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Sammanfattning/Abstract  

 
I denna studie undersöks samverkan mellan lärare och elevassistenter inom grund- och 

gymnasiesärskolan. Studien är induktiv och syftar till att beskriva olika uppfattningar kring 

samverkan och dess förutsättningar samt påverkan på elevers utveckling och lärande. Till 

detta har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och en fenomenografisk 

analysansats använts. Fem lärare och fyra elevassistenter från olika skolor och olika 

kommuner har intervjuats.  

 

Dataanalysen mynnade ut i fem beskrivningskategorier; att vara delaktig, att ta ansvar utifrån 

den egna yrkesrollen, att dela ett gemensamt synsätt, att hitta en personkemi och en 

kontinuitet i gruppen samt att motivera till utveckling och lärande. Studien visar på att en 

fungerande samverkan anses skapa trivsel på arbetsplatsen samtidigt som den anses kunna 

gynna elevers utveckling och lärande. Studien lyfter även fram problematiken kring otydliga 

roller, ansvarsområden och ledarskap i samverkan, bland annat till följd av olika 

utbildningsbakgrunder och otydliga direktiv i styrdokument. Personkemi, kontinuitet i 

personalgruppen och en öppen kommunikation får därför en särskilt viktig betydelse för 

lärares och elevassistenters möjligheter att finna den samsyn och tydlighet kring roller och 

ansvarsområden som samverkan kräver.  

 

Studien innehåller också diskussionsfrågor, vilka kan användas som underlag för 

utvecklingsarbete. Därmed utgör studien även ett yrkesrelevant bidrag för speciallärare.  

 

Nyckelord: Samverkan, lärare, elevassistent, grundsärskola, gymnasiesärskola. 

 

 

This study examines collaboration between teachers and assistants in special needs schools. 

The study is inductive and aims to describe the variation of perception about collaboration. A 

qualitative method with interviews and a phenomenographic approach has been used. Five 

teachers and four assistants, from different schools and municipals, have been interviewed.  

 

The study presents five categories; to be participant, to take responsibility in your profession, 

to share consensus, to find chemistry and continuity in the group and to motivate development 

and learning. The study discovers that a functional collaboration can create well-being and 

encourages student development and learning. The study also shows problems according to 

vague roles, responsibilities and leadership in collaboration, due to different educational 

background and indistinct curriculum. Therefore chemistry, continuity and an open 

communication plays an important role in teaches and assistant ability to find the consensus, 

roles and responsibilities that collaboration demands.  

 

The study also contains questions, which can be used by teachers in special schools.  

 

Keywords: Collaboration, teacher, assistant, special needs school.   
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1 Inledning  

Idén till denna studie uppkom under det andra året på Speciallärarprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Vi studenter fick då i uppdrag att formulera ett drömscenario för särskolans 

utveckling och ganska snart fastnade jag vid Ulla Gadlers (2011) rapport En skola för alla – 

gäller det alla? där elevassistenters roll i särskolan särskilt uppmärksammas.
1
 Rapporten 

väckte ett intresse som sedan följde mig genom utbildningen, men också i mitt arbete som 

lärare inom grund- och gymnasiesärskolan. Den blev även utgångspunkten för detta 

examensarbete som avslutar mina studier till speciallärare, inriktning utvecklingsstörning.  

1.1 Problemformulering 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är till för de elever som, till följd av sin 

utvecklingsstörning, inte kan nå upp till grundskolans respektive gymnasieskolans krav.
2
 Här 

arbetar lärare, speciallärare, specialpedagoger, elevassistenter, elevhälsoteam och ledning, 

men också vårdnadshavare och yttre aktörer såsom habilitering och insatser i enlighet med 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i nära samverkan. Detta för att 

gemensamt kunna tillgodose elevernas behov och skapa förutsättningar för deras utveckling 

och lärande. Jakobsson och Nilsson (2011) menar att lärare ansvarar för det pedagogiska 

arbetet, medan elevassistenter ger elever praktiskt, fysiskt, socialt och pedagogiskt stöd, både 

under och utanför lektionstid. Elevassistenter fyller således en viktig roll då de har en 

helhetssyn över elevernas skolsituation.
3
 Gadler (2011) ser dock ett problem i detta, då 

flertalet elevassistenter utför pedagogiska uppdrag trots att de saknar adekvat utbildning.
4
 De 

tillhör även den yrkesgrupp inom den svenska skolan som saknar en tydlighet kring sitt 

uppdrag och dess funktion i styrdokument, skollag och förordningar.
5
 Att arbeta som 

elevassistent kräver, enligt Wallerstedt (2014), att du själv bidrar till att skapa din roll och din 

vardag utifrån de elever du arbetar med.
6
 Detta ställer stora krav på elevassistenters 

kompetens, men framförallt på skolans organisation och samverkan mellan lärare och 

elevassistenter. I annat fall riskerar assistansen att bli ett hinder, snarare än en hjälp för elevers 

utveckling och lärande.
7
 

                                                
1 Gadler, Ulla (2011). En skola för alla – gäller det alla? Växjö: Linnéuniversitet.  
2 Skollagen (2010:800).11. kap och 19 kap.  
3 Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och 

Kultur, s. 240. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
4 Gadler, Ulla (2011), s. 126. Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s.264.  
5 Gadler, Ulla (2011), s.120.  
6 Wallerstedt, Heléne (2014). Att arbeta som elevassistent. Stockholm: Natur och Kultur, s. 12. 
7 Gadler, Ulla (2011), s. 121. 
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1.2  Syfte och frågeställningar  

Enligt skollagen (2010:800) 1 kap. och 2 kap. bär alla som arbetar inom skolan ett gemensamt 

ansvar för att samverka i syfte att skapa en god miljö där lärande och utveckling kan råda. 

Detta för att uppfylla värdegrunden om en likvärdig utbildning.
8
 Hur denna samverkan kan 

eller bör gestalta sig finns dock inte föreskrivet i vare sig skollag eller läroplaner. Syftet med 

denna studie är därför att undersöka hur lärare och elevassistenter inom grund- och 

gymnasiesärskolan beskriver och uppfattar samverkan med varandra samt vilka 

förutsättningar de uppfattar gynna samverkan. Syftet är också att undersöka vilka 

uppfattningar som finns kring samverkans påverkan på elevers utveckling och lärande bland 

lärare och elevassistenter.  

De frågeställningar som ligger till grund för studien är:  

1. Hur beskriver lärare och elevassistenter inom grund- och gymnasiesärskolan 

samverkan med varandra?  

2. Vilka förutsättningar uppfattar lärare och elevassistenter gynna samverkan? 

3. Vilka uppfattningar finns kring samverkans påverkan på elevers utveckling och 

lärande bland lärare och elevassistenter?  

Utifrån syftet och frågeställningarna kommer studien inte att behandla samverkan mellan 

skola, vårdnadshavare, yttre aktörer eller kamratlärande. Jag ämnar heller inte diskutera de 

olika yrkesrollernas uppdrag eller arbetsuppgifter, utan elevassistenter ses här fylla en 

stödjande funktion åt antingen enskild elev eller en hel klass. Inte heller förekommer någon 

diskussion kring genus eller vilken inriktning eller program inom grund- eller 

gymnasiesärskolan som respondenterna är verksamma inom. Detta eftersom studien ämnar 

undersöka uppfattningar av samverkan mellan två yrkesgrupper, och inte specifika 

arbetsuppgifter i relation till olika elevgrupper. Samverkan likställs i studien med samarbete 

och samspel, och ska förstås som ett arbete där lärare och elevassistenter arbetar tillsammans 

mot gemensamma mål.   

                                                
8 Skollagen (2010:800). 1 kap., 2 kap.  
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2 Bakgrund  

För att sätta in studien i sin kontext ges här en kortare beskrivning av särskolan som en egen 

skolform, elevgruppen, pedagogiska tankar och aktuella behörighetskrav för yrkesverksam 

personal. Här beskrivs även klassrumsklimat och andra artefakter som kan påverka lärandet. 

2.1 Grund- och gymnasiesärskolan 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan regleras sedan 2011 respektive 2013 av egna 

läroplaner och kursplaner; Läroplanen för grundsärskolan 2011 och Läroplanen för 

gymnasiesärskolan 2013.
9
 De båda skolformerna utgår från Skollagens (2010:800) 

bestämmelser om rätt till anpassad undervisning för elever med utvecklingsstörning, vars 

inskrivning ska föregås av fyra utredningar; psykologisk, social, pedagogisk och medicinsk. 

Utvecklingsstörning, eller intellektuell funktionsnedsättning, innebär brister i de intellektuella 

funktionerna och i de adaptiva förmågorna.
10

 Detta kan innebära att personer med 

utvecklingsstörning har ett konkretare och enklare sätt att tänka, strukturera sin verklighet och 

utföra tankeoperationer. De kan även ha en lägre abstraktionsnivå och en begränsning i 

korttidsminnets kapacitet.
11

 Adaptiva förmågor handlar i sin tur om självständiga och 

ansvarstagande färdigheter i vardagslivet och i samhället, sociala färdigheter tillsammans med 

andra och akademiska färdigheter såsom läsning och skrivning.
12

 Dessa brister bör uppvisa 

sig under utvecklingsperioden och graderas från lindrig, medelsvår och svår till mycket svår.
13

 

I Sverige och övriga Europa används idag WHO:s (World Health Organisation) 

diagnosmanual ICD-10 (International Classification of Diseases and Related Health Problems 

– Tenth Revision) för att diagnostisera mentala och beteendemässiga tillstånd. Detta handhas 

och beslutas på nationell nivå av Socialstyrelsen. Inom diagnostisering av 

autismspektrumtillstånd är dock ICD-10 på väg att ersättas av den internationellt använda 

diagnosmanualen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders). Vid 

användning av DSM-5 måste dock diagnosen fortfarande kodas enligt ICD-systemet.
14

 

                                                
9 Skolverket (2011). Läroplanen för grundsärskolan 2011. Skolverket (2013). Läroplanen för gymnasiesärskolan 

2013.  
10 Habiliteringen 1. Diagnoskriterier för intellektuell funktionsnedsättning. 170124.  
11

Kylén, Gunnar (2012), Helhetssyn på människan. Begåvning och begåvningshandikapp. Malmö: Stiftelsen 

ALA, s. 54-56, 69, 72, 75-76.  
12Granlund, Mats (2001). Vad är utvecklingsstörning? FUB: forskningsstiftelse ALA och Forskningsprogrammet 

Child, ISB. Mälardalens Högskola.  
13 Habiliteringen 1. 170124.  
14 Habiliteringen 2. Diagnosmanualen DSM-5. 170606.  
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Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen inom grund- och 

gymnasiesärskolan ge eleverna kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling och 

förmåga att göra aktiva livsval samt främja socialt deltagande i samhällslivet. Grundsärskolan 

är liksom grundskolan en obligatorisk nioårig skolform och består av två inriktningar, 

grundsärskola respektive grundsärskola inriktning träningsskola. Grundsärskolan omfattar 

elva ämnen och inriktning träningsskola fem ämnesområden, men det är även möjligt att läsa 

en kombination av ämnen och ämnesområden. Gymnasiesärskolan är indelad på liknande sätt 

med sitt individuella respektive nationella program och är en frivillig fyraårig skolform. Inom 

det individuella programmet arbetar eleverna utifrån sex ämnesområden, medan de nationella 

programmen är uppbyggda kring kurser liknande gymnasieskolan. Det finns nio olika 

nationella program, bestående av ett antal gymnasiegemensamma kurser, arbetsplatsförlagt 

lärande och varierande kurser utifrån programmets mål.
15

 

Jakobsson och Nilsson (2011) talar om elevernas förutsättningar som 

utgångspunkt för det dagliga arbetet, och att det för särskolans del innebär att beakta 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Läraren bör här se till elevernas kognitiva funktioner, 

tal- och språkfunktioner, sociala och emotionella funktioner, koncentrations- och 

uppmärksamhetsfunktioner samt fysiska funktioner i sin planering och undervisning. Det kan 

till exempel handla om att tydliggöra, visualisera, strukturera och repetera undervisningen och 

enskilda moment eftersom en verbal undervisning kan vara svår att uppfatta, minnas och 

tolka. Det kan också handla om att konkretisera abstrakta begrepp genom att använda sig av 

olika scheman eller tidshjälpmedel, att låta elevernas perception, koncentration och 

motivation styra valet av undervisningsmaterial och däri en lämplig kravnivå. Även att 

behålla rutiner som skapar trygghet, att använda alternativa kommunikationsformer såsom 

bilder, tecken och piktogram samt att använda hjälpmedel som kompenserar för motoriska 

svårigheter kan vara viktiga inom särskolans undervisning.
16

 Berthén (2007) menar dock att 

det särskilda för särskolans pedagogik ligger i dess betoning på förberedelse och fostran, men 

att dessa betoningar speglar en bild där elever med utvecklingsstörning inte tycks kunna lära 

sig teoretiska kunskaper. Denna förberedelse och fostran inför kommande livet, tillsammans 

med inkluderingstanken, utanförskap och brist på kunskapsutmaningar, är också något som 

särskolan kritiserats för.
17

  

                                                
15 Skollagen (2010:800), 11 kap. § 2,6, 19 kap. § 2,3, 14, 17.  
16 Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s. 279-291.  
17 Bertén, Diana (2007). Förberedelse för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv. Karlstad Universitet, s. 180-181. Szönyi, Kristina och Tideman, Magnus (2011). Särskola, 
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2.2 Lärare/speciallärare och elevassistenter 

Enligt förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 

ska undervisande lärare inom grund- och gymnasiesärskolan, med vissa undantag för till 

exempel yrkeslärare, ha avlagt en speciallärarexamen med inriktning mot 

utvecklingsstörning.
18

 Detta innebär att samtliga lärare, senast sommaren 2018, ska ha 

genomfört en speciallärarutbildning alternativt fått utökad behörighet för att få undervisa och 

sätta betyg inom grund- och gymnasiesärskolan.
19

 Enligt examensordningen för 

speciallärarprogrammet framgår det att speciallärarens uppdrag är att arbeta med att 

identifiera och förebygga elevers svårigheter, stödja den pedagogiska verksamheten och leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet.
20

 Att arbeta som speciallärare kan innebära att du 

arbetar i ett team tillsammans med andra professioner, i en mindre undervisningsgrupp eller 

som klasslärare, vilket är vanligt inom särskolan.
21

 För elevassistenter däremot finns inga 

liknande krav på utbildning eller reglering enligt förordning. Att utbilda sig till elevassistent 

är dock möjligt sedan 2007 då en nationell kursplan för eftergymnasiala 

påbyggnadsutbildningar för elevassistenter trädde i kraft.
 22

 

2.3 Klassrumsklimat och olika artefakters påverkan på lärandet 

Mitchell (2015) menar att det sociala klimatet i klassrummet utgör en essentiell faktor i 

elevernas lärandeprocess. Det sociala klimatet påverkas i sin tur av skolans 

organisationskultur och psykosociala miljö, men också av organiseringen av undervisningen 

och stödjande relationer. Huvudprinciperna för ett klassrumsklimat som gynnar lärandet är 

relationerna i klassrummet, elevernas inriktning och förståelse för uppnåendet av mål samt 

tydliga, realistiska och viktiga regler och förväntningar. Klassrummet ska vara en 

känslomässigt trygg och motivationsskapande miljö som inte betonar misslyckanden utan 

istället strävar efter att lyfta fram elevernas starka sidor. Det ska finnas stödjande, empatiska, 

förstående och bekräftande relationer, där alla känner tillhörighet och där humor används för 

                                                                                                                                                   
kategorisering och vanliggörande. I Söderman, Lena och Antonson, Sivert (red.) Nya Omsorgsboken. Malmö: 

Liber, s. 132-133.  
18 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, § 13, 27.   
19 Skolvärlden (2015). Leg- förändringar som krävs direkt. 170124. Lärarförbundet (2015). Övergångsregler för 

lärarlegitimation – så här fungerar det. 170124.  
20Svensk författningssamling (SF 2011:186). Examensordning för speciallärarprogrammet, inriktning 

utvecklingsstörning. 
21 Högskoleverket (2012). Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den 

svenska skolan. Högskoleverkets rapportserie 2012:11 R, s. 4-18.  
22 Gadler, Ulla (2011), s. 133-134 
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att göra lärandet roligt. Klassrumsklimatet ska ge uttryck för sammanhållning och en plats där 

alla, oavsett om du är elev, lärare eller elevassistent, arbetar tillsammans för att öka lärandet.
23

 

 Även Skolinspektionen (2010) talar om framgångar i undervisningen och 

nämner här återigen betydelsen av den enskilda läraren och skolans organisation. 

Skolinspektionen (2010) menar att en kombination av lärarens kunskaper samt förmågor och 

handlingar utifrån den kontext och de elever som läraren undervisar skapar förutsättningarna 

för elevers utveckling och lärande. Det handlar om att kunna motivera, utmana och anpassa 

undervisningen efter elevernas behov, förutsättningar och erfarenheter men också om att vara 

tydlig i sin ledarroll och att använda en variation av metoder och verktyg. Även skolans 

organisation och den miljö som lärare arbetar i påverkar framgångarna i undervisningen. 

Organisation bör vara tydlig och strukturerad i sitt pedagogiska uppdrag, värna om 

skolutveckling och kompetensutveckling samt verka för ett stödjande pedagogiskt klimat där 

lärare ges möjligheter till kollegialt arbete. I detta bär huvudman och rektor ett stort ansvar.
24

 

 

 

                                                
23 Mitchell, David (2015), s. 253-265.  
24Skolinspektionen (2010). Framgång i undervisningen – en sammanställning av forskningsresultaten som stöd 

för granskning på vetenskaplig grund i skolan, s. 7-15.  
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3 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

Utgångspunkten för denna forskningsöversikt är undervisning i samverkan, eller 

samarbetsinriktad undervisning alternativt teamundervisning som det också benämns. 

Litteraturen som presenteras är en sammanfattning av ett antal granskade vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, konferensmaterial och kursböcker inom specialpedagogik som 

behandlar samarbete mellan olika yrkesgrupper, främst inom grundskolan men även till viss 

del inom särskolan. Litteraturen bedöms, trots sitt fokus på grundskolan, vara anpassningsbar 

på studien då den diskuterar utformning, möjligheter och svårigheter i arbetet mellan lärare 

och elevassistenter. De sökord som använts och som givit flest relevanta sökträffar utifrån 

både svensk och internationell forskning är teacher, teacher assistent och classroom assistent. 

Läsaren bör dock vara uppmärksam på att skolsystem skiljer sig åt mellan olika länder och att 

den internationella forskningen därmed kan skilja från en svensk kontext och dess syn på 

särskolan som en egen skolform.
25

 Som en avslutning på kapitlet presenteras även studiens 

teoretiska utgångspunkter och koppling till det specialpedagogiska forskningsfältet, vilka bör 

förstås utifrån sin samtid och till den syn på kunskap som idag speglas i såväl nationella 

läroplaner som i examensordningar på avancerad nivå.
26

 

3.1 Undervisning i samverkan – olika modeller för att arbeta tillsammans 

Enligt Mitchell (2015) är undervisning i samverkan en evidensbaserad strategi för att främja 

inkludering, där en form utgörs av partnerskap mellan lärare och elevassistenter.
27

 Cremin, 

Vincett och Thomas (2003, 2008) beskriver här tre samarbetsmodeller, vilka utgörs av room 

management, zoning och reflective teamwork. I room management har lärare och 

elevassistenter olika roller och uppgifter i klassrummet, vilka är beroende av klassens 

stödbehov och antalet elever. I modellen framträder tre roller; individual helper, activity 

manager och mover, vilka kan växla mellan lärare och elevassistenter i klassrummet. 

Individual helper ansvarar för att hjälpa enskilda elever eller grupper i klassen under kortare 

stunder och ser till att dessa elever har förutsättningar och hjälpmedel för att kunna följa 

lektionens uppgifter självständigt. Activity manager ansvarar för att det finns anpassade 

uppgifter för samtliga elever i klassen och cirkulerar sedan under lektionen mellan de elever 

och grupper som inte får stöd av individual helper. Mover ansvarar i sin tur för praktiska 

                                                
25 Skolverket (2011, 2013).  
26 Skolverket (2011, 2013). Svensk författningssamling, (SF 2011:186).  
27 Mitchell, David (2015). Inkludering i skolan – undervisningsstrategier som fungerar. Stockholm: Natur och 

Kultur, s. 80-87. 
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uppgifter såsom att hämta material, ta emot besök och övriga uppgifter som kan störa activity 

manager och individual helper i deras arbete. I modellen zoning handlar det om att klargöra 

vem som gör vad i klassrummet på ett tydligare sätt än i room management och här är det 

vanligt att klassen delas in i olika grupper. Lärare och elevassistenter ansvarar sedan själva för 

varsin grupp och dess undervisning, men bör samarbeta kring organiseringen av hur 

grupperna ska se ut. I den sista modellen, reflective teamwork, arbetar lärare och 

elevassistenter som ett team både inom och utanför klassrummet. Regelbundna möten där 

lärare och elevassistenter gemensamt kan reflektera över undervisningen och arbetet med 

eleverna, dra nytta av varandras förmågor, utvärdera och planera kommande lektioner är 

viktiga inslag.
28

  

Takala (2007) beskriver även tre olika uppdrag eller ansvarsområden som 

elevassistenter kan inta i klassrummet; stand-in-assistant, help-teacher-type och back-up 

resource. I stand-in-assistant cirkulerar elevassistenten i klassrummet och hjälper elever att 

hålla samma tempo som resten av klassen utan att eleverna själva ber om det. I help-teacher-

type finns elevassistenten behjälplig när en elev själv uttrycker ett stödbehov och i back-up 

resource ansvarar elevassisten för att uppmuntrar eleverna till självständighet. Det stöd som 

ges här är helt beroende av elevassistentens uppfattning av elevernas hjälpbehov.
29

 Också 

Butt (2016) ger exempel på hur elevassistenter kan arbeta i klassrummet och nämner fem 

modeller; one-on-one, class-support, itinerant, withdrawal och unit, av vilka de tre första 

beskrivs som internationella modeller.  I den första modellen, one-on-one, arbetar 

elevassistenten med en elev, antingen i klassrummet eller enskilt i ett eget rum. Modellen ses 

inte som främjande för inkludering, då läraren är skiljd från eleven och då modellen påverkar 

kamratrelationer och elevens identitet och självkänsla. I class-support stödjer elevassistenten 

en hel klass under ledning av läraren. Här kan läraren och elevassistenten arbeta tillsammans 

för att tillgodose elevernas behov och här finns möjlighet för läraren att instruera 

elevassistenten. Nackdelen med denna modell är dock att elevassistentens kompetens och 

förmågor kan åsidosättas, till förmån för klassens behov. I modellen, itinerant, arbetar 

elevassistenten över klassgränserna med flera olika lärare och elevgrupper. Elevassistenten 

blir här huvudansvarig för undervisning av elever i behov av särskilt stöd och läraren blir 

således en gäst i undervisningen. Här finns stora risker för att eleverna isoleras, stigmatiseras 

                                                
28 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008). Finding the Balance. International Journal of 

Disability, Development and Education. Vol. 55. No 1, s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003). Learning zones: an evaluation of three models for improving learning trough teacher/teaching 

assistant teamwork. Support for Learning. Volume 18. Number 4, s. 154-161.  
29 Takala, Marjatta (2007). The work of classroom assistants in special and mainstream education in Finland. 

British Journal of Special Education. Vol. 34, Number 1, s. 51.  
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och marginaliseras. Det saknas även tid för gemensam planering mellan lärare och 

elevassistenter, och då det inte finns elevassistenter i alla klassrum samtidigt får läraren bära 

hela ansvaret för övriga elever. De två sista modellerna, withdrawal och unit, är Butts (2016) 

egna tillägg till de internationella modellerna och i withdrawal arbetar elevassistenten utanför 

klassrummet med en elev, eller en grupp elever i behov av stöd utifrån instruktioner givna av 

läraren. I unit är elevassistenten knuten till en viss årskurs, bestående av flera klasser, och 

cirkulerar här mellan de olika klasserna för att hjälpa de elever med störst stödbehov.
30

 

3.2 Undervisning i samverkan – möjligheter och hinder 

Mitchell (2015), European Agency for Development in Special Needs Education (2005) samt 

Kratz, Locke, Piotrowski, Ouellette, Xie, Stahmer och Mandell (2015) menar att undervisning 

i samverkan ökar möjligheterna till kollegialt lärande och helhetsbild över elevernas 

skolsituation, förbättring av samordning kring stödinsatser och en ökad förmåga att 

genomföra förändringar. Det kan också stärka elevernas samhörighetskänsla och 

självförtroende, vilket har en positiv inverkan på lärandet.
31

 Enligt Cremin, Vincett och 

Thomas (2003, 2008) kan det även förbättra lärandemiljön som helhet, men detta kräver att 

lärare och elevassistenter har en öppen och effektiv kommunikation. Kommunikation och 

individens förmåga att kunna kommunicera ses således som den viktigaste förutsättningen, 

eller som Takala (2007) uttrycker essentiell för nära samarbete mellan lärare och 

elevassistenter. Cremin, Vincett och Thomas (2003, 2008) lyfter även fram teamets förmåga 

att hitta en balans mellan lärare och assistenters olika viljor och behov, att inta ett 

reflekterande och problemlösande förhållningssätt, att ta tillvara på varandras kompetenser 

och behålla motivationen, att hantera stress samt att medvetet skapa personalgrupper där 

individerna passar för att arbeta tillsammans.
32

 Även Mitchell (2015) talar om liknande 

förutsättningar, men nämner också vikten av tydliga roller, gemensamma mål och ansvar för 

beslut och dess konsekvenser, uppskattning och återkoppling samt gemensam tid för möten.
33

 

                                                
30 Butt, Rosemary (2016). Teacher assistant support and deployment in mainsteam schools. International Journal 

of Inclusive Education, 20:9, s. 995-1007. 
31 Mitchell, David (2015), s. 80-87. European Agency for Development in Special Needs Education (2005). 

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II, sammanfattande rapport, s. 16. Kratz  E, Hilary, Locke, 

Jill, Piotrowski, Zinnia, Ouellette R, Rachel, Ming, Xie, Stahmer C, Aubyn och Mandell S, David (2015). All 

Together Now: Measuring Staff Cohesion in Special Education Classrooms. Journal of Psychoeducational 

Assessment. Sage Publications. Vol. 33 (4), s. 329-338.  
32 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161. Takala, Marjatta (2007), s. 50. 
33 Mitchell, David (2015), s. 80-87. 
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Det är också viktigt att gruppen får arbeta tillsammans under en längre period och att de får 

tid att växa tillsammans och hitta sina roller samt ansvarsområden.
34

  

Svårigheterna med samarbetsinriktad undervisning, enligt Mitchell (2015), 

utgörs av brist på kommunikation, ledningens stöd och utbildning samt olika synsätt och 

personligheter.
35

 Enligt Gadler (2011) samt Jakobsson och Nilsson (2011) är det framförallt 

lärare och elevassistenters skilda utbildningsbakgrunder, brist på formella utbildningskrav för 

elevassistenter och otydlighet kring elevassistenters yrkesroll som skapar en tvetydlighet 

kring roller och uppdrag bland lärare och elevassistenter. De kan också vara svårt att nå en 

samsyn och Jakobsson och Nilsson (2011) menar här att det kan finnas en skillnad i 

grundsynen kring verksamhetens mål, strategier, förhållningssätt och verkställande av beslut 

mellan yrkesgrupperna. I detta ses elevassistenter utgå från elevers välbefinnande medan 

lärare betonar kunskapsutveckling.
36

 Takala (2007) menar även att en utmaning ligger i att 

kunna använda den värdefulla elevassistent-resursen på ett effektivt sätt, något som kräver 

mer planering, samarbete och organisering av arbetet. Som ett exempel på detta lyfter Takala 

(2007) fram behovet av att elevassistenter ges kännedom om lektioners innehåll inför 

lektioner, något som skulle kunna effektivisera och tydliggöra elevassistenternas arbete med 

eleverna under lektionstid.
37

 Gadler (2011) kan här se att många elevassistenter fått ta ett 

pedagogiskt ansvar, trots att de saknar adekvat utbildning, och i viss mån ersatt 

specialpedagogiska insatser medan Curby, Boyer, Edwards och Chavez (2012) lyfter fram att 

lärare ger en högre nivå av instruktionsstöd i jämförelse med assistenter. Elevassistenter bör 

således inte överta lärarens uppdrag och pedagogiska roll, då detta kan leda till negativa 

effekter på elevers lärande och tanken om en likvärdig utbildning.
38

 Giangreco (2013) nämner 

även ett överanvändande av elevassistenter och att elevassistenter kan känna sig utnyttjade, 

missrespekterade och frustrerade i och med att de får utföra lärarens uppdrag med en lägre 

lön, samtidigt som deras kompetenser inte tas tillvara och de inte tillåts arbeta med elever på 

en högre nivå.  Här lyfts återigen kritik kring uppnåendet av utbildningens mål, tillämpning av 

skollag och en etisk diskussion när outbildad personal undervisar elever. Giangreco (2013) 

                                                
34 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161.  
35 Mitchell, David (2015), s. 80-87. 
36 Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s. 263. 
37 Takala, Marjatta (2007), s. 55-56.  
38 Gadler, Ulla (2011), s. 120-135. Curby, Timothy, Boyer, Caroline, Edwards, Taylor och Chavez, Catharine 

(2012). Assistant Teachers in Head Start Classrooms; Comparing to and Working with Lead Teachers. Early 

Education and Development, 23:5, s. 640-653. 
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menar därför att skolor bör se över hur stödet från elevassistenter används och hur beslut 

kring detta tas.
39

 

3.3 Vetenskapsteoretiska perspektiv och specialpedagogiskt synsätt 

I studien intas ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär att lärande är en 

individuell process som sker i samspel med andra. Säljö (2000) uppmärksammar i detta tre 

samverkande företeelser; utveckling och användning av intellektuella redskap, utveckling och 

användning av fysiska redskap samt kommunikation och olika former för samarbete i 

kollektiva verksamheter. De redskap som Säljö (2000) här talar om utgörs av de resurser, till 

exempel språket eller andra hjälpmedel, som vi använder för att förstå och agera i vår 

omvärld. Dessa resurser skapas och förs sedan vidare genom kommunikation och interaktion 

mellan människor, vilket också utgör grundtanken i det sociokulturella perspektivet.
40

  

Studien inspireras även av konstruktivismen, vilken enligt Allwood och Eriksson (2010) 

handlar om hur individer bygger upp kunskap utifrån erfarenheter. I linje med detta hör också 

de ontologiska och epistemologiska synsätten idealism och rationalism. Här betonar Allwood 

och Eriksson (2010) återigen subjektets betydelse för inhämtning av kunskap och att världen 

därför ses som beroende av betraktaren.
41

 I studien skymtas också den yttre och inre 

motivationens påverkan, vilka Imsen (2006) talar om. Den inre motivationen innebär att 

eleven är motiverad att engagera sig i en aktivitet för sin egen skull, utifrån bland annat 

intresse, medan den yttre motivationen styrs av yttre faktorer och en förhoppning om belöning 

och uppnådda mål.
42

 I detta framträder också det relationella perspektivet inom 

specialpedagogik. Elevers svårigheter relateras här till den omgivande miljön, till skillnad 

från ett kategoriskt perspektiv där svårigheter ses härstamma från individen. Det är således 

den omgivande miljön, snarare än eleven, som enligt Gustavsson, Göransson och Nilholm 

(2011) bör förändras för att främja elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling.
43

 Inom 

specialpedagogik förespråkas även inkludering, vilket är ett synsätt där strävan är att 

möjliggöra för alla elever att delta i undervisningen genom att anpassa undervisningen efter 

                                                
39 Giangreco, Michael F. (2013). Teacher Assistant Support in Inclusive Schools: Research, Practices and 
Alternatives. Australasian Journal of Special Education. Vol. 37. Issue 2, s. 93-106.  
40 Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Nordstedt, s.20-23. 

Dysthe, Olga (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I  Dysthe, Olga (red.) Dialog, 

samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, s. 31. 
41Allwood, Carl Martin och Erikson, Martin G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra 

beteendevetenskaper. Lund: Studentlitteratur, s. 41-43, 127-128. 
42 Imsen, Gunn (2006). Elevens värld – introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur, s. 567-

569. 458, 478. 
43Eriksson Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin och Nilholm, Claes (2011). Inledning. I Eriksson 

Gustavsson, Anna-Lena, Göransson, Kerstin och Nilholm, Claes (red.) Specialpedagogiska verksamhet i 

grundskolan. Lund: Studentlitteratur, s. 18-19.  
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elevernas behov och förutsättningar. Swärd och Florin (2011) menar här att elevers olikheter 

ses som något positivt och något att ta tillvara på inom undervisningen, snarare än ett 

problem.
44

                                                
44 Swärd, Ann-Katrin och Florin, Katarina (2011). Särskolans verksamhet – uppdrag, pedagogik och bemötande. 

Lund: Studentlitteratur, s. 79.  
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4 Metod  

I detta kapitel redovisas studiens forskningsansats och metodologiska ställningstaganden. Här 

ges en beskrivning av hur urvalet och insamlingen av det empiriska materialet har gått till 

samt på vilka grunder dessa val har gjorts. Det förekommer även en diskussion kring studiens 

forskningsetiska aspekter samt en presentation av hur det empiriska materialet har analyserats.  

4.1 Metodansats 

Ansatsen i denna studie är induktiv, alltså teorigenererande, med förhoppningen om att kunna 

förstå, förklara, analysera och problematisera samverkan mellan lärare och elevassistenter.
45

 

För att försöka uppnå detta har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med 

lärare och elevassistenter använts. Fördelen med semistrukturerade intervjuer, och den 

tillhörande intervjuguiden, är att de utgår från studiens syfte och frågeställningar samtidigt 

som de möjliggör för följdfrågor och utvecklade svar. Det hade även varit möjligt att tillämpa 

fokusgrupper som intervjuform, men eftersom det här finns en risk att alla inte får komma till 

tals, att respondenterna talar i mun på varandra eller påverkar varandras åsikter har denna 

intervjuform valts bort.
46

 Även en kvantitativ metod i form av exempelvis enkäter med en 

deduktiv, teoriprövande, ansats har valts bort då studien inte ämnar pröva en redan given 

teori.
47

 Kvantitativ forskning betraktas dock som mer objektiv i förhållande till kvalitativ 

forskning, men Allwood och Eriksson (2010) framhåller här att objektivitet kan ha flera 

betydelser. Inom den kvalitativa forskningen kan objektivitet nås om forskningen är fri från 

värderingar samt förutsättningslös, mångsidig och opartisk.
48

 I denna studie har det därför 

varit viktigt att lyfta fram både lärare och elevassistenters syn på samverkan.  

Inför insamlingen av det empiriska materialet var jag även medveten om att min 

egen förtrogenhet med uppdraget, mina erfarenheter som yrkesverksam inom grund- och 

gymnasiesärskolan, mitt eget mående under insamlingstillfällena och respondenternas 

kännedom om studien kunde komma att påverka det som uppmärksammades under 

intervjuerna. Av etiska och praktiska skäl valde jag därför att vara öppen med min egen 

bakgrund och studiens syfte inför respondenterna. Detta för att ges tillåtelse till 

forskningsfältet, men också för att skapa tillit och en god relation till respondenterna. Att jag 

                                                
45 Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a upplagan. Malmö: Liber Ekonomi, s.40-41, 150. 

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerup, s. 39. 
46 Bryman, Alan (2011), s. 413, 419, 463-464.  
47 Bryman, Alan (2011) s. 415. Hammar Chiriac, Eva och Einarsson, Charlotta (2013) Gruppobservationer. 2:a 

upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 18-25. 
48 Allwood, Carl Martin och Erikson, Martin G. (2010), s. 48.  
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berättade om min egen roll som lärare inom både grundsärskola och gymnasiesärskola 

skapade en gemensam förståelse mellan mig och mina respondenter, vilket jag upplevde 

bidrog till att respondenterna vågade vara öppna, ärliga och reflekterande.
49

 Enligt Granström 

(2004) kan denna öppenhet påverka chanserna för att situationen eller det empiriska 

materialet ska bli så autentiskt som möjligt, och därmed kan också studiens tillförlitlighet eller 

validitet samt reliabilitet öka.
50

  

4.2 Urval och datainsamling 

Val av respondenter till studien utgick från ett målstyrt urval, en form av strategiskt urval där 

respondenterna har direkt koppling till studiens syfte. Att använda ett slumpmässigt urval, 

alternativt snöbolls- eller kedjeurval som komplement till det målstyrda urvalet ansågs inte 

anpassningsbart då studien ämnade nå grund- och gymnasiesärskolor där både lärare och 

elevassistenter fanns anställda och arbetar tillsammans. En risk med detta är dock att urvalet 

kan ha blivit snedvridet, alltså inte representativt och att de skolor som valts ut bekräftar en 

viss tanke eller teori som studien stödjer. Det är också viktigt att ha i åtanke att de 

respondenter som tackat ja till deltagande är de som troligtvis finner ett intresse av studien. I 

detta finns det därför en risk att skolor med en annan syn på samverkan inte har fått komma 

till tals.
51

  

Inledningsvis kontaktades nio skolor via mejl, varav fyra slutligen valde att delta 

och här var jag noga med att välja grund- och gymnasiesärskolor som jag inte var bekant med 

sedan tidigare. Ett bortfall kan här noteras och kan i detta fall förklaras med att två skolor 

valde att tacka nej till studien på grund av tidsbrist, medan tre uteblev med svar. I vissa fall 

skickades ett påminnelsemejl, men inte heller detta blev besvarat. Kanske är det så att jag här 

hade behövt ta kontakt via telefon eller besök för att nå dessa skolor, men då tiden som 

förfogades till denna studie var begränsad fanns dessvärre inte utrymme för vidare kontakt. 

Sammantaget intervjuades fem lärare och fyra elevassistenter från olika skolor och kommuner 

och varje intervju tog mellan 30 till 60 minuter. Vilka lärare och elevassistenter som arbetar 

tillsammans eller inom vilken inriktning/program på grund- eller gymnasiesärskolan som 

respondenterna arbetar framgår dock inte i studien. Detta för att studien ämnar undersöka 

uppfattningar av samverkan mellan olika yrkesgrupper och inte samarbete mellan enskilda 

anställda, eller på vilket sätt samverkan skiljer sig åt inom olika skolformer eller 

                                                
49 Hammar Chiriac, Eva och Einarsson, Charlotta (2013), s.18-25.  
50Granström, Kjell (2013). Om tillförlitligheten i observationer inom forskning och psykologisk praktik. 

Linköpings Universitet, s. 301. Bryman, Alan (2011), s. 354. 
51 Bryman, Alan (2011), s. 179, 383, 392, 434. 
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gymnasiesärskoleprogram. De respondenter som valt att delta i studien arbetar alla 

tillsammans med en eller flera lärare/elevassistenter i sitt dagliga arbete och de har flerårig 

erfarenhet av att arbeta inom skolan, antingen inom särskolan eller inom grundskolan. Vissa 

har arbetat med olika åldrar och inriktningar inom särskolan, medan andra nyligen börjat sin 

karriär inom särskolan. Detta bedömer jag som berikande för studien, då den både speglar den 

erfarnes trygghet och många exempel, men också den nyes öppenhet och nyfikenhet för 

särskolan och samverkan mellan olika yrkesgrupper. Intervjuerna genomfördes enskilt, på 

lärarnas och elevassistenternas skolor, utifrån en intervjuguide och spelades in via 

ljudupptagningar. Detta för att skapa trygghet för respondenterna, men också för att inget 

material skulle misstolkas eller förloras. Den intervjuguide som användes hade utformats i 

samråd med handledare samt kurskamrater och kollegor med erfarenhet av särskolans 

verksamhet, med målet att skapa ett datainsamlingsinstrument som svarade mot studiens syfte 

och som bidrog till att öka studiens tillförlitlighet.
52

 I samband med några av intervjuerna fick 

jag även möjlighet att delta under vissa lektionspass tillsammans med elever och 

respondenter. På så sätt fick jag en bild av respondenternas arbete i klassrummet, något jag 

tror ökade min förståelse för respondenternas svar, mina egna följdfrågor under intervjuerna 

och därmed empirins trovärdighet. Bryman (2011) talar även om teoretisk mättnad i urval och 

insamling av empiriskt material och att detta nås när inga nya eller relevanta data 

framkommer eller när empirin och analysens kategorier visar på variation. Huruvida denna 

studie uppnått en teoretisk mättnad är dock svårt att uttala sig om, även om det under flertalet 

intervjuer framkommit liknande data.
53

  

4.3 Forskningsetiska ställningstaganden  

Som tidigare nämnts menar Granström (2004) att det av etiska skäl finns anledningar att vara 

så öppen som möjligt för sina deltagare, både med sin egen erfarenhet av den studerade 

verksamheten men även med forskningens syfte.
54

 Utifrån detta har vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer för humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning;  

informations-, samtyckes-, nyttjande-, och konfidentialitetskravet tillämpats. Informanterna 

har via mejl och ett bifogat missivbrev informerats om studiens syfte, dess användning, 

publicering och sin anonymitet. Att delta var frivilligt och efter slutförd studie och rapport 

kommer det insamlade empiriska materialet, såsom ljudupptagningar från intervjuer, att 

                                                
52 Bryman, Alan (2011), s. 419-431, 440-441.  
53 Ibid., s. 394-395.  
54 Granström, Kjell (2013), s. 302. 
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raderas.
55

 Dalen (2007) menar dock att denna frivillighet och anonymitet, kan leda till ett 

dilemma i de fall då urvalet utgör en liten igenkännbar grupp.
56

 I detta fall kan särskolan 

betraktas som en liten grupp i förhållande till andra skolformer såsom grundskola och 

gymnasieskola, och studiens resultat- och analyskapitel presenteras därför i form av 

sammanställningar av de olika yrkesgruppernas svar. Att använda sig av fiktiva namn i 

kombination med till exempel yrkestitel, kön, antal år i yrket och skolform upplevdes däremot 

som en risk i förhållande till kravet om anonymitet och valdes därför bort. Vetenskapsrådet 

menar även att forskare bör vara extra uppmärksamma vad gäller de etiska aspekterna vid 

insamling av empiriskt material på skolor. Eftersom det inte förekom några elever, utan 

endast intervjuer med lärare och elevassistenter, i studien bedömdes samtycke från eventuella 

vårdnadshavare eller prövning i etiknämnd inte nödvändig. De besök som genomfördes i 

klassrum på respondenternas skolor finns heller inte framskrivna i denna studie och ska inte 

betraktas som observationer till studien. I slutändan är det dock alltid i mitt ansvar som 

forskare att värna om att respondenterna och elevernas identiteter skyddas, och att denna 

information inte sprids eller hamnar i felaktiga händer.
57

  

4.4 Systematisering och analys av data 

För att analysera det empiriska materialet i form av intervjuer har studien inspirerats av en 

fenomenografisk ansats. Fenomenografin används ofta i studier knutna till pedagogiska 

frågeställningar och handlar om att beskriva och analysera variationer och innebörder i 

människors tankar och uppfattningar om olika fenomen, oftast utifrån intervjuer. 

Analysmetoden ansågs därmed svara mot studiens syfte, även om det bör poängteras att 

studiens omfattning begränsar möjligheterna att använda en ansats fullt ut.
58

 Det hade även 

varit möjligt att tillämpa en fenomenologisk ansats, med skillnaden att denna strävar efter att 

finna likheter snarare än variationer. Även en tematisk analys hade varit ett möjligt alternativ 

till fenomenografin, då denna med sin flexibilitet möjliggör analys och redovisning av data på 

ett strukturerat, detaljerat och komplext sätt.
59

 Enligt Larsson (1986) finns det dock en vinst i 

                                                
55 Vetenskapsrådet (2007). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 7-14 
56 Dalen, Monica (2007), s. 23.  
57 Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed, s. 39-44. 
58 Dahlgren, Lars-Owe och Johansson, Kristina (2009). Fenomenografi. I Fejes, Andreas och Thornberg, Robert 

(red), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, s. 122-133. Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys – 

exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur, s. 13.  
59 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2009). Fenomenologi som teori, metodologi och forskningsmetod. I 

Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (red), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, s. 106. Bryman, 

Alan (2011), s. 528-230. Braun, V. och Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology 2006; 3: 77-101.  
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att presentera variationer då alternativa resonemang utgör underlag för reflektion, som i sin 

tur utgör utgångspunkten för förändringsarbete i människors sätt att tänka, lära och handla.
60

  

 Analysarbetet följde sedan Dahlgren och Johanssons (2009)  sju steg i en 

fenomenografisk analysmodell och inleddes med steg 1 – att bekanta sig med materialet. Här 

genomfördes ord-för-ord transkriberingar av intervjuerna och då syftet med studien var att 

lyfta fram hur samverkan uppfattas, valde jag att låta transkriptionen vara fri från eventuella 

pauser, överlappande tal och talspråk. I steg 2 – kondensation skrevs transkriberingarna ut för 

att sedan klippas isär. Här inleddes ett utmanade och tidskrävande arbete med att finna 

passager och citat ur intervjumaterialet som dels gav svar på studiens syfte och 

frågeställningar, men som också visade på variationen av uppfattningar kring samverkan i 

enlighet med en fenomenografisk ansats. I detta arbete uppkom också en första uppsättning av 

studiens beskrivningskategorier, vilka beskrivs närmare nedan. Passagerna och citaten, eller 

denna uppsättning av uppfattningar av ett visst fenomen kallas inom fenomenografin för 

utfallsrum. Dessa skulle sedan i jämföras i i steg 3 – jämförelse och för att finna variationer 

inom detta utfallsrum är det också, enligt Dahlgren och Johansson (2009), viktigt att finna 

likheterna. Passagerna klistrades sedan upp på nya papper i steg 4 – gruppering och parades 

ihop efter de funna likheterna och skillnaderna i steg 3. I steg 5- artikulera kategorierna 

handlade det om att hitta essensen i de olika grupperingarna eller kategorierna, och här blev 

jag uppmärksam på svårigheterna i att skilja innehållet i de olika kategorierna åt.
61

 Larsson 

(1986) menar dock att det inte är någon nackdel att samma data inordnas i flera kategorier. 

Detta tyder istället på att forskaren har sett ett mönster som kanske inte uppmärksammats 

tidigare och som värdet i analysen, i hög grad, är beroende av. Det är däremot viktigt att 

kategorierna inte överlappar varandra eller har glidande övergångar mellan sig.
62

 I steg 6 – 

namnge kategorierna fick kategorierna sina rubriker, baserade på kärnan i dess innehåll, och 

namngavs enligt följande; samverkan – att vara delaktig, samverkan – att ta ansvar utifrån 

den egna yrkesrollen, samverkan – att dela ett gemensamt synsätt, samverkan – att hitta en 

personkemi och en kontinuitet i gruppen och samverkan – att motivera till utveckling och 

lärande. Jag valde även att benämna dem som beskrivningskategorier för att tydliggöra att de 

utgår från beskrivningar och uppfattningar om ett visst fenomen. I det sista steget steg 7 – 

kontrativ fas reviderades beskrivningskategorierna ytterligare och olika passager ur 

intervjumaterialet flyttades. Detta för att ytterligare motverka överlappande kategorier, men 

                                                
60 Larsson, Staffan (1986). Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur, s. 24.  
61 Dahlgren, Lars-Owe och Johansson, Kristina (2009), s. 122-133. 
62 Larsson, Staffan (1986), s. 38.  



18 

 

också för att tydliggöra variationer i materialet. Därefter relaterades min tolkning av det 

empiriska resultatet i form av beskrivningskategorierna till studiens teoretiska bakgrund och 

tidigare forskning, för att på så sätt visa på hur empiri och teori samexisterar i en 

fenomenografisk ansats. 
63

 Detta gav också upphov till att ett antal generella slutsatser 

formulerades, något som stämmer väl överens med en induktiv ansats.
64

 En presentation av 

beskrivningskategorierna ges i resultat- och analyskapitlet, vilka sedan återkommer i studiens 

diskussionskapitel.  

  

                                                
63 Dahlgren, Lars-Owe och Johansson, Kristina (2009), s. 122-133. 
64 Fejes, Andreas och Thornberg, Robert (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Fejes, Andreas och 

Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber, s. 23.  
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5 Resultat och analys  

Nedan presenteras resultatet och analysen av de nio intervjuer som genomförts med fem lärare 

och fyra elevassistenter från fyra olika skolor. Fem av dessa arbetar idag inom 

gymnasiesärskolan och fyra inom grundsärskolan, men här finns erfarenheter från samtliga av 

grund- och gymnasiesärskolans olika inriktningar och åldrar. Resultatet redovisas, i enlighet 

med en fenomenografisk ansats, utifrån fem beskrivningskategorier som framkommit i 

analysen av det empiriska materialet. Dessa utgör sammanställningar av både lärare och 

elevassistenters uppfattningar av samverkan. Beskrivningskategorierna illustreras med hjälp 

av modellen nedan och presenteras i kapitlet under varsin rubrik. Dessa återkommer sedan i 

studiens diskussionskapitel, där kopplingen mellan empiri och teori tydliggörs.  

 

5.1 Fem beskrivningskategorier  

 

 

 

Bild 1. Illustration av beskrivningskategorier utifrån en variation av uppfattningar kring samverkan mellan 

lärare och elevassistenter inom grund- och gymnasiesärskolan.65  

                                                
65 Norrbin, Gabriella (2017).  
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5.1.1 Samverkan – att vara delaktig 

Samtliga lärare beskriver att de arbetar i team tillsammans med en eller flera elevassistenter, 

där det finns ett gemensamt ansvar för elever och en delaktighet i olika mötesformer, men där 

läraren intar ett övergripande pedagogiskt ansvar för lektioner. Under mötesformerna delges 

information, löses praktiska frågor och diskuteras samt utvärderas arbetsområden, 

pedagogiska mål och elevärenden. Flera av de intervjuade menar även att det har skett en 

historisk ändring för elevassistenter, från att ha ett mer omsorgsinriktat arbete till att bli en del 

av en gemenskap där allas åsikter, kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Någon uttrycker det 

med orden ”jag tycker alla är delaktiga. Jag tycker inte man ska vara… du ska göra det och 

du ska göra det… utan man får vara med och tycka och tänka. Det tycker jag är viktigt för att 

det ska fungera och man är som ett team”. I detta nämner lärarna svårigheter såsom brist på 

gemensam mötestid, ineffektivt användande av mötestid, brist på anpassade lokaler och 

möbler, olika anställningsformer samt diskussioner om rasttid eller enskilda arbetsuppgifter, 

Även de intervjuade elevassistenterna uppger att de arbetar tillsammans med 

lärare och andra elevassistenter, men använder sig inte av ordet team. Någon uttrycker att det 

är ”en stor gemenskap och ett stort samarbete”, att ”jag känner mig delaktig och accepterad 

av alla på samma nivå” och att det finns en likvärdighet mellan lärare och elevassistenter i 

arbetet med eleverna medan någon annan uttrycker att ”man får sköta sig mycket själv” eller 

”det är inte så mycket samarbete, läraren säger bara vad vi ska göra”. Samtliga nämner 

lärares ansvar för lektioner, men också att de känner sig delaktiga i verksamheten på samma 

nivå som lärarna. De beskriver ett samarbete där kunskaper och erfarenheter tas tillvara och 

där det råder kontinuerliga mötesträffar och diskussioner kring elevärenden, målplaneringar, 

verksamhetens innehåll och olika personalfrågor. I fråga om det praktiska arbetet i 

klassrummet skiljer sig dock elevassistenternas uppfattningar och upplevelser åt. Några 

beskriver att lärare och elevassistenter varvar mellan att hjälpa olika elever, någon är mer 

riktad mot en specifik elev i klassrummet och någon arbetar enskilt med en elev i ett 

angränsat rum med uppgifter givna av läraren. Gemensamt för elevassistenterna är dock att 

de, på olika sätt, stöttar eleverna både under och utanför lektionstid med att till exempel tolka, 

förmedla, förtydliga, upprepa och anpassa information och arbetsuppgifter. De svårigheter 

som här beskrivs av elevassistenterna är personalbrist samt olika arbetstider och olika 

uppdrag, vilket kan skapa stress, irritation och försvåra möjligheterna till fysiska träffar och 

känslan av samhörighet. 
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5.1.2 Samverkan – att ta ansvar utifrån den egna yrkesrollen 

Samtliga lärare beskriver alltså sig själva som pedagogiskt ansvariga, men att det i övrigt 

råder en likvärdighet mellan lärare och elevassistenter i arbetet med eleverna. Det bör i detta 

inte finnas någon prestige eller hierarki mellan lärare och elevassistenter, utan alla ska känna 

att de är värdefulla, behövda och att de utgör en viktig del i verksamheten och i elevernas 

skolsituation. Någon menar dock att de som lärare är ansvariga för elevassistenternas arbete 

och för vilka elever som elevassistenterna ska arbeta med, något som bland annat uttrycks 

med orden ”i mitt fall är ju jag ansvarig för deras jobb helt enkelt” eller ”det ligger lite på 

mig som lärare att mina medarbetare … vet vad det är för mål”. Vissa lärare berättar att de 

informerar och utvärderar kontinuerligt tillsammans med elevassistenter, medan andra lärare 

informerar elevassistenter om lektioners innehåll strax innan alternativt under lektionstid. 

Flertalet av de intervjuade menar dock att detta skulle kunna utvecklas, även om någon anser 

att delgivning av detaljplanering skulle kunna leda till att elevassistenter känner sig 

nedvärderade eller ”dumförklarade”. Det handlar snarare om att förstå varandras 

arbetsuppgifter och att lita på att alla tar sitt ansvar. I detta beskriver lärarna svårigheter i form 

av otydliga riktlinjer kring roller, arbetsuppgifter och vad som förväntas av elevassistenter, 

konflikträdsla, osämja och ojämlikhet i elevassistentgruppen, hierarki och en tankesättet ”det 

sitter i väggarna” samt lärares oförmåga att anpassa lektionsinnehåll efter elevernas behov 

och förutsättningar. Samtliga faktorer, kan enligt flera lärare, leda till att onödiga och 

ineffektiva diskussioner präglar verksamheten som får svårt att utvecklas. 

 Enligt elevassistenterna är det som skiljer lärarna och elevassistenterna åt främst 

ansvaret för planering, men här uttrycks också en tanke om att delaktighet under mötestid 

endast upplevs som rumslig hos vissa elevassistenter. En elevassistent beskriver att ”ibland 

får man kanske inte sin röst hörd så … för att vi är ju inte så viktiga … läraren sitter och 

säger saker, men jaha, det stämmer inte riktigt för att jag har ju sett hela dagen hur det är, 

man känner dom mycket bättre … det är ändå läraren som säger det sista ordet för den vet ju 

mest och sen säger man efteråt jag vet ju bättre”. Någon annan uppmärksammar att ”man går 

till läraren i vissa beslut”. Elevassistenterna menar även att det är viktigt att inte se sig själv 

som bättre än någon annan, att kunna lita på varandra och att alla tar ansvar för sina 

respektive arbetsuppgifter. En av elevassistenterna uttrycker att ”inom varje enskild grupp så 

jobbar man så tätt med varandra, man har inte det spelutrymmet riktigt att man kan misstro 

varandra i sitt arbete, utan man litar ju på varandra och att alla gör det man har kommit 

överrens om”. Det ser också olika ut vad gäller elevassistenternas uppfattningar av hur väl 

insatta de är i innehållet och upplägget inför lektioner, där vissa anser att de får tillräckligt 
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med information och möjlighet att påverka medan andra saknar detta. I vissa fall upplever 

någon av elevassistenterna även att det inte finns tillräckligt mycket planerat alternativt inte 

tillräckligt anpassat material eller arbetsuppgifter åt alla elever. En del elevassistenter 

beskriver även att de som elevassistenter ofta får arbeta med ”svårare” elever medan lärarna 

väljer att arbeta med de ”duktigare” eleverna. Det här gör att elevassistenterna själva får 

anpassa eller plocka fram material i stunden, något som kan upplevas som frustrerande men 

också utmanande i och med att elevassistenter ges möjlighet att använda sin egen kompetens 

och ta ett större ansvar. De svårigheter som elevassistenter ser här utgörs av olika 

ambitionsnivåer och synen på vilka arbetsuppgifter som ingår i lärarnas respektive 

elevassistenternas uppdrag. För vissa elevassistenter är det också viktigt att känna 

förtrogenhet med olika undervisningsmoment för att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt, 

något som de inte alltid upplever att de ges möjlighet till.  

5.1.3 Samverkan – att dela ett gemensamt synsätt 

Samtliga lärare nämner behovet av samsyn i samverkan, det vill säga en gemensam syn på 

eleverna och deras rätt till utbildning, gemensamma mål, förhållningssätt och bemötande samt 

utformning och utveckling av verksamheten. Olika synsätt på verksamhetens mål eller hur 

arbetet ska se ut för att nå de gemensamma målen, elevassistenter som saknar intresse för 

pedagogiskt arbete och olika utbildningsbakgrunder ses däremot som svårigheter. Lärarna 

poängterar även vikten av ett öppet klimat och en rak kommunikation, där alla tillåts vara 

delaktiga och där eventuella oklarheter reds ut. Det handlar också om att ha förståelse för 

varandras olikheter, synsätt, erfarenheter och kunskaper, att vara öppna för dessa och att låta 

dem utmana och utveckla tankemönster och verksamheten, snarare än att låta dem bli ett 

irritationsmoment. Några påpekar att det är viktigt att se sin egen roll i verksamheten, att vara 

beredd att ändra på sig och att se vinsten i olika åsikter. Någon uttrycker det med orden ”det 

finns ingenting som är fel, men man kan göra det på olika sätt” medan någon annan uttrycker 

”det är inte bra om man tänker lika hela tiden för då händer det ingenting i gruppen”.  

 Även samtliga av de intervjuade elevassistenterna nämner vikten av samsyn i 

fråga om förhållningssätt, gränssättning och gemensamma rutiner i arbetet med eleverna, men 

också en förståelse för varandra, för sig själv, för yrket och för eleverna. Här kan det ibland 

uppstå diskussioner i fråga om arbetet med enskilda elever och hur lärare respektive 

elevassistenter ser på detta, bland annat om elevers uthållighet och rimliga krav. I detta nämns 

återigen vikten av ett öppet klimat och kommunikation där alla är delaktiga och där det är 

accepterat att ibland tänka och tycka olika. Någon elevassistent beskriver det med att ”man 
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behöver inte alltid tycka lika, men man behöver mötas någonstans där mitt på vägen”. Flera 

av elevassistenterna beskriver också att samverkan mellan lärare och elevassistenter 

underlättas om alla i personalen har erfarenheter och adekvata kunskaper om elevgruppen, en 

framåtanda och ett intresse för arbetet.  

5.1.4 Samverkan – att hitta en personkemi och en kontinuitet i gruppen 

Personkemi, liknande erfarenheter, adekvata kunskaper, en stöttande ledning, kontinuitet i 

personalgruppen samt trivsel och glädje uttrycks av lärarna som förutsättningar för en 

fungerande samverkan. Olika personligheter, frånvarande ledning som inte är uppmärksam på 

verksamhetens behov, stor personalomsättning och svårigheter i att rekrytera behörig personal 

med adekvat utbildning, erfarenhet och intresse för elevgruppen ses däremot som svårigheter. 

Många lärare beskriver också att en god samverkan inte kräver några ord, utan här kan lärare 

och elevassistenter läsa av varandra genom kroppsspråk eller mimik. Detta kräver dock att 

läraren och elevassistenten känner varandra väl och att de arbetat tillsammans under en längre 

period. Vissa menar även att samverkan kan förbättras om kollegor vågar vara öppna med sitt 

privatliv och sådant som eventuellt kan komma att påverka arbetsinsatsen, medan andra 

menar att det är gynnsamt att skilja på arbete och privatliv.  

Även under intervjuerna med elevassistenterna är personkemi, humor, skratt och 

att våga bjuda på sig själv återkommande inslag. Här nämner elevassistenterna också att 

samverkan och samspelet kan utvecklas om det finns en kontinuitet i personalgruppen och att 

det kan skapas oro när personal byts ut och gruppen inte hunnit ”sätta sig ordentligt”. Någon 

uttrycker att ”samarbetet emellan är ju ofta utan ord, vi har jobbat ett tag ihop och vet lite 

vad som förväntas av varandra” och att detta även kräver att personal känner varandra på ett 

privat plan. I detta ser elevassistenterna en tungrodd organisation med brist på förståelse för 

verksamhetens behov och personalsammansättning som en svårighet. 

5.1.5 Samverkan – att motivera till utveckling och lärande 

Samtliga lärare uppger att samverkan har stor effekt på elevers utveckling och lärande och att 

ett positivt arbetsklimat mellan lärare och elevassistenter kan motivera eleverna. ”Är det ett 

bra klimat där så speglar det av sig på dom också … då blir dom också mer med och mer 

motiverade”, uttrycker någon, medan någon annan använder orden ”om du har ett team där vi 

ser målen och där vi har pratat ihop oss om målen och jobbar utifrån det, då har du ett sug i 

lärandet”. Några av lärarna talar även om fördelarna med att vara flera i ett team med olika 

erfarenheter, kompetenser och intressen, vilket möjliggör ett problemlösande arbetssätt och en 

helhetssyn kring eleverna. Lärarna kan här även ta tillvara på elevassistenternas uppfattningar 
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av elevernas intressen utanför lektionstid och sedan använda det i undervisningen. Att vara 

flera bidrar också till att fler elever kan få hjälp samtidigt, ges tillfälle till repetition samt 

stöttas och utmanas utifrån individuella kunskapsnivåer, behov och förutsättningar. Flera 

lärare uttrycker dock en fara i bristfälligt anpassade lektioner eller otydlighet kring vad som 

förväntas i vissa arbetsmoment. Detta kan leda till att elevassistenter själva får hitta på 

arbetsuppgifter alternativt utför arbetet åt eleverna, något som inte ses som gynnande för 

elevers utveckling och lärande.  

Elevassistenternas uppfattningar är att ett välfungerande samarbete och ett 

positivt klimat kan påverka hur väl elevgruppen fungerar och hur aktiva eleverna är under 

lektionerna. Flera av de intervjuade menar att eleverna kan känna av en eventuell oro eller 

osämja i personalgruppen, vilket kan påverka elevernas inlärning negativt. Samtliga menar 

även att lärare och elevassistenter kan komplettera varandra och skapa en helhetssyn kring 

elevernas skolsituation. Elevassistenterna kan här bidra med kännedom om hur eleverna 

fungerar i olika situationer och i och med sin nära kontakt med eleverna kan de läsa av vad 

eleverna vill förmedla, om de har förstått eller om något behöver förtydligats. Detta kan sedan 

föras vidare till lärarna och tillsammans kan lärare och elevassistenter diskutera hur de ska 

arbeta vidare med att ”komma så långt som möjligt med elevernas utveckling”. Utifrån detta 

blir det också tydligt att det råder likheter, snarare eller olikheter eller variation i lärares och 

elevassistenters syn på samverkans påverkan på elevers utveckling och lärande.  
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6 Diskussion  

 

I detta kapitel diskuteras och problematiseras de fem beskrivningskategorierna utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Varje beskrivningskategori 

presenteras även här utifrån varsin rubrik, och exemplifieras med hjälp av några av citaten i 

resultat- och analyskapitlet.  

6.1 Samverkan – att vara delaktig  
 

”Jag tycker alla är delaktiga. Jag tycker inte man ska vara… du ska göra det och du ska göra 

det… utan man får vara med och tycka och tänka. Det tycker jag är viktigt för att det ska 

fungera och man är som ett team” 

 

I denna uppfattning av samverkan användes ordet delaktighet, och såväl lärare som 

elevassistenter talade i intervjuerna om känslan av att vara delaktig på arbetsplatsen, i det 

gemensamma arbetet kring eleverna, om ett givande och tagande i olika diskussioner och om 

nyttan av gemensamma möten. Detta stämmer väl överrens med Mitchells (2015) partnerskap 

mellan lärare och elevassistenter som en del av undervisning i samverkan.
66

 Det tycks således 

finnas en teoretisk enighet kring hur samverkan ska yttra sig, även om intervjuerna vittnade 

om skillnader i det praktiska arbetet. Här är det därför möjligt att knyta an till de olika 

modellerna kring undervisning i samverkan som tidigare redovisats och då framförallt 

Cremin, Vincett och Thomas (2003, 2008) modeller room management, zoning och reflective 

teamwork. I room management är lärarna och elevassistenternas arbete i klassrummet 

baserade på elevernas stödbehov och de kan här inta rollerna activity manager, individual 

helper och mover. Activity managers ansvarar för att varje elev har anpassade uppgifter, 

individual helper stöttar enskilda elever och mover sköter praktiska uppgifter såsom 

materialhämtning. Inom denna samarbetsmodell återfinns flertalet av de intervjuade, något 

som märks tydligt i och med att samtliga beskrev lärarens pedagogiska ansvar och därmed 

intagandet av rollen activity manager. Det märks också i och med att flera elevassistenter 

beskrev att de tolkar, förmedlar, förtydligar och anpassar information och arbetsuppgifter, 

vilket innebär att de därmed intar de rollen som individual helper. Vem som utgör rollen 

mover är dock inget som uppkom tydligt under intervjuerna.
67

 Även Takalas (2007) 

                                                
66 Mitchell, David (2015), s. 80-87.  
67 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161.  
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beskrivningar av elevassistenternas roller som stand-in-assistent, help-teacher-type och back-

up resource i förhållande till elevernas hjälpbehov samt Butts (2016) modeller one-to-one och 

class-support kan skymtas i intervjuerna.
68

  

Däremot tycks modellen zoning samt Butts (2016) modeller itinerant och unit, 

där lärare och elevassistenter ansvarar för undervisning av olika grupper inom klassen eller 

mellan klasser, vara svåra att relatera till respondenternas uppfattningar av samverkan.
69

 

Några respondenter nämnde däremot att de arbetade enskilt med vissa elever, antingen i 

klassrummet eller i ett angränsat rum med uppgifter givna av läraren. Eftersom 

elevassistenterna inte har ansvar för denna undervisning bedömer jag inte att det handlar om 

modellen zoning, utan snarare om ett intagande av Butts (2016) modeller one-to-one eller 

withdrawal som utgår från att elevassistenten arbetar enskilt med en viss elev.
70

 I detta är 

dock möjligt att reflektera kring inkludering och de isolerande, stigmatiserande och 

marginaliserande effekter som kan tänkas uppstå när elever avskiljs från klassen och 

undervisande lärare. Hur påverkas elevernas utveckling när det sociala samspelet saknas och 

när de inte undervisas av personal med adekvat utbildning?  

Modellen reflective teamwork är däremot tydligare, om än något ovanligare 

förekommande än room management. Här förs gemensamma reflektioner kring undervisning 

och utnyttjande av varandras kompetenser mellan lärare och elevassistenter, vilka arbetar som 

ett team både inom och utanför klassrummet. Hit hör framförallt de lärare och elevassistenter 

som varvade mellan att arbeta med olika elever och som kontinuerligt träffades för att 

diskutera elevärenden och pedagogiskt arbete, vilket också beskrev i samverkan – att ta 

ansvar utifrån den egna yrkesrollen. Modellen kan dock inte ses som fullt utvecklad hos 

någon av respondenterna, då detta skulle kräva ett gemensamt arbete för all planering och 

utvärdering av skolans verksamhet och enskilda lektioner.
71

   

6.2 Samverkan – att ta ansvar utifrån den egna yrkesrollen 
 

”Man litar ju på varandra och att alla gör det man har kommit överens om”. 

 

Samverkan uppfattades här vara kopplat till lärare respektive elevassistenters yrkesroller och 

handlade om att förstå varandras arbetsuppgifter och om att förvänta sig att alla tar sitt ansvar.  

                                                
68 Takala, Marjatta (2007), s. 51.  
69 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161. Butt, Rosemary (2016), s. 995-1007. 
70 Butt, Rosemary (2016), s. 995-1007.  
71 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161. 
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Detta är även något som nämns av Cremin, Vincett och Thomas (2003, 2008) samt Mitchell 

(2015), vilka menar att samverkan är beroende av att hitta en balans mellan lärare och 

elevassistenters olika viljor och behov, att ta tillvara på varandras kompetenser samt att 

tydliggöra roller och ansvar i olika beslut.
72

 I samtliga intervjuer talades det här om lärarens 

pedagogiska ansvar, något som också stämmer med examensordningen för 

speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning och Jakobsson och Nilsson (2011) som 

lyfter fram speciallärarens ansvar att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet samt att 

identifiera och förebygga elevers svårigheter.
73

 Någon liknande examensordning finns inte för 

elevassistenter, vilket också märktes i de genomförda intervjuerna där varken lärare eller 

elevassistenter kunde ge en tydlig eller enhetlig bild av elevassistenters ansvar utifrån den 

egna yrkesrollen. Detta stärks även av Wallerstedt (2014) samt Jakobsson och Nilsson (2011) 

som menar att elevassistentens roll formas efter de elever som elevassistenten arbetar med och 

kan innehålla allt från praktiskt, fysiskt och socialt till pedagogiskt stöd.
74

 Enligt Gadler 

(2011) beror denna tvetydlighet kring roller på avsaknaden av utbildningskrav och direktiv i 

styrdokument, något som också skymtades i flera intervjuer med lärare.
75

 Det talades även om 

lärare som inte tog sitt ansvar att anpassa arbetsuppgifter efter elevernas förutsättningar eller 

som valde att endast arbeta med ”duktiga” elever, vilket påverkade elevassistenternas arbete 

och hur väl samarbetet fungerade. Enligt Takala (2007) och Giangreco (2013) riskerar detta 

att leda till ett överanvändande av elevassistenter, där elevassistenter upplever att de utför 

lärarens arbete till en lägre lön.
 76

 Samtidigt är det kanske svårt att tydligt utforma en nationell 

definition av vad som ingår i elevassistenters yrkesroll, något som också uppmärksammades i 

intervjuerna där elevassistenternas arbete inom olika skolformer och inriktningar kunde skilja 

sig åt. Det kanske snarare handlar om att utgå från den egna verksamheten och därigenom 

formulera vad som ingår i lärarens, elevassistenten och i det gemensamma ansvaret? 

Intressant att uppmärksamma är även tanken på att lärarens pedagogiska ansvar 

också uppfattades innebära att läraren är ledare över elevassistenterna. I flera intervjuer 

uttrycktes att elevassistenterna ”får vara med och tycka till”, ”går till läraren i vissa beslut”, 

”inte får sin röst hörd” samt att det är ”läraren som säger det sista ordet” för att ”läraren vet 

mest”. Tydliga uttalanden på detta var också ”Det är inte så mycket samarbete, läraren säger 

bara vad vi ska göra” och ”i mitt fall är ju jag ansvarig för deras jobb helt enkelt”, vilka 

                                                
72 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161. Mitchell, David (2015), s. 80-87.  
73Svensk författningssamling, (SF 2011:186). Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s. 240.   
74 Wallerstedt, Heléne (2014), s. 12. Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s. 240.   
75 Gadler, Ulla (2011), s. 120-135.  
76 Takala, Marjatta (2007), s. 55-56. Giangreco, Michael F. (2013), s.93-106.  
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också nämndes i samverkan – att vara delaktig. Det tycks således, undermedvetet, råda någon 

slags hierarki trots att flera av de intervjuade nämnde att något sådant inte förekommer samt 

att avsaknaden av detta ses som en förutsättning för en fungerande samverkan. Kanske är det 

så att en arbetsgrupp eller team behöver en ledare för att tydliggöra ansvarsområden eller för 

att garantera att alla kompetenser tas tillvara, men vems roll är egentligen detta? Är synen på 

läraren som ledare och elevassistenter som underordnade en kvarleva från förr och som ”sitter 

i väggarna” och hur påverkar det i sådana fall möjligheten att kunna samarbeta?  

6.3 Samverkan – att dela ett gemensamt synsätt  
 

”Man behöver inte alltid tycka lika, men man behöver mötas någonstans där mitt på vägen” 

 

Samverkan sågs här som ett delande av ett gemensamt synsätt, framförallt i fråga om 

förhållningsätt kring elever och synen på elevernas rätt till utbildning. Det handlade om att 

hitta gemensamma mål och olika vägar att nå dit samt att komma överrens och att våga prova 

varandras förlag. Enligt Mitchell utgör gemensamma mål en av förutsättningarna för en 

fungerande samverkan, samtidigt som olika synsätt försvårar samarbetet.
77

 Flera respondenter 

menade här att erfarenheter och adekvata kunskaper om elevgruppen och deras utbildning är 

viktigt för att kunna diskutera och för att nå denna samsyn, något som också styrks av Gadler 

(2011). Då det, återigen, inte finns några särskilda utbildningskrav eller riktlinjer för 

elevassistenter kan det dock även i fråga om samsyn uppstå svårigheter enligt Gadler 

(2011).
78

 I intervjuerna framträdde också Jakobsson och Nilssons (2011) tankar om oenighet i 

synen på eleverna, där lärare betonar kunskapsutveckling och elevassistenter välbefinnande.
79

 

Exempel på detta är lärarnas önskan om ett ökat intresse för pedagogiskt arbete från 

elevassistenternas sida, och elevassistenternas önskan om förståelse för rimliga krav och 

elevers uthållighet från lärarnas sida. I denna diskussion kan också Berténs (2007) kritik kring 

särskolans fostran och förberedelse inför vuxenlivet i kontrast till kunskapsutmaningar 

skymtas.
80

  

I frågan om samsyn nämndes också en öppen kommunikation, något som enligt 

Takala (2007) är essentiellt för nära samarbete mellan lärare och elevassistenter.
81

 Enligt 

Cremin, Vincett och Thomas (2008) är kommunikationen och individens förmåga att kunna 

                                                
77 Mitchell, David (2015), s. 80-87.  
78 Gadler, Ulla (2011), s. 120-135.   
79 Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s. 263.  
80 Bertén, Diana (2007), s. 180-181.  
81 Takala, Marjatta (2007), s. 50.  
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kommunicera den viktigaste förutsättningen och enligt Mitchell (2015) den största 

svårigheten i samverkan, något som också bekräftades av samtliga respondenter.
82

 I 

intervjuerna talades det även om att olika åsikter för verksamhetens utveckling framåt, bland 

annat utifrån citatet ”det är inte bra om man tänker lika hela tiden för då händer det ingenting 

i gruppen”. Kratz, Locke, Piotrowski, Ouellette, Xie, Stahmer och Mandell (2015) uttrycker i 

detta att samverkan kan bidra till ökad förmåga att genomföra förändringar.
83

 Även Cremin, 

Vincett och Thomas (2008) tankar om ett reflekterande och problemlösande förhållningssätt, 

samt att hitta en balans mellan lärare och elevassistenters viljor och behov kan återigen vara 

tillämpningsbara.
84

  

6.4 Samverkan – att hitta en personkemi och kontinuitet i gruppen  

”Samarbetet emellan är ju ofta utan ord, vi har jobbat ett tag ihop och vet lite vad som 

förväntas av varandra”. 

 

Samverkan sågs här vara nära relaterat till personkemin och den tid som lärare och 

elevassistenter arbetat tillsammans och fått till att lära känna varandra. Flera respondenter 

beskrev att en fungerande samverkan inte kräver några ord, utan här har lärare och 

elevassistenter lärt sig att känna av varandras kroppsspråk och mimik. De beskrev också att 

trivsel, glädje, humor och skratt präglade samarbetet. Mitchell (2015) menar att samverkan 

försvåras av olika personligheter, men Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary 

(2003, 2008) lyfter också fram att gruppen behöver få möjlighet att arbeta sig samman under 

en längre tid för att sedan kunna växa tillsammans och hitta sin respektive roller och 

ansvarsområden.
85

 Några respondenter menade att samverkan underlättas om det finns 

möjligheter för personalen att träffas utanför arbetstid, medan andra menade att denna 

förståelse för varandra kan hittas inom verksamheten. Detta är dock inget som vare sig 

bekräftas eller dementeras av den tidigare forskningen. Flera av respondenterna talade även 

om ledningens betydelse av att hitta personal som har adekvata kunskaper och erfarenheter 

och som trivs med att arbeta tillsammans med andra, med elevgruppen och med de uppgifter 

                                                
82 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161. Mitchell, David (2015), s. 80-87.  
83 Kratz E, Hilary, Locke, Jill, Piotrowski, Zinnia, Ouellette R, Rachel, Ming, Xie, Stahmer C, Aubyn och 

Mandell S, David (2015), s. 329-338.  
84 Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, Hilary, Thomas Gary och Vincett, 

Karen (2003), s. 154-161.  
85 Mitchell, David (2015), s. 80-87. Cremin, Hilary, Vincett, Karen och Thomas, Gary (2008), s. 83-87. Cremin, 

Hilary, Thomas Gary och Vincett, Karen (2003), s. 154-161. 
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som ingår i yrket, något som också bekräftas av Mitchell (2015).
86

 Utifrån diskussionen om 

olika kunskaper, erfarenheter och riktlinjer i styrdokument samt otydlighet kring roller och 

ansvarsområden kanske kontinuitet och personalsammansättning har en extra viktig betydelse 

i samverkan mellan lärare och elevassistenter? Beskrivningskategorierna att ta ansvar utifrån 

den egna yrkesrollen och att dela ett gemensamt synsätt torde därmed påverka samt påverkas 

av att hitta en personkemi och kontinuitet i gruppen.  

6.5 Samverkan – att motivera till utveckling och lärande 
 

”Är det ett bra klimat där så speglar det av sig på dom också … då blir dom också mer med 

och mer motiverade” 

 

Samverkan sågs här som motivationsskapande och som ett sätt att kunna ge alla elever stöd 

och möjligheter att utvecklas utifrån sin nivå. I detta framträdde likheter, snarare än olikheter 

eller variationer mellan respondenternas syn på hur samverkan kan påverka elevers utveckling 

och lärande.  Här finns tydliga kopplingar till det sociokulturella perspektivet och lärande i 

samspel med andra, yttre och inre motivation och Mitchells (2015) beskrivningar av 

klassrumsklimat.
87

 Respondenterna menade att lärare och elevassistenter kan komplettera 

varandra och skapa en helhetssyn kring eleverna, vilket enligt Mitchell (2015) samt Kratz, 

Locke, Piotrowski, Ouellette, Xie, Stahmer och Mandell (2015) har en positiv inverkan på 

lärandet.
88

 Här blir också det sociokulturella perspektivet, vilket Säljö (2000) talade om, 

tydligt. I interaktionen mellan lärare och elevassistenter kan nya resurser och ett nytt lärande 

skapas och föras vidare, vilket då också gynnar eleverna.
89

  I och med att det är fler personal i 

klassrummet samtidigt möjliggörs det också för lärare och elevassistenter att ge fler elever 

stöd och anpassningar utifrån behov, förutsättningar och kunskapsnivå, något som är positivt 

utifrån tanken om inkludering. Detta stämmer även väl överrens med Jakobsson och Nilssons 

(2011) samt Swärd och Florins (2011) tankar om inkludering och undervisning i särskolan.
90

 

Det ”bra klimat” mellan lärare och elevassistenter som ”speglar av sig” på eleverna kan här 

jämföras med yttre motivation, där lärare och elevassistenter i form av yttre motivation 

                                                
86 Mitchell, David (2015), s. 80-87. 
87 Imsen, Gunn (2006), s. 567-569. 458, 478. Säljö, Roger (2000), s.105. Dysthe, Olga (2003), s. 31. Mitchell, 

David (2015), s. 80-87. 
88 Mitchell, David (2015), s. 80-87. Kratz  E, Hilary, Locke, Jill, Piotrowski, Zinnia, Ouellette R, Rachel, Ming, 

Xie, Stahmer C, Aubyn och Mandell S, David (2015), s. 329-338.  
89 Säljö, Roger (2000),, s.20-23. 
90 Swärd, Ann-Katrin och Florin, Katarina (2011), s. 79. Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger (2011), s. 279-

291.  
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påverkar elevernas aktivitet under lektionerna. Huruvida lärare och elevassistenter också 

påverkar elevernas inre motivation kräver dock vidare undersökningar.
91

 Det sociala klimatet, 

med trivsel, glädje, skratt och humor som beskrevs i att hitta en personkemi och en kontinuitet 

i gruppen utgör också, enligt Mitchell (2015), en essentiell faktor i elevernas lärandeprocess. 

Klassrumsklimatet ska präglas av sammanhållning och stödjande relationer och där alla, 

inklusive elever, lärare och elevassistenter, arbetar tillsammans för att öka lärandet och här 

stämmer respondenternas tankar om arbetet i team väl in. Klassrumsklimatet påverkas också 

av organiseringen av undervisningen och Skolinspektionen (2010) samt Jakobsson och 

Nilsson (2011) poängterar den enskilda lärarens betydelse, utformningen av undervisningen 

samt skolans organisation som viktiga artefakter för framgång i undervisningen.
92

 Här 

återkommer beskrivningarna om lärare som inte anpassade undervisningen efter elevernas 

förutsättningar, om elevassistenter som fick anpassa i stunden eller utföra uppgifter åt 

eleverna, om lärare som endast arbetade med ”duktiga” elever och om bristfällig information 

och förberedelse från lärare till elevassistent inför lektioner. Enligt Gadler (2011) och Curby, 

Boyer, Edwards, samt Chavez (2012) bör det pedagogiska ansvaret inte överlåtas till 

elevassistenter då det kan få negativa effekter på elevers lärande och därför bör skolor, enligt 

Giangreco (2013), se över hur elevassistenter används och hur beslut kring detta tas.
93

 

Återigen blir det här tydligt att flera av beskrivningskategorierna påverkar varandra, och att 

samverkan i slutändan handlar om att värna om elevers rätt till utveckling och lärande för 

såväl lärare som elevassistenter.  

 

  

                                                
91 Imsen, Gunn (2006), s. 567-569. 458, 478. 
92 Mitchell, David (2015), s.80-87. Skolinspektionen (2010), s. 7-15. Jakobsson, Inga-Lill och Nilsson, Inger 

(2011), s. 279-291.  
93 Gadler, Ulla (2011), s. 120-135. Curby, Timothy, Boyer, Caroline, Edwards, Taylor och Chavez, Catharine 

(2012), s. 640-653. Giangreco, Michael F. (2013), s. 93-106. 
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7 Slutsatser och avslutande reflektioner  

I detta avslutande kapitel redovisas studiens generella slutsatser utifrån de presenterade 

beskrivningskategorierna och här görs ett försök till att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Det förs även en diskussion kring arbetet med studien och dess trovärdighet, 

tillämpning och kunskapsbidrag, samt ges förslag på vidare forskning.  

7.1 Uppfattningar av samverkan – några generella slutsatser  

I arbetet med denna studie, i de genomförda intervjuerna och i analysen som presenterades 

utifrån de fem beskrivningskategorierna samverkan – att vara delaktig, samverkan – att ta 

ansvar utifrån den egna yrkesrollen, samverkan – att dela ett gemensamt synsätt, samverkan 

– att hitta en personkemi och kontinuitet i gruppen och samverkan – att motivera till 

utveckling och lärande blev det tydligt att samverkan mellan lärare och elevassistenter 

uppfattades som betydelsefullt. En fungerande samverkan ansågs skapa trivsel på 

arbetsplatsen, samtidigt som den ansågs kunna gynna elevers utveckling och lärande. 

Samverkan sågs som motivationsskapande, men den kunde också bidra till att olika 

kompetenser kompletterade varandra i syfte att stödja elever utifrån deras olika behov och 

förutsättningar. Det tycktes finnas en teoretisk enighet kring hur samverkan ska yttra sig, 

framförallt i form av att alla ska känna delaktighet på arbetsplatsen och i de diskussioner som 

rör verksamheten och elevgruppen. Vissa nämnde här ordet team. Hur arbetet såg ut rent 

praktiskt skiljde sig dock åt, och här fanns beskrivningar av lärare och elevassistenter som 

varvade mellan att arbeta med olika elever och elevassistenter som hade ett uttalat riktat stöd 

mot vissa elever med undervisning i klassrummet eller i ett angränsat rum. Gemensamt för 

alla var däremot att läraren sågs som den pedagogiska ledaren och som ansvarig för 

planeringsarbetet. I vissa fall visade det sig dock att läraren inte uppfattades anpassa 

undervisningen efter elevernas förutsättningar, vilket gjorde att elevassistenter fick genomföra 

anpassningar i stunden alternativt utföra uppgifter åt elever. Huruvida läraren haft en 

pedagogisk tanke i detta som inte tydliggjorts är dock oklart, även om flera respondenter 

menade att det här finns ett behov av att förbättra informationen till elevassistenter inför 

lektioner. Här blev det också möjligt att fråga sig hur elevers utveckling och lärande kan 

påverkas av att avskiljas från det sociala samspelet i klassrummet och av att undervisas av 

personal utan adekvat utbildning. Vad som specifikt ingick i elevassistenternas ansvar samt 

vad som var lärarnas och elevassistenternas gemensamma ansvar var dock oklart. Det visade 

sig också vara oklart om läraren bör eller ska ses som ledare i teamarbetet, även om flera 
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intervjuer pekade på att ett sådant tankesätt rådde i flera verksamheter. För vissa 

elevassistenter innebar detta en motsättning i synen på delaktighet då de upplevde att deras 

åsikter inte var lika mycket värda. I detta uppstod också diskussionen om otydliga roller och 

kopplingen till den brist på utbildningskrav och direktiv i styrdokument kring vad som ingår i 

elevassistentens yrkesroll, vilket även kunde leda till svårigheter i att hitta en samsyn. Här 

fick istället kontinuiteten i personalgruppen, personkemin och ledningens förmåga att hitta 

personer som trivs med att arbeta tillsammans en särskild betydelse. När gruppen gavs tid till 

att arbeta sig samman fanns också möjligheten att finna de roller, ansvarsområden och den 

samsyn kring förhållningssätt och verksamhetens arbete och mål som en fungerande 

samverkan förutsatte. Detta bettydde dock inte att personalen behövde tycka lika i alla frågor, 

utan att olikheter snarare kunde verka utmanande och utvecklande för verksamheten. För att 

detta skulle kunna fungera krävdes däremot en öppen kommunikation, att våga prova 

varandras förslag, att arbeta efter överrenskomna beslut och att därigenom formulera vad som 

ingår i lärarens, elevassistentens och i det gemensamma ansvaret. 

7.2 Behovet av vidare forskning  

I arbetet med denna studie har det kontinuerligt uppkommit nya frågor och tankar. Bland 

lärare, elevassistenter och övrig personal på de skolor som jag besökt, men också på min egen 

arbetsplats och bland studiekamrater har jag funnit ett intresse för denna fråga och detta 

undersökningsområde. Det har uttrycks ett behov och en önskan om att få arbeta vidare med 

studien i den praktiska verksamheten och som blivande speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning ser även jag teamarbetet som viktigt för skolans, elevernas och för den 

pedagogiska verksamhetens utveckling. I ett försök att knyta forskning och verksamhet 

närmare varandra har jag därför utformat ett antal diskussionsfrågor (se bilaga 3) som kan 

användas som underlag för utvecklingsarbete. Frågorna kan också ses som ett första steg i den 

vidare forskningen.  

 

Förslag på vidare forskningsområden är:  

 

o Roller och ansvarsområden. Vad är lärarnas ansvar? Vad är elevassistenternas ansvar? 

Och vad är det gemensamma ansvaret?  

o Användande av elevassistentresursen. Hur används elevassistentresursen och vem tar 

beslut kring denna? Hur kan resursen effektiviseras och vilken betydelse har ledningen 

i detta?  
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o Kontinuitet och grupprocesser. Hur påverkar personalomsättning förmågan att 

samverka och hur kan detta inverka på elevers utveckling och lärande? 

o Synen på utveckling och lärande. Finns det en skillnad i synen på utveckling och 

lärande mellan lärare och elevassistenter, eller mellan olika skolformer/inriktningar 

inom grund- och gymnasiesärskolan? Hur påverkar i sådana fall detta verksamhetens 

arbete?  

o Ledare i undervisning i samverkan. Vem leder arbetet i ett team och finns det ett 

behov av en ledare? Vilken funktion fyller denna ledare och är det ett uttalat 

ledarskap?  

7.3 Studiens tillförlitlighet och användbarhet 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare och elevassistenter inom grund- och 

gymnasiesärskolan beskriver och uppfattar samverkan med varandra samt vilka 

förutsättningar de uppfattar gynna samverkan. Syftet var också att undersöka vilka 

uppfattningar som finns kring samverkans påverkan på elevers utveckling och lärande bland 

lärare och elevassistenter. Detta genomfördes utifrån en induktiv ansats och en kvalitativ 

metod med semistrukturerade intervjuer, för att sedan i analysen av det empiriska materialet 

inspireras av en fenomenografisk ansats. Det var således inte min avsikt att ge ett enkelt eller 

tydligt svar på hur lärare och elevassistenter kan samverka, utan att försöka förstå, 

problematisera och visa på en variation av uppfattningar kring samverkan. Detta framgår 

tydligt i de fem beskrivningskategorierna. Den kvalitativa metoden, där både lärare och 

elevassistenter intervjuades och där frågorna var öppet formulerade gav mig insikt i de olika 

yrkesgruppernas perspektiv, något jag tror har gynnat studiens tillförlitlighet och min 

möjlighet till uttömmande svar. Utifrån detta bedömer jag även att studiens syfte har uppnåtts. 

Att det är fler lärare än elevassistenter som intervjuats, fem respektive fyra, är endast slump 

och ett resultat av en inställd elevassistentintervju. Detta, tillsammans med det faktum att jag 

själv arbetar som lärare i en liknande konstellation som de intervjuade, bör dock beaktas av 

läsaren. Trots att jag försökt förhålla mig objektivt, varit öppen med mina tidigare 

erfarenheter och studiens syfte samt intervjuat personer på, för mig, obekanta skolor, vill jag 

poängtera att det som framskrivits i resultatet och analysen är mina tolkningar. Även valet av 

analysansats kan diskuteras och här ser jag en möjlighet att jag även kunde ha en genomfört 

en tematisk analys. Kanske är mitt empiriska material och mina beskrivningskategorier inte 

tillräckligt omfattande för en fenomenografisk analys? Kanske finns det andra sätt att 

kategorisera för att få mer jämnstora kategorier? Samtidigt anser jag att de utformade 
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beskrivningskategorierna på ett strukturerat sätt belyser, tydliggör och problematiserar olika 

uppfattningar kring samverkan. Det bör poängteras att beskrivningskategorierna inte 

representerar olika respondenter. Det är snarare så att respondenterna återfinns inom flera av 

de olika beskrivningskategorierna, något som återigen tyder på att samverkan är en komplex 

process utan enkla lösningar. 

 Studiens unika bidrag och kunskapsbidrag till det specialpedagogiska 

forskningsfältet bör således betraktas utifrån de fem beskrivningskategorierna; samverkan – 

att vara delaktig, samverkan – att ta ansvar utifrån den egna yrkesrollen, samverkan – att 

dela ett gemensamt synsätt, samverkan – att hitta en personkemi och kontinuitet i gruppen 

och samverkan – att motivera till utveckling och lärande där olika samarbetsformer, 

förutsättningar, svårigheter och effekter av samverkan lyfts fram. Dessa kunskaper kan bidra 

till att samverkan mellan lärare och elevassistenter uppmärksammas och utvecklas, såväl 

inom forskning som inom särskolans verksamheter. Studien fyller därmed en viktig funktion 

för verksamma forskare och studenter, lärare, speciallärare och elevassistenter men också för 

andra beslutsfattande yrkeskategorier inom särskolan. I och med utformande av 

diskussionsfrågor (bilaga 3) där studiens uppmärksammade förutsättning och svårigheter i 

samverkan är framträdande kan också studien utgöra ett särskilt yrkesrelevant bidrag till 

blivande eller verksamma speciallärare inom grund- och gymnasiesärskolan vars uppdrag är 

att leda utvecklingen av det pedagogiska arbetet.
94

 Samverkan kan här få diskuteras och 

problematiseras inom våra praktiska verksamheter, både för att den ska kunna förtydligas och 

utvecklas men också för att den ska kunna gynna våra elevers utveckling och lärande.  

 

  

                                                
94Svensk författningssamling (SF 2011:186).  
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Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej! 

Jag, Gabriella Norrbin, läser nu min sista termin på speciallärarprogrammet inriktning 

utvecklingsstörning vid Linköpings Universitet och det har blivit dags för att skriva den 

avslutande uppsatsen. Här skulle jag behöva Er hjälp!  

Uppsatsen kommer att handla om samverkan mellan lärare och elevassistenter inom grund- 

och gymnasiesärskolan, ett ämne som är föga uppmärksammat inom svensk forskning men 

som samtidigt förväntas fungera dagligen. Jag är intresserad av hur samverkan kan yttra sig 

och hur lärare respektive elevassistenter uppfattar samverkan. För att kunna genomföra detta 

behöver jag intervjua lärare och elevassistenter och jag beräknar att varje intervju tar ca.30 

minuter.  

Är detta något som Ni skulle kunna tänkas vara intresserade av? Det är självfallet frivilligt att 

delta och alla uppgifter kommer att behandlas anonymt. Uppsatsen kommer att användas i 

studiesyfte och sedan publiceras på Linköpings Universitets digitala databas.  

Hör gärna av er om ni har fler frågor, om ni är intresserade eller om ni inte har möjlighet att 

delta. Gärna så snart som möjligt!  

Tack på förhand!   

Vänliga Hälsningar, 

Gabriella Norrbin  

Student, Speciallärarprogrammet inriktning utvecklingsstörning, Linköpings Universitet 

Lärare, Berzeliusskolans gymnasiesärskola, Linköping  

gabriella.norrbin@linkoping.se    
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Bilaga 2. Intervjuguide   
 

Intervjuguide om samverkan mellan lärare och elevassistenter 
 

Inledning 

- Berätta om studiens syfte, forskningsetik och ljudupptagning.  

- Bakgrundsfrågor kring respondentens arbete, yrkestitel, arbetsuppgifter, antal år i 

yrket och på skolan, nuvarande personal- och elevkonstellationer, utbildning och 

tidigare erfarenheter (t.ex. erfarenhet av arbete med elevassistenter, hur många lärare 

och elevassistenter som arbetar i klassrummet tillsammans i dagsläget och antalet 

elever). 

Huvudfrågor 

1. Hur skulle du beskriva samverkan mellan lärare och elevassistent i den klass och i det 

klassrum som du arbetar i idag?  

2. Har du tidigare erfarenheter av samverkan och har det i sådana fall skiljt sig åt från 

den samverkan som finns idag?  

3. Hur skulle du beskriva en god samverkan?  

4. Vad är viktigt för att samverkan ska fungera? 

5. Finns det några vinster med samverkan? Behövs samverkan? 

6. Finns det några nackdelar eller svårigheter i samverkan mellan lärare och 

elevassistenter?  

7. Kan elevers utveckling och lärande gynnas av samverkan mellan lärare och 

elevassistenter? I sådana fall hur? 

8. Är det något du vill tillägga som inte framkommit under intervjun, men som tillhör 

ämnet samverkan mellan lärare och elevassistenter?  

Avslutning 

- Sammanfattning av intervjun och svaren – har respondenten uppfattats korrekt?  

- Tacka för medverkan och ge kontaktuppgifter till respondenter.  
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Bilaga 3. Diskussionsfrågor till arbetsplatsen  
 

1. Hur samverkar lärare och elevassistenter på vår arbetsplats idag? 

2. Vilka mål arbetar vi mot? Och hur ser vi på våra elever i detta?  

3. Hur tar vi tillvara på varandras kompetenser? 

4. Vad är lärarnas ansvar, vad är elevassistenternas ansvar och vad är vårt gemensamma 

ansvar?  

5. Hur fungerar kommunikationen mellan lärare och elevassistenter? Skulle den kunna 

förbättras och i sådana fall hur? 

6. Är lärare och elevassistenter lika delaktiga i verksamhetens arbete? Hur märks detta i 

sådana fall och hur skulle det kunna förbättras?  

7. Hur ser vi på varandras olikheter och att tänka olika i frågor som rör verksamheten? 

8. Hur löser vi eventuella konflikter eller förändringar i gruppen? 

9. Finns det en uttalad eller dold hierarki på arbetsplatsen? Hur märks denna i sådana 

fall? 

10. Vad behöver vi arbeta med för att bli ett bättre och fungerande team? 

11. Vilket stöd behöver vi för att förbättra vårt teamarbete?  

 


