bör 
organiseras för att den ska kunna möta olika elever. Detta ställer dock den traditionella 
distinktionen mellan pedagogik och specialpedagogik på ända. Den traditionella idén om 
specialpedagogik bygger nämligen på en uppdelning mellan normala och avvikande elever 
som antas kräva varsin form av pedagogik (Nilholm, 2006). 
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4.6 Kunskapssyn 
Då våra styrdokument tar sin utgångspunkt i Vygotskys teorier om det sociokulturella 
perspektivet är det av betydelse att redogöra för dessa tankar. I den sociala miljön sker en 
interaktion mellan individer men i den sociala miljön finns också ackumulerad kunskap från 
tidigare generationer. Vygotsky menar att språket är ett centralt redskap i den sociala 
interaktionen. Lärandet i ett sociokulturellt perspektiv kan beskrivas som tillägnandet och 
bemästrandet av kommunikativa och tekniska redskap vilket används i sociala praktiker. 
Genom att se lärandet som situerat kan vi lättare förstå hur individen utvecklar sin kunskap i 
samverkan med andra. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskap kontextuellt bunden. Alltså 
beroende av det sammanhang den produceras i. En av de viktigaste punkterna i ett 
sociokulturellt perspektiv är antagandet att förståelse sker i särskilda diskurser. Genom att 
använda språket på ett speciellt sätt konstruerar vi en bild av verkligheten som är avpassad till 
de traditioner som gäller och de behov som finns i en viss verksamhet. I ett sociokulturellt 
perspektiv är de sociala, historiska och kulturella kontexterna betydelsefulla (Schoultz, 2000).  
 
Att betona samspelet individ – omgivning blir viktigt då en situation analyseras 
socialkonstruktivistiskt. Individuella brister problematiseras och kontextualiseras genom att 
de tolkas som sociala konstruktioner. Identifiering av ”särskilda behov” förutsätts ske genom 
förhandling mellan aktörerna i skolmiljön med hjälp av den kollektiva kompetensen som 
byggts upp i skolan snarare än att förlita sig på diagnoser och expertutlåtanden (Lindqvist, 
2009). Socialpedagogiken är av tradition särskilt intresserad av utanförskap och underordning 
ofta kopplat till vad som betraktas som normalt och avvikande. Länge har forskningen om 
avvikelse, underordning och utanförskap handlat om människor som är avvikande och 
"onormala". Numer vänds detta synsätt uppochned. Intresset riktas inte längre enbart mot 
avvikarna och vad som skiljer de s.k. ”normala” från ”de onormala”. Istället riktas 
forskningen mot hur normalitet/avvikelse och delaktighet/utanförskap konstrueras i de 
komplexa socialisationsprocesser som pågår i ett samhälle (Molin, Gustavsson, Hermansson, 
2008).  
 
Biesta (2006) menar att vi blir till som människor i relationer med andra. Vi får syn på oss 
själva och utvecklas genom möte med andra och gärna människor som är olika oss. (a.a., 
2006). Denna kunskapssyn är ett raster som påverkat vårt val av metod för denna 
undersökning. Vi är av den uppfattningen att kunskap skapas i mellanmänskliga möten - vi 
blir till genom att spegla oss i varandra. Detta är en utgångspunkt både för vårt eget 
kunskapssökande i denna undersökning men även för hur vi uppfattar den verksamhet som 
elever och personal likväl som de intervjuade befinner sig i.  
 
 
4.7 Perspektivval för denna undersökning 
Von Wrights punktuella perspektiv och Emanuelsson, Persson & Rosenqvists, (2001) 
kategoriska perspektiv kan inte likställas, även om det finns likheter i tankefiguren, då de 
bygger på olika typer av resonemang och utgångspunkter (von Wright, 2000). När 
Emanuelsson m.fl. resonerar om det kategoriska respektive relationella perspektivet handlar 
det om specialpedagogisk forskning som gäller individ - miljö. Som vi uppfattar Von Wrights 
resonemang om det punktuella och relationella perspektivvalen handlar det om hur man väljer 
att uppfatta individen som vad eller vem. Eftersom vi framförallt är intresserade av individen i 
relation till den omgivande miljön har vi valt att göra vår analys utifrån Emanuelssons m.fl  
perspektivbegrepp - det kategoriska och det relationella perspektivet. De två perspektiven kan 
ses som historiskt beskrivande men används framförallt som analysredskap av 
specialpedagogikens funktion och konsekvenser i skola och samhälle (a.a.).  
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5. Metod 
Kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på 
kvantifiering vid insamling av data. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och 
konstruktionistisk till sin art. Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och 
djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 
kvantitativa metoder. (Kvale & Brinkmann, 2009) 
 
Vi beslutade oss för att genomföra vår undersökning i form av intervjuer. Anledningen till att 
vi valde intervjuer som metod var att vi ville få ett större djup och närhet i svaren än vi trodde 
oss kunna få med hjälp av en enkät. Vi såg det också som en förmån att få möjlighet att 
samtala med ett flertal rektorer från olika skolor och på detta sätt själva bli berikade genom att 
få del av rektorernas egna tankar om den pedagogiska verksamhet de arbetar i. Med hänsyn 
till den begränsade tidsramen var vi tvungna att begränsa antalet intervjuer. 
 

5.1 Hermeneutik som forskningsansats 
Vi hade en diskussion kring ifall den fenomenografiska ansatsen vore mest lämpad att förhålla 
oss till då den försöker beskriva olika människors uppfattningar av världen. I uppfattningen av 
ett fenomen antas människan ge innehåll i relationen mellan sig själv och omvärlden. Att 
uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande sättet som omvärlden gestaltas. 
Från uppfattningarna utgår vi också då vi handlar och resonerar. Ett sätt att beskriva hur 
människor uppfattar sin omvärld är att gå till sig själv och tänka igenom hur något fungerar. 
Innebörder blir därför av vikt istället för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta kan 
leda till att beskriva hur något framställs för en viss grupp människor och inte hur något 
egentligen är. Metoden blir så tillika att använda kvalitativa intervjuer där intervjupersonen 
beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord (Patel & Davidsson, 2003). Vi är 
medvetna om och förhåller oss till att rektorerna beskriver sina uppfattningar om det 
undersökta fenomenet och att de beskriver fenomenet utifrån sina uppfattningar men eftersom 
vi båda har en förförståelse kring det valda problemområdet vilket vi måste förhålla oss till då 
vi ställer helheten i relation till delarna så valde vi hermeneutiken som forskningsansats. 
Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en vetenskaplig riktning där fokus 
ligger på att studera, tolka och försöka förstå grundbetingelserna för den mänskliga 
existensen. En hermeneutiker menar att mänsklig verklighet är av språklig natur, att man i och 
med språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Hermeneutikern menar att det 
går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv 
kommer till uttryck i det talade och skrivna språket. Vidare menar hermeneutikern att 
människor har avsikter som yttrar sig i språk och handling och som det går att tolka och förstå 
innebörden av. Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den 
hermeneutiska tolkningen. Forskaren går från helhet till del, pendlar mellan subjekt och 
objekt, medveten om sin förförståelse (Patel & Davidsson, 2003).  
 
Vår ambition med studien var att undersöka hur skolan organiseras för barn i behov av särskilt 
stöd och varför elevassistenten bedöms vara den åtgärd att hjälpa dessa elever. Eftersom vi 
valde att genomföra semistrukturerade intervjuer och därför behövde ett verktyg för att 
försöka tolka och förstå meningen i de svar vi erhållit ansåg vi att en hermeneutisk 
forskningsansats vore mest lämplig. Den hermeneutiske forskaren närmar sig 
forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förförståelse (Patel & Davidsson, 2003).  
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5.2 Kvalitativa intervjuer 
En kvalitativ intervju liknar till formen ett vanligt samtal men skiljer sig från det vardagliga 
samtalet genom att det har ett bestämt fokus. Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på 
samtalet och ser till att fokus ligger på ämnet. Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att tänka 
på att inte styra intervjun eller ställa ledande frågor. Ett sätt att undvika detta är att fundera 
och belysa den egna förförståelsen. Du vet inte svaren i förväg utan i respondentens svar finns 
innebörden i det undersökta begreppet. Forskaren är därför inte objektiv men inte heller helt 
subjektiv. Det är respondentens uppfattningar och föreställningar som är av intresse och 
forskarens egen förförståelse får bortses så långt som möjligt. Alla tänker olika beroende på 
vad de varit med om eller erfarit och dessa olika sätt att tänka försöker intervjun att reda ut. 
Det är därför bäst om respondenten får berätta något utifrån sin egen erfarenhet. De frågor 
som används brukar benämnas ”öppna frågor” vilket innebär att frågorna har svag struktur 
och att följdfrågor följer respondentens tankar och inte en i förväg bestämd ordning (Dimenäs, 
2009).   
 
Vår intervjuguide (bilaga 1) har utvecklats med syfte att undersöka relationen mellan skolan 
som organisation och behovet att tillsätta elevassistenter i arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. När vi konstruerade intervjuguiden utgick vi från de tre rubrikerna: 
Organisation, Elever i behov av särskilt stöd och Elevassistenten som stödåtgärd. Dessa tre 
rubriker genomsyrar hela studien från inledning, syfte och bakgrund och slutligen genom 
resultat och analys.  
Då vår utgångspunkt var en halvstrukturerad kvalitativ intervju formulerade vi några frågor 
under varje rubrik dels för att strukturera upp intervjun men även för att frågeställningarna ska 
analyseras och besvaras. Frågorna formulerades generellt eftersom syftet var att få 
intervjupersonerna att tala fritt och för att försöka minska risken att styra svaren i någon 
bestämd riktning.  
 
Intervjuerna genomfördes under en period på två veckor och platsen där intervjuerna ägde 
rum var rektorernas arbetsplatser. Varje intervju tog ca 30-50 minuter. Samtliga intervjuer 
spelades in efter deltagarnas medgivande. Vårt fokus var att lyssna och vid behov ställa 
kompletterande frågor för att få ytterligare information eller klargöra svaren. Intervjuerna 
transkriberades därefter ordagrant i sin helhet. Det stora arbetet som sedan vidtog var att 
analysera och tolka och systematisera de svar vi erhållit genom intervjuerna för att 
redovisningen av resultaten ska bli både belysande och rättvisande.  
 
Vi har valt att redovisa resultatet av intervjuerna genom att använda våra två frågeställningar 
som huvudrubriker. Under rubrikerna redovisas svaren sorterade under de tre områdena 
Organisation, Elever i behov av särskilt stöd samt Elevassistenten som stödåtgärd.  
 

5.3 Urval 
En vanlig urvalsteknik i kvalitativ forskning som grundar sig på intervjuer är ett målinriktat 
urval. Den typen av samplingsteknik är i grunden ett strategiskt försök att skapa 
överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. Forskaren gör med andra ord sitt urval 
utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 
2011). Ofta sker ett såkallat bekvämlighetsurval vilket i praktiken betyder att kontakt tas med 
den grupp eller personer som är lättast att nå. Utifrån att man definierat den grupp som är 
intressant att undersöka gör man ett medvetet urval av personer (Dimenäs, 2009).  
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Personerna som vi valde att intervjua är alla rektorer. Detta val har vi gjort med hänvisning till 
att rektorerna har det yttersta ansvaret för att elever i behov av stöd får de insatser de har rätt 
till och att rektorn bör ha störst inblick i skolans struktur samt även hur behovet av 
elevassistenter ser ut. Vi formulerade ett missivbrev där vi informerade om syftet med studien 
samt vederbörlig information om sekretess och frivillighet. Via mail kontaktade vi åtta 
rektorer i en mellanstor svensk kommun (bilaga 2). Rektorerna arbetar alla inom grundskolan.  
Av dessa åtta rektorer valde sex rektorer att dela. Tre av rektorerna har ansvar för varsin F-6 
skola, två för 7-9 samt en rektor som är chef för en F-9 skola.  

5.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Vi har valt att benämna rektorerna från A-F och av hänsyn till att vi vill avidentifiera svaren 
så långt det är möjligt redovisas inte vilket stadium respektive rektor ansvarar för. 
 
Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskning. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa krav räknas till Vetenskapsrådets fyra huvudkrav och det är dessa som 
vi har förhållit oss till under arbetets gång. Vi har informerat våra intervjupersoner om deras 
medverkan i studien och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Intervjupersonerna är 
upplysta om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Vi 
har muntligen inhämtat samtycke från intervjupersonerna att delta i studien. Alla uppgifter om 
de intervjuade personerna har vi antecknat, lagrat och avrapporterat så att enskilda människor 
ej kan identifieras av utomstående. De insamlade uppgifter vi fått fram används endast i 
studiesyfte.  
 
En forskningsetisk svårighet var hur vi skulle göra intervjupersonernas svar så rättvisande 
som möjligt och samtidigt tolka och kategorisera svaren. Men eftersom detta är en 
hermeneutisk studie där vår tolkning av det insamlade materialet får en central betydelse såg 
vi det nödvändigt att kategorisera och tolka svaren utifrån vår egen förståelse.  

5.5 Reliabilitet/Validitet 
Eftersom kvalitativa studier kännetecknas av en stor variation är det svårt att hitta entydiga 
regler, procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Eftersom varje kvalitativ studie i 
någon mening är unik är det viktigt att den kvalitativt inriktade forskaren noga beskriver 
forskningsprocessen så att de som tar del av resultaten kan bilda sig en uppfattning om de val 
som forskaren gjort (Davidsson & Patel, 2003). En tolkning är och förblir en tolkning och 
utifrån våra halvstrukturerade intervjuer skulle det gå att presentera resultaten på en mängd 
olika sätt. Vi presenterar inte intervjuerna i sin hela längd och inte heller alla rektorers svar på 
varje fråga. 
 
Vid kvalitativa undersökningar ligger ambitionen vid att upptäcka företeelser, att tolka och 
förstå innebörden av livsvärlden, att beskriva uppfattningar eller en kultur. Gällande 
datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren lyckats skaffa sig underlag för att göra 
en trovärdig tolkning av den studerades livsvärld. Vidare kopplas validiteten till hur forskaren 
lyckas fånga den som är mångtydigt och kanske motsägelsefullt t ex. relationen mellan det 
normala, typiska och de speciella (Davidsson & Patel, 2003). Vi har valt att lägga fokus på att 
redovisa de mest belysande svaren, svar som motsäger varandra samt framförallt de svar som 
så heltäckande och nyanserat som möjligt bäst belyser vårt syfte och frågeställningar. 
 
Vid den kvalitativa studien bör reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika situation som 
råder vid undersökningstillfället. Då en person intervjuas med samma frågor flera gånger men 
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där svaren blir olika betraktas det inte nödvändigtvis som en kvalitativ undersökning med låg 
reliabilitet. Orsaken till detta kan vara att intervjupersonen har ändrat uppfattning, att 
vederbörande har fått nya insikter eller lärt sig något, kanske som följd av den tidigare 
intervjun. Det väsentliga är att fånga det speciella i just den specifika intervjusituationen och 
upptäcka variationer. (Davidsson & Patel, 2003) 
 
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver den mellanmänskliga situationen i den kvalitativa 
forskningsintervjun där de menar att en forskningsintervju är ett samspel mellan intervjuaren 
och deltagarna och att dessa reagerar och påverkar varandra ömsesidigt. Här är det viktigt att 
vi som forskare även analyserar och reflekterar över vår egen roll i relation till de resultat vi 
kommer fram till. Vi är medvetna om att våra tankar och värderingar både i 
intervjusituationerna och i tolkningen av resultaten påverkar. Både de frågor vi formulerat och 
de svar vi tolkat kan färgas av vår förförståelse. Och de färgas dessutom av de intervjuades 
förförståelse. Svaren är de enskilda rektorernas uppfattningar om sakernas tillstånd. Vi kan 
heller aldrig vara säkra på att de vi intervjuat har svarat som det verkligen förhåller sig eller 
om de nyanserar svaren utifrån vad de tror att vi vill höra.  
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6. Resultat och Analys 
Vi har valt att redovisa våra resultat kategoriserade utifrån de två frågeställningar vi har 
formulerat för vår undersökning:  
 

• På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av särskilt stöd?  
 

• Varför anställs elevassistenter?  
 
Under dessa följer underrubriker som på olika sätt belyser frågeställningarna.  
 
Resultaten av de transkriberade intervjuerna har utifrån sin helhet analyserats som enskilda 
delar eller fenomen. De citat som framkommer är resultat av de transkriberingar som skett av 
intervjuerna. Dessa citat är lätt grammatiskt korrigerade för att underlätta för läsaren men det 
är inga korrigeringar som påverkar resultatet i dess innehållsliga mening.  
 
6.1 På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av 
särskilt stöd? 
Redovisningen inleds med en illustration och ett urval av citat om skolans organisation   
utdragna ur rektorsintervjuerna. 
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Fem av de sex intervjuade rektorerna har en eller flera elevassistenter anställda men uppdraget 
och förutsättningarna ser olika ut. Flera rektorer beskriver hur de försöker organisera och 
planera sin verksamhet och därmed göra en jämn arbetsfördelning inom den befintliga 
personalgruppen. Flertalet av rektorerna beskriver att de hellre väljer att öka lärartätheten 
samt tillsätta resurslärare men i viss utsträckning beskrivs elevassistenten som det enskilda 
stödet. I många fall sker tillsättandet av elevassistenten med en arbetsbeskrivning där 
socialpedagogen spelar en central roll.  
 
6.1.1 Organisation  
Berg (2009) skriver att avståndet - det han kallar "frirum" mellan skolans uppdrag och skolors 
utförande av uppdraget har ökat, dels beroende på kommunaliseringen och dels beroende av 
friskolors etablering. I detta frirum kan rektorer välja att organisera skolan på olika sätt trots 
samma uppdrag. Vi kan konstatera att ”frirummet” vid de undersökta skolorna där varje 
rektor fördelar resurser och organiserar sin verksamhet olika – även om det i vissa lägen och 
skeenden kan anas en samsyn. Flera av rektorerna menar att det är ett stort pussel att 
organisera och verkställa resurstilldelningen och även om flera vill se sin verksamhet som en 
flexibel organisation är det märkbart att flera arbetar efter statiska strategier och som senare 
ger resultat av statiska lösningar. Rektor A beskriver sin verksamhet som att den till stor del 
organiseras utifrån de yttre förutsättningarna, där klasstorlek och resurspengar spelar stor roll, 
men menar samtidigt att de inre förutsättningarna i gruppen ändå spelar en avgörande roll. ”Vi 
får ju inte resurspengar till alla vi söker för så då måste ju ändå organisationen göras så att 
de barn som behöver stöd får det.” Vidare beskrivs att organisationen ses över gemensamt i 
arbetslagen eftersom de som ska jobba närmast måste vara bekväma i vad det blir men rektorn 
tycker, trots det, att organisatoriska beslut blir väldigt statiska och hänvisar till 
terminsindelningarna. Om verksamhetens behov inte svarar mot de personalfördelningar som 
görs i augusti föreligger stora svårigheter i att omfördela och omstrukturera ”beslut om 
organisationen fattas i augusti och ska hålla i sig ända till juni men ibland kanske vi behöver 
organisera om oss för att vissa elever ska få det så bra som möjligt men det gör vi ju aldrig”.  
Detta resonemang ser vi överensstämmer med Skolverkets resultat om hur skolor uttrycker 
ambitioner att arbeta mer med organisation och utifrån ett relationellt perspektiv men i 
praktiken ändå sätter in de största åtgärderna på individnivå. (Skolverket 2011). Ogden (2008) 
skriver om den lagstadgade rätten till specialpedagogiska insatser och dess möjligheter att få 
mer resurser till differentierings- och individualiseringsåtgärder. Han menar att det kan vara 
svårt att skilja mellan den enskilde individens behov av extra resurser och skolans mer 
generella behov av att utveckla större pedagogiska svängrum.  
 
Berg (2009) problematiserar kring begreppet likvärdighet och menar att beroende på hur man 
väljer att tolka begreppet får det konsekvenser för organiserandet av skolans verksamhet. Då 
begreppet likvärdighet tolkas utifrån att utjämna sociala skillnader kan rektor betona vikten av 
att skapa arbetslag, fördela resurser och personal efter principen om positiv särbehandling 
men då begreppet likvärdighet tolkas som lika möjligheter kan resultatet bli en verksamhet 
som organiserar sig utifrån resurstilldelningar beräknat på klasstorleken (a.a.). Rektor D ger 
uttryck för att yttre förutsättningar, som ekonomiska resurser, är ganska styrande för hur 
skolan organiseras ”det finns inte mer pengar så på något vis måste vi anpassa 
organisationen efter de resurser som finns”. Rektor E beskriver att ekonomin begränsar men 
detta till trots förs ett målmedvetet arbete med att forma organisationen på ett vad man 
uppfattar för eleverna gynnsamt sätt. För att möjliggöra små klasser får lärarna i respektive 
arbetslag gå in som vikarier de två första dagarna av en kollegas sjukfrånvaro. Rektor C 
resonerar utifrån dilemmat att hålla budget i balans och uppdraget utifrån skollagens krav på 
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stödinsatser. ”Det är ett av de svåraste uppdrag rektorer har - att balansera de här två 
sakerna - behovet av stöd vi ser hos elever kontra att hålla budget.” 
 
Det relationella perspektivet framskrivs i gällande styrdokument. Betydelsen av relationen 
mellan individ och miljö betonas och tonvikten ligger på att miljön ska anpassas för att möta 
elevers varierande förutsättningar och behov. Trots detta anses skolan fortfarande vara 
präglad av det kategoriska perspektivet som av tradition återfinns inom den 
specialpedagogiska verksamheten. Bl.a. Persson (2009) menar att det finns skäl att anta att 
detta perspektiv dominerar även idag. Utifrån den uppfattningen formulerades vår 
förförståelse där resursfördelning tilldelas utifrån ett kategoriskt perspektiv men flera resultat 
visar på en medvetenhet och ett handlande utifrån ett relationellt perspektiv. Detta visas inte 
minst utifrån rektor C:s utsago ”Det viktigaste är ju vad kan vi göra och vad vi kan anpassa 
för att hjälpa eleven. Sedan finns det självklart saker som eleven kan göra med men det får 
inte vara fokus - utan vad vi kan göra - för det är vårt jobb!” Detta uttalande pekar även på en 
medvetenhet om vad Broady (2007) menar att skolan lär elever att misslyckas i de lägen där 
skolan drar slutsatsen att det är eleven det är fel på då de inte är mottagliga för den befintliga 
undervisningen.  
 
 
6.1.1.1 Yttre förutsättningar  
Den kommun som är rektorernas arbetsgivare har beslutat om stora ekonomiska 
nedskärningar på grund av en ansträngd ekonomi. Detta faktum ska alla rektorer förhålla sig 
till. Detta till trots uttrycker ingen av dem att situationen skapat ohållbara förhållanden för 
verksamheten. Rektorerna är de facto tjänstemän anställda att utföra en uppgift där 
kommunen sätter ramarna men de har också som Berg (2009) skriver, först och främst, ett 
statligt uppdrag. Rektor B uttrycker kampen för mer resurser med orden ”Det behövs en 
attitydförändring. Alltså politikerna idag ser barn som en utgift och jag tycker att man ska se 
barn som en investering.”  
 
 
6.1.1.2 Inre förutsättningar  
Rektor D talar om att verksamheten kommer att organiseras om. Tidigare har resurser 
tilldelats utifrån aktuell kunskap om gruppen inför terminsstart och sedan har 
resursfördelningen varit oförändrad under läsåret. Istället kommer resursfördelningen nu att 
ske under tidsbegränsade perioder som fortlöpande utvärderas och där positiva effekter kan 
resultera i att resurserna flyttas vidare. ”Utifrån den gruppen eller den eleven så får du den 
här resursen under begränsad tid. Varje elev som behöver hjälp och stöd ska ha ett 
åtgärdsprogram och då kan vi skriva in i åtgärdsprogrammet att då får du den resursen och 
sen har man en utvärdering på det.” Även om rektorn påvisar en ambition om den flexibla 
organisationen och i och med det försöker förstå den egna verksamheten relationellt, så, som 
Persson (2009) beskriver, där insatser bygger på interaktion med övrig pedagogisk 
verksamhet så finns brister i en sådan slutsats. Detta inte minst då det relationella perspektivet 
inte söker förståelsegrunden för handlandet hos den enskilda individen och dess uppträdande 
eller beteende vilket rektorn antyder då resursen formuleras i ett åtgärdsprogram. Detta var 
även något som Skolverket (2001) påpekade att skolor ofta är individfokuserade i den mening 
att de fokuserar på att följa upp, utvärdera och åtgärda på elevnivå.  

 
Även Tideman (2000) pekar på anpassning av miljön som en viktig faktor i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd och menar att förhållandena inom skolan kan bidra till att förebygga 
svårigheter hos barn men också bidra till att förstärka dem.   
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Rektor B säger sig vara noga med att fördela resurser utifrån den kunskap som finns i 
verksamheten och tonar ner betydelsen av resurstilldelningspengen. Rektorn menar framför 
allt att vid mötet med elever i behov av särskilt stöd ska en mångfald av möjligheter skönjas i 
personalgruppen. ”Det är en konst att kunna ta vara på de kunskaper som personalen har” 
säger rektor B och menar vidare att det måste finnas en acceptans hos människorna där 
individerna accepterar varandras olikheter och ser det som en tillgång och inte konkurrens. 
Detta resonemang ligger i linje med vad Skolverket (2011) uttrycker som att skolan ska ha 
kompetens att möta en mångfald elever med olika behov.  
 
Rektor B menar vidare att verksamheten har kommit långt i att lösgöra den kunskap som 
finns. Utifrån kunskapen om personalens kompetens formar rektorn sedan verksamheten för 
de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta pekar i riktning mot den normativa 
demokratisynen där ojämlika förutsättningar möts upp med en fördelning som riktar till de 
som behöver den mest – snarare än en resurstilldelning som svarar för traditionella rutiner och 
lärares önskemål om tjänster (Liljequist, 1999).  
 
Rektor F menar att organisationen "på papperet" är väldigt statisk, men att man i den dagliga 
verksamheten ändå försöker vara flexibel. Tvärgruppsindelningar är vanliga för att möta barns 
särskilda behov. Rektorn försöker att inte sätta en statisk organisation och beskriver att en av 
de två anställda elevassistenterna har ett uppdrag som varierar beroende av behov. ”Den blir 
knuten till en, ett par eller tre elever.”  Man kan tolka rektors resonemang som ett uttryck för 
en ambition där elevassistentens uppdrag skall vara stödjande och samtidigt möjliggöra mesta 
möjliga självständighet hos eleven, liksom Gadler(1997) skriver så ser vi att ambitionen är att 
elevassistentens insats här ska utgöra en möjlighet, inte ett hinder. När skolan bedömer att 
eleven klarar sig utan detta stöd ska det naturligtvis inte finnas kvar - oavsett tid på terminen.  
 
 
6.1.1.3 Det gemensamma förhållningssättet 
Rektor E beskriver hur organiseringen av stödet har ändrats mycket senaste åren:  
 

Vissa var irriterade först och sa - vad är detta? Det måste väl finnas tydliga regler 
och ramar! Tidigare hände det att jag som rektor blev ombedd att gå och förmana 
den eller den klassen eller att någon sa att nu måste du skälla på den här eleven..    
det händer aldrig nu. För vi kan ju inte skälla eleverna till att bete sig på rätt sätt. 
 

Rektorn beskriver hur förändringsarbetet har sin grund i ett medvetet och långsiktigt arbete 
med att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Lärarlagen, menar rektorn, har ett väldigt stort 
ansvar och klarar de allra flesta eleverna utan hjälp. Lärarna har börjat gå in i varandras 
lektioner för att stötta. Det är viktigt att lärarlaget tillsammans håller ordningen. 
Kommunikation är den avgörande framgångsfaktorn, menar rektor E och beskriver hur skolan 
arbetat med detta:  
 

…det har jag lärt mig att det är väldigt svårt att ha några få spjutspetsar och tro att 
det blir ringar på vattnet - det kan inte vara några få som ska vara bärare av en idé 
utan alla måste vara det.  
 

Förändringen som rektorn upplever kan kopplas till det relationella perspektivet där 
tidsaspekten blir viktigare i utvecklingsarbetet. Förändringsarbetet som förstås relationellt tar 
tid och svarar inte främst mot problem här och nu. En konsekvens av detta kan bli att det 
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specialpedagogiska arbetet blir svårmotiverat då de upplevda problemen kräver lösningar 
omgående och de långsiktiga konsekvenserna kortsiktiga åtgärder inte tas i beaktande 
(Persson, 2009).  
 
Jakobsson (2002) beskriver kommunikation, relationer och samverkan som en avgörande 
betydelse för elevens delaktighet och lärande. Att skolan genom att utveckla 
kommunikationen mellan olika aktörer, bygga upp relationer, och bana väg för samverkan 
kan goda lärandemiljö för elever utvecklas (a.a.). 
 
Även Rektor B är noga med att belysa vikten av ett gemensamt förhållningssätt. ”Det kan låta 
ganska enkelt men det är svårt och på nåt sätt måste vi sätta en ram.” Rektor B tycker att den 
viktigaste faktorn i arbetet med elever i behov av särskilt stöd är tid. Genom att avsätta tid 
skapas ett förtroende hos eleven och förtroendet är i sin tur det bästa arbetsredskapet och på så 
vis skapas ett framgångsrikt arbete. Persson (2009) menar att motsättningar måste 
uppmärksammas i den egna verksamheten för konstruktiva och utvecklande dialoger ska 
skönjas. Även ledningsstrukturer måste studeras för att förstå varför en viss elevsyn 
dominerar vilket inte lika tydligt framgår hos de intervjuade rektorerna.  
 
Giota och Lundborg (2007) syftar till vikten att lyfta blicken och att inte nöja sig med att 
studera samband på individnivå. Istället krävs mer analyser på system- och organisationsnivå 
av hur relationen ser ut mellan de förutsättningar som ges och vilka som är de definierade 
målen. Rektor D förespråkar insatser på organisationsnivå. Det hat resulterat i en resursgrupp 
vilket leder till att elever kan vara kvar i sin klass i så stor utsträckning som möjligt. Detta 
kommer även att möjliggöra mer tillfälliga och flexibla lösningar. 
 

Vuxna ska komma ut i klasserna istället för att elever ska komma till resursen. Vi 
lägger ju ner de särskilda undervisningsgrupperna i kommunen - då kan vi ju inte 
skapa egna här på skolan. 

 
 
6.1.1.4 Särskiljande lösningar 
Nilholm (2006) skriver att det av tradition finns en tydlig distinktion mellan "vanlig" 
pedagogik och specialpedagogik - den traditionella idén om specialpedagogik bygger på en 
uppdelning mellan normala och avvikande elever och att dessa antas kräva varsin form av 
pedagogik. Detta är inte ett framgångsrikt sätt att möta olika elever. För att lyckas med det 
behöver skolan organiseras utifrån ett inkluderande förhållningssätt (Nilholm, 2006). 
Rapporten "Särskilt stöd i grundskolan" (2011) beskrivs att skolorna mer och mer "i teorin" 
ger uttryck för inkluderande ambitioner men i praktiken fortsätter att genomföra stödinsatser 
med särskiljande lösningar, som t.ex. att undervisning sker i särskild undervisningsgrupp eller 
att elevassistent sätts in. 
 
Flertalet av de rektorer vi intervjuat ger uttryck för att det pågår ett medvetet arbete med att 
elever i behov av stöd, i enlighet med vad som uttrycks i Skollagen (2010:800), ska vara kvar 
i den grupp de tillhör. Men visst finns det situationer då elever får gå ifrån gruppen. De 
särskiljande lösningar de intervjuade rektorerna beskriver handlar mest om situationer där 
enskilda elever får gå iväg för att arbeta med speciallärare eller elever med 
koncentrationssvårigheter som kanske behöver gå undan och då följs av en elevassistent. 
 
Rektor D beskriver att det händer att en elev får lämna klassen bland annat på grund av att den 
är ett orosmoment: 
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 Vi plockar ju inte ut elever som inte är stökiga.  
 

Liljequist (1999) menar att skolan i stor utsträckning skapar känslor av misslyckanden. 
Drabbade elever reagerar ofta genom att visa upp sitt misslyckande genom att tillsammans 
agera med ett beteende som strider mot normer och inte accepteras. Detta reflekterar rektor D 
kring:  
 

Det kan ju vara så att eleven tycker att skolan är tråkig, man lär sig inte det man 
behöver lära sig. Då har ju skolan skapat ett problem. Det kan ju göra att den 
eleven måste vi göra någonting åt, då kan det hända att den hamnar på resursen 
med ett åtgärdsprogram.  

 
Men rektorn uttrycker att det finns svårigheter i att omstrukturera miljön och använder sig 
därför av segregerande lösningar:  
 

… att förändra miljö eller arbetssätt, det är svårare. Miljön kan man ju förändra på 
så sätt att eleven går till resursen där man får lugn och ro.  

 
Nilholm (2006) kallar detta för ett skolledarparadox där skolledare upplever att de inte kan 
påverka elever så mycket och att ”man tror kanske att elevernas svårigheter beror på dom 
själva och inte har så mycket med lärmiljön att göra. Men det är ju den som rektorer kan 
påverka och även lärare!" 

 
Rektor F beskriver att de olika arbetslagen resonerar väldigt mycket kring elever i behov av 
särskilt stöd. Rektorn anser att i vissa arbetslag finns en samsyn kring kunskapssyn och 
människosyn medan andra arbetslag skiljer det sig mycket kring synen på vad elever i särskilt 
stöd behöver och menar att de är mer ”kategoriska”. Detta arbetar rektorn aktivt med där 
hjälp av handledning och många samtal blir centrala: 

 
Jag försöker jobba med att förstärka gruppen. Att stödet ska ges så nära klassen 
som möjligt. Det är väl där som skillnaden ligger hos pedagogerna, de vill ju att det 
stökiga ska tas bort och jag jobbar för att det stökiga ska redas ut i gruppen.  
  

Rektor C beskriver att stödet på organisationsnivå kan handla om att få ett extra vuxenstöd till 
exempel genom en elevassistent eller lärare. Att försöka identifiera i vilka situationer eleven 
har det extra svårt blir därför av vikt: 

 
…kan man då koppla in någon annan vuxen där och ge stöd i gruppen för det är vår 
målsättning att stödet ska alltid ske i grupp. Men det kan finnas såna situationer, 
som vi bedömer, att det är gynnsamt för eleven att sitta ensam med någon 
mattelärare vid några tillfällen, då är det, tänker jag - en lösning på 
organisationsnivå där vi tittar på tjänster och fördelar människor utifrån att stötta 
upp eleven lite extra.  

 
Rektor A menar att det föreligger en konflikt i hanteringen av specialpedagogiska stödinsatser 
och pekar på att eleven ses som bärare av både det bra och dåliga. Rektorn menar att 
verksamheten och dess pedagoger har svårt att se till sin egen roll i relationen till eleven. Allt 
för ofta vill pedagoger lyfta bort ”de tunga ärendena” så att de hamnar någon annanstans 
istället för att verksamheten ses över och omorganiseras. Rektor A menar vidare att insatser 
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på organisationsnivån inte kommit så långt ännu vilket leder till att stödinsatser hamnar på 
individnivån. Nilholm (2006) menar att skolan gör eleven bärare av problemet. När problem 
uppstår tillskrivs eleven problemet vilket även har ökat genom att fler och fler barn blir 
diagnostiserade.  
 
Gadler (2011) konstaterar att många elevassistenter upplever sin yrkesroll som oklar och att 
uppdragsgivaren inte är tydlig i sina förväntningar. Avgörande för ett framgångsrikt arbete 
med elever i behov av särskilt stöd är att arbetslaget har en gemensam strategi och att 
elevassistenten är på det klara med vilket uppdrag denne har. Rektor B ställer sig kritisk till 
exkluderande särlösningar utan förespråkar att arbetslagen tar gemensamma beslut om hur 
gruppen ska stärkas upp. Hon menar att planering är kvalitet. Hela arbetslagen måste vara 
medvetna om strategin i arbetet med en viss elev och utifrån det kan arbetslaget göra klart för 
vem som gör vad.  

 
Jag brukar säga såhär att först ska ni göra allt ni kan själva utifrån er kunskap och 
kompetens som ni har. När inte det räcker tar vi en diskussion. Vad är det vi 
behöver göra? Vad är det vi ser? Vad är vårat mål? Vad ska vårat mål vara med det 
här barnet? 

 
Skolverket (2011) menar att skolan ger uttryck för inkluderande ambitioner i teorin men 
fortsätter att genomföra stödinsatser med särskiljande lösningar i praktiken.  Rektor C säger 
att hjälpen alltid utgår i gruppen "det är aldrig så att elevassistenten plockar ut någon och 
sitter någon annanstans och jobbar vilket var lite vanligare förr och det arbetssättet är inte 
gynnsamt." 
 
 Men sedan tillägger rektorn att ibland kan det vara så att: 
 

För vissa elever kan det vara att det är en dålig dag idag och att man går iväg 
någon annan stans - men man börjar alltid dagen i klassen för att sen kanske 
konstatera att det behövs eventuellt gå ifrån. 

 
6.1.2 Elever i behov av särskilt stöd 
Målgruppen "elever i behov av stöd" har skiftat, menar Isaksson (2009) som beskriver att 
början av 2000-talet kom även målgruppen för stödinsatser att inkludera elever med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/DAMP som en grupp som behövde 
särskilda specialpedagogiska åtgärder. 
 
Rektor E berättar att den största gruppen just nu är elever med psykosocial problematik och 
att denna grupp till 80% är flickor.  Detta är en helt ny situation och en utmaning, menar 
rektorn.  
 

 Flickor som har ställt sig vid sidan av, de vill inte vara med de duktiga tjejerna. 
många lever ett ganska hårt liv på fritiden och många har fått olika adhd-diagnoser 
vilket man kan fundera över. Jag tycker det är jättesvårt, jag har svårt att tro att det 
är smittsamt och att det just nu är många som har det, men det kan ju vara i och 
med det sätt som samhället är just nu, med höga krav och att det märks mer att man 
har dessa bekymmer. 

 
Rektor D Har uppfattningen att det är elever med svåra hemförhållanden och 
koncentrationssvårigheter som är den grupp som dominerar stödbehovet. 
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Rektor C tycker sig inte se någon grupp som dominerar… 
 

Vi har tre ganska likvärdiga och det är elever med läs- och skrivproblematik, elever 
där det är lite jobbigt i hemmiljön och med psykosociala svårigheter och så har vi 
de nyanlända som behöver väldigt mycket stöd eftersom de inte kan språket och inte 
de kulturella koderna. 

 
Skolan är på ett vis en tvångsinstitution, skriver Berg (2009), men hur skolan i sitt 
vardagsarbete genomför förvaringsuppdraget kan avgöra om och hur eleverna själva också 
uppfattar skolan som tvångsorganisation. En "anpassad" elev kan uppfatta skolplikten som en 
demokratisk rättighet till utbildning medan en "mindre anpassad" elev mer troligt kan uppfatta 
just skolans förvaringsfunktion. För en elev med psykosociala svårigheter är troligtvis 
upplevelsen av tvång större än för en elev med en fysisk funktionsnedsättning. 
 
Groth (2007) poängterar att skolan inte ska fokusera på den enskilde elevens problematik i 
termer av beteendestörningar och inlärningssvårigheter utan att det är i samspelet med miljön 
som eleven utvecklar sin uppfattning om det egna jaget. Individen blir medveten om sina 
svaga och starka sidor utifrån omgivningens reaktioner. I skolan påverkas elevens 
jaguppfattning av det bemötande den får av skolans personal och av sina klasskamrater. 
Rektor B uttrycker att skolan är skyldig att ge alla barn tillräckligt stöd för att de ska kunna 
lämna skolan med en tilltro till sig själv och sin förmåga: 

 
Jag har mött många unga människor som inte har den här tilltron för jag tycker att 
det är kärnan i vår verksamhet. För om de går ut här med den här tilltron då klarar 
de sig i livet de vet att de duger att de tycker att de vill nåt och kan nåt.  

 
Rektor A resonerar på ett liknande sätt och väljer att inte skilja ut några elever som särskilt 
stödbehövande: 
 

 Jag har alltid tyckt att alla är det. Därför att oavsett vem du är så har du i vissa 
lägen behov av särskilt stöd för just någon speciell sak. Det är viktigt att läraren 
problematiserar sin roll och tänker till hur ska jag göra för att få med dem.  
 

6.1.3 Sammanfattning 
Organiseringen av stödet ser uppenbarligen olika ut från skola till skola. Det förekommer 
både särskiljande och inkluderande lösningar och detta ter sig fullt naturligt. Skolor ställs 
inför många skilda utmaningar att lösa. Varje enskild elev har behov som ibland kräver 
kompromisser och flexibilitet. Som vi uppfattar det så beskriver flera av de intervjuade 
rektorerna att de driver en utveckling på sina respektive skolor som handlar mycket om att 
förändringar görs genom ett mer långsiktigt arbete. Det handlar om att skapa ett gemensamt 
förhållningssätt, gemensamma ramar och ett tänk som innebär mer av samarbete och arbete 
utifrån ett relationellt perspektiv. Men samtidigt beskriver flera rektorer balansgången mellan 
yttre och inre påverkansfaktorer. Ekonomin blir ibland den avgörande faktorn för hur stödet 
sätts in, man har de resurser man. Detta kan få som konsekvens att en elevassistent anställs 
istället för en extra pedagog eller att en socialpedagog anställs som elevassistent för att spara 
pengar. Den elevgrupp som uppfattas vara i störst behov av stöd uppges av flera rektorer vara 
elever med koncentrationsproblem och eller psykosociala svårigheter. Varför denna grupp 
elever ökat så dramatiskt kan utifrån vår litteraturgenomgång tolkas som att skolan som den är 
organiserad ställer krav som dessa elever inte kan efterleva. Att antalet elevassistenttjänster 
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också därmed ökad markant kan man välja att se som en naturlig konsekvens då dessa elever 
beskriv ha behov av stöd som handlar om att på olika sätt pushas/ peppas att ta sig till skolan, 
att bli sedda, att etablera meningsfulla relationer. Men det kan också tolkas som ett 
misslyckande från skolans håll att organisera en verksamhet där dessa elever upplever sig vara 
en del av sammanhanget.  

 
 

6.2 Varför anställs elevassistenter?  
Redovisningen inleds med en illustration och ett urval av citat om elevassistentens uppdrag  
utdragna ur rektorsintervjuerna. 

 
 
Individfokusering eller individualisering kan betyda många saker men ytterst syftar det till 
skolans skyldighet att anpassa verksamheten till varje elevs mognad, intressen och behov 
(Skolverket, 2003). Skolan ställs inför kravet att möta en mångfald elever med olika behov 
men i uppdraget finns få insatser att tillgå. Valet av åtgärd styrs inte främst av pedagogiska 
överväganden utan av vilka alternativ som erbjuds (Skolverket, 2011). De organisatoriska 
förutsättningarna för elevassistenten varierar från skola till skola. Rektor B menar att det alltid 
är en balansgång hur resurspengarna ska användas. Det svåra ligger i att mäta elevassistentens 
billigare anställning mot en resurslärares. Elevassistenten motsvarar mer tid vilket rektor B 
menar kan vara värdefullt.  
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Men i diskussionen kring huruvida en elevassistent eller lärarresurs ska anställas är rektorerna 
enade kring problematiken kring elevassistentens uppdrag – att den med lägst utbildning ska 
hantera de mest krävande eleverna. Utifrån den synvinkeln ser de flesta större nytta med att 
anställa en resurslärare som kan ta ett större ansvar för hela grupper.  
 
Rektor F menar att elevassistenten anställs i det skedet då läraren gör bedömningen att eleven 
behöver detta. Det kan innebära att läraren själv känner en frustration kring att man inte klarar 
av uppdraget men att det även ofta kan vara ett resultat av föräldrars önskemål. ”Föräldrar 
vill väldigt gärna ha en elevassistent.” Rektorn menar att andra specialpedagogiska insatser 
har prövats men att ”föräldern är inte nöjd”. 
 
Rektor F menar dock att pendeln har svängt tillbaka och att fler och fler, inklusive hon själv, 
väljer att anställa resurslärare eller möjligtvis socialpedagoger framför elevassistenten. ”För 
några år sedan hade jag sju-åtta elevassistenter mot dagens två. Jag har ju höjt 
utbildningsnivån på dem som jobbar med de svåraste eleverna.” Varför hon i flera lägen 
väljer att tillsätta en socialpedagog framför elevassistenten beror på att:  
 

”Det är ju ett oerhört kunnande och ett tålamod att försöka med olika ingångar och 
att inte ge upp oförtrutet utan att kämpa vidare och då är det bra om man har en 
viss teoretisk bakgrund så att man kan prova sina teorier om de håller i praktiken.”  

 
Rektor B förstärker detta genom att säga:  
 

”Ofta tycker jag att elevassistenten skulle behöva vara beteendevetare. 
Beteendevetare har absolut en plats i skolan. Elevassistenten skulle behöva vara 
väldigt välutbildad men så är det inte. För att vara elevassistent är ju det mest 
kvalificerade jobbet vi har inom den pedagogiska delen och det gör ju för det mesta 
människor som är förhållandevis outbildade.”  

 
Gadler (2011) skriver att det idag inte krävs någon särskild utbildning för att arbeta som 
elevassistent även om en viss förändring i gruppen elevassistenter har skett senare år gällande 
utbildningsnivån. Vi noterar att rektorerna belyser vikten av en välutbildad elevassistent vilket 
har resulterat i flera anställningar och önskemål om anställningar av socialpedagogen. Detta är 
en tendens som återkommer. Gällande de elevassistenter som är anställda på skolorna vi 
undersökt är de med någon form av pedagogisk utbildning i majoritet. På 7-9 skolorna är 
socialpedagogerna i majoritet medan F-6 skolorna framförallt har fritidspedagoger och 
fritidsledare. 
 
Rektor E menar att elevassistenterna i dennes organisation är anställda som en flexibel resurs 
- ett team som ska finnas som stöd åt, för närvarande, ca 35 elever. En del av dessa elever 
behöver bara hjälp med att komma till skolan på morgonen och en del behöver få förtydligade 
instruktioner om vad de ska göra. En del behöver en vuxen med i klassrummet. 
Elevassistenter har här inte som uppdrag att ta ut elever och arbeta avskilt med den. Att man 
väljer att kalla dem elevassistenter då tre av dem är utbildade socialpedagoger kan 
ifrågasättas.  Flertalet anställda med socialpedagogutbildning är även på de andra skolorna 
anställda på socialpedagogtjänster men det framgår också av våra intervjuer att då och då 
anställs en socialpedagogutbildad som elevassistent. 
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6.2.1 Elevassistentens plats i organisationen 
Rektor E berättar, som tidigare nämnts, om att elevassistenterna är organiserade som ett team 
- en resurspool på skolan. Resurspoolen knyts inte till enskilda elever utan arbetar i ett 
flexibelt system där de för närvarande ger stöd till ca 35 elever. De elever som tidigare gått i 
särskild undervisningsgrupp på annat håll får nu mycket stöd av dessa elevassistenter vilket 
resulterat i att eleverna fått betyg i fler ämnen nu jämfört med då de gick i särskild 
undervisningsgrupp. 
 
Flera rektorer vittnar om att ekonomiska faktorer kan spela in när valet står mellan att  
anställa en elevassistent framför en lärare eller en socialpedagog. Rektor C säger att de har 
elevassistenter utan utbildning men också en behandlingspedagog som är anställd som 
elevassistent. Rektor E talar hela tiden om elevassistenter trots att tre av dessa är utbildade 
och anställda som socialpedagoger.  Rektor E berättar att vid rekrytering måste det annonseras 
efter socialpedagog "annars kan det finnas övertaliga barnskötare m.m."  
 
Rektor C förklarar att: 
 

 Det är ju min målsättning numer när jag rekryterar så söker jag högskoleutbildad 
personal som socialpedagog eller motsvarande. Även om man har en outbildad 
elevassistent som fungerar bra så märker jag ändå en oerhörd skillnad om man har 
en anställd som har en högskoleutbildning bakom sig. De har en djupare förståelse 
för den problematik som de här eleverna har och man kan föra andra resonemang 
omkring elevernas behov och åtgärder. 
  

På frågan om vad socialpedagoger anställs på för tjänst svarar rektor C att de anställs ibland 
som elevassistenter ibland som socialpedagoger. Det händer, menar rektorn, att man anställer 
en socialpedagog som elevassistent. Att använda sig av socialpedagoger är också något 
förhållandevis nytt, säger rektorn, det handlar om de senaste två åren. Vad skiljer då i tjänsten 
för en socialpedagog i jämförelse med en elevassistent? Det visar sig att det finns en 
avgörande skillnad och det är lönemässigt. Den som är anställd som socialpedagog får mycket 
bättre betalt, säger rektorn, men även om man blir anställd som elevassistent och har en 
socialpedagogutbildning så får man mer betalt än om man inte har det. Men visst, menar 
rektorn, kan det bli skillnad i lönekuvertet för en utbildad socialpedagog som blir anställd som 
detta i jämförelse med en som anställs som elevassistent. Och ekonomin kan vara den 
avgörande faktorn för rektors beslut. Även rektor F ser socialpedagogen som en tillgång i 
skolan eftersom man ofta möter elever med social problematik. ”Ofta kanske uppdraget 
handlar om att få in eleven i klassrummet och då har socialpedagogen en viss teoretisk 
kunskap att ta till i sitt uppdrag – vilket kan vara väldigt värdefullt.”  
 
Gadler (2011) redogör för elevassistentens tankar kring sitt uppdrag och där nämns att 
fortbildning i huvudsak är upp till den enskilda elevassistentens initiativförmåga. 
Elevassistenter får enligt Gadler själva leta på fortbildningsmöjligheter och deltar sällan i 
skolans allmänna kompetensutveckling gällande skolans uppdrag och planering av 
undervisningen. Detta nämnde rektor F var ett stort dilemma då hon har 
kompetensutvecklingskrav på övrig personal men inte på sina anställda elevassistenter. ”Men 
oftast låter jag dem delta på allmänna kompetensutvecklingsdagar i alla fall.” Flera av 
rektorerna ger däremot uttryck för att elevassistenterna bör vara fullvärdiga medlemmar i 
arbetslag, att de är en del av ett team som arbetar med att ge stöd åt flera elever allt utifrån 
behov och inte som en enskild individ knuten till en enskild elev.  
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6.2.2 Elevassistentens uppdrag  
Elevassistenter anställs idag ofta som stöd för elever med andra behov än direkt fysisk 
assistans. Idag anställs elevassistenter även som stöd för elever med bl.a. 
koncentrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter 
(Gadler, 2011). 
  
Utåtagerande elever kan vara en svårighet att hantera för skolan och ofta uppstår behov av 
snabba lösningar i form av att avlägsna eleven som stör ordningen. Detta är en uppgift som 
ofta förknippas med elevassistentrollen. Detta bekräftar även de intervjuade rektorerna 
 
Persson (2009) ifrågasätter hur det kommer sig att förskjutningen mot ett relationellt 
perspektiv på specialpedagogisk verksamhet går så långsamt. Ett svar på denna fråga, menar 
han, kan som tidigare nämnts, vara tidsaspekten. Det faktum att specialpedagogik är något 
som förväntas lösa mer eller mindre akuta problem i skolan kan göra att det långsiktiga arbete 
som måste till för att genomföra förändringar på organisations- och gruppnivå kanske inte kan 
få genomslag i en organisation med ett kategoriskt perspektivseende. Förstås 
specialpedagogisk verksamhet ur ett kategoriskt perspektiv legitimeras sådana "för stunden 
lösningar" utan att problematiken kan lösas på längre sikt och i bredare omfattning (Persson, 
2009).  
 
Våra intervjuer visar att elever med socioemotionella svårigheter tar mycket tid och resurser i 
anspråk. Men vi vill påstå att man kan se en perspektivförskjutning från det akuta som 
förväntas lösas här och nu till ett mer medvetet arbete på organisationsnivå.  
 
Rektor E beskriver att organisationen har 5 elevassistenter anställda och denna grupp visar sig 
bestå av tre socialpedagoger och två outbildade elevassistenter. Målet är att bara anställa 
socialpedagoger framöver, säger rektor E, som menar att tack vare att skolan satsat på 
utbildade elevassistenter så har det skett en oerhörd kvalitetshöjning: 
 

Vi ändrade från att haft elevassistenter som varit knuten till en elev, eller ett 
arbetslag, som blivit lite av lärarassistent också som kan springa och kopiera - till 
att bygga ett lag med elevassistenter som varje vecka tittar över hur behovet ser ut. 
De hjälper kanske sammanlagt 35 elever. En del behöver bara hjälp med att komma 
till skolan på morgonen och få instruktioner.  

 
Detta elevassistentteam som rektorn kallar det, har också alltid hand om elevcafeterian på 
skolan. Detta gör att de lär känna alla elever och rektorn menar att det faktum att tre ur 
elevassistentteamet har socialpedagogutbildning gör att det är en helt annan kvalitet: 

 
 De stöttar lärarna i förhållningssätt och de hjälper eleverna. Jag ska inte säga att 
de är behandlare men när man hamnar i ett läge där allting är kris och katastrof 
har de en utbildning i det som varit mycket framgångsrik.  
 
Rektor C:  
 
Vi kartlägger vilka behov eleven har och det kan då komma fram att det behövs 
koppla in en elevassistent, om vi ser att det finns ett behov och att vi ser att det 
skulle vara gynnsamt."  
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Rektor D har valt bort stöd i form av elevassistent och har som tidigare nämnts en flexibel 
resurs i ett team om 10 personer - alla dock med olika form av pedagogisk utbildning. En 
tolkning man skulle kunna göra är att rektorn genom detta ställningstagande gör en markering 
att stödet i skolan ska ges av utbildad personal. 

 
Detta till skillnad från rektor E som tidigare beskrivits förhåller sig på ett annat sätt genom att 
den personalgrupp som finns på skolan utgörs av övervägande socialpedagoger men rektor 
ändock benämner dem elevassistentteam.  
 

Jag tycker man märker nu när vi inte har elevassistenter knutna till elever som 
ryggsäckar - att eleven själv måste tänka efter - vilka lektioner är du mest i behov av 
stöd? Att man inte får allt tillrättalagt för det kan var bra att klara sig själv också. 
 

När rektorn beskriver denna nya roll för elevassistenten så jämförs den med hur det tidigare 
varit och rektorn menar att tidigare var eleven och assistenten för beroende av varandra, att 
assistenten bar elevens böcker och utvecklade mer av en kompisrelation till eleven. 
 

Det kan hända nu med, men nu är vi bra på att strama upp det och vara mer 
professionella. 
 

Det framgår av våra intervjuer att elevassistenter framförallt har som uppdrag att stödja elever 
med sociala bekymmer, koncentrationssvårigheter eller psykosocial problematik. Hur detta 
stöd ges varierar dock. ”Bråkiga elever” anges av Myndigheten för Skolutveckling (2005) 
som den grupp som får stöd men fel sorts stöd. Istället för att utreda orsaken till beteendet 
riktas åtgärder mot att åtgärda problemet. Orsaker till för lite stöd uppges av skolornas 
personal vara ekonomiska faktorer, brister i organisationen och brister i personalens 
kompetens (a.a.).  
 
Rektor A menar att även om det är på väg att ske en förändring tror rektorn att det vanliga är 
att elevassistenten anställs när en situation har blivit ohållbar. ”Från början tror jag att det 
ofta är så att man inte varit så pass klok tidigt, att man kunnat tänka ut i förväg vad som kan 
tänkas behövas, utan det är ju ofta så här att – nej nu går det inte längre.” 

 
Rektor B beskriver att uppdraget för elevassistenten beror helt på vilka barn det handlar om 
men är tydlig med att poängtera att det måste föreligga gemensamma strategier för eleven. 
Detta är något som Gadler (1997) också resonerar om, att det framgångsrika arbetet är 
beroende av flera faktorer men faktorer som att arbetslaget har en gemensam strategi och att 
elevassistenten är på det klara med vilket uppdraget är är av stor betydelse.  

 
 Finns det en grupp till exempel med tre barn med särskilda behov då finns ju 
elevassistenten med i den här gruppen. Men alla som arbetar med gruppen ska vara 
klart medvetna av strategin. Vad är det för strategi vi har? 
 

Detta säger rektor B och är noga med att poängtera att elevassistenten är en fullvärdig medlem 
i arbetslaget och är därmed med vid planeringen och diskussioner om hur stödet bäst ges till 
eleven som behöver stöd. 
 
Gadler (2011) skriver att när skolan tar beslut om elevassistent som stöd för elever i behov av 
särskilt stöd bör detta beslut ha föregåtts av en noggrann analys av skolmiljön som eleven 
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befinner sig i. Rektor D tar helt avstånd från elevassistent som stödinsats och kanske är det 
just den noggranna analysen som saknas när rektorn uttrycker sig såhär: 

 
Jag tror inte på idén med elevassistent- jag tror man gör det för att lugna 
omgivningen. 

 
Myndigheten för skolutveckling (2005) belyser även problematiken kring de ”bråkiga” 
eleverna där fel sorts stöd ofta sätts in och att åtgärden ofta blir att hålla dessa elever åtskilda 
från övriga klassen. Vidare menar rapporten att orsakerna till beteendet sällan utreds. Istället 
riktas åtgärderna mot att åtgärda beteendet. Rektor D ser även en stor risk i att eleven och 
elevassistenten skapar ett ömsesidigt beroende där eleven tycker att det är tryggt och bra med 
någon som hjälper en och assistenten gör sig mer beroende än nödvändigt för att behålla 
jobbet. I de fall där stödet får dessa konsekvenser blir stödinsatsen mer hinder än stöd. 
Rektorn uttrycker också att elever som behöver mest stöd ska ha hjälp av den mest utbildade 
"För ofta är väl elevassistenten någon barnskötare eller annan person som man hittar just nu, 
kanske inte för elevens skull men man slipper massa klagomål från föräldrar." Även Gadler 
(2011) menar att det kan finnas en risk att assistenten blir ett hinder snarare än möjlighet. 
 
Elevassistenten har som uppdrag att stödja eleven, menar rektor C, och beskriver att 
utgångspunkten är att eleven är i klassrummet och läraren har ansvaret i och med att det är 
läraren som har behörighet och utbildning att jobba och handleda och stödja elevers 
kunskapsutveckling: 

 
Elevassistentens roll det är att stödja eleven. Det kan ju handla om allt från att 
hjälpa eleven att föra anteckningar om det är svårt, det kan handla om att gå 
igenom instruktionerna en gång till för att läraren kanske inte hinner det, att dela 
upp instruktionerna i små avsnitt, att hjälpa till att strukturera arbetsuppgifter. Det 
är inte så att elevassistenterna undervisar, utan de ska stödja eleverna på lektioner 
där läraren har ansvaret. 

 
Rökenes och Hanssen (2008) beskriver den professionellas kanske viktigaste uppgift som att 
kunna förhålla sig på ett sådant sätt att det främjar den andres, i detta fall elevens, förmåga att 
bl.a. komma till insikt, växa och hantera olika situationer och att kvaliteten på relationen 
mellan yrkesutövaren och brukaren då kan vara mer avgörande än de instrumentella 
målinriktade tekniker och metoder som den professionella använder sig av. 

 
Rektor A: 

 
Jag tycker att det här är nästan på gränsen till omöjligt. Barn eller elever som har 
fysiska funktionshinder kan jag tycka behöver en personlig assistent men en 
elevassistent… Jag menar vad säger namnet den ska ju inte assistera eleven i det 
här att den behöver stöd utan det riktade stödet måste ju vara så att det ger samma 
möjligheter fast på ytterligare en annan nivå. Då kan det ju inte vara en 
elevassistent. I min hjärna är det så. De som behöver studiestöd behöver annat.  
 

Gadler (2011) uppger att uppskattningsvis hälften av elevassistenterna i grundskolan anställda 
för elever med andra behov av stöd än direkt fysisk hjälp. Ändå är den gruppen elever som 
rektorerna uppfattar som mest självklar att vara i behov av elevassistent elever med fysiska 
funktionsnedsättningar. Dessa elever är dock få på de skolor vi undersökt och därmed är 
elevassistenter som är anställda för att stödja elever med fysiska funktionsnedsättningar också 



 41 

få till antalet och elevassistenter som stöd till elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter 
förekommer också ganska sparsamt. Relativt genomgående i intervjuerna är att det är elever 
med psykosociala svårigheter som står i fokus när rektorerna beskriver hur skolan arbetar med 
elevassistenter och elever i behov av stöd.  
 
6.2.3 Sammanfattning 
Rektorerna på de undersökta skolorna har en samlad bild kring vikten av en utbildad 
elevassistent. Det framkom ur intervjuerna att socialpedagoger är eftertraktansvärda eftersom 
de har stor teoretisk kunskap som kan knytas an i den praktiska verkligheten. Elevassistentens 
uppdrag ses sammanfattningsvis som en del av en helhet där fler samverkar för att nå resultat. 
Det är flera av dem som inte vill se elevassistenten som en punktuell lösning där 
elevassistenten binds samman till enskilda individer. De ser hellre lösningar som kan verka 
mer flexibelt i form av resurspooler eller resurslärare. I fler fall så finns det dock orsaker till 
att en elevassistent anställs till en enskild elev och då spelar koncentrationssvårigheter och 
socioemotionella svårigheter en stor roll. I de lägena kan tillsättandet av elevassistenten bli ett 
resultat av att lugna omgivningen eller på grund av påtryckningar från hemmet.  
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7. Diskussion  
Att det finns ett frirum där ett förhållandevis fritt tolkningsutrymme föreligger av hur 
skolorna organiserar sin undervisning framgår av de svar vi fått genom våra intervjuer. Vi kan 
konstatera att det förekommer skillnader i hur skolor väljer att organisera sin verksamhet. Den 
situation som ett flertal undersökningar under senare år påvisat - att skolledare och personal 
alltmer ger uttryck för inkluderande ambitioner men i praktiken genomför särskiljande 
lösningar ser vi även förekommer i våra intervjusvar. Det som framkommer i flera av 
intervjuerna är att visst finns det ambitioner att arbeta med stödinsatser på organisations- och 
gruppnivå utifrån ett relationellt perspektiv. Samtidigt som det även förekommer insatser som 
är riktade mot att åtgärda individen. Intressant är att de insatser som görs av elevassistenter i 
ganska stor utsträckning görs för att skapa inkluderande situationer. Elevassistentens uppdrag 
handlar mycket om att möjliggöra elevens deltagande i den grupp den tillhör. Elevassistenten 
är också på flertalet skolor delaktig i planering och arbete med ett gemensamt förhållningssätt. 
De tydligaste särskiljande exempel på organisering av stöd som vi stött på är rektorernas 
beskrivningar av elever som får gå iväg och arbeta med speciallärare. 
 

7.1 Flexibla lösningar – ett mål i sig?  
Huruvida kommunerna och de enskilda skolorna idag erbjuder en likvärdig skola verkar vara 
mycket svårt för skolan utvärdera och för staten att kontrollera. Det vi kan konstatera är att 
medvetenheten om betydelsen av utbildad och kompetent personal verkar öka och det bör 
också skapa förutsättningar för en högre kvalitet på verksamheten vid alltfler skolor. 
 
Vi tycker oss se att av de rektorer vi intervjuat presenterar flertalet av dem ett förhållandevis 
medvetet relationellt arbete på organisationsnivå. Elevassistenten organiseras för att var en del 
av ett arbetslag eller annat team. Rektor E beskriver en verksamhet som arbetar med ett 
medvetet förändringsarbete på organisationsnivå och redan nu har en verksamhet där de 
avgörande insatserna sker just på organisation och gruppnivå. Denna rektor säger bland annat 
att "det är den ordinarie läraren som ska ta de elever som har störst behov" och ska man 
arbeta med förändring av förhållningssätt och bemötande måste man involvera hela 
personalstyrkan "det räcker inte med att det finns några spjutspetsar som ska ge ringar på 
vattnet - alla i personalgruppen måste vara med" Här arbetar man, utifrån rektorns utsago 
mycket medvetet med förhållningssätt och konkreta verktyg. Kommunikationen lärare 
emellan är avgörande menar denna rektor och att det är ett pedagogiskt fortbildningsarbete 
som givit så goda resultat. Intressant är organiseringen av elevassistentresursen på denna 
skola. Här finns vad man kallar ett assistentteam som arbetar mycket flexibelt. Detta sätt att 
organisera elevassistenter som resurs beskriver även flera av de andra rektorerna. Att vara en 
flexibel organisation verkar vara ett mål i sig för de flesta rektorer men det är tydligt att 
verksamheterna har organiserats utifrån flera olika system för vad flexibilitet är. Att vi har 
intervjuat rektorer som arbetar på olika stora skolor kan vara en inverkansfaktor till att de 
flexibla lösningarna ser olika ut. En rektor uttryckte dock att hon såg skolan som en statisk 
verksamhet och där verksamheten planerades utifrån verksamhetsåret.  
 

7.2 ”De stökiga eleverna” 
Den absolut dominerande gruppen elever som anses vara i behov av särskilt stöd utifrån vår 
undersökning är elever med koncentrationssvårigheter och psykosociala svårigheter. Elever 
med läs- och skrivsvårigheter eller fysiska funktionsnedsättningar nämns inte alls i lika stor 
utsträckning av de rektorer som vi intervjuat. Detta kan förstås vara styrt av att rektorerna var 
införstådda i att vårt huvudintresse var elevassistentens roll. 
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Det faktum att "stökiga elever" beskrivs som största gruppen kan också vara en förklaring till 
att behovet av elevassistenter ökat under ett antal år. Det handlar alltså om elever som till viss 
del uppfattas som bekymmer för att de "stör" lugnet i klassen. Elever som är utagerande och 
ofokuserade. Elever, som flera av rektorerna uttryckte det, ”skolan inte passar för helt enkelt”. 
Vi uppfattar att det rektorerna främst ger uttryck för är att dessa elever ha ett stort behov av 
trygga vuxna med ett gott bemötande. Behov av struktur och tydlighet, som en rektor säger: 
En del behöver bara hjälp med att komma hit på morgonen." Att just dessa svårigheter verkar 
öka för allt fler elever vill vi inte påstå är enbart skolans fel men på det sätt skolan är 
organiserad ställer den, som vi tar upp i bakgrunden, höga krav på anpassning och 
självdisciplin. I och med att livet i sig idag ställer stora krav på varje enskild individ att 
lyckas, att bli framgångsrik, och då framgångsrik i meningen att ständigt ha kraft att 
konkurrera med sina medmänniskor så kanske skolans resultatkrav blir för snäva för många 
elever. Vi tycker ändå att vi kan skönja en ambition på varje enskild skola att skapa goda 
förutsättningar för problematiken lyfts till ytan och ska mötas av kunskap och kompetens och 
där framförallt den relationella kompetensen sätts i fokus.  
 

7.3 Vikten av betydelsefulla relationer 
Rökenes och Hanssen (2008) samt Jakobsson (2002) betonar att förmågan att skapa goda 
relationer kan vara avgörande för upplevelsen av delaktighet och förutsättningar för lärande. 
Flera rektorer beskriver hur gruppen av elevassistenter arbetar på flera plan med att skapa 
goda relationer. Att detta anses vara betydelsefullt framgår bl.a. av hur rektor E beskriver att 
någon av elevassistenterna alltid arbetar i cafeterian och därmed lär känna alla elever. Ur ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv är det fullt rimligt att anta att en anledning till att skolorna 
gör bedömningen att behovet av annan personal än lärare  - som exempelvis elevassistenter - 
är fortsatt stort, skulle kunna ha att göra med att det behov eleverna bedöms ha till stor del 
handlar om att skapa goda relationer. Att bli sedd. Kanske räcker inte lärarnas tid i tillräcklig 
utsträckning till för att skapa dessa möten? 
 
Förstås den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten än 
viktigare, skriver Persson (2009) och särskilt då i en utvecklings- och processmening. Ett 
förändringsarbete ur ett relationellt perspektiv tar tid och svarar inte främst mot problem här 
och nu. Konsekvenserna blir att skolan övergångsvis bör tillåta de båda perspektiven parallellt 
och att strävan inte ska vara att konsensus alltid ska råda kring vilken lösning som är den 
bästa. Det relationella perspektivet innebär att arbeta med långsiktiga lösningar som 
inbegriper all personal och ofta krävs att den enskilda skolans organisation behöver 
genomlysas (Persson, 2009). Vi kan som tidigare nämnts konstatera att flera rektorer 
beskriver hur ett arbete som omfattar hela kollegiet pågår på flera av skolorna och det man 
arbetar mycket med är förhållningssätt och bemötande. 
 

7.4 Elevassistentens funktion 
Varför anställs då elevassistenter? Utifrån att elevassistenten är ett välbekant fenomen i 
dagens skola borde det vara tämligen enkelt att svara på denna fråga. Men lika enkelt som att 
besvara lärarens existens genom att tjänster matchas efter behörighet är det inte. Av de 
intervjuer vi genomfört har vi fått olika tjänste- och uppdragsbeskrivningar där lokala 
lösningar snarare är regel än undantag. Kan elevassistentens anställning ses som en 
konsekvens av att skolan misslyckats med att tidigt "fånga upp" de elever som senare anses ha 
behov av detta stöd? Det är möjligt att skolor haft bättre förutsättningar att lyckas med detta 
om ett medvetet arbete med att se organisationens möjligheter utifrån ett relationellt 
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perspektiv varit längre framskridet än det idag är. Men vi vill däremot våga oss på att hävda 
att elevassistentens uppdrag i de undersökta skolorna inte främst leder till särskiljande av 
eleven utan det sätt som elevassistenterna som stödåtgärd organiseras på flera av de 
undersökta skolorna är just utifrån ett relationellt perspektiv och syftar till att möjliggöra en 
inkluderande verksamhet. Vi vill beskriva elevassistentens uppdrag som stadd i förändring 
från att ha varit en statisk pusselbit sammanfogad med eleven till att arbeta likt en schackpjäs 
där rektor kan ses som spelaren som planerar och organiserar nästa drag.  
 
En annan intressant aspekt som för oss var ny är det faktum att många av de elevassistenter 
skolorna idag anställer kallas assistenter men är utbildade socialpedagoger och många har 
någon annan form av pedagogisk examen. Målet hos flera rektorer är att höja 
utbildningsnivån ytterligare och att fler socialpedagoger tar plats i skolan. Trots att 
socialpedagoger anställs kallas de ibland elevassistenter. Kan det vara ett framgångsrikt sätt 
att höja elevassistentens status?  Eller är det bara ekonomin som styr? Rektor C vittnar om att 
det vissa gånger kan vara ekonomin som avgör om en utbildad socialpedagog får anställning 
som just socialpedagog eller som elevassistent för det "skiljer mycket i lön". Rektor F menar 
att på denna rektors skola har elevassistenterna minskats stort i antal och att detta är en 
riktning som vi kommer att se mer av.  
 
Behovet av någon form av elevstöd utöver de ordinarie lärarna verkar vara fortsatt stort. Men 
en förändring vi anser framgår ganska tydligt är att elevassistenter har i ökad utsträckning 
någon form av pedagogisk utbildning. Vi kan konstatera en överensstämmelse mellan flera 
rektorers resonemang angående elevassistentens funktion där de pekar på att ha en 
elevassistent knuten till en specifik elev inte anses vara framgångsrikt. En rektor kallar 
assistenten som knyts till enskild elev för ryggsäck och flera av rektorerna uttrycker att de ser 
en risk i att elev och assistent utvecklar ett ömsesidigt beroende. Rektor E menar att i och med 
att elevassistentresurserna fördelas och fördelas om allt utifrån aktuellt behov så tvingar det 
även eleven att tänka efter och ge uttryck för när den är i störst behov av stöd. I och med att 
elevassistenterna ofta är fast anställda minskas också risken att elevassistenten försöker göra 
sig mer behövd än nödvändigt för att få behålla sitt uppdrag. Vi vågar även påstå att på de 
skolor vi undersökt, med hänsyn taget till att detta är rektorernas beskrivning av hur 
verksamheten organiseras och inte ett objektivt faktum, så pågår ett ganska målmedvetet 
arbete utifrån ett relationellt perspektiv på organisationsnivå. Elevassistentens uppdrag 
organiseras och definieras utifrån ett inkluderingsperspektiv där assistentens roll handlar om 
att stödja elevens utveckling mot eget ansvar och delaktighet i gruppen. Elevassistentens roll 
på dessa skolor är alltså i högre utsträckning inkluderande än särskiljande. Men samtidigt bör 
det påpekas att ett flertal olika lösningar förekommer och det kommer troligtvis alltid finnas 
elever som behöver gå undan och arbeta i avskildhet vissa stunder. Detta, menar vi, behöver 
inte uppfattas som ett misslyckande. Det finns elever med vitt skilda behov och en 
framgångsrik skola behöver ha en tillräckligt flexibel organisation för att möta dessa. 
 
7.5 En blick framåt 
Vi vill våga oss på gissningen att det som rektorerna beskriver är ett tecken på ett trendbrott 
som visar att skolor i allt högre utsträckning ser kommunikationens och förhållningssättets 
betydelse för en framgångsrik skola och därmed prioriterar pedagogiskt utbildad personal. Det 
avgörande verkar inte vara om det anställs pedagogiskt utbildade elevassistenter eller annan 
utbildad personal. Det avgörande verkar vara hur man väljer att organisera denna resurs. En 
befogad fråga är dock om man i förlängningen bör fortsätta att benämna denna utbildade 
resurs som elevassistent. En hypotetisk möjlighet är att personalkategorin elevassistent i 
framtiden ersätts av personalkategorin socialpedagog. En annan är att ett krav på en tydlig och 
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definierad elevassistentutbildning blir ett allmänt krav för hela grundskolan. Det behöver inte 
nödvändigtvis vara negativt att skolor väljer att anställa andra personalgrupper än lärare i 
skolan. Om den utveckling vi tycker oss se tendenser till - att skolorna prioriterar 
socialpedagoger som stöd till elever med psykosociala svårigheter - om den fortsätter, så kan 
man ur en demokratisynpunkt hävda att det är bra med andra yrkeskategorier i skolan. Är 
behovet dessutom främst att bli sedd och bekräftad så kanske socialpedagogen är rätt utbildad 
för att hantera detta. Men avgörande för att detta blir en lösning som kommer att stanna i 
skolan är att eleverna även lyckas motiveras att uppleva skolans kunskapsuppdrag som viktigt 
och meningsfullt. 
 
Vad vi kan konstatera är att det finns ett stort frirum för tolkningsutrymme vid utformningen 
av stödåtgärder. Som vi skrev i inledningen har vi mött rektorer som på ett eller annat sätt 
känner en maktlöshet i huruvida ”det rätta” stödet utformas. Vad är egentligen det rätta 
stödet? Ja det kan vi problematisera utifrån olika teorier och olika perspektiv men också 
utifrån olika individer. Vad vi har stött på i mötet av rektorerna är att det finns en ambition 
och en vilja att organisera sin verksamhet på ett flexibelt sätt så att förutsättningarna ökar för 
varje enskild elev att få känna växandets glädje.  

 
Alla delar måste finnas med - det får inte bara handla om att eleven ska. Vårt 
viktigaste är ju vad kan VI göra? Vad kan VI anpassa för att hjälpa eleven? Sedan 
finns det självklart saker som eleven kan göra med, men det får inte vara fokus - 
utan vad VI kan göra - för det är vårt jobb. 
     (Rektor C) 
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9. Bilagor 
 
 
bilaga 1 
2012-04-26 
 
 
Till dig som rektor 
 
Vi heter Malin Sjödén och Sara Melsted och vi går vår sista termin på Linnéuniversitetet i 
Växjö där vi läser till specialpedagoger (90 hp). Nu arbetar vi med vårt examensarbete där vi 
vill undersöka elevassistentens funktion i relation till skolan som organisation och dess 
struktur.  
 
Studiens syfte är att förstå relationen mellan skolans organisation och behovet att anställa 
elevassistenter.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan om du så önskar. De 
uppgifter som framkommer i intervjun kommer inte att användas för något annat än ett 
studiesyfte. Alla uppgifter om identifierbara personer kommer att antecknas, lagras och 
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående.  
 
Nedan hittar ni kontaktuppgift till oss samt även vår handledare vid Linnéuniversitetet, Ulla 
Gadler.  
 
Vänligen// 
 
Malin Sjödén & Sara Melsted 
 
 
  malin.sjoden@vastervik.se 
 0730910696 
 

sara.melsted@vastervik.se 
 0738270122 
 
 ulla.gadler@lnu.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 
Syfte 
Studiens syfte är att förstå relationen mellan skolans organisation och behovet att anställa 
elevassistenter samt vilka faktorer som påverkar att elevassistent bedöms vara den åtgärd som 
ska ges till elever i behov av särskilt stöd.  
 
Problemformulering: 
På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av särskilt stöd?  
Varför anställs elevassistenten?  
 
Intervjuform: 
Halvstrukturerad intervju. 
 
Inledning: 
• presentation 
• intervjuns syfte 
• uppläggning 
• tid 
• etiska aspekter 
• användning av resultaten 
• återkoppling 
 
Bakgrundsinformation: 
• yrke 
• utbildning 
• yrkeserfarenhet 
 

Intervjufrågor 
Organisation 

• Hur ser din organisation ut?  
(anställda, elever, klassindelningar, elevassistenter, resursfördelning…) 

• Beskriv hur verksamheten organiseras för elever i behov av särskilt stöd?  
 
Elever i behov av särskilt stöd 

• Hur resonerar skolan kring elever i behov av särskilt stöd?  
• Vilka elever anser du vara i behov av särskilt stöd?  
• Vilka stödåtgärder förekommer?  

(Organisationsnivå, gruppnivå, individnivå) 
 
Elevassistenten 

• Varför anställs elevassistenten?  
• Hur tänker du kring elevassistentens uppdrag?  
• Vilka yttre faktorer kan inverka vid anställning av elevassistent/stödåtgärd?  
• Vilka faktorer är det som påverkar att elevassistenten anställs? 
• Har andra åtgärder prövats? 

 
 


	Genom intervjuer med rektorer vilka, enligt Skollagen, fattar beslut och har det yttersta ansvaret för sin enhets inre organisation, har vi undersökt hur stödet för elever organiseras och var i organisationen elevassistenten befinner sig. Genomgången ...
	Våra resultat visar dock att på de skolor vi undersökt kan man skönja en förändring i organiseringen av resurser mot mer stöd och medvetet förebyggande arbete på organisationsnivå och ett målmedvetet arbete med att anställa elevassistenter med pedagog...
	Innehållsförteckning
	1.  Inledning …………………………………………………………………………….. 5
	1. Inledning
	2. Bakgrund
	2.1 Skolan som organisation

	2.2 Organisering av en likvärdig skola
	2.3 Demokrati och skolans organisation
	2.4 Struktur som stöd och struktur som hinder

	Skolverket (2001) understryker betydelsen av att elevens svårigheter förstås relationellt. Detta innebär alltså att elevens svårigheter analyseras både på grupp- organisations- och individnivå. Med detta sätts fingret på att det som har betydelse för ...
	2.5 Elever i behov av särskilt stöd

	Nilholm (www.skolverket.se) menar att skolan gör eleven till bärare av ett problem. Ur en aspekt sker det just nu till och med en ökning av att svårigheterna tillskrivs eleven, nämligen genom det faktum att fler och fler barn blir diagnostiserade. Nil...
	2.6 Elevassistenten som stödinsats

	När skolan tar ett beslut om elevassistans som stöd för elev i svårigheter bör detta beslut ha föregåtts av en noggrann analys av skolmiljön som eleven befinner sig i och av elevens behov. Detta beslut bör också ha fattats på grunderna att eleven på d...
	I en organisation där det talas om vikten av kunskap om styrdokument och där ett tydligt professionellt förhållningssätt framhävs kan elevassistentens roll bli problematisk. Hur ser organisationen ut där elevassistenten tillsätts? Utifrån våra egna ve...
	3. Syfte och frågeställningar
	1. På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av särskilt stöd?
	2. Varför anställs elevassistenter?
	4. Teoribakgrund
	4.1 Att inta ett specialpedagogiskt perspektiv
	4.2 Relationellt perspektiv
	4.3 Kategoriskt perspektiv

	4.4 Kategoriskt eller relationellt
	Skillnader i fokus för specialpedagogisk verksamhet mellan det kategoriska och det relationella perspektiven beskrivs i modellen här nedan:
	De två perspektiven ska förstås som "idealtyper" som används som verktyg för att förtydliga skillnader. Det är inte objektiva sanningar och är inte varandra uteslutande (Emanuelsson m.fl., 2001).
	Gadler (2011) skriver att de senaste åren har flera avhandlingar och vetenskapliga rapporter belyst demokratifrågornas betydelse för elever i den svenska skolan. En människas uppfattning om demokrati är avhängig av vilken människosyn och kunskapssyn d...
	Trots detta anses skolan fortfarande vara präglad av det kategoriska perspektivet som av tradition återfinns inom den specialpedagogiska verksamheten. Bl.a. Persson (2009) menar att det finns skäl att anta att detta perspektiv dominerar även idag. Per...
	Förstås den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten än viktigare och särskilt då i en utvecklings- och processmening. Ett förändringsarbete ur ett relationellt perspektiv tar tid och svarar inte främst mot prob...
	Von Wright (2000) belyser vikten av att i den enskilda skolan uppmärksamma vilket perspektiv ett team i skolan förhåller sig till eftersom motstridiga förväntningar som inte kan förenas leder till att varje deltagare i teamet gör sina egna åtgärder. D...
	4.5 Inkludering - en konsekvens av det relationella perspektivet?
	Vidare är en hel del aktivitet i klassrummet relaterad till andra saker än undervisning och lärande, t.ex. sker här förhandlingar mellan elever om relationer vilka också kan ses i ljuset av begreppen inkludering/exkludering. Ett inkluderande klassrum ...
	(Nilholm, 2006, s.34)
	4.6 Kunskapssyn
	4.7 Perspektivval för denna undersökning
	5. Metod
	5.1 Hermeneutik som forskningsansats

	5.2 Kvalitativa intervjuer
	5.3 Urval
	5.4 Forskningsetiska ställningstaganden
	5.5 Reliabilitet/Validitet

	6. Resultat och Analys
	Vi har valt att redovisa våra resultat kategoriserade utifrån de två frågeställningar vi har formulerat för vår undersökning:
	 På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av särskilt stöd?
	 Varför anställs elevassistenter?
	Under dessa följer underrubriker som på olika sätt belyser frågeställningarna.
	Resultaten av de transkriberade intervjuerna har utifrån sin helhet analyserats som enskilda delar eller fenomen. De citat som framkommer är resultat av de transkriberingar som skett av intervjuerna. Dessa citat är lätt grammatiskt korrigerade för att...
	6.1 På vilket sätt organiseras verksamheten för att möta elever i behov av särskilt stöd?
	Redovisningen inleds med en illustration och ett urval av citat om skolans organisation
	utdragna ur rektorsintervjuerna.
	Fem av de sex intervjuade rektorerna har en eller flera elevassistenter anställda men uppdraget och förutsättningarna ser olika ut. Flera rektorer beskriver hur de försöker organisera och planera sin verksamhet och därmed göra en jämn arbetsfördelning...
	6.1.1 Organisation
	Berg (2009) skriver att avståndet - det han kallar "frirum" mellan skolans uppdrag och skolors utförande av uppdraget har ökat, dels beroende på kommunaliseringen och dels beroende av friskolors etablering. I detta frirum kan rektorer välja att organi...
	Berg (2009) problematiserar kring begreppet likvärdighet och menar att beroende på hur man väljer att tolka begreppet får det konsekvenser för organiserandet av skolans verksamhet. Då begreppet likvärdighet tolkas utifrån att utjämna sociala skillnade...
	Det relationella perspektivet framskrivs i gällande styrdokument. Betydelsen av relationen mellan individ och miljö betonas och tonvikten ligger på att miljön ska anpassas för att möta elevers varierande förutsättningar och behov. Trots detta anses sk...
	6.1.1.1 Yttre förutsättningar
	Den kommun som är rektorernas arbetsgivare har beslutat om stora ekonomiska nedskärningar på grund av en ansträngd ekonomi. Detta faktum ska alla rektorer förhålla sig till. Detta till trots uttrycker ingen av dem att situationen skapat ohållbara förh...
	6.1.1.2 Inre förutsättningar
	Rektor D talar om att verksamheten kommer att organiseras om. Tidigare har resurser tilldelats utifrån aktuell kunskap om gruppen inför terminsstart och sedan har resursfördelningen varit oförändrad under läsåret. Istället kommer resursfördelningen nu...
	Även Tideman (2000) pekar på anpassning av miljön som en viktig faktor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd och menar att förhållandena inom skolan kan bidra till att förebygga svårigheter hos barn men också bidra till att förstärka dem.
	Rektor B säger sig vara noga med att fördela resurser utifrån den kunskap som finns i verksamheten och tonar ner betydelsen av resurstilldelningspengen. Rektorn menar framför allt att vid mötet med elever i behov av särskilt stöd ska en mångfald av mö...
	Rektor B menar vidare att verksamheten har kommit långt i att lösgöra den kunskap som finns. Utifrån kunskapen om personalens kompetens formar rektorn sedan verksamheten för de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta pekar i riktning mot den nor...
	6.1.1.3 Det gemensamma förhållningssättet
	Rektor E beskriver hur organiseringen av stödet har ändrats mycket senaste åren:
	Vissa var irriterade först och sa - vad är detta? Det måste väl finnas tydliga regler och ramar! Tidigare hände det att jag som rektor blev ombedd att gå och förmana den eller den klassen eller att någon sa att nu måste du skälla på den här eleven..
	det händer aldrig nu. För vi kan ju inte skälla eleverna till att bete sig på rätt sätt.
	Rektorn beskriver hur förändringsarbetet har sin grund i ett medvetet och långsiktigt arbete med att skapa ett gemensamt förhållningssätt. Lärarlagen, menar rektorn, har ett väldigt stort ansvar och klarar de allra flesta eleverna utan hjälp. Lärarna ...
	Förändringen som rektorn upplever kan kopplas till det relationella perspektivet där tidsaspekten blir viktigare i utvecklingsarbetet. Förändringsarbetet som förstås relationellt tar tid och svarar inte främst mot problem här och nu. En konsekvens av ...
	Även Rektor B är noga med att belysa vikten av ett gemensamt förhållningssätt. ”Det kan låta ganska enkelt men det är svårt och på nåt sätt måste vi sätta en ram.” Rektor B tycker att den viktigaste faktorn i arbetet med elever i behov av särskilt stö...
	Giota och Lundborg (2007) syftar till vikten att lyfta blicken och att inte nöja sig med att studera samband på individnivå. Istället krävs mer analyser på system- och organisationsnivå av hur relationen ser ut mellan de förutsättningar som ges och vi...
	Vuxna ska komma ut i klasserna istället för att elever ska komma till resursen. Vi lägger ju ner de särskilda undervisningsgrupperna i kommunen - då kan vi ju inte skapa egna här på skolan.
	Rektor D beskriver att det händer att en elev får lämna klassen bland annat på grund av att den är ett orosmoment:
	Vi plockar ju inte ut elever som inte är stökiga.
	Liljequist (1999) menar att skolan i stor utsträckning skapar känslor av misslyckanden. Drabbade elever reagerar ofta genom att visa upp sitt misslyckande genom att tillsammans agera med ett beteende som strider mot normer och inte accepteras. Detta r...
	Det kan ju vara så att eleven tycker att skolan är tråkig, man lär sig inte det man behöver lära sig. Då har ju skolan skapat ett problem. Det kan ju göra att den eleven måste vi göra någonting åt, då kan det hända att den hamnar på resursen med ett å...
	Men rektorn uttrycker att det finns svårigheter i att omstrukturera miljön och använder sig därför av segregerande lösningar:
	… att förändra miljö eller arbetssätt, det är svårare. Miljön kan man ju förändra på så sätt att eleven går till resursen där man får lugn och ro.
	Nilholm (2006) kallar detta för ett skolledarparadox där skolledare upplever att de inte kan påverka elever så mycket och att ”man tror kanske att elevernas svårigheter beror på dom själva och inte har så mycket med lärmiljön att göra. Men det är ju d...
	Rektor C beskriver att stödet på organisationsnivå kan handla om att få ett extra vuxenstöd till exempel genom en elevassistent eller lärare. Att försöka identifiera i vilka situationer eleven har det extra svårt blir därför av vikt:
	…kan man då koppla in någon annan vuxen där och ge stöd i gruppen för det är vår målsättning att stödet ska alltid ske i grupp. Men det kan finnas såna situationer, som vi bedömer, att det är gynnsamt för eleven att sitta ensam med någon mattelärare v...
	Rektor A menar att det föreligger en konflikt i hanteringen av specialpedagogiska stödinsatser och pekar på att eleven ses som bärare av både det bra och dåliga. Rektorn menar att verksamheten och dess pedagoger har svårt att se till sin egen roll i r...
	Gadler (2011) konstaterar att många elevassistenter upplever sin yrkesroll som oklar och att uppdragsgivaren inte är tydlig i sina förväntningar. Avgörande för ett framgångsrikt arbete med elever i behov av särskilt stöd är att arbetslaget har en geme...
	Jag brukar säga såhär att först ska ni göra allt ni kan själva utifrån er kunskap och kompetens som ni har. När inte det räcker tar vi en diskussion. Vad är det vi behöver göra? Vad är det vi ser? Vad är vårat mål? Vad ska vårat mål vara med det här b...
	Skolverket (2011) menar att skolan ger uttryck för inkluderande ambitioner i teorin men fortsätter att genomföra stödinsatser med särskiljande lösningar i praktiken.  Rektor C säger att hjälpen alltid utgår i gruppen "det är aldrig så att elevassisten...
	Men sedan tillägger rektorn att ibland kan det vara så att:
	6.1.2 Elever i behov av särskilt stöd
	Rektor E berättar att den största gruppen just nu är elever med psykosocial problematik och att denna grupp till 80% är flickor.  Detta är en helt ny situation och en utmaning, menar rektorn.
	Flickor som har ställt sig vid sidan av, de vill inte vara med de duktiga tjejerna. många lever ett ganska hårt liv på fritiden och många har fått olika adhd-diagnoser vilket man kan fundera över. Jag tycker det är jättesvårt, jag har svårt att tro a...
	Rektor D Har uppfattningen att det är elever med svåra hemförhållanden och koncentrationssvårigheter som är den grupp som dominerar stödbehovet.
	Rektor C tycker sig inte se någon grupp som dominerar…
	Vi har tre ganska likvärdiga och det är elever med läs- och skrivproblematik, elever där det är lite jobbigt i hemmiljön och med psykosociala svårigheter och så har vi de nyanlända som behöver väldigt mycket stöd eftersom de inte kan språket och inte ...
	Groth (2007) poängterar att skolan inte ska fokusera på den enskilde elevens problematik i termer av beteendestörningar och inlärningssvårigheter utan att det är i samspelet med miljön som eleven utvecklar sin uppfattning om det egna jaget. Individen ...
	Jag har mött många unga människor som inte har den här tilltron för jag tycker att det är kärnan i vår verksamhet. För om de går ut här med den här tilltron då klarar de sig i livet de vet att de duger att de tycker att de vill nåt och kan nåt.
	6.2 Varför anställs elevassistenter?
	Redovisningen inleds med en illustration och ett urval av citat om elevassistentens uppdrag
	utdragna ur rektorsintervjuerna.
	Individfokusering eller individualisering kan betyda många saker men ytterst syftar det till skolans skyldighet att anpassa verksamheten till varje elevs mognad, intressen och behov (Skolverket, 2003). Skolan ställs inför kravet att möta en mångfald e...
	Men i diskussionen kring huruvida en elevassistent eller lärarresurs ska anställas är rektorerna enade kring problematiken kring elevassistentens uppdrag – att den med lägst utbildning ska hantera de mest krävande eleverna. Utifrån den synvinkeln ser ...
	Rektor B förstärker detta genom att säga:
	”Ofta tycker jag att elevassistenten skulle behöva vara beteendevetare. Beteendevetare har absolut en plats i skolan. Elevassistenten skulle behöva vara väldigt välutbildad men så är det inte. För att vara elevassistent är ju det mest kvalificerade jo...
	Gadler (2011) skriver att det idag inte krävs någon särskild utbildning för att arbeta som elevassistent även om en viss förändring i gruppen elevassistenter har skett senare år gällande utbildningsnivån. Vi noterar att rektorerna belyser vikten av en...
	Rektor E menar att elevassistenterna i dennes organisation är anställda som en flexibel resurs - ett team som ska finnas som stöd åt, för närvarande, ca 35 elever. En del av dessa elever behöver bara hjälp med att komma till skolan på morgonen och en ...
	6.2.1 Elevassistentens plats i organisationen
	Rektor E berättar, som tidigare nämnts, om att elevassistenterna är organiserade som ett team - en resurspool på skolan. Resurspoolen knyts inte till enskilda elever utan arbetar i ett flexibelt system där de för närvarande ger stöd till ca 35 elever....
	Flera rektorer vittnar om att ekonomiska faktorer kan spela in när valet står mellan att  anställa en elevassistent framför en lärare eller en socialpedagog. Rektor C säger att de har elevassistenter utan utbildning men också en behandlingspedagog som...
	Rektor C förklarar att:
	Det är ju min målsättning numer när jag rekryterar så söker jag högskoleutbildad personal som socialpedagog eller motsvarande. Även om man har en outbildad elevassistent som fungerar bra så märker jag ändå en oerhörd skillnad om man har en anställd s...
	6.2.2 Elevassistentens uppdrag
	Elevassistenter anställs idag ofta som stöd för elever med andra behov än direkt fysisk assistans. Idag anställs elevassistenter även som stöd för elever med bl.a. koncentrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter...
	Utåtagerande elever kan vara en svårighet att hantera för skolan och ofta uppstår behov av snabba lösningar i form av att avlägsna eleven som stör ordningen. Detta är en uppgift som ofta förknippas med elevassistentrollen. Detta bekräftar även de inte...
	Persson (2009) ifrågasätter hur det kommer sig att förskjutningen mot ett relationellt perspektiv på specialpedagogisk verksamhet går så långsamt. Ett svar på denna fråga, menar han, kan som tidigare nämnts, vara tidsaspekten. Det faktum att specialpe...
	Våra intervjuer visar att elever med socioemotionella svårigheter tar mycket tid och resurser i anspråk. Men vi vill påstå att man kan se en perspektivförskjutning från det akuta som förväntas lösas här och nu till ett mer medvetet arbete på organisat...
	Rektor E beskriver att organisationen har 5 elevassistenter anställda och denna grupp visar sig bestå av tre socialpedagoger och två outbildade elevassistenter. Målet är att bara anställa socialpedagoger framöver, säger rektor E, som menar att tack va...
	Vi ändrade från att haft elevassistenter som varit knuten till en elev, eller ett arbetslag, som blivit lite av lärarassistent också som kan springa och kopiera - till att bygga ett lag med elevassistenter som varje vecka tittar över hur behovet ser u...
	Detta elevassistentteam som rektorn kallar det, har också alltid hand om elevcafeterian på skolan. Detta gör att de lär känna alla elever och rektorn menar att det faktum att tre ur elevassistentteamet har socialpedagogutbildning gör att det är en hel...
	De stöttar lärarna i förhållningssätt och de hjälper eleverna. Jag ska inte säga att de är behandlare men när man hamnar i ett läge där allting är kris och katastrof har de en utbildning i det som varit mycket framgångsrik.
	Rektor D har valt bort stöd i form av elevassistent och har som tidigare nämnts en flexibel resurs i ett team om 10 personer - alla dock med olika form av pedagogisk utbildning. En tolkning man skulle kunna göra är att rektorn genom detta ställningsta...
	Detta till skillnad från rektor E som tidigare beskrivits förhåller sig på ett annat sätt genom att den personalgrupp som finns på skolan utgörs av övervägande socialpedagoger men rektor ändock benämner dem elevassistentteam.
	Det framgår av våra intervjuer att elevassistenter framförallt har som uppdrag att stödja elever med sociala bekymmer, koncentrationssvårigheter eller psykosocial problematik. Hur detta stöd ges varierar dock. ”Bråkiga elever” anges av Myndigheten för...
	Rektor A menar att även om det är på väg att ske en förändring tror rektorn att det vanliga är att elevassistenten anställs när en situation har blivit ohållbar. ”Från början tror jag att det ofta är så att man inte varit så pass klok tidigt, att man ...
	Rektor B beskriver att uppdraget för elevassistenten beror helt på vilka barn det handlar om men är tydlig med att poängtera att det måste föreligga gemensamma strategier för eleven. Detta är något som Gadler (1997) också resonerar om, att det framgån...
	Finns det en grupp till exempel med tre barn med särskilda behov då finns ju elevassistenten med i den här gruppen. Men alla som arbetar med gruppen ska vara klart medvetna av strategin. Vad är det för strategi vi har?
	Detta säger rektor B och är noga med att poängtera att elevassistenten är en fullvärdig medlem i arbetslaget och är därmed med vid planeringen och diskussioner om hur stödet bäst ges till eleven som behöver stöd.
	Gadler (2011) skriver att när skolan tar beslut om elevassistent som stöd för elever i behov av särskilt stöd bör detta beslut ha föregåtts av en noggrann analys av skolmiljön som eleven befinner sig i. Rektor D tar helt avstånd från elevassistent som...
	Jag tror inte på idén med elevassistent- jag tror man gör det för att lugna omgivningen.
	Myndigheten för skolutveckling (2005) belyser även problematiken kring de ”bråkiga” eleverna där fel sorts stöd ofta sätts in och att åtgärden ofta blir att hålla dessa elever åtskilda från övriga klassen. Vidare menar rapporten att orsakerna till bet...
	Elevassistenten har som uppdrag att stödja eleven, menar rektor C, och beskriver att utgångspunkten är att eleven är i klassrummet och läraren har ansvaret i och med att det är läraren som har behörighet och utbildning att jobba och handleda och stödj...
	Gadler (2011) uppger att uppskattningsvis hälften av elevassistenterna i grundskolan anställda för elever med andra behov av stöd än direkt fysisk hjälp. Ändå är den gruppen elever som rektorerna uppfattar som mest självklar att vara i behov av elevas...
	6.2.3 Sammanfattning
	Rektorerna på de undersökta skolorna har en samlad bild kring vikten av en utbildad elevassistent. Det framkom ur intervjuerna att socialpedagoger är eftertraktansvärda eftersom de har stor teoretisk kunskap som kan knytas an i den praktiska verklighe...
	7. Diskussion
	Att det finns ett frirum där ett förhållandevis fritt tolkningsutrymme föreligger av hur skolorna organiserar sin undervisning framgår av de svar vi fått genom våra intervjuer. Vi kan konstatera att det förekommer skillnader i hur skolor väljer att or...
	7.1 Flexibla lösningar – ett mål i sig?

	Huruvida kommunerna och de enskilda skolorna idag erbjuder en likvärdig skola verkar vara mycket svårt för skolan utvärdera och för staten att kontrollera. Det vi kan konstatera är att medvetenheten om betydelsen av utbildad och kompetent personal ver...
	Vi tycker oss se att av de rektorer vi intervjuat presenterar flertalet av dem ett förhållandevis medvetet relationellt arbete på organisationsnivå. Elevassistenten organiseras för att var en del av ett arbetslag eller annat team. Rektor E beskriver e...
	7.2 ”De stökiga eleverna”

	Den absolut dominerande gruppen elever som anses vara i behov av särskilt stöd utifrån vår undersökning är elever med koncentrationssvårigheter och psykosociala svårigheter. Elever med läs- och skrivsvårigheter eller fysiska funktionsnedsättningar näm...
	Det faktum att "stökiga elever" beskrivs som största gruppen kan också vara en förklaring till att behovet av elevassistenter ökat under ett antal år. Det handlar alltså om elever som till viss del uppfattas som bekymmer för att de "stör" lugnet i kla...
	7.3 Vikten av betydelsefulla relationer

	Rökenes och Hanssen (2008) samt Jakobsson (2002) betonar att förmågan att skapa goda relationer kan vara avgörande för upplevelsen av delaktighet och förutsättningar för lärande. Flera rektorer beskriver hur gruppen av elevassistenter arbetar på flera...
	Förstås den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt perspektiv blir tidsaspekten än viktigare, skriver Persson (2009) och särskilt då i en utvecklings- och processmening. Ett förändringsarbete ur ett relationellt perspektiv tar tid och sva...
	7.4 Elevassistentens funktion

	En annan intressant aspekt som för oss var ny är det faktum att många av de elevassistenter skolorna idag anställer kallas assistenter men är utbildade socialpedagoger och många har någon annan form av pedagogisk examen. Målet hos flera rektorer är at...
	Behovet av någon form av elevstöd utöver de ordinarie lärarna verkar vara fortsatt stort. Men en förändring vi anser framgår ganska tydligt är att elevassistenter har i ökad utsträckning någon form av pedagogisk utbildning. Vi kan konstatera en överen...
	7.5 En blick framåt
	Vad vi kan konstatera är att det finns ett stort frirum för tolkningsutrymme vid utformningen av stödåtgärder. Som vi skrev i inledningen har vi mött rektorer som på ett eller annat sätt känner en maktlöshet i huruvida ”det rätta” stödet utformas. Vad...
	Alla delar måste finnas med - det får inte bara handla om att eleven ska. Vårt viktigaste är ju vad kan VI göra? Vad kan VI anpassa för att hjälpa eleven? Sedan finns det självklart saker som eleven kan göra med, men det får inte vara fokus - utan vad...
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