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Sammanfattning  
Elevassistans är en av stödåtgärderna som kan aktiveras för elever i behov av särskilt stöd. Skolans rektor har 
genom sin tolkning av styrdokumenten stort inflytande över om elevassistenter anställs i den lokala 
skolverksamheten. 
Syftet med uppsatsen är att ge en situerad bild av elevassistenter som social praktik. Detta görs genom att 
belysa anledningar och förutsättningar som påverkar utformandet av det lokala elevassistentuppdraget. 
Dataunderlaget bygger på kvalitativa intervjuer med sju rektorer på olika kommunala grundskolor inom 
samma län. De transkriberade intervjuarna har senare bearbetats genom en tillämpning av kvalitativ 
innehållsanalys. För ytterligare perspektiv förankras uppsatsens begreppsvärld inom ett sociokulturellt 
kunskapsperspektiv sammanfört med en tillämpning av multimodal designteori. Den tes som skapar riktning i 
den teoretiska undersökningen är att utforska plan, situerad handling och diskrepansen däremellan. 
Resultatet visar en variation på hur elevassistenter får plats i organisationen och vilket syfte elevassistans får 
som stödåtgärd. Två olika anställningsförfaranden för elevassistenter identifieras som påverkar hur 
elevassistans organiseras. Rektorernas beslut om elevassistans baseras bland annat på tolkningar av lokala 
förutsättningar, som tillgång till alternativ kompetens samt konstruktiva attityder kring elever i behov av 
särskilt stöd. 
Rektorn tillsammans med elevhälsoteamet har enligt styrdokumenten och resultatet stort inflytande över 
särskilt stöd. Det lokala elevassistentuppdraget skräddarsys efter skolorganisationens tillfälliga behov och 
formas ytterligare av hur olika aktörer tolkar stödåtgärden. Elevassistentuppdraget blir som en brygga mellan 
normalitet och avvikelse. 
Elevassistenterna som har fått tillsvidareanställning beskrivs som skickliga. Deras erfarenhetsbaserade 
spetskompetens samt konstruktiva attityd gentemot elever i behov av särskilt stöd är eftertraktad hos 
skolorganisationerna. Elevassistans som stödåtgärd kan samtidigt strukturellt bidra till att negativa strukturer 
kring elever i behov av särskilt stöd förstärks. Däribland kan elevassistans som stödåtgärd ses som en tydlig 
markör för vilka elevers stödbehov som den lokala skolorganisationen har svårt att tillgodose. 
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Inledning 
Tillgång till elevassistans är en stödinsats som används i den svenska skolan för elever som anses 

vara i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014A, s. 37). Elevassistans kan ses som en omfattande 

stödåtgärd som ska tilldelas restriktivt efter noggrant övervägande (Skolverket, 2014A, s. 10ff). 

Beslut om att anställa elevassistenter tas enligt styrdokumenten huvudsakligen av 

skolverksamhetens rektor (Göransson, G. Lindqvist1 & Nilholm, 2015B, s. 289f). Som stöd i 

beslutsprocessen ska rektorn organisera ett multiprofessionellt elevhälsoteam som ska hjälpa till att 

bereda, utforma och utvärdera det särskilda stödet (Skolverket, 2013A, s. 2f). 

Hur särskilt stöd har organiserats utifrån styrdokumenten har problematiserats i forskning med 

både fokus på plan och genomförande. Forskning har uppmärksammat brister i styrdokumentens 

design (ex. Asp-Onsjö, 2006, s. 73ff; Brodin & Lindstrand, 2007, s. 134ff; Göransson, Nilholm & 

Karlsson, 2011, s. 545ff; Isaksson, 2009, s. 28ff) och i hur planen genomförs lokalt av skolaktörerna 

(ex. Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f; Giota & Emanuelsson, 2011, s. 95ff; Karlsson, 2007, s. 164ff; 

Severinsson, 2010, s. 173f). Genomförandet påverkas inte enbart av styrdokumentens design, utan 

även av en stor mängd omständigheter som präglar det mänskliga samspelet (Säljö, 2011, s. 68ff). 

Tillämpningen blir därmed situationsbestämd eller ”för att använda en anglicism – situerat och 

relativt till sammanhanget” (Säljö, 2011, s. 74). 

Elever med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och elever med olika identifierade 

beteendesvårigheter har under de senaste decennierna blivit en ökad målgrupp för omfattande 

stödinsatser i skolan (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 142f; Gadler, 2011, s. 128; Giota & 

Emanuelsson, 2011, s. 97; Karlsudd, 2011, s. 11). För att möta det ökade stödbehovet i elevgruppen 

efterfrågas i olika statliga utredningar mer utbildad specialpedagogisk kompetens (SFS 2010:800, 

kap. 2, 25 §; Skolverket, 2013A, s. 2f). Det är svårt för skolverksamheterna att anpassa sig till detta 

då det är brist på utbildade lärare, speciallärare och specialpedagoger (Skolverket, 2015B, s. 1ff; s. 

64ff). 

Det finns enligt uppgifterna ovan en motsägelse mellan elevassistans som stödåtgärd och den 

eftersökta formella specialpedagogiska kompetensen. Om elever i behov av särskilt stöd i första 

hand möts av skolans minst utbildade aktörer i form av elevassistenter kan elevernas måluppfyllelse 

riskeras (Gadler, 2011, s. 135; Skolverket, 2014B, s. 67). Samtidigt har flera studier 

uppmärksammat den positiva betydelsen av elevassistenter för vissa elever under vissa 

omständigheter (Alexandersson, SPSM, 2014, s. 49f; Gadler, 2011, s. 43ff; Heimdahl Mattson, 

SPSM, 2008, s. 29ff; Severinsson, 2010, s. 215ff; Takala, 2007, s. 50ff).  

                                                           
1 Förnamnsinitial används innan efternamnet Lindqvist då uppsatsen innehåller referenser till två författare med 
samma efternamn: G. Lindqvist (ex. G. Lindqvist & Nilholm, 2013; 2014; Göransson, G. Lindqvist & Nilholm, 2015B) och 
P. Lindqvist (P. Lindqvist & Nordänger, 2007). 
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Elever som anses vara i behov av särskilt stöd kommer förkortas till EIBASS då ordföljden 

förekommer frekvent i uppsatsen. EIBASS kan syfta på elever i behov av särskilt stöd som grupp 

och även på enskilda individer. Sammanhanget som EIBASS används klargör om det syftar på 

grupp eller individ när detta har relevans. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att ge en situerad bild av elevassistenter som social praktik. Detta görs 

genom att belysa anledningar och förutsättningar som påverkar utformandet av det lokala 

elevassistentuppdraget.  

Uppsatsens begreppsvärld är förankrat i ett sociokulturellt kunskapsperspektiv sammanfört med 

en tillämpning av designteori. Den tes som skapar riktning i uppsatsen är skillnaden mellan plan och 

situerad handling, samt diskrepansen däremellan. 

Rektorer i kommunala grundskolor är uppsatsens respondentgrupp. De ses som nyckelaktörer i 

transformationen av hur styrdokumenten ska forma den lokala skolorganisationen. Rektorerna 

möjliggör därför elevassistenters plats i skolan genom sina tolkningar och beslut. Som 

nyckelaktörer har rektorerna starkt designinflytande över elevassistentens uppdrag inom den lokala 

skolenheten och har stor påverkan på vidden av elevassistenternas handlingsutrymme. 

Frågeställningar 
 Hur får elevassistenterna sin plats i skolorganisationen? 

 Vilket stödbehov möter elevassistenterna hos EIBASS? 

 Hur organiserar och upprätthåller skolorna elevassistans som särskilt stöd? 

 Hur kan elevassistans ses med inkluderingsperspektiv? 

 Vad har elevassistenterna för anställningar och kompetenser? 

I resultatet används frågeställningarna för att belysa valet av elevassistans som stödinsats genom de 

medverkande rektorernas utsagor. För att placera resultatet i ett vidare sammanhang jämförs 

innehållet med tidigare forskning i diskussionsavsnittet. I den teoretiska analysen används teoretiskt 

förankrade begrepp för att vidareutveckla resultatet och resultatdiskussionen. Denna bearbetning 

skapar slutligen argument för uppsatsens slutsatser som följer frågeställningarnas disposition. 

Bakgrund 

Historisk tillbakablick 
Det har alltid funnits elever som definierats som tillräckligt avvikande för att inte ha en självklar 

plats i den ordinarie skolverksamheten (Hjörne & Säljö, 2012, s. 1). Olika metoder och praktiker 

har utvecklats för att möta dessa elevgrupper och metoderna har färgats av tidsandan. I följande 
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delkapitel presenteras utvalda förändringar som har påverkat elever i behov av särskilt stöd och 

elevassistenter.  

Individperspektivet på skolsvårigheter har sedan tidig svensk skolhistoria präglat synen på 

EIBASS (Ahlberg, 2007, s. 86; Hjörne & Säljö, 2012, s. 1ff). Olika förklaringsmodeller har använts 

för att identifiera barn som undervisats utanför ordinarie undervisning (Ahlberg, 2007, s. 86; Hjörne 

& Säljö, 2012, s. 1ff; Severinsson, 2010, s. 20ff). Under 1920-talet blev en medicinsk förklaring 

vanlig först genom intelligenstester och senare även genom att kategorisera avvikande beteende 

som psykiatriska beteendestörningar (Ahlberg, 2007, s. 86; Hjörne & Säljö, 2013, s. 40ff). 

Omfattningen av särskiljningarna har minskat under skolhistorian där konceptet med en skola 

för alla gradvis innefattat fler grupper, vilket skapat en skola med växande ansvar för dessa elever 

(Ahlberg, 2007, s. 87; Severinsson, 2010, s. 20ff). Grundskolans styrdokument har samtidigt alltid 

lämnat ett visst utrymme för fortsatta särskiljningar (Hjörne & Säljö, 2013, s. 54ff; Lgr 80, s. 57; 

SFS 1994:1194, kap. 5, 5 §; SFS 2010:800, kap. 3, 11 §; kap. 10, 35 §; Skolverket, 2014B, s. 13; 

SOU 1974:53, s. 56ff). 

I undervisningsplanen från 1955 blev specialundervisning lag och utbildningen skulle 

individanpassas till förmån för att motverka skolsvårigheter (Karlsson, 2007, s. 11). Den senare 

grundskolereformen som mynnade ut i LGR62 gjorde att fler elever gick i den gemensamma 

skolan. Kunskapskraven var högre i den nya skolformen i jämförelse med folkskolan, vilket fick 

effekten att fler elever inte ansågs nå den eftersträvade minimumnivån (Nilholm & Göransson, 

SPSM, 2013, s. 21). För att möta det nya stödbehovet utvecklades olika metoder och 

specialpedagogik som begrepp etablerades (Tinglev, 2014, s. 6f). Sedan dess har brist på 

specialpedagogisk kompetens varit ett återkommande tema i olika statliga utredningar (Prop. 

1988/1989:4, s. 77ff; s. 80ff; Skolverket, 2006, s. 66; Skolverket, 2015E, s. 5ff; SOU 1974:53, s. 

58ff; SOU 1979:82, s. 42; 60f; SOU 1999:63, s. 8f; SPSM, 2008, s. 29; Tinglev, Skolverket, 2014, 

s. 6). 

De första elevassistenterna anställdes i Sverige under 1960-talet för att möta stödbehovet hos 

elever med fysiska funktionsnedsättningar (Gadler, 2011, s. 125). Elevassistenterna var praktiskt 

stöd vid förflyttningar och hygien, men skulle även exempelvis läsa eller skriva åt vissa av dessa 

elever (Gadler, 2011, s. 125). 

Med internationella förlagor började den svenska skolan mot slutet av 1960-talet 

uppmärksamma att mötet med skolmiljön skulle kunna vara en av anledningarna till oönskat 

beteende (Hjörne & Säljö, 2013, s. 51f; Karlsson, 2007, s. 11f). Många skolforskare 

uppmärksammar den senare SIA-utredningen som en avgörande undersökning för skolans fortsatta 

riktning (se exempelvis: Ahlberg, 2007, s. 86; Göransson et al., 2011, s. 542; Isaksson, 2009, s. 15f; 

Ärlestig, 2008, s. 25). Isaksson (2007, s. 15) beskriver att SIA-utredningen var radikal och att i 
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”denna utredning talades inte om elever med skolsvårigheter utan om en skola med 

undervisningssvårigheter, vilket innebar att skolan inte var anpassad att möta elevers olikheter”. I 

SIA-utredningen benämndes åtgärdsprogram och tilldelning av tidsbegränsad särskild 

undervisningsgrupp efter rektorsbeslut (SOU 1974:53, s. 56ff). I utredningen uppmärksammades 

även risken för att skolmisslyckande skulle kunna befästas i elevers identitet (SOU 1974:53, s. 56f). 

Utredningen kritiserar tidigare specialundervisning och lärarkårens specialpedagogiska kompetens 

(SOU 1974:53, s. 58ff). I SIA-utredningen fanns det dock elevgrupper som i undantagsfall kunde 

ursäktas från ordinarie undervisning: elever med ”påtagliga fysiska handikapp” och ”de elever som 

f. n. är placerade i hjälp- eller observationsklass (elever med uttalade skolsvårigheter)” (SOU 

1974:53, s. 59) samt de elever som riskerade att störa andra för mycket (SOU 1974:53, s. 60). 

I samband med den nästföljande decenniernas avinstitutionalisering av särskilda verksamheter 

för fler elever med identifierat stödbehov blev yrkesrollen som elevassistent vanligare (Gadler, 

2011, s. 128). Även andra former av stödinsatser inom den ordinarie grundskolan ökade (Heimdahl 

Mattson, SPSM, 2006, s. 10).  

År 1978 gjordes en större statlig granskning av elevassistans. I denna framgick att ”[p]lan för 

assistansens utformning utarbetas av rektor i samråd med klasslärare/klassföreståndare, 

skolsköterska och skolläkare eller helst den läkare som svarar för elevens medicinska behandling 

samt elevens föräldrar. […] Assistansen skall vara en hjälp till självhjälp och får inte bli ett 

överbeskydd. Det skall i stället stimulera elevens självständighet och minska hans beroende av 

föräldrars och andra människors stöd.” (SOU 1979:82, s. 36). Omsorgsuppdraget började ersättas 

med ett ökande pedagogiskt uppdrag (SOU 1979:82, s. 38ff). En grupp elever som 

uppmärksammades som i stort behov av elevassistans var elever med lättare rörelsehinder och 

identifierade beteendeproblem – för dessa fick elevassistenter ofta överta hela ansvaret för 

skoldagen (SOU 1979:82, s. 42). Enligt rapporten användes elevassistans i brist på kunskap om 

elevgrupperna och därför skulle helst andra anpassningar prövas först (SOU 1979:82, s. 42; 60f). 

Elevassistenterna beskrevs som outbildade. Det blev dessutom vanligare att elevassistenter var 

yngre samt hade korta anställningar (SOU 1979:82, s. 42ff). Skolan uppmärksammades som en 

hierarkisk värld och beskrev risker med att elevassistenter enbart fick de enklaste sysslorna och 

dessutom med låg ersättning (SOU 1979:82, s. 62f). Samtidigt beskrivs elevassistenterna som 

betydelsefulla för eleverna och rapportförfattarna önskar därför att elevassistenternas yrkesroll 

borde byggas ut för att kunna möta fler stödbehov (SOU 1979:82, s. 62f). Exakt hur stödet skulle 

vara utformat var individuellt styrt och skickliga assistenter anpassade sig till dessa individuella 

behov (SOU 1979:82, s. 62ff). Kostnader för elevassistans som stödinsats ökade nationellt enligt 

rapporten (SOU 1979:82, s. 11ff). Finansiering av stödinsatsen fick kritik både för att den var för 

låg och att den inte borde öronmärkas enbart för elevassistans (SOU 1979:82, s. 15ff; s. 64ff). 
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Ytterligare negativa konsekvenser med elevassistans var enligt rapporten: lärare hade en tendens att 

överlämna utbildningsansvaret till assistenterna; elevassistenterna och deras elev blev för beroende 

av varandra; att eleverna i samband med stödåtgärden fick mindre tillgång till andra stödåtgärder 

som exempelvis speciallärare; att det ofta innebar betydande problem för skolan om elevassistenten 

var frånvarande (SOU 1979:82, s. 41ff). 

Det ekonomiska systemet för skolan förändrades i början av 90-talet. Detta fick betydande 

konsekvenser för EIBASS och elevassistenter, samt deras finansiering. Enligt Brodin och 

Lindstrand (2007, s. 143) innebar skolreformerna ett paradigmskifte från en bredare välfärdsstat till 

ett större individfokus. En liberaldemokratisk individualistisk syn på likvärdighet började få allmänt 

politiskt stöd och återfinns sedan 1990-talet tydligt i styrdokumenten (Kjellgren, 2012, s. 143ff). 

Dessutom förväntades det allmänna samhället producera mer välfärd med mindre pengar då 

ekonomin var sämre och skatterna sänktes (Forsberg, 2014, s. 627). Denna process återfanns 

internationellt i västvärlden och kom att prägla flera länders skolutveckling (U. Lundgren2, 2014A, 

s. 98f; s. 111). Som del av detta menar U. Lundgren att det upplevda behovet av mätningar, 

inklusive vetenskapliga mätningar, då blev mer centralt i uppföljningen och styrningen av den 

önskat mer ekonomieffektiva skolan (U. Lundgren, 2014A, s. 98f).  

Tre viktiga reformer i början av 1990-talet var decentraliseringen, det fria skolvalet och friskolor 

(Ramberg, 2015, s. 17f). Efter decentraliseringen hade kommunerna eget ansvar och eget utrymme 

att ta beslut till förmån för de lokala skolverksamheternas behov (Hjörne & Säljö, 2013, s. 60). 

Rektorerna fick i flera kommuner ett större område som de var skolledare för, då barnomsorg och 

fritidshem mer förekommande integrerades i grundskolans organisation (Brüde Sundin, 2007, s. 

14f). Rektorernas autonomi ökade tillsammans med ansvaret och de fick nu ta fler beslut gällande 

den lokala skolverksamhetens ekonomi och organisation (Brüde Sundin, 2007, s. 17). 

Under 1990-talet blev det mycket mindre vanligt med helt avskild särskild undervisning för 

elever som ansågs vara tillräckligt avvikande. Istället blev en annan företeelse allt vanligare: små 

grupper eller särskilda undervisningsgrupper inom den ordinarie grundskolan (Ahlberg, 2007, s. 87; 

Heimdahl Mattson, SPSM, 2006, s. 12). Särskilda undervisningsgrupper skulle enligt skollagen 

enbart användas när alla andra alternativ var uttömda (SFS 1994:1194, kap. 5, 5 §). Dessa grupper 

räknas som mer inkluderade än tidigare former av specialundervisning (Giota, Lundborg & 

Emanuelsson 2009, s. 572f). 

Mängden neuropsykiatriska diagnoser fortsatte öka under 1990-talet (Brodin & Lindstrand, 

2007, s. 142f), även internationellt (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 97; Karlsudd, 2011, s. 11). En 

av anledningarna var det försämrade ekonomiska läget som särskilt drabbade EIBASS eftersom 

                                                           
2 Förnamnsinitial används innan efternamnet Lundgren då uppsatsen innehåller referenser till två författare med 
samma efternamn: U. Lundgren (ex. 2014A; 2014B; Lindensjö & U. Lundgren, 2014) och M. Lundgren (2006). 
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klasserna blev större och de fick mindre tillgång till lärare (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 142f; 

Runström Nilsson, 2015, s. 31). På grund av detta behövdes starkare argument för att frigöra 

resurser till EIBASS, där en elevs diagnos ofta blev ett sådant argument (Brodin & Lindstrand, 

2007, s. 142f; Gadler, 2011, s. 12; Isakson, 2009, s. 79f).  

Sedan förändringarna under 1990-talet har antalet elevassistenter i grundskolan ökat (Gadler, 

2011, s. 128).  Gadler (2011, s. 128) redogör för att hen har mött ett stort antal elevassistenter under 

1990-talet, där cirka hälften arbetar med fysiska funktionsnedsättningar och där cirka hälften arbetar 

med olika andra identifierade skolsvårigheter. Det blev kommunens ansvar att anställa 

elevassistenter och enligt Gadler (SIH, 1997, s. 18) blev det vanligare under 1990-talet att 

elevassistenterna hade olika relevanta gymnasie-/högskoleutbildningar. Gadler (2011, s. 138f) 

menar att innan LP94 hade elevassistenterna en tydligare roll eftersom de överlag egentligen var 

personliga assistenter till elever med olika fysiska funktionsnedsättningar. Dessutom 

dokumenterades elevassistans som särskilt stöd statistiskt och yrkesgruppen fanns med i ”den årliga 

statistiken som upprättades kring elever med funktionsnedsättningar” (Gadler, 2011, s. 138).  

Det fria skolvalet kombinerat med friskolor gav effekten att vårdnadshavare nu själv kunde välja 

vissa särskilda eller specialiserade verksamheter inriktade mot exempelvis vissa 

funktionsnedsättningar (Ramberg, 2015, s. 20ff). En ny variant av sådana skolverksamheter 

etablerades, som nu heter skolor med begränsat mottagande (Skolverket, 2014B, s. 13). Dels kunde 

dessa friskolor ges godkännande ”för att ta emot elever som skulle fullgöra särskild skolplikt och 

därmed begränsa sin utbildning” (Skolverket, 2014B, s. 13). Dels kunde friskolorna genom riktad 

marknadsföring tydliggöra att en specifik skola var för en specifik målgrupp, vilket fick effekten att 

skolan ”enbart får sökande som bedömer att de har behov av att gå där och som kommunerna har 

bedömt att de har svårt att erbjuda undervisning till” (Skolverket, 2014B, s. 13). 

I början av 2000-talet började specialpedagogiken i skolan innefatta de elever som hade 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vilket enligt Isaksson (2009, s. 63) innebar att ” å ena 

sidan skulle den specialpedagogiska verksamheten genomsyra hela skolans arbete, å andra sidan 

skulle specialpedagogerna använda sin expertis till att arbeta med elever med specifika svårigheter”. 

Isaksson (2009, s. 62f) menar att det nu handlade om elever som inte hade uppnått målen, snarare 

än att de hade vissa identifierade svårigheter. Att inte uppnå målen blev ett steg tillbaka till ett ”mer 

individuellt synsätt på elevers skolsvårigheter” (Isaksson, 2009, s. 62f). I samband med 

populariseringen av specialpedagogik svängde pendeln gällande elevassistenter (Gadler, 2011, s. 

128). En ny lärarutbildning hade införts och antalet EIBASS hade ökat markant. Detta fick 

kommunerna att efterfråga mer utbildad specialpedagogisk kompetens i sina skolverksamheter. 

Specialpedagogerna skulle organisera skolorna för att bättre möta EIBASS behov (Gadler, 2011, s. 

128).  
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Idealet med en skola för alla har ännu inte uppnåtts i den bemärkelsen att alla elever ska platsa 

inom den ordinarie grundskolan. Hur eleverna har särskilts har dock förändrats (Sandberg, 2012, s. 

36f). Samtidigt menar Göransson et al. (2011, s. 551f) att om man gör en internationell jämförelse 

har Sverige kommit långt med värdegrundsarbetet. Viljan och förståelsen för att inkludera har också 

ökat från politiskt håll enligt Heimdahl Mattson (SPSM, 2006, s. 10). Det är ett dilemma för skolans 

demokratiska ideal och en skola för alla, att det samtidigt finns utrymme för att vissa elever ska 

särskiljas genom olika sorteringsmekanismer (Göransson et al., 2011, s. 550ff; Karlsson, 2007, s. 

13f).  

Skolans organisation, styrdokument och ramar 
Enligt Brodin och Lindstrand (2010, s. 52) finns det risk att fler elever hamnar i behov av särskilt 

stöd efter LGR11. I de nya styrdokumenten ligger betydande fokus på individen som ska uppnå 

vissa krav, delvis i form av måluppfyllelse enligt en viss norm. Detta kan ses som motsägelsefullt i 

en skola för alla och den inkluderingstanke som Göransson et al. (2011, s. 245ff) menar att 

styrdokumenten samtidigt bör vara förenliga med. 

Skolans styrdokument reglerar skolinstitutionerna samt de kringliggande inblandade 

institutionerna och aktörerna. Skolans styrdokument utgörs av: ”skollagen, 

skolformsförordningarna, läroplanen, ämnes- och kursplanen och arbetsmiljölagen” (Erdis, 2011, s. 

12). Skollagen hänvisar även vidare till arbetsmiljölagen samt diskrimineringslagen som också 

gäller i skolverksamheterna (Erdis, 2011, s. 31). Som skolan är organiserad ska lärare, rektorer och 

andra aktörer vara väl insatta i skolans styrdokument för att kunna bidra till att målen uppfylls 

(Gadler, 2011, s. 17). 

I historieavsnittet beskrevs bland annat decentraliseringen av skolan. Sedan 2000-talet har en 

form av recentralisering pågått där staten återigen gradvis har ökat kontrollen över skolsfären 

(Moos & Johansson, 2009, s. 767). De lagar som reglerar skolans verksamhet har stärkts genom ny 

skollag; lärarutbildningen har gjorts om; rektorsutbildningen har omorganiserats; de nya 

läroplanerna innehåller starkare stoffstyrning och betygssystemet är reviderat (Jarl, Kjellgren & 

Quennerstedt, 2012, s. 46ff). Under 2000-talet har även skolmyndigheterna under 

Utbildningsdepartementet organiserats om, där de tre mest relevanta skolmyndigheterna för 

uppsatsen är Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (Erdis, 2011, 

s. 11). 

Det finns stort utrymme för tolkning av läroplanen och de andra styrdokumenten (Gadler, 2011, 

s. 84ff). Tolkningsutrymmet leder till att lokala skolaktörers erfarenheter och värderingar har 

utrymme att forma den lokala skolverksamheten (Ärlestig, 2008, s. 51). Samtidigt som det finns 

tolkningsutrymme slår skollagen fast (SFS 2010:800, kap. 1, 5 §) att ”utbildning ska vila på 
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vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Skolans styrdokument slår fast att skolaktörerna ska 

vara väl informerade om hur skolan ska styras för att kunna utföra sitt uppdrag. Däremot kan det 

vara svårt att hinna med då mycket har ändrats på kort tid (Gadler, 2011, s. 84ff). 

Skollagen är tydlig med att alla elever ska rymmas inom skolväsendets verksamheter (SFS 

2010:800, kap. 1, 8 §). Skollagen och diskrimineringslagen förtydligar ytterligare att 

skolverksamheter ska ta hänsyn till elevers olika form av behov och att skolaktörerna har en 

skyldighet att skapa goda förutsättningar för elevers lärande (SFS 2010:800, kap. 1, 4 §; SFS 

2008:567, kap. 1, 1 §).  

Skolinspektionen granskar om skolorna uppfyller styrdokumenten (Erdis, 2011, s. 10f). Det 

finns olika typer av granskningar: systematiska; stickprovsundersökningar utifrån fokusområden; 

uppföljande återbesök; och efter anmälan till Skolinspektionen (Erdis, 2011, s. 10f; s. 96f). 

Arbetsmiljöverket gör också regelbundna granskningar (Forsberg, 2014, s. 623) och kommunerna 

har skyldighet att granska sina skolverksamheter (Isaksson, 2009, s. 29). Under de senaste 

decennierna omgärdas skolan av ett större medialt intresse som gradvis ökat sedan efterkrigstiden 

(U. Lundgren, 2014B, s. 110) där bland annat internationella kvantifierbara undersökningar som 

PISA får stor uppmärksamhet (Moos & Johansson, 2009, s. 767). 

Jarl, Kjellgren och Quennerstedt (2012, s. 46f) beskriver att recentraliseringen präglas av 

”mjuka lagar”. Skolverksamheterna regleras genom uppmaningar och starka rekommendationer. 

Brister efter granskning lyfts fram och blir enligt författarna en slags skampåle. Rektorer är därför 

pressade att noggrant underbygga sin skolverksamhet för att klara kommunala, statliga, mediala och 

allmänhetens granskningar och kritik. 

Olika stödinsatser i skolan för EIBASS 
Enligt skollagen klassificeras elever i behov av särskilt stöd enligt följande kriterier: 

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter 

från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 

anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov 

av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. […] Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte 

är uppenbart obehövligt. […] Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska 

han eller hon ges sådant stöd.” (SFS 2010:800, kap. 3, 8 §) 

Vidare finns ”ingen definition av begreppet särskilt stöd i skollagen. Vad som avses med särskilt 

stöd blir därför en professionell bedömning som skolan måste göra från fall till fall” (Skolverket, 
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2014B, s. 12). Utifrån en av Gadlers (2011, s. 103f) studier där 87 rektorer tillfrågades om val av 

särskilt stöd uppger cirka 20 procent att resurser fördelas till elevassistent, ungefär 7 procent uppger 

att de fördelas till särskild undervisningsgrupp, och cirka 70 procent anger olika former av 

blandande stödinsatser. 

Brodin och Lindstrand (2007, s. 135) menar att en definition av vad just specialpedagogisk 

undervisning skulle kunna vara är den undervisning som används när den ordinarie undervisningen 

inte räcker till för vissa elevers måluppfyllelse. Specialundervisning i sig är ett paraplybegrepp som 

kan innebära många olika tillämpningar och hämtar metoder från flera vetenskapliga fält utöver det 

pedagogiska; exempelvis psykologisk- och medicinsk forskning (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 

135). Stödinsatserna som benämns som extra anpassningar och särskilt stöd bygger ofta på en 

tillämpning av specialpedagogisk kompetens. 

Rektorn har genom skolans styrdokument samt råd och information som ges ut av de olika 

skolmyndigheterna, olika alternativ att välja på när det gäller organisationen av särskilt stöd. I 

Skolverkets Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014B) finns 

allmänna råd för hur stödinsatser kan organiseras (Skolverket, 2014A, s. 6). Råden bygger på 

skollagen 2010:800 och ska i största möjliga mån följas enligt Skolverkets rekommendationer 

(Skolverket, 2014A, s. 7). Vissa bitar av de allmänna råden riktas direkt till rektor, men rektor kan 

delegera uppgiften till andra anställda (Skolverket, 2014A, s. 8). Delar av de allmänna råden riktar 

sig till lärare eller annan skolpersonal, och delar bitar riktar sig till huvudmannen.  

”Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt 

uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att 

uppväga skillnader i deras förutsättningar. Detta innebär att organisera verksamheten på 

individ, grupp och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål.” (Skolverket, 2014A, s. 10). 

Citatet ovan tydliggör att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Skolverket förtydligar att i första 

hand ska organisationen granskas och varje skola ska se till att de har gjort de allmänna 

anpassningar av skolmiljön som krävs för att eleverna ska lyckas med sin måluppfyllelse och 

skolvistelse (Skolverket, 2014A, s. 10f). Om det efter sådana allmänna organisatoriska anpassningar 

identifieras att vissa elever behöver riktade stödinsatser kan medvetna extra anpassningar 

genomföras. Dessa kan vara mindre åtgärder som inte kräver något officiellt beslut av rektorn, samt 

i regel ska kunna genomföras av ordinarie lärare inom den ordinarie undervisningen (Skolverket, 

2014A, s. 11). Skollagen ändrades år 2014 där en uppdelning av stödinsatserna gjordes mellan extra 

anpassningar och särskilt stöd. Enbart det sistnämnda berörs i åtgärdsprogram (Runström Nilsson, 

2015, s. 0f).  
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Att sätta in särskilt stöd är en betydande åtgärd för att ge stöd åt specifika elever, och överlag 

kan inte dessa stödinsatser genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 

2014A, s. 11). Stödinsatserna kan fortfarande genomföras i det ordinarie klassrummet genom att 

tillföra extra resurser i form av en riktad stödinsats. 

Särskilt stöd ska sättas in om en elev riskerar att inte uppnå kunskapskraven, eller att ett hinder 

identifieras som på sikt kan riskera elevens möjligheter att nå kunskapskraven (Skolverket, 2014A, 

s. 11ff).  

Rektorn beslutar om särskilt stöd. Ett åtgärdsprogram ska upprättas där stödåtgärderna beskrivs, 

genomförandeansvaret fördelat samt utvärderingsdatumet tydliggörs (SFS 2010:800, kap. 3, 9 §). 

Åtgärdsprogrammen blir en offentlig handling inom kommunal verksamhet, där eventuell känslig 

information skyddas genom sekretesslagen (Skolverket, 2014A, s. 16f). 

Innan åtgärdsprogrammet kan upprättas ska en allsidig utredning av elevens skolsituation 

genomföras. Skolverket poängterar att det framförallt är en ”pedagogisk bedömning” (Skolverket, 

2014A, s. 31). Syftet med en pedagogisk kartläggning är att få helhet på elevens skolsituation, där 

både styrkor och svagheter ska beskrivas. Kartläggning görs på flera nivåer: skol-, grupp- och 

individnivå (Runström Nilsson, 2015, s. 46f). Utredningen bereds oftast med hjälp av elevhälsans 

olika aktörer (Skolverket, 2014A, s. 13). Vanligen genom aktörerna med specialpedagogisk 

kompetens (Skolverket, 2014A, s. 28).  

Diagnos är inte ett automatiskt skäl för särskilt stöd. Även för elever med diagnoser ska det 

kunna räcka med ”att det finns till exempel fasta rutiner, struktur och kontinuitet för att tillgodose 

elevens behov av stöd” (Skolverket, 2014A, s. 29). Diagnos ska heller inte krävas för att få tillgång 

till särskilt stöd (Skolverket, 2014A, s. 29). Rektorn får inte avvakta utomstående utredningar som 

berör eleven, utan ska vid uppmärksammad risk direkt starta skolans utredning av elevens 

pedagogiska behov för måluppfyllelse (Skolverket, 2014A, s. 29). 

Stödåtgärderna ska inte nödvändigtvis tas bort i samband vid senare måluppfyllelse, utan 

stödåtgärderna kan bedömas vara nödvändiga kontinuerligt för fortsatt måluppfyllelse (Skolverket, 

2014A, s. 46). Enligt Skolverket kan det finnas långsiktiga skäl till att bibehålla särskilt stöd. Det 

kan då handla om ”en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, 

svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig 

frånvaro” (Skolverket, 2014A, s. 12f).  

Gällande eleverna som har elevassistent ska skyndsamt insatta extra anpassningar redan ha 

genomförts, då elevassistent är en åtgärd inom särskilt stöd (Skolverket, 2014A, s. 37). Undantaget 

är om stödbehovet är så plötsligt och betydande att de extra anpassningarna inte skulle räcka 

(Skolverket, 2014A, s. 25). Eleven kan även få enskild undervisning som särskilt stöd (Skolverket, 

2014A, s. 40f). Här beskriver Skolverket att om eleven får enskild undervisning, eller undervisning 
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i liten grupp vid ”ett eller ett par tillfällen i veckan” (Skolverket, 2014A, s. 40 – [ff kursivering]) 

räknas detta inte som enskild undervisning eller särskild undervisningsgrupp.  

Skolans huvudman har ansvar att se till att skolverksamheterna har stöd och ekonomiska 

resurser för att genomföra rådens direktiv (Skolverket, 2014A, s. 18f). Huvudmannen har även 

ansvar att granska och följa upp åtgärderna för särskilt stöd, samt agera ifall råden inte uppfylls 

ordentligt (Skolverket, 2014A, s. 18f). Rektorn har sedan ansvar att fördela det tillhandahållna 

stödet och de ekonomiska resurserna för att övrig skolpersonal ska kunna genomföra stödinsatserna 

(Skolverket, 2014A, s. 19). När pengarna inom en skolverksamhet inte anses räcka för stödbehoven 

kan rektorn önska ytterligare resurser från kommunen (Skolverket, 2014A, s. 19). 

Till rektorns pedagogiska ledarskap hör det systematiska kvalitetsarbetet, som i sin tur blir en 

del av de stödinsatser som görs på en skola. Personalens kompetens ska stärkas genom strategiska 

satsningar och nya metoder, lösningar och anpassningar av miljön ska utvecklas till förmån för 

elevernas lärande (Skolverket, 2014A, s. 19ff). 

Rektorn bör även organisera elevhälsan på ett sådant sätt att olika medlemmars olika funktioner 

och kunskaper utnyttjas till att ge stöd åt skolans elever, samt se till att det finns fungerande rutiner 

för lärarna att använda för att överföra information om exempelvis risker när det gäller elevernas 

framtida måluppfyllelse (Skolverket, 2014A, s. 21). Det är en del av skolpersonalens uppdrag att 

uppmärksamma rektor och elevhälsan på att elever eventuellt kan behöva olika stödinsatser, både 

när det gäller extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014A, s. 22).  

Både vid extra anpassningar och särskilt stöd ska elevens vårdnadshavare informeras – gällande 

det sistnämnda bokas i regel ett möte (Skolverket 2014A, s. 25f). Den berörda eleven ska också 

informeras efter ”ålder och mognad” (Skolverket, 2014A, s. 26). Eleven och elevens 

vårdnadshavare ska ”ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas” (Skolverket, 2014A, 

s. 30). Skolverket förklarar ytterligare att elevens åsikter och synpunkter, och som expert på sin 

egen situation, är en väldigt viktig resurs i att ett åtgärdsprograms åtgärder ska lyckas (Skolverket, 

2014A, s. 31). 

Åtgärderna som beskrivs i åtgärdsprogrammet ska vara sådana som går att följa upp, revidera, 

eller om inte behovet längre finns, avveckla (Skolverket, 2014A, s. 37). Exempelvis kan det 

identifierade behovet av elevassistans upphöra. Det finns inga specifika tidpunkter då åtgärder ska 

följas upp, utan det varierar beroende på stödbehov (Skolverket, 2014A, s. 44f). Skolor har varit 

dåliga på att följa upp åtgärdsprogram och utvärdera dem (Runström Nilsson, 2015, s. 20).  

Skolor har ett tillsynsansvar över eleverna medan de vistas i skolverksamheten (Erdis, 2011, s. 

152ff). Skolverkets allmänna råd om särskilt stöd hänvisar till de allmänna råden om arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2014A, s. 32). I dessa uppmärksammas att 

skolans personal, med rektor som ytterst ansvarig samt huvudman som ansvarig för resurser, ska 



August Ferm – Magisteruppsats i pedagogiskt arbete 
Linköping Universitet – VT 2017 

 

s .  16 | 97 

 

motverka diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2012:10, s. 1ff). Skolpersonalen ”bör ha god 

uppsikt över de utrymmen och platser där barn och elever befinner sig” som en förebyggande åtgärd 

(Skolverket, 2012:10, s. 2). Insatser, både åtgärdande och förebyggande ska genomföras för att 

motverka diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012:10, s. 2ff).  

Om det finns sociala problem som inte riskerar elevernas måluppfyllelse ska inte ett 

åtgärdsprogram upprättas (Skolverket, 2014A, s. 32). Det framgår inte specifikt i de allmänna råden 

om särskilt stöd om exempelvis elevernas raster eller ledig tid berör måluppfyllelsen i förhållande 

till stödbehov. Däremot står det att elevassistenter kan följa en elev under hela skoldagen 

(Skolverket, 2014A, s. 37), vilket då innefattar raster och övergångar mellan lektioner. Skolverket 

uppmärksammar också att stödåtgärder som görs i fritidshemmet kan ”bidra positivt till elevens 

måluppfyllelse” (Skolverket, 2014A, s. 38). 

Enligt Runström Nilsson (2015, s. 20f) får inte var femte elev i behov av stöd sitt stödbehov 

tillgodosett, samt att det förekommer att fel stödmetoder väljs. Hen menar att vanligtvis är det läs-

/skrivsvårigheter eller problem kring beteende som är anledningen till att åtgärdsprogram upprättas. 

Vidare beskriver författaren att elever som får åtgärdsprogram oftast får detta i slutet av lågstadiet 

eller början av mellanstadiet.  

Skolmyndigheterna har producerat många rapporter och skrifter som undersöker hur särskilt 

stöd genomförs i praktiken i jämförelse med vad som eftersöks i styrdokumenten 

(Skolinspektionen, 2012A, s. 6ff; Skolverket, 2014A, s. 169; Skolverket, 2014D, s. 56ff; 

Skolverket, 2015A, s. 162ff).  

Elevassistenter som yrkesgrupp finns även med i flera statliga undersökningar. Bland annat 

skriver Nilholm och Malmqvist (Skolverket, 2014, s. 101f) om elevassistans som stödåtgärd i en 

bifogad artikel till en rapport från Skolverket (2014B) om skolor med begränsat mottagande. I 

artikeln jämförs elevassistans med andra stödmetoder genom en meta-analys av evidensbaserade 

internationella artiklar. Statliga skolmyndigheter benämner även elevassistenter bitvis som 

yrkesgrupp i olika fallstudier om särskilt stöd (Alexandersson, SPSM, 2014, s. 47ff; Heimdahl 

Mattson, SPSM, 2008, s. 29; Skolinspektionen, 2014, s. 22ff; Skolverket, 2006, s. 46ff).  

Ansvar kring EIBASS i skolorganisationen 

Lärare 
Lärarna har litet utrymme i uppsatsen. Utrymmet i texten är inte representativt med hur viktiga 

lärarna är för elevernas måluppfyllelse, trivsel och för hur en skola för alla ska kunna införlivas.  

Precis som annan skolpersonal är lärares upplevda agens avgörande för hur de kan påverka sin 

arbetssituation (Scherp & Scherp 2007, s. 271). I Hultqvists (2011, s. 203) studie med erfarna lärare 

som respondenter upplever lärarna att detaljstyrningen uppifrån har ökat och att de själv har mindre 

autonomi. Lärare behöver få utöka sina metoder för att möta alla elever, samt få stöd från 
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skolorganisationen för att möjliggöra genomförandet. Om lärarna känner maktlöshet inför 

situationer kring vissa EIBASS finns det risk för destruktiva processer (Scherp & Scherp, 2007, s. 

271).  

Lärare kan sägas vara frontlinjebyråkrater: de ska omsätta styrdokumentens plan till handling i 

direkt möte med eleverna som mottagare (Fredriksson, 2012, s. 174f; Gadler, 2011, s. 43ff). Lärare 

hamnar därför i kläm mellan byråkrati och situerad verklighet. Lärarna har en stor mängd 

arbetsuppgifter som många personer har åsikter om. Om en skolledare inte effektivt löser redan 

befintliga organisatoriska problem, kan nya fokusområden bli ett hot mot de pressade lärarna 

(Scherp & Scherp, 2007, s. 311). Studier har bland annat visat att nya metoder som prövas i 

inkluderingssyfte inte får fäste i lärarnas praktik om metoderna enbart anses gagna EIBASS 

(McLeskey & Waldron, 2007, s. 164). 

Sedan 80-talet har specialpedagogiska högskolepoäng ingått i lärarutbildningen. Trots detta har 

bristen på specialpedagogisk kompetens uppmärksammats om och om igen som ett hot mot en 

skola för alla (ex. Isaksson, 2009, s. 62; Skolverket, 2006, s. 66; SOU 1999:63, s. 8; SPSM, 2008, s. 

29). I dag ingår omkring 7,5hp specialpedagogiska poäng i den utbildningsvetenskapliga kärnan 

som alla lärare ska läsa (Utbildningsvetenskaplig kärna, Stockholms universitet, 2017).  

Det är även stor lärarbrist i Sverige enligt Skolverket. För att behovet ska börja minska under de 

närmsta åren behöver lärarexaminationstakten dubbleras (Skolverket, 2015B, s. 4ff). En anledning 

till bristen är kravet på lärarexamination inom det ämne som läraren undervisar i, vilket också 

återfinns i bedömningen (Skolverket, 2015B, s. 2ff). År 2014 gjordes beräkningen att 67 procent av 

lärarna är behöriga i sina ämnen (Skolverket, 2014C, s. 1). För att ytterligare förvärra bilden 

förväntas elevantalet öka och pensionsavgångarna hos utbildade lärare öka (Skolverket, 2015B, s. 

105). Uppskattningsvis har dessutom 32 000 utbildade lärare slutat arbeta inom utbildning 

(Skolverket, 2015B, s. 107). 

Elevhälsoteam (EHT) 
Vilka stödinsatser som görs tillgängliga för vilka elever bestäms oftast genom skolans 

elevhälsoteam (Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f; Skolverket, 2014A, s. 13). Dessa team är 

multiprofessionella och brukar bestå av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, skolpsykolog, 

speciallärare, specialpedagog, kurator och ibland andra representanter för skolorganisationen 

(Hjörne & Säljö, 2014, s. 5f). I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 2, 25 §) specificerades vilka 

medlemmar som elevhälsan ska innehålla: ”skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator” samt 

högskoleutbildad personal med ”kompetens” att uppfylla ”elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser”. Exakt vilka medlemmar ur skolorganisationen som ingår varierar därför från skola till 

skola då olika personer kan anses ha specialpedagogisk kompetens.  
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Syftet med att specificera närmare vilka medlemmar som elevhälsoteamen bör bestå av är för att 

skapa en bättre möjlighet att organisera särskilt stöd (Skolverket, 2013A, s. 2f). Elevhälsans arbete 

ska framförallt vara hälsofrämjande och agera förebyggande (Skolverket, 2013A, s. 2f). Gällande 

den specialpedagogiska kompetensen ska denna tillgodoses med personer som har ”adekvat 

utbildning” men behöver ”inte enbart syfta på personer med specialpedagogutbildning. Det kan 

också innefatta t.ex. speciallärare eller en skolledare med särskilt ansvar för specialpedagogiska 

insatser på skolan” (Skolverket, 2013A, s. 3). 

Sedan en satsning med start 2011 har det utgått statliga bidrag för att skolorna ska kunna 

anställa de nyckelpersoner som behövs i elevhälsan enligt skollagen, inklusive specialpedagoger 

och speciallärare i form av personer med specialpedagogisk kompetens (Skolverket, 2015E, s. 5ff). 

Speciallärare och specialpedagoger 
Speciallärare arbetar med att undervisa elever samt handledning (Skolverket, 2015E, s. 6). 

Speciallärarutbildningen blev nedlagd 1990 till förmån för den nya specialpedagogutbildningen, 

men startades återigen upp år 2008 (Skolverket, 2015A, s. 34f). Speciallärare arbetar direkt med 

elever i behov av olika stödinsatser (Skolverket, 2015A, s. 34f). År 2011 fick 

speciallärarutbildningen de tre inriktningarna ”språk-, läs- och skrivutveckling, utvecklingsstörning 

och matematiksvårigheter”, samt en inriktning gällande behov kring syn eller hörsel (Skolverket, 

2015A, s. 35).  

Specialpedagogrollen ska präglas mer av att ge handledning (Göransson, G. Lindqvist, Klang, 

Magnusson & Nilholm, 2015A, s. 23). Gemensamt för båda rollerna är enligt en studie att de 

arbetar med att ”samverka med vårdnadshavare och arbete med utredning, åtgärdsprogram och 

dokumentation” (Göransson et al., 2015A, s. 27f). Specialpedagoger, likt speciallärare arbetar ofta 

både med undervisning och som personer som deltar i elevhälsoteamet (Skolverket, 2015E, s. 6). 

Hur dessa vidareutbildade lärares uppdrag ser ut på respektive skola har rektorn stort inflytande 

över (Göransson et al., s. 289f). 

Specialpedagogutbildningen startades 1990 och syftet var att utbilda personer som skulle ”arbeta 

nära arbetsledningen och ha ett övergripande ansvar för utvärdering, uppföljning och utveckling av 

specialpedagogiska insatser, liksom för åtgärdsprogram (Skolverket, 2015A, s. 34). År 2001 

fokuserades specialpedagogutbildningen på att utöka kompetensen just för organisationen av 

särskilt stöd och förebyggande insatser (Skolverket, 2015A, s. 34). Specialpedagogprogrammet är 

en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå efter avlagd lärarexamen. Sökande ska också ha arbetat 

tre år som lärare innan de kan söka (Göransson et al., 2015A, s. 7ff). 

Det råder brist på speciallärare och specialpedagoger. Rekryteringsbehovet är större än antalet 

som utbildas. I Sverige skulle vi behöva utbilda ungefär en tredjedel fler speciallärare och en 

femtedel fler specialpedagoger för att rekryteringsbehovet ska motsvaras (Skolverket, 2015B, s. 
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64). En anledning till detta är att många inom yrkesgrupperna närmar sig pensionsåldern 

(Skolverket, 2015B, s. 64). Enligt Skolverket borde antalet examinerade motsvara behovet av antal 

examinerade ungefär år 2029 (Skolverket, 2015B, s. 66f). 

Elevassistenter som yrkesgrupp i dag 
Enligt statistiska centralbyråns yrkesregister från 2015 finns det cirka 24 800 under yrkesgruppen 

”elevassistenter m.fl.” (SCB, 2015). Detta bör jämföras med de ca 985 000 eleverna som går i 

grundskolan läsåret 15/16 (Skolverket, 2015C). Ungefär 65 000 elever i grundskolan hade 

åtgärdsprogram läsåret 15/16, vilket motsvarar cirka 7 procent (Skolverket, 2015D, s. 1).  

Procentantalet elever som beräknas gå i särskild undervisningsgrupp är 1,4 procent respektive 

1,5 procent, (Skolverket, 2013B, s. 5; Skolverket, 2015D, s. 3).  

För att jämföra antalen skapas här ett illustrerande räkneexempel. Läsåret 15/16 var det ungefär 

1 325 000 elever totalt i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

(Skolverket, 2015C). Om 7 procent av eleverna skulle ha åtgärdsprogram blir det ungefär 93 000 

elever. Sammanfört med antalet sysselsatta elevassistenter får vi fram att minst en femtedel av de 

med åtgärdsprogram får tillgång till elevassistans. En elevassistent kan vara uttalat tillgänglig för 

flera elever, därav minst en femtedel. En femtedel speglas av Gadlers (2011, s. 103f) enkätresultat. 

Utifrån en sådan uträkning är det inte helt ovanligt att elevassistent väljs som särskilt stöd för vissa 

elever och det är något vanligare med elevassistent än särskild undervisningsgrupp. Det finns dryga 

7000 skolenheter (Skolverket, 2015C) och därför borde det rent statistiskt arbeta 2-3 elevassistenter 

per skola. Självklart är detta inte fallet då vissa skolor har många elevassistenter och vissa har inga. 

Skolornas varierande storlek påverkar också antalet per verksamhet. 

Enligt Arbetsförmedlingen (2015) var det hög konkurrens om arbeten som elevassistent. 

Webbsidan har sedan dess uppdaterats och nu beräknas arbetsmarknadens efterfrågan på 

elevassistenter motsvara antalet som kan söka sådana tjänster (Arbetsförmedlingen, 2016).  

I Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning (Skolverket, 2015A, s. 37f) menar 

Skolverket att elevassistenter är en ”yrkesgrupp som ofta är av stor betydelse för elever med 

funktionsnedsättningar i skolan”.  

För att finansiera omfattande stödinsatser inom ramen för särskilt stöd kan en grundskola söka 

om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd (hädanefter enbart kallat tilläggsbelopp). Som räkneexempel 

togs Sveriges största kommuns statistik. Enligt Stockholm stads utbildningsförvaltning (2016) 

beviljas cirka hälften av tilläggsbeloppsansökningarna och förvaltningen uppskattar att cirka 1 800 

elever får tilläggsbelopp/verksamhetsstöd, vilket motsvarar ungefär 2 procent av deras elevantal i 

förskoleklass och grundskola. Budgeten för dessa belopp är år 2016 satt till 350 miljoner kronor 

(Stockholm stads utbildningsförvaltning, 2016). Ett snitt skulle bli cirka 194 000 kronor per 

godkänd ansökan. Stockholms stads ordinarie elevpeng per elev är cirka 88 500 kr år 2017 
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(Stockholm stad, 2017). Tillsammans blir detta 282 500 kr. Enligt SCB (2015) är medellönen för en 

elevassistent 22 300 kr per månad vilket skulle motsvara en årslön på 267 000 kr. Med 

arbetsgivaravgift på 31,42 procent (Skatteverket, 2017) blir detta totalt 351 000 kr för arbetsgivaren. 

Utifrån denna enbart illustrerande beräkning är elevassistans en dyr stödinsats för en enskild elev i 

förhållande till elevpeng och eventuellt tilläggsbelopp. 

Litteraturgenomgång 

Elevassistenter 
Det finns få svenska vetenskapliga studier som berör elevassistans som särskilt stöd. Gadler (2011) 

har i sin avhandling undersökt hur styrdokumenten tolkas i de lokala skolinstitutionerna och vilka 

handlingar dessa tolkningar utmynnar i. Bland annat belyser Gadler (SIH, 1997; 2011) 

elevassistenter som yrkesgrupp och hur deras uppdrag kan se ut på de olika skolorna. Gadler har 

använt sig av litteraturstudier, dokumentstudier, enkäter och intervjuer för sitt resultat. Karlsson 

(2007) och Severinsson (2010) har gjort etnometodologiska studier i särskilda 

undervisningsgrupper. I dessa grupper finns elevassistenter och därmed behandlar även deras 

avhandlingar till viss del yrkesgruppen.  

Vad elevassistenternas yrkesgrupp kallas för varierar nationellt och internationellt (ex. Gadler, 

2011, s. 134; Morris, 2006, s. 352; Nilholm & Malmqvist, Skolverket, 2014, s. 101f; Takala, 2007, 

s. 50). Dessutom finns det inget formellt krav i Sverige på vilka som kan tillhöra yrkesgruppen 

(Gadler, 2011, s. 30). 

Nedan beskrivs hur elevassistentuppdraget kan se ut i kommunala grundskolor med stöd i 

Gadlers (2011, s. 30ff) doktorsavhandling. 

Elevassistenter anställs när någon aktör driver att en viss elev var i identifierat behov av just 

elevassistans (Gadler, 2011, s. 30). Exempel på sådana aktörer är lärare, rektor, förälder eller någon 

som arbetar inom kommunen. Enligt en tidigare förstudie av Gadler (SIH, 1997, s. 27) fanns det 

dessutom ett samband mellan otillräcklig specialpedagogisk kompetens hos lärarna och att 

elevassistans blev vanligare som stödåtgärd. Enligt en enkätundersökning från år 2007 med 87 

rektorer, svarade 17 av dessa att de valt elevassistans i någon form som stödåtgärd för EIBASS 

(Gadler, 2011, s. 103). Besluten togs sällan baserat på den pedagogiska utredningen av eleven eller 

efter en analys av hur elevens stödbehov bäst kunde mötas. Istället baserades många beslut på 

generella uppfattningar av elevens diagnos eller beteendebeskrivning (Gadler, 2011, s. 130). 

Elevassistenterna har olika utbildningsbakgrund från gymnasial- till högskoleutbildningar, där 

de som är mer utbildade är mer eftertraktade av kommunerna (Gadler, 2011, s. 133f). 

Elevassistentens uppdrag präglas enligt Gadler (2011, s. 121) av praktisk-, pedagogisk- och/eller 

social karaktär. Detta innefattar allt mellan stöd i förflyttningar, stöd i undervisningen och stöd i 
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social interaktion mellan EIBASS och andra elever. Samtidigt är elevassistenterna sällan medvetna 

om hur deras arbetsuppgifter ska bidra till att skolans styrdokument följs (Gadler, 2011, s. 121ff). 

Det som enligt Gadlers (2011, s. 121ff) undersökningar utgör en skicklig elevassistent är 

förknippat med personliga egenskaper, och en förmåga att självständigt förhålla sig till andra 

skolaktörer samt ett driv att själv informera sig om exempelvis styrdokumenten. Hur elevassistans 

fungerade som stödinsats berodde på den enskilda elevassistenten då denna ofta var ensam i sitt 

uppdrag och inte fick handledning, eller planeringstid med lärare (Gadler, 2011, s. 138). Vidare 

återger Gadler (2011, s. 138) att elevassistenterna sällan visste vilka som skulle utforma deras 

uppdrag och det fanns inte heller arbetsbeskrivningar för dem. Dessutom upplevde flera 

elevassistenter att de inte var inkluderade i skolans organisation eller i lokala beslut (Gadler, SIH, 

1997, s. 24). 

För att skapa en bredare bild av elevassistentuppdraget beskrivs nedan andra aktuella 

undersökningar som innefattar elevassistenter. 

I en enkätstudie om speciallärare och specialpedagoger i ett professionsteoretiskt perspektiv 

identifieras elevassistenter som mottagare av handledning från de tidigare nämnda yrkesgrupper 

(Göransson et al., 2015A, s. 24ff). Denna tillgång är dock inte alltid tillräcklig, då specialpedagoger 

oftare får arbeta direkt med EIBASS och med föräldrakontakt, istället för sitt avsedda 

organisatoriskt utvecklande uppdrag (Gadler, 2011, s. 14). 

I Severinssons (2010, s. 227) avhandling finns assistenter i HVB-hem och särskilda 

undervisningsgrupper. En aspekt av assistentrollen enligt Severinsson (2010, s. 233f) är att de 

behöver växla mellan en informell relationsbyggande roll med EIBASS, och en formell roll där de 

representerar skolverksamheten. För att stärka relationen med EIBASS berättar elevassistententerna 

om personliga erfarenheter och använder humor (Severinsson, 2010, s. 146ff). En stark personlig 

relation mellan EIBASS och assistent lyfts i studien delvis som en risk, eftersom relationen byggts 

upp i professionellt sammanhang. Detta gör att EIBASS kan känna sig svikna om assistenten säger 

upp sig eller på annat sätt blir otillräcklig för eleven (Severinsson, 2010, s. 156). 

Elevassistenter förekommer i en större mängd internationella artiklar. Nilholm och Malmqvist 

(Skolverket, 2014, s. 101ff) uppmärksammar att hur elevassistenter benämns internationellt varierar 

stort. I Morris (2006, s. 352) kallas elevassistenterna för ”paraprofessionals”, i Warhurst, Nickson, 

Commander och Gilbert (2014, s. 171f) kallas de ”classroom assistant” och i Bourke (2009, s. 817f) 

kallas de ”teacher aides”. 

En svårighet med de internationella artiklarna är att förstå vilken typ av stödundervisning som 

genomförs, enligt vilket syfte och baserat på vilka förutsättningar (ex. Nilholm & Malmqvist, 

Skolverket, 2014, s. 108ff; Shogren et al., 2015, s. 255). Nedan återges resonemang utifrån ett urval 

av internationella artiklar om elevassistenter. 
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I Finland finns det både utbildade och outbildade elevassistenter (Takala, 2007, s. 50ff). Takala 

(2007, s. 50ff) och Mäensivu, Uusiautti och Määttä (2012, s. 23ff) beskriver utbildade 

elevassistenters arbetsuppgifter där den vanligaste är att arbeta med enskilda EIBASS. Trots att det 

finns en utbildning varierar elevassistenternas arbetsuppgifter utifrån den lokala skolorganisationen 

(Mäensivu et al., 2012, s. 31; Takala, 2007, s. 50f). Utifrån det som beskrivs liknar 

elevassistentuppdraget det som beskrivs av Gadler. En skillnad är att de finska artiklarna lägger 

större vikt vid samarbetet mellan lärarna och assistenterna (ex. Takala, 2007, s. 55ff). Takala (2007, 

s. 55f) uppmärksammar även att elevassistenterna kunde vara onödigt inaktiva. Elevassistenterna 

väntade på att deras EIBASS skulle behöva dem, istället för att hjälpa till i klassrummet på andra 

sätt. 

I Australien har elevassistenterna en varierad roll som får olika lokala tillämpningar där olika 

skolaktörer har olika förväntningar på vad elevassistenterna ska genomföra för stödåtgärder 

(Gibson, Paatsch & Toe, 2016, s. 18). Butt (2016, s. 9) uppmärksammar riskerna med att eleverna 

med störst stödbehov ofta får hjälp i undervisningen av skolans minst utbildade personal. Butt 

menar att för EIBASS är det viktigare med mer lärartid än vad det är för andra elever. I Australien 

har elevassistans som stödåtgärd blivit vanligare under de senaste decennierna (Bourke, 2009, s. 

823f; Butt, 2016, s. 9). 

Även Webster et al. (2010, s. 333f) uppmärksammar i en brittisk studie riskerna med att 

EIBASS får mycket tid med elevassistenterna och mindre tid med lärarna. Synen på vad som är 

elevassistentens arbetsuppgifter skiljer sig också bland olika brittiska skolaktörer (Warhurst et al., 

2014, s. 172ff).  

Azad, Locke, Downey, Xie och Mandell (2009, s. 341ff) har gjort en studie i USA där de 

jämfört elevassistenter i specialundervisning som var riktade till grupp, och de som var inriktade till 

enskilda elevers stödbehov. Enligt deras undersökning var det vanligare att de som var riktade till 

grupp var mer aktiva i sitt arbete med att ge stöd åt elever. En av de centrala slutsatserna som 

författarna lyfter fram är att lärarna som ansvarar för klasserna borde få träning i att bättre se till att 

elevassistenterna som är inriktade till enskilda elevers stödbehov är mer aktiva. 

Både Gadler (2011, s. 46) och Webster et al. (2010, s. 332ff) menar att det är viktigt att 

elevassistentuppdraget präglas av tydligare beskrivningar av vad som förväntas av dem. Att 

elevassistentuppdraget är tydligt är ovanligt enligt majoriteten av de presenterade artiklarna. 

Gadler (2011, s. 14ff) och Webster et al. (2010, s. 331ff) problematiserar vidare den 

erfarenhetsbaserade kompetens som utvecklas hos skolpersonal i mötet med elever. Gadler menar 

att erfarenheter som elevassistenterna i skolorganisationerna tillägnar sig i mötet med EIBASS 

framförallt samlas hos dem som enskilda anställda. Det finns därför risk att erfarenheterna inte förs 

vidare till andra personer som ska arbeta med eleven senare. Utan goda metoder för att föra vidare 
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erfarenheter behöver annars den enskilda eleven utstå att varje ny vuxen ska tillägna sig kompetens 

gällande elevens stödbehov och utveckla fungerande metoder för att möta detta (Gadler, 2011, s. 

17). Enligt Webster et al. (2010, s. 331ff) är det vanligt att EIBASS exponentiellt får en närmare 

relation med elevassistenterna och en mer distanserad relation till klasslärarna. 

Rektorsrollen i dag 
I uppsatsen har rektorn identifierats som nyckelperson i möjliggörandet av elevassistenter som 

metod för särskilt stöd. Rektorn har genom styrdokumentens design blivit den med störst inflytande 

över hur det särskilda stödet kan organiseras i den lokala skolverksamheten (Göransson et al., 

2015B, s. 289f). Forskning har tidigare uppmärksammat rektorns betydelse när det gäller att 

möjliggöra att god specialpedagogisk kompetens förankras i den lokala skolverksamheten 

(Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009, s. 472). Rektorerna beskrivs överlag som viktiga 

aktörer för särskilt stöd (G. Lindqvist & Nilholm, 2013, s. 106ff; G. Lindqvist & Nilholm, 2014, s. 

87ff). Samtidigt uppmärksammar forskning av rektorers kännedom särskilt stöd varierar (Gadler, 

2011, s. 102ff; Giota & Emanuelsson, 2011, s. 95ff; Isaksson 2009, s. 38ff). Detta gör att det inte 

alltid är styrdokumentens förordningar som implementeras i den lokala skolverksamheten. 

År 2009 stramades rektorsutbildningen åt för att möta behovet av mer juridiskt kunnande i 

skolan (Rapp, 2014, s. 655). Ärlestig beskriver att några av de arbetsuppgifter som en rektor ska 

genomföra är ”teaching and learning, budgeting, administration, marketing, issues related to 

students in need of special care, and information to parents” (Ärlestig, 2008, s. 52). Dessutom 

behöver rektorn ta ansvar för skolans resultat och stå som ytterst ansvarig i många beslutsprocesser, 

bland annat gällande eleverna med särskilt stöd. Detta menar Johansson blir mer av ett 

tolkningsarbete, då rektorn ska tolka de politiska mål som både staten sätter genom styrdokument 

och kommunen sätter för sin lokala politik (Johansson, 2011, s. 19f).  

Brüde Sundin (2007, s. 207) menar att det rektorer gör inom sina arbetsuppgifter innehåller 

mycket mer än den traditionella synen på ledare, och att allt sådant är minst lika viktigt för den 

sociala praktik som rektorer verkar inom. Vidare menar Brüde Sundin (2007, s. 207f) att 

relationsarbetet är något mycket centralt i rektorsrollen där en ömsesidig förståelse mellan rektor 

och medarbetare behöver utvecklas. Att relationsarbetet är mer centralt i modernt ledarskap 

bekräftas även av Yukl (2013, s. 222). Rektorerna blir som en samordnare av många olika sociala 

praktiker, där relation och förståelse för varje praktik är avgörande för det pedagogiska ledarskapet 

(Brüde Sundin, 2007, s. 207f; Scherp & Scherp, 2007, s. 277ff).  

Scherp och Scherp (2007, s. 337f) beskriver att moderna skolledare behöver ge intryck av 

autenticitet; de ska kontinuerligt kunna föra samt upprätthålla verksamhetens helhetsidé samtidigt 

som utrymme ska finnas för att inkorporera nya direktiv utan störa den gemensamma riktningen. 

Lärarnas förtroende för rektorns yrkeskompetens påverkar vilken typ av kommunikation som får 
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företräde inom skolverksamheten (Ärlestig, 2008, s. 50). Rektorer ska hinna mycket och 

flervägskommunikation mellan skolans yrkesgrupper är viktig för utvecklingen (Ärlestig, 2008, s. 

50). 

Rektorn är chef för den lokala skolverksamheten. Ovanför rektorn finns oftast kommun eller ett 

privat företag. Dessa huvudmän har också tolkningsföreträde och ansvar att omsätta skolans 

styrdokument till handling genom att delegera ansvaret till rektorn med vissa instruktioner (Isaksson 

2009, s. 39). Det betyder att på vissa skolor kan det vara kommunen som har valt att ta en viss 

riktning utifrån styrdokumenten, medan det på andra skolor är rektorn som har handlingsutrymme 

att välja riktningar. Oavsett är det rektorns uppdrag att implementera tolkningarna i sin 

skolorganisation. 

Normer och inkludering 
Styrdokumentens mål att mäta och värdera elevers måluppfyllelse vid vissa tidpunkter skapar en 

strävan mot att normera elever, samt att de som anses vara avvikande i förhållande till 

måluppfyllelsen märks ut (M. Lundgren, 2006, s. 169ff). EIBASS kan sägas ha ”svårt att leva upp 

till förväntningar ifråga om skolframgång” (Hjörne & Säljö, 2013, s. 22). 

Fler normer präglar skolinstitutioner. Kulturella regler präglar den sociala interaktionen i 

klassrummet. Dessa normer formas av det utomstående samhället, av uppfattningar om hur elever 

beter sig i ett klassrum och från olika regler som kan vara verksamhetsspecifika (Thornberg, 2007, 

s. 82ff). Vilka normer som gäller för vilka klassrum eller lektionstillfällen blir situerade. En elev 

med stort behov av att fysisk rörelse kan exempelvis enklare följa normen på idrottslektionen än på 

mattelektionen. Normavvikelse kan uppkomma utifrån skolmiljön som helhet, eller i en specifik 

skolmiljö. Det gör att något som kan anses som problem i en miljö, inte nödvändigtvis behöver vara 

det i en annan (Isaksson, 2009, s. 72). 

I grundskolan blir EIBASS en markering för identifierad avvikelse. Risk finns att skolor 

förväntar sig att de identifierat avvikande är de som ska anpassa sig - att de ska integreras. 

Begreppet inkludering har vuxit fram från det tidigare begreppet integrering. Skillnaden mellan 

dessa två begrepp är enligt Thomazet (2009, s. 556) att inkludering helt ligger på skolans ansvar; 

det är skolmiljön som ska anpassas till olika personers behov.  

I Salamancadeklarationen 1994 satte de medverkande länderna som internationellt mål att arbeta 

för mer inkluderande undervisning i skolan (UNESCO, 1994). Salamancadeklarationen är enbart en 

rekommendation och är därför inte lagligt bindande (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 141). 

Innebörden av inkludering varierar internationellt; att kalla sig en inkluderande skola kan ha vitt 

skild innebörd (Shogren et al., 2015, s. 255). 

Inkludering kan ses som ett centralt begrepp i en skola för alla. Hur inkludering tolkas och 

genomförs, samt vilka resurser som avsätts för att genomföra inkludering får därför en stor 
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betydelse för en skola för alla (Nilholm, 2006, s. 433f). Inkludering är en aktiv process och målbild 

som måste uppnås snarare än något som passivt finns (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 

2009, s. 466). Enligt Göransson et al. (2011, s. 245ff) går det att tolka in inkluderingsuppdraget i 

styrdokumenten. Samtidigt är styrdokumenten tillräckligt ospecifika gällande eventuell tillämpning 

av inkludering, vilket gör att begreppet rent juridiskt inte behöver tas hänsyn till (Göransson et al., 

2011, s. 550). 

Det är viktigt att definiera vilken inkludering som åsyftas (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 79ff). 

Inkludering i en vid tolkning, handlar om att all typ av variation som finns bland eleverna ska kunna 

rymmas inom samma klassrum (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 81ff). Det gör även att inkludering 

inte handlar om EIBASS, utan om alla elever (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 81ff). Olikheter i 

elevgruppen ska enbart ses som en tillgång och inte som en svårighet för skolorganisationens 

aktörer (McLeskey & Waldron, 2007, s. 166ff). Isaksson (2009, s. 18) beskriver att inkludering 

innebär ”att undervisningen skall ske inom ramen för den ordinarie klassen och särskild prioritet 

skall ligga på social gemenskap och samvaro”. 

I Sverige genomför vi en form av ”svag inkludering” (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 81f) där en 

skola kan säga sig syssla med inkluderande praktik, samtidigt som det finns utrymme för att vissa 

EIBASS kan få undervisning i särskilda mindre grupper, enskilt, i grundsärskola eller på en skola 

med begränsat mottagande. Detta utrymme skapas i skollagen (SFS 2010:800, kap. 3, 11 §; kap. 7, 

5 §; kap. 10, 35 §).  

Vilka som ska inkluderas varierar i tid, kultur och diskurs (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 134). 

McLeskey och Waldron (2007, s. 166f) beskriver ”acceptanscirkeln” (uppsatsförfattarens 

översättning): majoriteten av eleverna ryms inom acceptanscirkeln vilket motsvarar normen, och de 

elever som nyckelaktörer anser behöver inkluderas är utanför cirkeln. Författarna förespråkar att vi 

borde lägga fokus på att öka acceptanscirkeln för att ingå i en process där färre elever behöver 

inkluderas för att de ska kunna bli en del av normen i undervisningen. 

Asp-Onsjö (2006, s. 190ff) delar upp inkludering i tre aspekter: rumslig-, social- och didaktisk 

inkludering. Rumslig inkludering innebär att eleven som inkluderas är i samma klassrum som de 

andra eleverna. Social inkludering innebär att eleven deltar i ett socialt utbyte likt sina 

klasskamrater men även med lärarna. Didaktisk inkludering innebär hur undervisningen är anpassad 

för att den inkluderade ska kunna utvecklas i sitt lärande likt andra. Om vi uppnår alla de olika 

typerna av inkludering som Asp-Onsjö beskriver på grupp-/klass-/samhällsnivå genomför vi enligt 

Nilholm och Göransson (SPSM, 2013, s. 29f) en gemenskapsinkludering. Om vi bara genomför 

inkludering utifrån att en enskild utpekad individ görs istället en individinkludering (Nilholm & 

Göransson, SPSM, 2013, s. 29).  
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Gadler (2011, s. 64) menar att begreppet en skola för alla kan handla om elevens rättigheter till 

skola; ett utvecklingsbegrepp där alla elever har samma rätt till att uppnå utveckling mot skolans 

mål eller ett socialisationsbegrepp där elevers olikheter och förståelsen för denna är en viktig del i 

skolgången. Hur inkludering ser ut, och hur styrdokumentens mål med en skola för alla uppfylls, 

beror till stor del enligt Gadler på hur olika personer i styrkedjan från makro- till mikronivå tolkar 

och förstår uppdraget, samt hur väl de genomför sina tolkningar (Gadler, 2011, s. 64). Hur 

undervisning kring särskilt stöd formas eller ser ut på en skola kan också bero på skolans 

upptagningsområde eller andra sociokulturella/-ekonomiska förutsättningar som finns kring 

eleverna (Giota, Lundborg & Emanuelsson, 2009, s. 572ff). 

Sammanfattande forskningsöversikt av övriga studier 
I följande delkapitel beskrivs översiktligt tidigare forskning som berör uppsatsens innehåll.  

Till skillnad från mängden studier om elevassistans som särskilt stöd finns det många 

undersökningar som berör särskilt stöd, speciellt i förhållande till en skola för alla. Flera av dessa är 

kvalitativa studier av etnometodlogisk karaktär där metoder som enkät, intervju och observationer 

kombineras i olika omfattning (Evaldsson & Velaquez, 2012, s. 16ff; Hjörne & Säljö, 2014, s. 7f; 

Karlsson, 2012, s. 37ff).  

En skola för alla, särskilt stöd, specialpedagogik och inkludering undersöks närmare i flera mer 

jämförande studier där begreppen problematiseras och olika strukturer lyfts fram (Ahlberg, 2007, s. 

84ff; Brodin & Lindstrand, 2007, s. 133ff; Carlsson & Nilholm, 2004, s. 77ff; Göransson et al., 

2011, s. 541; Göransson et al., 2015B, s. 287ff; Göransson & Nilholm, 2014, s. 265ff ; Hjörne & 

Evaldsson, 2012, s. 5ff; Karlsudd, 2011, s. 1ff; Nilholm, 2006, s. 431ff; Nilholm, 2012, s. 107ff; 

Nilholm & Göransson, SPSM, 2013, s. 11ff). På ämnet särskilt stöd har också longitudinella studier 

gjorts där en bygger på intervjuer (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009, s. 465ff) och två 

på enkäter (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 95ff; Giota et al., 2009, s. 557). 

Göransson et al. (2015A, s. 35ff) skriver om processen kring att etablera speciallärare och 

specialpedagoger som yrkesgrupp i skolan. Yrkesgrupperna har svårt att få sitt avsedda utrymme till 

förmån för skolans olika etablerade professioner (Göransson et al., 2015A, s. 13ff). Likt 

elevassistenter finns det få inskriptioner som faktiskt beskriver hur deras arbetsuppgifter ska 

utformas (Göransson et al., 2015B, s. 299ff). 

Flera forskare har undersökt relationen mellan styrdokumenten och dokumentation, och hur 

denna relation kategoriserar elever som EIBASS samt vilka konsekvenser det får (Asp-Onsjö, 2006, 

s. 13ff; 2012, s. 71ff; Gadler, 2011, s. 5ff; Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f; Isaksson, 2009, s. 9ff; M. 

Lundgren, 2006, s. 15ff). Begrepp, yrkesspråk och andra strukturer i relation till skolaktörer 

diskuteras även i artiklar P. Lindqvist och Nordänger (2007, s. 177ff) och av Hultqvist (2011, s. 

203ff). 
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Tillämpningen och konsekvenserna av särskilt stöd undersöks även i icke-svenska artiklar 

(Bourke, 2009, s. 823f; McLeskey & Waldron, 2007, s. 162ff; Shogren et al., 2015, s. 243ff; 

Thomazet, 2009, s. 553ff). 

Hur skolan ska bidra till att utveckla eftersökta prosociala beteenden hos elever har undersökts 

av flera forskare (Thornberg, 2004, s. 98ff; 2007, s. 76ff; 2013, s. 103ff; Thornberg, Wänström, 

Sung Hong & Espelage, 2017, s. 49ff). Bland andra menar White och Seob Shin (2016, s. 226f) att 

vuxna genom sitt agerande kan överföra prosocialt beteende till eleverna. 

Till skillnad från elevassistenter är rektorers yrkesgrupp mycket mer beforskat. I Ärlestigs och 

Johanssons (2011A, s. 39f) sammanställning över svenska avhandlingar om rektorer konstaterar de 

att mycket har skrivits om ledarskap; i synnerhet om pedagogiskt ledarskap. Flera skolforskare 

belyser rektorskapet som social praktik och som yrkesgrupp, samt hur rektorer agerar i relation till 

andra skolaktörer (ex. Brüde Sundin, 2007, s. 9ff; Scherp & Scherp, 2007, s. 15ff; Ärlestig, 2008, s. 

9ff). Rektorer som nyckelpersoner i förhållande till organisationen av särskilt stöd belyses också i 

flera tidigare nämnda studier som berör särskilt stöd och en skola för alla (ex. Gadler, 2011, s. 

102ff; Giota & Emanuelsson, 2011, s. 95ff; Göransson et al., 2015A, s. 33ff; Heimdahl Mattson & 

Malmgren Hansen, 2009, s. 465ff; G. Lindqvist & Nilholm, 2014, s. 87; Shogren et al., 2015, s. 

248).  

Teoretisk grund 

Sociokulturellt perspektiv 
Uppsatsen övergripande teoretiska grund vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och 

kunskap. Den huvudsakliga teoretiska källan för detta perspektiv är Säljös (2013) Lärande & 

kulturella redskap – Om lärprocesser och det kollektiva minnet. Säljö beskriver att det som vi 

tänker, utför, förstår, skapar och använder är kulturellt betingat samt är beroende av kringliggande 

kontext, upplevt handlingsutrymme och slump. Exempelvis blir information och kunskap något som 

i en växelverkansprocess förhandlas fram mellan olika aktörer inom rådande kultur och blir därmed 

något som skiftar i innehåll, karaktär och erkännande beroende på en odefinierbar mängd situerade 

omständigheter (Säljö, 2011, s. 68ff). 

Multimodal designteori 
Med designteori åsyftas i denna text det multimodala designteoretiska perspektiv som företräds av 

bland annat Selander och Kress (2010). Inom denna teori ses ”lärande som en ständigt pågående 

process i en mängd mikrosituationer” (Selander & Kress, 2010, s. 105). Design har blivit en 

viktigare del i att arrangera lärmiljöer då det finns många olika redskap och arenor som har kommit 

in i klassrummet via den digitala utvecklingen (Selander & Kress, 2012, s. 266). Inom designteorin 
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riktas stort fokus mot vad ny teknik och digitala världar kan möjliggöra. Designteorins teoretiska 

grund ryms till stor del inom ett sociokulturellt perspektiv där de senare teknologiska verktygen är 

redskap som växer fram i relation med olika aktörer och blir kulturellt betingade (Selander & Kress, 

2012, s. 266). Uppsatsens tillämpning av designteori underordnas det sociokulturella 

kunskapsperspektivet. 

En tidig teoretiker inom det som senare blev det designteoretiska multimodala perspektivet var 

Suchman (1985) med sin bok Plans and situated actions. Enligt Suchman (2007, s. 188) blir det en 

skillnad mellan designad plan och de handlingar som sedan behöver utföras i en situerad verklig 

miljö. Suchman (2007, s. 71) gör en liknelse med syfte att förklara skillnaden mellan plan och 

handling: en person har tänkt ut en plan till hur hen ska paddla kanot över en flod – när hen sedan 

börja paddla behöver planen anpassas till flodens strömmar, som i sin tur delvis är dolda och delvis 

ändras efter väder, årstid och andra situerade omständigheter. Detta blir ett exempel på att de 

handlingar vi genomför baseras på en rad situerade omständigheter som exempelvis vilka 

erfarenheter vi har, vilka andra aktörer som har inflytande över handlingen och vilka attityder vi har 

kring olika fenomen (Suchman, 2007, s. 126ff).  

Selander och Kress (2012, ss. 265ff) beskriver hur läraren i dag måste designa klassrummet och 

de lärprocesser som ska försiggå där enligt en mer multimodal situerad syn på lärande. I uppsatsen 

lyfts designteoretiska idéer från designen av lärprocesserna i klassrummet till designen av skolans 

organisation till förmån för det lärande som senare ska kunna ske i klassrummen. Selander och 

Kress (2010, s. 148ff) beskriver bland annat erkännandekulturer där personer i maktpositioner kan 

validera olika representationer eller handlingar för att på så sätt förstärka eller erkänna dem. 

Rektorn utgör enligt uppsatsens teoretiska perspektiv en person i en sådan maktposition som både 

kan validera de handlingar som genomförs inom deras skola och de som har stort inflytande över 

hur skolorganisationen är designad till förmån för lärande. Samtidigt påverkas rektorerna av en stor 

mängd situerade företeelser i mötet med andra aktörer. 

Det sociokulturella kunskapsperspektivet kommer i de nästföljande begreppsförklaringarna 

sammanföras med designteori. Begreppsdefinitionerna kommer mot slutet av uppsatsen användas 

för en teoretisk analys av uppsatsens innehåll. 

Teoretiska begrepp 

Institutioner 
Flera företeelser kan benämnas som institutioner; sociala institutioner kan vara de sociala praktiker 

som omger ens närstående; offentliga institutioner är olika kulturellt bestående verksamheter som 

skolor (Säljö, 2013, s. 46ff). Säljö (2013, s. 48) skriver: ”Institutioner skall uppfattas som processer 

och som företeelser som återskapas genom mänsklig interaktion”. Skolan som institution är 
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bestående samlingar av praktikgemenskaper som bär med sig vissa normer och skapar företräde för 

vissa handlingar. Enligt Säljö (2013, s. 46f) ”infiltrerar, till och med ockuperar” institutioner 

individers tänkande och handlingar. Detta gör att det finns formella- och informella regler, attityder, 

normer och diskurser som exempelvis omgärdar individer som arbetar som lärare, rektorer och 

elevassistenter. 

Inskriptioner 
Inskriptioner är när vi befäster språklig kommunikation i en bestående form, vilket i sin tur blir ett 

minnessystem för att föra vidare eller skapa sanningar som vi sedan kan bygga antaganden på 

(Säljö, 2011, s. 70ff). Inskriptionerna blir situerade kulturella redskap som är viktiga för att 

upprätthålla institutioner och sociala praktiker (Säljö, 2013, s. 233). Skolans styrdokument är en 

form av inskription av intentionerna gällande vad aktörer i skolans ska göra. Inskriptionerna blir en 

slags översättning av tidigare erfarenheter och tankar samt ett urval över vilka sådana som ska 

bevaras och återskapas. Inskriptioner förstås genom olika tolkningspraktiker där subjektet som 

tolkar genom socialisation har lärt sig att förstå och hantera erfarenheterna som något försökt fånga 

i inskriptionerna (Säljö, 2013, s. 233). Att lära sig tolka dessa inskriptioner blir viktigt för att 

upprätthålla eller bygga upp institutionella roller (Säljö, 2013, s. 233).  

Medierande redskap / artefakter 
De olika fysiska och abstrakta redskap som vi använder oss av inom ett samhälle kan kallas för 

medierande redskap eller artefakter. Vi skapar och återskapar olika medierande redskap och 

handlingsmönster som en del av vår kommunikation med andra (Selander & Kress, 2010, s. 19f). 

Artefaktens effekt påverkas av hur subjektet använder det medierande redskapet och på så sätt kan 

artefaktens handlingserbjudande förhandlas fram (Säljö, 2011, s. 75f).  

Fysiska medierande redskap är föremål som kan representeras i fysisk form - exempelvis en stol, 

en bok eller olika inskriptioner. Intellektuella medierande redskap kan vara språk och sätt att tänka 

(Säljö, 2013, s. 28). Dessa redskap påverkar och formar våra handlingar, samt begränsar vårt 

tänkande eller styr vilka redskap som görs tillgängliga för oss i en socialisationsprocess. 

Artefakter kan delas upp i primära, sekundära och tertiära (Säljö, 2013, s. 97ff). Primära 

artefakter kan vara datorer; sekundära artefakter är ofta olika inskriptioner med information som 

krävs för att upprätthålla de primära artefakterna; tertiära artefakter är mer abstrakta och kan bestå 

av exempelvis idéer eller teorier som upprätthålls kulturellt av en större mängd tankar och 

inskriptioner. Skolans styrdokument blir enligt denna definition sekundära artefakter som instruerar 

skolaktörer till hur de ska upprätthålla skolinstitutionen och verka inom den. Styrdokumenten i sin 

tur bygger på en rad tertiära artefakter bestående av idéer och teorier om lärande, utveckling och 

värdegrund. 
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Agens 
Agens kan ses som den möjlighet en individ har att skapa mening och omtolka/använda olika 

institutionella resurser (Kress, 2005, s. 20). Agens kräver ett handlingsutrymme samt en förståelse 

för vilka handlingar som ryms inom ens institutionella roll och hur andra kommer påverkas av 

handlingarna (Selander & Kress, 2010, s. 99). Här blir maktrelationer viktiga eftersom det påverkar 

tillgången och handlingsutrymmet att omtolka en artefakt utan att utgöra ett hot mot andra 

verksamma inom ens institution eller sociala praktik. 

Transformation 
Transformation är en viktig aspekt inom designteori – där olika artefakter/medierande redskap 

tolkas och omskapas av användaren för att passa den aktuella situerade situationen som användaren 

befinner sig i (Selander & Kress, 2012, s. 267). Både skaparen/utsändaren av kommunikation, och 

mottagaren/tolkaren har därför alltid någon form av agens då båda omformar och omskapar 

informationen åtminstone för sin egen del (Selander & Kress, 2012, s. 267). 

Social praktik 
”Utvecklingen av sociala praktiker innebär […] att det uppstår ett samspel mellan kulturella 

redskap, institutionaliseringsprocesser och de sätt att lära som utvecklas” (Säljö, 2013, s. 233). 

Sociala praktiker beskrivs av Säljö (2013, s. 57) som ”det sociala livets byggstenar” och dessa 

”gestaltas av människor som agerar med hjälp av olika slags medierande redskap för att skapa och 

återskapa verksamheter av olika slag” (Säljö, 2013, s. 57).  

Yrken som rektor, lärare och elevassistent utgörs av sociala praktiker. I dessa utvecklas speciella 

”begreppsapparater och specifika färdigheter som är inslag i en praktik eller aktivitet som man delar 

med andra inom ramen för utbildningen, ett yrke eller någon annan verksamhet” (Säljö, 2013, s. 

129). 

I en social praktik finns det artefakter, roller och handlingserbjudande som har företräde. Olika 

personer blir olika bra på att läsa av vad som ryms inom en social praktik och på att använda dess 

samlade kulturella verktyg (Selander & Kress, 2012, s. 266). Aktörer inom en social praktik lär sig 

att agera inom dem genom situerade socialisationsprocesser som kallas loopingeffekter (Säljö, 

2013, s. 233f). Dessa loopingeffekter blir identitetsformande och aktörerna utvecklar en identitet 

som är förknippad med en institutionell roll (Säljö, 2013, s. 48ff). Roller som ingår inom en social 

praktik samlas i sin tur i tolkningsgemenskaper (Säljö, 2013, s. 200). 

Affordance / handlingserbjudande 
Affordance (fortsättningsvis översatt till handlingserbjudande) är hur en artefakt potentiellt kan 

användas beroende på brukaren (Selander & Kress, 2010, s. 51). Exempelvis kan ett paraply 

användas till att skydda mot regn, men det handlingserbjudande som ett lekande barn tar fasta på 
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kan istället vara att paraplyet blir en trollstav. En artefakts komplexitet kan variera, där en mindre 

komplex artefakt har en mindre variation på handlingserbjudanden än en mer komplex sådan 

(Sutherland, Lindström & Lahn, 2009, 41ff). Artefakters handlingserbjudanden skapas och 

återskapas i de situationer som artefakterna används i av olika aktörer (Oliver, 2011, s. 381f). 

Meningspotential 
Olika artefakter har en meningspotential. Meningspotentialen är också situerat och kan förändras 

över tid. Meningspotential tillsammans med normer skapar ett företräde för vissa 

handlingserbjudanden (Selander & Kress, 2010, s. 51). Ett medierande redskap som är designat för 

en viss avsikt bär automatiskt med sig kulturella aspekter i form av meningspotential som direkt 

influerar de handlingserbjudaren som brukaren upplever (Selander & Kress, 2010, s. 39f). I 

exemplet med paraplyet är den designade meningspotentialen att paraplyet ska skydda mot regn och 

i vissa fall fungera som käpp. Avsikten med paraplyets design är inte att det ska användas som en 

leksakstrollstav. 

EIBASS som begrepp 
Elever i behov av särskilt stöd definieras inte tydligt i skolans styrdokument utöver att det är elever 

som tilldelas särskilt stöd (Runström Nilsson, 2015, s. 27). Det vi som ett samhälle klassar som ett 

problem “konstitueras i språklig form för att vi ska kunna hantera det som ett socialt dilemma” 

(Hjörne & Säljö, 2013, s. 25). Elever i behov av särskilt stöd är ett exempel på en sådan definition.  

Ett perspektiv som har valts i uppsatsen är ett visst kritiskt förhållningssätt mot rådande 

definitioner av diagnoser och stödbehov i skolan, då det som kan räknas som ett stödbehov eller 

räknas till en diagnos är situerat och kulturellt betingat (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 139; Hjörne 

& Evaldsson, 2012, s. 7). Karlsudd (2011, s. 20) föreslår att elever i behov av särskilt stöd istället 

borde kallas elever ”i behov av särskilt stöd i skolarbete” för att förtydliga att det är skolmiljön som 

skapar det identifierade stödbehovet och inte specifika egenskaper hos eleverna. Karludds förslag är 

i linje med uppsatsens perspektiv. 

Den transformation av EIBASS som görs i uppsatsen syftar efter ett urval enbart på elever med 

identifierade långsiktiga beteendesvårigheter. Skolverket definierar några anledningar för ett 

långsiktigt stödbehov som: ”en elev med en funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk 

ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårighet samt upprepad eller långvarig 

frånvaro.” (Skolverket, 2014A, s. 12f). Denna definition används fortsättningsvis i uppsatsen med 

ändringen av funktionsnedsättningar till enbart neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
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Metod 

Litteraturstudier 
Relevant vetenskaplig litteratur har eftersökts genom Linköpings universitetsbiblioteks söktjänst 

som innehåller och erbjuder tillgång till flera stora databaser med vetenskapligt innehåll (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 75ff). Sökningen i databasen har gjorts genom att 

kombinera olika relevanta ord och begrepp för att filtrera resultaten (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 

78f). Sökningen filtrerades ytterligare genom att enbart visa vetenskapligt granskade texter. De 

exakta söktermerna har utökats induktivt efter nya upptäckter av relevanta begrepp. Detta har varit 

viktigt då exempelvis elevassistenter benämns på många olika sätt. 

De grundläggande sökorden innehöll olika former av elevassistent. De svenska centrala 

sökorden var inledningsvis: ”elevassistent”; ”elevassistans”; ”assistent AND OR assistans AND 

elever i behov av särskilt stöd”. Eftersom sökningarna resulterade i få vetenskapliga texter utökades 

bredden till specialundervisning, specialpedagogik, särskilt stöd och inkludering.  

I de vetenskapliga texter som hittades genom sökmetoden ovan har sedan dess referenslistor 

använts för att hitta ytterligare relevanta källor (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 74). Andra former 

av manuella sökningar har också gjorts (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 74) där tidigare läst 

litteratur och referenslistorna i dessa har använts för att hitta fler studier. 

Rektorer som yrkesgrupp var redan representerade i de olika studierna om särskilt stöd, 

elevassistenter och inkludering. För att skapa en ytterligare förståelse för rektorernas 

handlingsutrymme i svensk kontext eftersöktes ytterligare källor. Fördjupningen har gjorts genom 

att ta del av svenska avhandlingar om rektorer från 2000-talet och framåt. 

Gällande svenska studier som tydligt innehöll elevassistans som stödåtgärd gjordes inget urval 

utan allt som upptäckes är med i uppsatsen.  

Gällande internationell forskning gjordes ett kraftigt urval för att begränsa antalet artiklar 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 81ff). I artiklar om elevassistenter valdes ett fåtal där 

elevassistenternas uppdrag beskrivs i förhållande till vilka handlingar de gör i klassrummen. Andra 

internationella artiklar har hittats genom att manuellt följa referenser i svenska texter. 

Bruket av få internationella artiklar gjordes medvetet med stöd i att det är svårt att ta del av alla 

de omständigheter som stödundervisning i andra länder bygger på om inte läsaren noggrant sätter 

sig in i landets skolsystem och identifierar vad som är överförbart (Nilholm & Malmqvist, 

Skolverket, 2014, s. 108ff; Shogren et al., 2015, s. 255). Bara ett fåtal av de utländska artiklarna 

som upptäcktes genom sökningar förekommer i uppsatsen och där valdes de som bäst kunde 

användas för att ge perspektiv på innehållet, samt med hänsyn till uppsatsens längd. 

Det finns ytterligare källor som är med i uppsatsen, och dessa har valts genom att följa 

referenser från de svenska texterna. 
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Forskningsöversikter från skolmyndigheterna har också använts för att hitta mer information. 

Även olika rapporter och undersökningar som har genomförts med initiativ av Skolöverstyrelsen, 

Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har använts både som 

bakgrundsmaterial och som källor för vidare textstudier. 

Gällande de nordiska vetenskapliga texterna blev det till slut en litteraturrundgång där 

majoriteten av författarna refererade till varandras undersökningar och få andra författare återfanns.  

Intervjuer 
För datainsamling genomfördes kvalitativa intervjuer med sju rektorer på grundskolor inom ett län. 

Metoden valdes för att rektorer ses som nyckelpersonen gällande elevassistenters eventuella plats 

inom en skolorganisation. Intervjuguiden strukturerades tematiskt efter forskningssyftet att 

undersöka elevassistenternas roll, förutsättningar och organisatoriska utrymme i olika grundskolor.  

För intervjuguiden följdes Kvales och Brinkmanns (2014, s. 147ff) steg där ett varför låg som 

grund för undersökningen, följt av ett hur där intervjuerna planerades. Syftet var att samla 

beskrivningar och tankar kring hur elevassistenter platsar i skolans organisation som en åtgärd för 

att bidra till elevers identifierade behov av särskilt stöd. Det var därför viktigt att respondenterna 

fick redogöra för exempel eller tidigare erfarenheter av olika aspekter gällande elevassistenter. Flera 

av intervjuguidens frågor handlade om att redogöra för sådana aspekter och en del av frågorna hade 

syftet att respondenterna skulle beskriva varför de ansåg att vissa företeelser inträffar.  

Intervjuguiden var strukturerad efter ämnet med öppna frågor (Trost, 2010, s. 40f; s. 71f). Detta 

kan också kallas semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s. 412ff). 

Urval 
Ett målinriktat strategiskt urval gjordes (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 137). Urvalet bestod av 

rektorer för kommunal grundskola inom aktuellt län som hade en eller flera elevassistenter anställda 

på skolan. För att hitta kontaktuppgifter användes Skolverkets skolsökstjänst och rektorer 

kontaktades i bokstavsordning efter namn på skola. Mejlet var kortfattat och uppsatsens syfte samt 

inriktning kommunicerades (se bilaga 1). Information om hur vi skulle organisera tid och plats, 

vilka kriterier som var tvungna att vara uppfyllda samt den beräknade tidsåtgången 

kommunicerades också i mejlet (Trost, 2010, s. 81ff).  

Den eftersökta mängden intervjuer var mellan fem till tio stycken. När intervjuinnehållet blev 

mer likartat, även i olika samtal med olika ordningsföljd på frågorna, ansågs resultatet som mättat 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 156ff). De sju intervjuerna pågick inom ett spann mellan 40 till 70 

minuter. 
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Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på respondentens respektive skola. Vissa av intervjuerna stördes bitvis av 

personer som tillfälligt kom in i rummet, telefoner som ringde eller av höga bakgrundsljud. Detta 

var en medveten risk, där fördelarna med respondenternas trygghet och större insyn i skolmiljön 

prioriterades högre (Trost, 2010, s. 65f). 

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och minimalt med anteckningar fördes. Istället 

gjordes markeringar i intervjuguiden för vilken fråga/följdfråga som skulle följas upp eller 

behandlas härnäst.  

Intervjuerna inleddes med praktiska frågor och miljöfrågor om skolan. Detta för att kunna förstå 

vilka följdfrågor som skulle kunna vara relevanta och för att förstå vissa organisatoriska aspekter. 

Således hade början av intervjun både en tematisk och dynamisk funktion, där både mer 

information för studiens syfte skapades och där syftet var att skapa en god grund för den fortsatta 

intervjuinteraktionen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 172f). Intervjuerna avslutades med att 

respondenterna fick utrymme att tillägga något ytterligare som de tyckte saknades utifrån 

informationen som respondenterna fått innan eller ifall något hade glömts under samtalets gång 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 171). 

Transkribering 
Innan transkriberingen lyssnades inspelningarna igenom flera gånger. I transkriptionerna 

markerades det vem som hade ordet samt vad någon sa medan en annan hade ordet. Pauser och 

mellanrum uppskattades intuitivt med skiljetecken. 

Under databearbetningen behölls upprepningar och liknande som hör talspråket till. De citat som 

finns med i uppsatsen är redigerade för läsbarhet, tydlighet och för att inte göra de respondenter 

som känner igen sig själv obekväma med talspråkets brutalitet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 228).  

Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys (KIA) har valts som metod för databearbetning. KIA är en form av latent 

innehållsanalys där olika kategorier, centrala teman och aspekter identifierats under bearbetningen 

(Eriksson Barajas et al., 2013, s. 147f). Analysmetoden kan liknas vid en tematisk analys där 

relevanta teman utifrån uppsatsens syfte har identifierats induktivt genom att uppsatsförfattaren har 

bekantat sig med datamaterialet (Braun & Clarke, 2006, s. 83ff). Dessa teman har omvandlats till 

huvudkategorier och subkategorier som sedan allt datamaterial systematiskt har undersökts genom. 

Qualitative Content Analysis in Practice av Schreier (2012) är det som uppsatsen dataanalys 

vilar på. Enligt Schreier (2012, s. 7ff) är KIA en metod för att systematiskt reducera och strukturera 

kvalitativ data. Databearbetningen passar sig bäst för att beskriva innehållet i datamaterialet och 

fungerar väl på transkriberingar av intervjuer där respondenterna besvarar samma intervjuguide och 

representerar samma roll (Schreier, 2012, s. 43ff).  
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Enligt KIA går kodaren igenom datamaterialet flera gånger följt av att en första kategoriram 

utvecklas. Utformningen av kategoriramen utgörs av en flexibel induktiv process där 

huvudkategorier och subkategorier kan justeras flera gånger efter testkodningar av datamaterialet 

(Schreier, 2012, s. 24f). 

Efter den första kategoriramen utformats segmenterar kodaren datamaterialet. Segmenteringen 

leder till att enheter skapas vilka ofta utgörs av ett stycke eller en aspekt på ett svar på en fråga 

(Schreier, 2012, s. 131ff). Om respondenten hoppar mellan olika tankegångar inom samma svar 

ordnas det som hör till samma svar inom ett segment (Schreier, 2012, s. 135f; 144). Varje segment 

ska kunna kodas till att vara unikt inom varje huvudkategori (Schreier, 2012, s. 75). Segmentet kan 

bara kodas till en subkategori inom varje huvudkategori. Däremot kan varje segment kodas till 

subkategorier som tillhör olika huvudkategorier, så länge det enbart kodas till en subkategori inom 

respektive huvudkategori. Alla segment ska kunna kodas till minst en kategori och ingen 

subkategori får bli tom (Schreier, 2012, s. 128; s. 77). I samband med segmenteringen rensas 

irrelevant data bort från det som sedan ska kodas (Schreier, 2012, s. 76). 

Antalet kategorier inom kategoriramen beslutas av kodaren efter vad som är rimligt för att 

representera kodmaterialet (Schreier, 2012, s. 60f). Det är viktigt att inte ett för stort antal kategorier 

används då detta kan bli för svårhanterat. Alla kategorier ska ha en beskrivning av vad de ska 

innehålla, vilket är extra noga om flera subkategorier inom samma huvudkategori ligger nära 

varandra i innehåll (Schreier, 2012, s. 94ff). Vid kodning av segmenten ska fortfarande kontext vara 

en del av beslutet om kategori (Schreier, 2012, s. 30f). 

Om det bara finns en kodare ska kodaren enligt KIA koda om materialet vid ett senare tillfälle 

för att se hur väl kategoriramen kan representera datamaterialet (Schreier, 2012, s. 41). Enligt 

Schreier är det viktigt att det har gått tillräckligt lång tid för att kodaren ska ha glömt hur de olika 

segmenten har kodats. Det är också anledningen till att segmenteringen är en viktig del av KIA då 

samma segment ska kodas i kategoriramen vid olika tillfällen (Schreier, 2012, s. 127). Det innebär 

att kategoriramen ska vara helt klar när den första huvudkodningen genomförs – om kategoriramen 

måste ändras under kodningen behöver kodaren genomföra en ny första huvudkodning (Schreier, 

2012, s. 197). Det är mer fördelaktigt för att mäta reliabiliteten att en annan kodare gör en 

huvudkodning av datamaterialet eller delar av datamaterialet om en sådan finns att tillgå. 

Dataanalys 
I uppsatsen har kategoriramen skapats utifrån intervjuguidens teman, genomgången av 

datamaterialet, resultat av tidigare forskning och kodarens tidigare erfarenheter.  Kategoriramen är 

således data-, tema- och begreppsdriven (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 85f; s. 242f; Schreier, 2012, 

s. 33). Detta har skapat ett induktivt analysförfarande (Braun & Clarke, 2006, s. 83f). 
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Kodningen gjordes i analysprogrammet Nvivo 11 PLUS vilket är ett program som förespråkas av 

Schreier (2012, s. 241). I Nvivo kan kodaren segmentera, skapa en kategoriram, koda och sedan få 

tillgång till de olika kategorierna samt olika kvantifieringar. 

Under segmenteringen rensandes det som var irrelevant för uppsatsen bort; exempelvis vissa 

formaliteter, intervjuarens frågor eller sidospår som föll utanför uppsatsens ramar. Efter 

segmenteringen genomfördes en testkodning med avsikt att vidareutveckla kategoriramen. Varje 

gång något nytt framträdde som inte rymdes inom befintliga kategorier skapades en ny kategori, 

eller så tilldelades det till subkategorin ’övrigt’ som fanns inom varje huvudkategori (Schreier, 

2012, s. 88). ’Övrigt’ som subkategori granskades slutligen för att se om innehållet kunde kodas till 

en mer beskrivande subkategori eller om nya subkategorier behövde skapas (Schreier, 2012, s. 76). 

Vissa segment blev kvar i några övriga-subkategorier. Detta går bra så länge det bara är ett fåtal 

segment (Schreier, 2012, s. 77). 

Kategoriramen som användes för databearbetning i uppsatsen består av flera huvudkategorier 

och en nivå av subkategorier. Detta blir enligt Schreier en kodram av mellan-komplexitet (Schreier, 

2012, s. 65ff). Vissa huvudkategorier saknar subkategorier. Det är för att innehållet inom 

huvudkategorin inte genererade mer än en subkategori. Då är det bättre att bara ha huvudkategorin 

(Schreier, 2012, s. 92). Den slutgiltiga kategoriramen bestod av 19 huvudkategorier och totalt 105 

subkategorier fördelat på de olika huvudkategorierna. En del av huvudkategorierna och en del av 

subkategorierna ströks från resultatet då deras innehåll låg utanför uppsatsens ramar eller för att 

innehållet redan fanns representerat i andra kategorier (se bilaga 3).  

Efter att kategoriramen justerats klart påbörjades den första huvudkodningen. Varje segment 

kodades till minst en kategori. Kategoriramen delades upp i flera delar där ungefär tre till fem 

huvudkategorier användes för varje genomgång av segmenten. Majoriteten av segmenten passade 

inom flera huvudkategorier vilket fick resultatet att segmenten i datamaterialet kunde belysa flera 

olika aspekter simultant. 

Enbart en kodare genomförde de två huvudkodningarna eftersom ingen annan kodare med 

liknande möjligheter att sätta sig in i undersökningens ämne fanns tillgänglig (Schreier, 2012, s. 

192). Det skiljde mer än sju veckor mellan den första och andra huvudkodningen. Vid en jämförelse 

mellan kodtillfällena angav kodningsprogrammet Nvivo att de olika kategoriernas innehåll 

matchade mellan 75 procent till 99 procent beroende på kategori. Vid en addition av alla procenttal 

följt av en division med antalet blev snittet 86,72 procent. Slutsatsen är därför att en tillräckligt 

konsekvent användning av kategoriramen har genomförts. 

Den slutgiltiga bearbetningen från kategorier till text i uppsatsen har skett inom ett postmodernt 

perspektiv, där vikten ligger vid uppmärksamma likheter såväl som ”nyanser, skillnader och 

paradoxer” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 259). Flera kategorier har i denna process valts bort till 
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förmån för undersökningens ramar (se bilaga 3). De kvarvarande relevanta kategorierna har 

inordnats under uppsatsens forskningsfrågor för att skapa en röd tråd för läsaren (se bilaga 3). På 

detta sätt blir kategoriernas innehåll sammanfattat tematiskt – där kategoriernas innehåll eller citat 

därifrån relateras till varandra för att skapa en bredare bild (Braun & Clarke, 2006, s. 86ff; Schreier, 

2012, s. 219ff). 

Det som återges i uppsatsens resultat är enbart baserat på det som de medverkande rektorerna 

har uttryck i intervjuerna. När utsagorna har varit likartade har dessa sammanfattats av 

uppsatsförfattaren; citat används för att illustrera sammanfattningar eller för att belysa variation 

(Schreier, 2012, s. 220f). Resultatet beskriver därför datamaterialets centrala teman i förhållande till 

uppsatsens syfte (Braun & Clarke, 2006, s. 93). 

Etiska överväganden 
Informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7f; s. 9ff) möttes genom att 

respondenterna i intervjuförfrågningen informerades om undersökningens syfte och omfång. Varje 

intervjutillfälle inleddes med frågor om något var oklart gällande hur informationen skulle användas 

eller om några frågor hade uppstått utifrån informationsbrevet. Alla respondenter fick intervjuarens 

kontaktuppgifter för att de även skulle kunna höra av sig efter intervjutillfällena. Ingen har varit i 

kontakt om undersökningens innehåll eller har uttryckt att de vill undanhålla delar eller helheten av 

sina svar. Allt material som respondenterna beskrev när det gäller elever eller personal var anonymt 

eller gjordes anonymt under transkriberingen av intervjuerna. 

Det sistnämnda svarar även mot konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12f). Vidare 

anonymiseringar har genomförts där könet på respondenterna och de personer som de beskriver har 

dolts. För läsbarhet används könsneutrala namn på respondenterna vid citat. Även namn på län, 

område, kommun, plats och skola har helt strukits från resultatet. All information har digitaliserats 

och förvaras bakom ett komplext lösenord som enbart uppsatsförfattaren känner till. Informationen 

som framkommit i intervjuerna sprids inte vidare på andra sätt än genom denna uppsats med respekt 

för de deltagande aktörerna enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Om intresse för 

att återanvända datamaterialet skulle uppstå kommer alla respondenter först tillfrågas och de har full 

makt över ifall datamaterialet får användas till andra ändamål. 

Enligt Vetenskapsrådets (2002, s. 15) rekommendation kommer respondenterna informeras när 

uppsatsen är godkänd, för att de själva ska kunna välja om de vill ta del av innehållet eller ej. 

Resultat 
Innehållet i resultatet presenteras i en följd där de tidigare delkapitlen bäst ska bidra till ökad 

förståelse för de nästföljande delkapitlen. Det första delkapitlet i resultatet beskriver kort skolorna 
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som har varit representerade i undersökningen. De kvarvarande resultatrubrikerna är skapade efter 

uppsatsens frågeställningar men följer inte frågeställningarnas ordning.  

Rubrikerna ”Olika ingångar till elevassistans som särskilt stöd”; ”Kringliggande anledningar till 

elevassistans”; och ”Det organisatoriska utformandet av elevassistenternas uppdrag” bidrar främst 

till frågeställningarna ”Hur får elevassistenterna sin plats i skolorganisationen?” samt ”Hur 

organiserar och upprätthåller skolorna elevassistans som särskilt stöd?”.  

Rubriken ”Mottagare av elevassistans” bidrar främst till frågeställningen ”Vilket stödbehov 

möter elevassistenterna hos EIBASS?”. Rubriken ”Elevassistans i relation till en skola för alla” 

bidrar främst till frågeställningen ”Hur kan elevassistans ses med inkluderingsperspektiv?”. 

Slutligen bidrar rubriken ”Elevassistenternas kompetenser och anställningar” främst till 

frågeställningen ”Vad har elevassistenterna för anställningar och kompetenser?”. 

I uppsatsens bilagor redovisas vilka kategorier från den kvalitativa innehållsanalysen som finns 

representerade under respektive rubrik (se bilaga 3). 

Bakgrundsinformation om de representerade skolorna 
Datamaterialet består av sju intervjuer med rektorer för olika grundskolor från fem olika kommuner 

inom ett län. Två av skolorna är F-9, de andra fem är F-5 eller F-6. Där går mellan 200 och 800 

elever, där skolorna med högstadium utgör de största skolorna. Varje skolinstitution har via rektorn 

haft tolkningsföreträde och handlingsutrymme att utforma organisationen kring elever i behov av 

särskilt stöd och elevassistenter på olika sätt. Handlingsutrymmet är enligt uppsatsens teoretiska 

perspektiv inte helt öppet utan påverkas av kringliggande situerade förutsättningar.  

En klar majoritet av elevassistenterna som arbetar i skolorna möter ett stödbehov som motsvarar 

uppsatsens definition av EIBASS. Utifrån dataunderlaget finns det inget synligt samband mellan 

elevantal och antalet elevassistenter. Exempelvis har en av skolorna med högst elevantal lägst antal 

elevassistenter. Bland de skolor som är från låg- till mellanstadium varierar det stort mellan antal 

elever och antalet elevassistenter. 

Hur elevassistenternas tjänster benämns varierar mellan skolorna. Majoriteten benämner tjänsten 

elevassistent och ibland benämns personerna som resurs. En respondent växlar mellan elevassistent 

och barnskötare; en annan kallar personerna med assistentuppdragen för resurspedagoger. På den 

skolan beskriver respondenten att elevassistenterna har arbetat där länge och att flera av dem har 

olika eftergymnasiala utbildningar på folkhögskole- eller högskolenivå. 

Olika ingångar till elevassistans som särskilt stöd 
Elevassistenterna har fått sin plats i de olika skolorganisationerna genom olika processer och beslut. 

Respondenterna har blandade åsikter kring hur många elevassistenter som ska finnas i 
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skolorganisationen. I följande delkapitel exemplifieras dessa åsikter och hur de påverkar 

anställningsförfarandet för elevassistenter. 

En del av rektorerna ser stödbehovet som elevassistenterna tillgodoser som konstant efter 

rådande förutsättningar. Rektorerna har tolkat styrdokumentens instruktioner och menar att 

elevassistenter är ett bra sätt att möta EIBASS. På dessa skolor anställs elevassistenterna framförallt 

till arbetslag eller grupper och riktas sedan till de olika eleverna. Detta kallas fortsättningsvis för 

befintlig elevassistentbemanning (BEAB) då antalet elevassistenter är en planerad del av 

organisationens budget. Exemplet i citatet nedan visar hur Noa motiverar att elevassistenter behövs 

i arbetslagen: 

Under en period placerades eleverna i behov av särskilt stöd i mindre undervisningsgrupper. 

[…] Det kan vara bra för en elev, men det är ett oerhört långt övervägande innan du hamnar 

där för att det är en exkludering. […] När jag kom hit sa jag: -Det är inte okej, den elevsynen 

ställer jag inte upp på. Sedan dess har vi jobbat genomgående med att se till att de här eleverna 

ska kunna vara inkluderade i klassen och då måste de som regel ha stöd och hjälp. Från 

förskoleklass till trean har du fritidspersonal med i klasserna. […] Efter det kommer du upp i 

mellanstadiet och då har vi istället resurspersoner i varje årskurs. (Noa) 

Noas skola präglas av BEAB och elevassistenterna finns i respektive arbetslag som består av en 

årskurs på mellanstadiet eller högstadiet. Assistenterna som stödåtgärd riktas sedan flexibelt i 

arbetslagen mellan de olika klasserna och utifrån de tillfälliga behov som finns. Sams skola präglas 

också av BEAB, men där finns det istället elevassistenter i varje klass: 

Vi har elevassistenter i varje klass. […] Ibland är de för en specifik elev och ibland är de för en 

elevgrupp – de har en grundbas i en klass och kan få flytta när behoven är större. (Sam) 

Det Noa och Sam beskriver är att det flexibelt går att fördela om elevassistenterna efter 

skolorganisationens nuvarande behov. Enligt perspektivet finns det alltid någon elev på skolan som 

kan gagnas av att få tillgång till elevassistent och vilka dessa elever är kan variera över tid. En av de 

andra skolorna som präglas av BEAB har en annan typ av organisation: 

I och med vår organisation har vi ett särskilt upplägg där de autistiska barnen genererar en helt 

annan ekonomi, och det är väl därför ordet elevassistent är så väldigt mer förekommande hos 

oss […]  det är en stor del av vår organisation. (Robin) 

Robins skola har ett kommunintag av elever med ett identifierat större stödbehov. Stödbehovet möts 

delvis av elevassistenter och eleverna är integrerade i det ordinarie klassrummet. Gemensamt med 

de andra skolorna som präglas av BEAB är att elevassistenterna är en planerad del av 

organisationen. Motsatsen till detta är skolorna där rektorerna är mer skeptiska till elevassistans som 
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stödåtgärd. Rektorerna har fortfarande beslutat att elevassistenter ska anställas för enskilda 

EIBASS. Alex citat exemplifierar detta perspektiv nedan där hen förklarar att rektorer har stort 

inflytande över särskilt stöd och att hen tycker att elevassistans ska användas restriktivt: 

Jag tycker att det är otroligt att skolan i Sverige är så rektorsberoende, hur en skola 

organiseras, hur skolan hanterar sina resurser - det är så rektorsberoende. Det är något som är 

väldigt bra, men samtidigt kan det vara något som är förödande. Jag tror att stödet som 

eleverna får ser ut på väldigt olika sätt: rektorer som hellre har 50 elevassistenter än att 

kompetensutveckla personalen - jag tänker tvärt om. (Alex) 

Alex menar att det finns alternativ till att anställa ett större antal elevassistenter. Helst ska 

stödbehov mötas med mer utbildad personal. Elevassistenter anställs därför på denna skola när 

andra stödåtgärder är uttömda. Detta kallas fortsättningsvis för en reaktiv elevassistentanställning 

(REAA) då elevassistenter först anställs när inga andra identifierade alternativ fungerar. Kim 

beskriver i citatet nedan en process där de med kort varsel behövde en ny elevassistent: 

Bestämmer vi oss för det då, EHT, då är det bara att hitta en person! Det är oftast det som det 

hänger på. Jag hade en elev i femman nu som ofta var väldigt utåtagerande och kände sig 

väldigt kränkt av andra elever […] [Hen] stannade hemma och kravet var att få tillbaka 

[eleven]. Föräldrarna ställde kravet: -Ja då måste [hen] ha en elevassistent. Så sa EHT det: -

Det finns nog ingen annan utväg. Sedan bestämde vi det och på två veckor hade vi en assistent 

som mötte upp [eleven]. [Hen] har gått i skolan sedan dess. Och nu råkade sig också att vi fick 

en väldigt bra elevassistent! (Kim) 

Kim återger att de redan testat flera andra stödåtgärder och föräldrarna krävde att skolan skulle 

möta stödbehovet med elevassistent. Genom EHT kom skolan fram till att elevassistans behövdes 

för denna EIBASS. Även skolor som präglas av BEAB kan i mötet med vissa stödbehov anse att de 

behöver ytterligare elevassistenter och då gör de också någon form av REAA. 

Sammanfattningsvis har två olika ingångar till elevassistenter i skolorganisationen identifierats. 

Dessa två kategoriseringar överlappar till viss mån där exempelvis en skola som präglas av BEAB 

kan anställa fler elevassistenter enligt ett REAA-förlopp. Likaså kan skolor som präglas av REAA 

sedan ha kvar sina elevassistenter efter att det inledande stödbehovet har upphört, då 

elevassistenterna hunnit bli tillsvidareanställda under uppdragstiden. Tre av skolorna präglas mer av 

REAA och fyra av skolorna präglas mer av BEAB. 

Mottagare av elevassistans 
I detta delkapitel redovisas beskrivningar av uppsatsens tillämpning av EIBASS. Ett förtydligande 

är att denna akronym inte syftar på alla elever i behov av särskilt stöd som fanns representerade på 

skolorna. Syftet med delkapitlet är att belysa vad för typ av behov som EIBASS anses ha. 
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Gemensamt för EIBASS är att deras stödbehov avviker från normen till en sådan grad att en dyr 

stödåtgärd som elevassistans sätts in. 

Oftast är det ju någon form av diagnos som de har. Alla är ju inte utredda… men de har 

behoven ändå. (Mika) 

Det korta citatet från Mika exemplifierar hur EIBASS ofta beskrivs. En stor majoritet av EIBASS 

beskrivs genom NPF-diagnoser. Detta gäller även de EIBASS som inte har en diagnos men har 

påvisat ett beteende som tolkas in i en diagnos. Utifrån intervjuerna finns det ett stort fokus på 

diagnoser som förklaring till EIBASS stödbehov. Flera av respondenterna anger också att antalet 

elever med dessa behov har ökat. Robin beskriver detta nedan: 

Vi har många barn som är i behov av stöd. Det börjar visa sig överlag i alla skolor att det 

kommer fler och fler barn med diagnoser. Det är väldigt många barn med ADHD och andra 

svårigheter. Jag har jobbat i [flera decennier] och om jag tittar tillbaka kunde jag absolut inte 

se så många i varje klass. (Robin) 

Utöver diagnoserna beskrivs EIBASS som personer med social problematik. Utifrån intervjuerna 

behöver framförallt EIBASS elevassistenterna som stöd i det sociala samspelet. Enligt rektorerna 

påverkar det sociala samspelet i skolan elevernas måluppfyllelse, vilket exempelvis Love förklarar 

nedan: 

Det sociala sätter käppar i hjulen för det pedagogiska. Klarar de av den sociala biten så klarar 

de också av att lära sig. Klarar de inte av det sociala kan de heller inte fokusera och lära sig. 

(Love) 

Love och andra rektorer berättar att det sociala stödbehovet finns både i klassrummet och utanför 

klassrummet; för vissa elever handlar det om specifika sociala situationer eller övergångar, för 

merparten handlar det om ett genomgående stöd under majoriteten av skoldagen. Elevassistenterna 

gör att det finns en kontinuitet mellan skolans olika miljöer:   

[Elevassistenterna] skapar struktur för de här eleverna, så de inte hamnar in klistret. [EIBASS] 

kanske inte har förmågan att läsa av sociala situationer på rasterna eller vandrar de iväg och 

har ingen tidsuppfattning […] och då är det ofta rasterna som resurspersonen gör den största 

insatsen. (Alex) 

Alex menar att elevassistenterna framförallt gör sin största insats på rasterna. Detta beskrivs även av 

andra rektorer som förklarar att konflikter som inträffar mellan eleverna på rasterna ofta fortsätter 

inne i klassrummen under lektionerna. Genom att det blir färre konflikter på rasterna blir det 

därmed lättare att följa lektionsplaneringarna. Gällande konflikter beskriver ofta respondenterna 
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EIBASS som utåtagerande. Elevassistenterna har som uppdrag att minska det utåtagerande 

beteendet. Love förklarar nedan vilka detta gagnar:  

Många som också är utåtagerande där man behöver rädda dem mot sig själva och andra. Så att 

de inte gör illa sig själv eller andra. (Love) 

Sammanfattningsvis beskrivs EIBASS vanligen som elever med diagnoser inom NPF, med 

identifierade sociala beteendeproblem och även bitvis som utåtagerande. Det sociala stödbehovet 

behöver mötas under hela skoldagen där elevassistenterna ger stöd åt EIBASS och skyddar dem 

samt de andra eleverna. Detta är av sådan vikt för skolorganisationen att det motiverar kostnaderna 

för elevassistenterna. Kim problematiserar dessa kostnader nedan: 

Det som står i lagen är att vi rektorer ska ta fram det här stödet och får vi inte pengar, då tar vi 

från elevpengen och urholkar den. Med fler elever som man har svårigheter med blir det 

mindre pengar till de andra barnen. Det här är ett jättedilemma och såhär tror jag det ser ut i 

alla kommuner mer eller mindre. (Kim) 

Dilemmat Kim redogör för exemplifierar att skolorganisationerna av olika anledningar upplever att 

de behöver elevassistenter, trots att de pengar som är avsatta för särskilt stöd inte räcker för att 

bekosta stödåtgärden.  

Kringliggande anledningar till elevassistans 

Jag tycker det är fruktansvärt att de som tar hand om de mest utmanande eleverna är de som 

har minst utbildning och oftast är yngst. (Love) 

Love och de andra respondenterna visar en medvetenhet kring paradoxen att eleverna med störst 

identifierat stödbehov möts av den minst utbildade personalen. För att motivera beslutet kring 

elevassistans hänvisar rektorerna till olika kringliggande anledningar som har påverkat deras val. 

De mest centrala anledningarna presenteras i detta delkapitel och dessa är: tryck från föräldrar, 

attitydproblem, och kompetensbrist.  

Föräldrar som säger absolut inte och de vill gå till kommunen och klaga […] Det har varit den 

resan som har varit, [eleven] har börjat med en assistent som [förädlarna] har haft kontakt med, 

en kontaktperson, […] sedan förskoleklass. Då när eleven ska gå till fyran, då kan förädlarna 

slå på bromsarna helt otroligt. (Robin) 

Trycket från föräldrarna har två olika former. Den första formen exemplifieras ovan genom citatet 

av Robin: tryck från föräldrar till EIBASS. Enligt rektorerna kan dessa föräldrar uttrycka starka 

viljor gällande sitt barns tillgång till elevassistans. Rektorerna berättar att det finns föräldrar som 

vill att det är samma elevassistent som ska följa eleven under samtliga skolår. Detta uttrycker 
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respondenter sällan är önskvärt, för de ser faror med att bygga in en specifik elevassistent åt en 

specifik elev, eftersom elevassistenten kan vara sjuk, sluta eller kan behövas till andra elever. 

Citatet med Mika nedan exemplifierar den andra formen av föräldratryck: 

För de här barnen blir det ett tryck från andra föräldrar som inte tycker att de här barnen passar 

eftersom det är sagt att man ska ha lugn och studiero i skolan. […] Det behöver inte hända så 

mycket för att föräldrar ska reagera. (Mika) 

Den andra formen är tryck från andra föräldrar vars barn inte har elevassistent. Föräldrarna sätter 

press på skolan att hantera vissa EIBASS påstått utåtagerande beteende för att deras eget barn ska 

skyddas. Utifrån resultatet har även flera lärare en liknande negativ attityd till vissa EIBASS: 

Alltså lärarna är kunskapsinriktade och vill jobba med dessa saker. […]  Det är inte alla lärare 

som anser sig vilja jobba med de utåtagerande barnen. […] Jag kommer ihåg att speciellt i 

början av 2000-talet var attityden: -Bort med dem! Inte i mitt klassrum! Det måste finnas 

någon annan skola eller gör en liten grupp. Jag vill inte ha dem! Det där kämpade jag 

jättemycket med och verkligen diskuterade och diskuterade människosynen. Det kan poppa 

upp ibland att jag får in nya lärare här från andra ställen som fortfarande har den attityden. […] 

Det är inte helt ovanligt att lärare tycker så och det är därför det inte kommer att hålla att ta 

bort elevassistenterna. (Kim) 

Kim berättar att den attityd som vissa lärare har är att de ska kunna avgöra vilka elever som inte 

passar i det ordinarie klassrummet. Enligt denna attityd ses vissa EIBASS som ett hot mot att 

bedriva undervisning till resten av klassen eller mot att kunna erbjuda en trygg skolmiljö. Kim 

fortsätter sitt resonemang nedan och förtydligar att dessa attitydproblem inte alls präglar alla lärare: 

Det kan vara så att det är vissa lärare som är bättre på att hantera vissa barn och ibland kan det 

vara så att det är vissa lärare som är sämre på att hantera vissa barn. Därför kan man behöva en 

elevassistent för att läraren är sämre på att hantera vissa barn –  ibland vet man inte vem 

elevassistenten är till för! (Kim) 

De två citaten ovan med Kim exemplifierar att vissa lärare önskar bort EIBASS eller inte upplever 

att deras stödbehov kan mötas i det ordinarie klassrummet. Det är enligt det här resonemanget inte 

alltid EIBASS som är i behov av elevassistent, utan dessa behövs för att vissa lärare inte har 

kompetensen och/eller viljan att möta EIBASS stödbehov. Erfarenhet av lyckad undervisning med 

EIBASS beskrivs som en viktig komponent hos de skickliga lärarna och ställs av respondenterna i 

motsats till mer oerfarna lärare eller lärarna med negativ attityd. 

Kompetensbristen knyter an till att respondenterna berättar att det numera är svårt att hitta lärare 

att anställa. Citatet med Sam blir ett exempel på detta: 
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Tar man bort tre assistenter kan man anställa en speciallärare, klart man kan, om det hade 

funnits någon. (Sam) 

Utöver lärare i allmänhet beskriver rektorerna att speciallärare och specialpedagoger i synnerhet är 

svåra att få tag på. Citatet med Sam visar även att det är dyrt med vidareutbildade lärare. 

Utifrån detta delkapitel saknas tillräcklig specialpedagogisk kompetens hos vissa lärare. Det är 

svårt för skolorganisationerna att öka sin specialpedagogiska kompetens, genom att anställa fler 

lärare eller vidareutbildade lärare, eftersom det är stor brist på dessa yrkesgrupper. För att motverka 

kompetensbristen och den negativa attityden som finns bland vissa aktörer kring EIBASS används 

elevassistans. Det kan även finnas ett tryck från föräldrarna att EIBASS ska mötas med 

elevassistans som stödåtgärd. 

Det organisatoriska utformandet av elevassistenternas uppdrag 
Hur skolorganisationerna utformar och upprätthåller elevassistentuppdraget beskrivs i detta 

delkapitel. Elevassistentens uppdrag är enligt resultatet framtaget i ett möte mellan organisationens 

och EIBASS behov. Love redogör nedan för hur processen att tilldela elevassistans kan se ut: 

Beslutsprocessen… Klassläraren måste se att det finns en problematik. Någonting som de inte 

klarar av. Då tar man upp det på elevhälsoteamet och så tittar vi. Sen får en speciallärare gå in 

och titta och göra en pedagogisk utredning och se efter om det behövs åtgärdsprogram. Om 

detta behövs upprättas det, och då undersöker vi ifall det vi har räcker eller om det här behövs 

en personlig resurs. (Love) 

Utifrån resultatet blir beskrivningen i citatet ovan talande för hur elevassistans riktas. Läraren 

uppmärksammar att det finns något som de inte klarar av med sina nuvarande förutsättningar och 

elevhälsoteamets aktörer utreder sedan stödbehovet. Om stödbehovet ska mötas med särskilt stöd 

upprättas ett åtgärdsprogram och i vissa fall väljer de elevassistent som en av stödåtgärderna. Detta 

leder till att elevassistentuppdraget delvis är beskrivet i åtgärdsprogrammen. Nedan är exempel från 

Robin och exempel från Kim på hur stödåtgärden kan beskrivas i åtgärdsprogrammen: 

Såhär står det i ett [åtgärdsprogram]: vuxenstöd är en form av assistent som arbetar med att 

förtydliga uppgifter i det sociala samspelet. [EIBASS] fungerar mycket bra i klassrummet. 

(Robin) 

[I åtgärdsprogrammet] står det inte tydligt vad det är elevassistenten ska göra. Det är inte så de 

är utformande, utan det är mer att det finns en anpassning i klassen. Till exempel står det: 

assistenthjälp i olika lärmiljöer. Det ligger på den nivån. Sen ligger det ute på lärarna och 

arbetslagen att utforma elevassistentens arbetsuppgifter. (Kim) 
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Utifrån dessa två exempel går det att se att elevassistentuppdraget inte alltid är specifikt beskrivet i 

åtgärdsprogrammen. I det ena exemplet förklaras uppdraget till viss del, då elevassistenten 

framförallt ger ett socialt stöd och inte behövs på samma sätt i undervisningen. I det andra exemplet 

beskrivs enbart att EIBASS har tillgång till assistans, men inte vad assistenten gör. En del av 

rektorerna motiverar detta genom att förklara varför åtgärdsprogrammen är ospecifikt formulerade. 

Ett exempel på detta från Alex nedan: 

Formuleringarna [i åtgärdsprogrammet] handlar inte om den här personen är knuten till att man 

ska få stöd. […] Vi formulerar på det sättet för att det inte ska vara personknutet heller. (Alex) 

Elevassistans benämns inte specifikt i alla åtgärdsprogram utan grupperas med andra personer som 

också ska ge eleven stöd. Flera rektorer berättar att de är försiktiga med att beskriva elevers tillgång 

till egen eller till specifik elevassistent, eftersom det inte enbart är elevassistenten som ska möta 

elevens stödbehov. Flera aktörer ska tillsammans samarbeta för att möta stödbehovet. Ospecifika 

formuleringar som vuxenstöd förklarar respondenterna som en lösning eftersom begreppet kan syfta 

på lärare, speciallärare och elevassistent samtidigt. På så sätt blir alla parter internt informerade om 

att de ska vara en del av åtgärderna i åtgärdsprogrammet. Externt berättar en rektor att 

formuleringen bidrar till att föräldrar inte ska få bilden att deras barn har elevassistent konstant i alla 

situationer. Utöver åtgärdsprogrammen är oftast inte elevassistentuppdragen beskrivna i skrift: 

Vi har inte en arbetsbeskrivning att det här gör en elevassistent eftersom deras uppdrag är 

speciellt kopplat till eleven. Det är i dialogen som uppdraget formas: -Att du jobbar på det här 

sättet gick mindre bra och istället kan du pröva att göra mer av det här. Det handlar om att i 

handledningssituationerna forma arbetet efter vad som har funkat. (Alex) 

På sex av de sju skolorna beskriver rektorerna att det inte finns någon arbetsbeskrivning för tjänsten 

som elevassistent i deras skolverksamhet. Förklaringar som ges till detta är exempelvis att 

elevassistenternas uppdrag skiljer sig åt beroende på EIBASS specifika stödbehov. Skolan med 

kommunintag av elever med diagnoser inom autismspektrum är den enda skolan med 

arbetsbeskrivningar för elevassistentuppdraget. För att forma elevassistentuppdraget till enskilda 

EIBASS, berättar flera rektorer att de använder sig av individuell handledning av speciallärare/-

pedagog, eller att elevassistenten får handledning tillsammans med övrig skolpersonal kring en 

klass eller grupp. Flera av rektorerna problematiserar samtidigt mängden kompetensutveckling och 

stöd som elevassistenterna har tillgång till. Kim resonerar om detta nedan när hen berättar om en 

vidareutbildning: 

Elevassistenterna är också en lite bortglömd grupp ute på skolorna. Vi gjorde så att […] vi var 

på en jättebra föreläsning […] alla elevassistenter och jag åkte med dem på den här 
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föreläsningen. Den handlade om att vara elevassistent. Riktigt bra, elementär och sådär. De var 

riktigt glada och stolta att få gå på en konferens tillsammans med mig, och där lärde vi oss 

ganska mycket. Vi fick upp de här diskussionerna till ytan och då kände de att: vi är viktiga 

personer. [Elevassistenterna] är jätteviktiga personer, för allt faller… är elevassistenten borta 

då blir lärarna helt hispiga. (Kim) 

Det som framgår tydligt i datamaterialet är att rektorerna väljer olika sätt för att kompetensutveckla 

sin personal och att det i skolans värld finns många olika vägar att välja mellan som ryms inom 

verksamheten. Som inledningen av citatet med Kim visar på finns det risk för att elevassistenterna 

delvis glöms bort när det gäller kompetensutveckling. 

Enligt resultatet präglar följande sammanfattning utformningen av elevassistentuppdraget: 

elevhälsan utreder först EIBASS behov och riktar assistentuppdraget för att möta delar av behovet. 

Utöver åtgärdsprogrammen beskrivs oftast inte elevassistentuppdraget i skrift. I åtgärdsprogrammen 

finns en återgiven tendens att undvika detaljer om uppdraget. För att förbättra och upprätthålla 

elevassistansen får elevassistenterna tillgång till olika former av handledning eller 

kompetensutveckling i viss mån. Allt detta kan ses som att skolorganisationerna är intresserade av 

att själva definiera det individuella elevassistentuppdraget för att elevassistans flexibelt ska kunna 

formas efter skolans behov. 

Elevassistans i relation till en skola för alla 
I detta delkapitel presenteras olika åsikter om hur elevassistenter passar in som stödåtgärd i en skola 

för alla med inkluderingsperspektiv. Flera av rektorerna ställer den elevnärvaro som elevassistans 

möjliggör i relation till alternativ som mindre undervisningsgrupp eller skolor med begränsat 

mottagande. Att eleverna får elevassistent ses därmed som något som bidrar till att EIBASS kan 

inkluderas i den ordinarie skolan. Utifrån datamaterialet är däremot inte elevens tillgång till det 

ordinarie klassrummet den viktigaste inkluderingsaspekten: 

Sen kan vissa tycka att jag är för förstående, för jag tror på anpassningar, jag tror på att man 

måste belöna… ska man belöna allt säger de då? *skrattar* […] Man måste börja ännu mer 

med skolledarna, att de måste ha en förståelse. […] [Kommunnamn] tror på inkludering 

överhuvudtaget och jag tror att inkludering ibland är exkludering. […] När du sitter inne i 

klassrummet och inte förstår och inte klarar av – då är du faktiskt exkluderad. […] När man 

inte lyckas inne i klassrummet så behöver man ju kunna gå ut och lyckas. (Love) 

Rektorn ovan redogör för att den aktuella kommunen har en tolkning av inkludering som rektorn 

själv problematiserar. Love berättar att det inte räcker med en fysisk inkludering där eleven befinner 

sig i klassrummet. I exemplet ovan menar rektorn att ett sätt att öka inkluderingen är att 
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elevassistenten bitvis kan lämna det ordinarie klassrummet med EIBASS när ett sådant behov 

uppstår. Noa ger nedan exempel på när EIBASS gagnas av att lämna det ordinarie klassrummet: 

Det kan vara dels att du är utåtagerande, dels att du inte klarar av att koncentrera dig, dels att 

du hela tiden stör, du kan inte fokusera på det som du ska göra. Då behöver du ett hjälpjag som 

kan: *vuxenröst* -Men kom igen, vi tar den här siffran också; *elevröst* -Jag orkar inte! 

*vuxenröst* -Ja men vi går ut i fem minuter och sen går vi in igen och tar nästa. Då kan ju 

inte läraren lämna gruppen utan då kan resurspedagogen gör det. (Noa) 

Anledningarna till att lämna klassrummet är inte bara för att bättre klara arbetsuppgifterna, utan kan 

även vara för att inte störa de andra eleverna: 

De kan sitta med den här eleven som kanske bråkar och bestämma sig för: -Nä nu kanske vi 

ska sitta utanför klassrummet. Det betyder att läraren kan rikta sig till de andra eleverna. Då 

kan läraren utöva sin pedagogik, det blir lugnare i klassen och det blir tryggare för de andra 

eleverna. (Kim) 

Som citatet ovan exemplifierar används elevassistans till förmån för de andra elevernas studiero: 

elevassistenterna går ut med EIBASS och då kan läraren bättre fokusera på de andra eleverna. En 

del av respondenterna beskriver också att lärarna skyddas genom sådana åtgärder. Samtidigt återger 

några av rektorerna att denna särskiljande praktik är problematisk. Alex uppmärksammar 

exempelvis risken med att elevassistenterna får bedriva EIBASS undervisning:  

Det är inte meningen att [EIBASS] ska bli ivägskickade till något klassrum och sedan bli 

undervisade av elevassistenter. (Alex) 

Alex är under intervjun mycket tydlig med att det pedagogiska behovet ska mötas av utbildade 

pedagoger. Flera av respondenterna berättar att det är meningen att lärare eller i vissa fall 

speciallärare är de som ska undervisa eleverna, medan elevassistenterna mer ska vara det sociala 

stödet eller tydliggörande stödet som möjliggör utrymmet för sådan undervisning.  

När elevassistans som stödåtgärd inte anses räcka till, börjar skolorna undersöka om eleven 

möjligtvis kan byta skola. Detta är något som rektorerna helst vill undvika. Mika förklarar 

exempelvis att hen helst skulle vilja kunna möta elevens stödbehov i den ordinarie skolan: 

Tanken var väl att annars ska [hen] gå på någon slags specialskola. Jag hoppas verkligen att 

[hen] ska kunna vara här. För det tror jag är det bästa för barnen om de kan vara i en vanlig 

skola. […] Sen finns det ju så klart jättebra mindre skolor. […] Jag tror att det allra bästa är att 

de får gå i ett sammanhang och ha klasskamrater också, och lära sig av varandra. (Mika) 
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I citatet redogör Mika för de olika argumenten: det finns enligt Mika bra mindre skolor, men 

EIBASS mår bäst av att inkluderas i den ordinarie skolan. Även för Mika finns det dock en gräns 

där den ordinarie skolan inte passar bäst:   

[En av EIBASS] kommer börja på en specialskola. För att det är för svårt på en sådan här stor 

skola. Som ändå är en liten skola det här, men det är alldeles för stort för [hen]. (Mika) 

Flera av de andra rektorerna berättar om liknande processer där de beskriver olika ansträngningarna 

som gjorts, men där EIBASS till slut fick byta till en skola med begränsat mottagande. 

Delkapitlet belyser att tillgången till elevassistent möjliggör att eleverna till större grad kan delta 

i den ordinarie undervisningen. Trots att detta är målet sker en viss särskiljning, då elevassistenten 

tillfälligt går ut med EIBASS ur det ordinarie klassrummet. Elevassistans beskrivs som en av de 

sista stödåtgärderna som prövas innan skolorna börjar undersöka om elevens behov bäst kan mötas 

på en annan skola. Det finns därmed en vilja hos rektorerna att behålla EIBASS i den ordinarie 

skolan. 

Elevassistenters kompetenser och anställningar 
Samtliga rektorer talar varmt om de anställda elevassistenterna. Mängden formell utbildning är 

enligt flera respondenter mindre viktig. De flesta elevassistenterna beskrivs ha framförallt 

gymnasiala utbildningar. I detta delkapitel beskrivs elevassistenternas kompetenser och 

anställningar. 

Elevassistenter är oftast outbildade unga personer. Men jag har ju träffat på och anställt många 

helt otroliga duktiga elevassistenter som liksom bara har det där inom sig på något vis att möta 

upp barn. (Kim) 

Kim redogör för att elevassistenterna besitter färdigheter som gör att de blir bra på att möta 

EIBASS. Flera rektorer beskriver något liknande. De trycker på att det viktigaste är att 

elevassistenten är rätt person och inte vilken utbildning eller bakgrund de har. Sam vidareutvecklar 

ett liknande resonemang nedan och beskriver elevassistenternas kompetenser närmare: 

Jag har varit lite modig och överanställt [elevassistenter]. Hittar man bra folk så tycker jag att 

det är viktigt. […] De är flexibla, de kan se, de tar initiativ, planerar, har god koll på mål och 

måluppfyllelse. Alltså på många sätt-, nu ska jag inte säga att alla, och det är likadant på 

lärarsidan, men väldigt många av de som är elevassistenter och fritidspersonal är väldigt 

drivande. […] Samtidigt om man har någon som är jätteduktig så vill jag inte ersätta den bara 

för att det är någon med utbildning. Jag har några stycken som är väldigt väldigt duktiga och 

de vill jag ju inte bli av med även om de då så att säga BARA har en barnskötarutbildning. 

(Sam) 
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Citatet med Sam exemplifierar att elevassistenterna är bra med EIBASS trots att de inte har en 

lärarutbildning. Det är istället viktigare vad elevassistenterna faktiskt gör och vilka personliga 

färdigheter de har. Elevassistenternas erfarenhetsbaserade kompetens gör också att de kan bli 

korttidsvikarier för lärarna: 

Sedan är det också en fördel för om läraren är sjuk till exempel, då gör man så att assistenten 

har lektionen och så tar man in en ny som assistent. För de vet rutinerna och reglerna, då blir 

det inte så konfliktfyllt som när man har vikarier. Just när det gäller snabba vikariat. (Sam) 

Skolorna värderar därmed de skickliga elevassistenternas kompetenser högt. Enligt en del av 

respondenterna tillför elevassistentrollen något unikt till skolorganisationen. Kim resonerar nedan 

om det skulle vara möjligt att ersätta elevassistenterna med fler lärare: 

Ibland funderar jag såhär: ska vi strunta i elevassistenter helt och hållet och anställa lärare? […] 

Då tror jag att jag sitter i samma dilemma oavsett. Om vi skulle bestämma det här på den här 

skolan och diskutera det: -Nu gör vi såhär, vi tar bort elevassistenter och ni får fler lärartimmar 

i arbetslaget, men fixa era barn då som har svårigheter. Lärarna skulle ändå komma och fråga 

efter elevassistent och föräldrar skulle ändå komma och fråga efter elevassistenter. (Kim) 

Kim menar att med fler lärartimmar istället för elevassistans skulle elevassistenterna ändå 

efterfrågas. Flera av rektorerna redogör för liknande resonemang. Elevassistenterna kan därmed 

tillföra något till skolorganisationen som lärarna inte gör. Nedan beskriver Robin exempelvis hur 

elevassistenternas får en detaljkännedom om EIBASS stödbehov och jämför detta med lärarnas 

möjligheter: 

Jag tror att elevassistenten kan FOKUSERA väldigt på eleven och ha kännedom om eleven på 

ett lite annat sätt. Som den kan förmedla till läraren till exempel. För den har ju också helheten, 

jag menar, våra barn åker taxi hit, assistenten tar barnet för taxin och ser hur den mår precis 

när de kommer, då har de den kunskapen och då kan den förmedla till läraren: i dag är det 

såhär och såhär. Det FÅR inte riktigt läraren utan det får elevassistenten. […] Om man är 

kontaktperson och har den här kommunikationen med föräldern. Som kanske skickar ett sms 

eller vadsomhelst, och då skickar den det också till kontaktpersonen och då har den också det. 

Så den kan ju FÅNGA väldigt mycket kring eleven, och se HUR behöver jag jobba i dag på 

bästa sätt. (Robin) 

Eftersom elevassistenterna är så mycket med EIBASS kan de samla information som gör att de 

lättare kan ta elevernas perspektiv. Detta möjliggörs exempelvis av att elevassistenterna ofta har en 

närmare kontakt med hemmet än lärarna. Lärarna har inte tid att fokusera så mycket på enskilda 

elever eftersom de har ansvar för betydligt fler elever. Enligt resultatet kan dock elevassistans 
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användas för att lärarna ska kunna fokusera på mindre grupper med elever. Detta exemplifieras 

nedan: 

Läraren delar en klass, tillsammans med en resurs, de tar varsin halva. […] Men vi försöker i 

den mån det går att hålla ihop klassen.[…] Klassen är grunden, men ibland… ska man göra 

någon laboration så gör man ofta halvklasser eller med dem yngre där finns det oftast en 

fritidspedagog och så en resursperson och en lärare och då kan man dela klassen på tre och alla 

får lästräning då. Men grunden är hela gruppen. (Alex) 

Elevassistenter kan därmed bidra till att klassen kan delas i olika mindre grupper, utan att någon 

grupp blir utan vuxen. Respondenterna berättar även att elevassistenterna används för att hålla ett 

öga på klassen när eleverna arbetar självständigt, för att läraren ska kunna få mer tid direkt riktad 

till EIBASS. Några av respondenterna gör här en skillnad mellan de skickliga elevassistenterna som 

klarar sådana uppdrag och sådana som inte får samma ansvar gällande delaktighet i undervisningen. 

Som delkapitlet hittills visar har många elevassistenter en kompetens som är eftertraktad i 

skolorganisationerna. Flera av rektorerna berättar dock att det ibland kan vara svårt att anställa 

elevassistenter eftersom alla som söker tjänsterna inte alltid är lämpade. Några av rektorerna 

berättar att de testar nya elevassistenter genom att först ge dem kortare anställningar eller vikariat. 

Sam beskriver nedan vad som hände när hen fick in många potentiellt intressanta jobbansökningar: 

Jag tänkte erbjuda dem att stå på vikarielistan då, om det dyker upp. [-För att pröva om det 

funkar? (intervjuarens följdfråga)] Ja för då kan man ta in och testa, pröva några gånger och så 

ser man om man vågar anställa dem, och då anställs de nästan alltid på en visstidsanställning 

från början. (Sam) 

Om rektorn är osäker på en elevassistents kompetens kan de inledningsvis testa personen genom att 

ge dem ett kortare uppdrag. De elevassistenter som visar på större skicklighet får företrädesvis 

tillsvidareanställningar då de samlat en kompetens som är svår att ersätta. På detta sätt kan skolorna 

påverka vilka elevassistenter som får längre uppdrag. Intresset för de skickliga elevassistenterna gör 

att skolorna vill behålla dem som anställda, och riktar därför om deras uppdrag om det inledande 

stödbehovet av någon anledning avtar. Alex beskriver detta nedan: 

[Elevassistenten] är anställda på skolan och då får man fylla en annan lucka någonstans eller 

ett annat behov, det kan ju vara om två år så behöver inte den här eleven den här resursen och 

då börjar ett arbete redan där… vad ska man placera den elevassistenten, använda dess 

kompetens om två år - för att de är anställda här. (Alex) 

Sammanfattningsvis argumenterar rektorerna för att elevassistenterna lyckas väl med sitt uppdrag 

trots att de överlag saknar formell utbildning. Elevassistenterna kan anställas för kortare uppdrag, 
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men på de medverkande skolorna har majoriteten tillsvidareanställningar. Vad som utgör en 

skicklig assistent är mer förknippat med personliga egenskaper. Vad en elevassistent kan utföra i 

organisationen varierar därför efter vilka förmågor som hen visar, där vissa exempelvis kan hjälpa 

läraren genom att dela klassen i flera mindre grupper. Att elevassistenten i större grad kan förstå sig 

på elevers perspektiv lyfts som centralt. Denna förståelse härleds till att elevassistenten kan 

fokusera på eleven, samla information från elevens hela skoldag och i vissa fall även från elevens 

föräldrar. Delkapitlet visar att elevassistenternas kompetenser därmed ses som eftertraktade i 

skolorganisationerna. 

Diskussion 

Valet av elevassistans som stödåtgärd 
I detta delkapitel utforskas hur elevassistenterna får plats i skolorganisationen genom rektorns 

beslut. Anledningar som påverkar beslutet utforskas vidare i de nästföljande delkapitlen. 

Rektorn har stort inflytande över den lokala skolorganisationen (Gadler, 2011, s. 84ff; Ärlestig, 

2008, s. 51). Rektorernas beslut är dessutom ofta avgörande för hur särskilt stöd organiseras på 

skolan (Göransson et al., 2015B, s. 299ff; G. Lindqvist & Nilholm, 2013, s. 106ff; G. Lindqvist & 

Nilholm, 2014, s. 87ff). Detta märks tydligt utifrån resultatet när rektorerna återger sina beslut. De 

har tagit ställning till om elevassistans är att föredra som stödåtgärd eller inte. De visar även på 

medvetenhet om deras beslut i jämförelse med andra rektorer. 

Rektorerna har argument för sina val som de baserar på ett antal skäl. Bland dessa argument 

återges åsikter om huruvida elevassistans är en föredragen stödåtgärd eller inte. Detta går att se som 

en del av den komplicerade rektorsrollen där rektorn förutom det pedagogiska ledarskapet ska vara 

personalchef, budgetansvarig och stå som ytterst ansvarig för det som inträffar i skolverksamheten 

(Brüde Sundin, 2007, s. 17f; Johansson, 2011, s. 19ff). Rektorn måste hitta en balans mellan olika 

ansvarsområden och mellan de olika förutsättningarna som påverkar organisationen av särskilt stöd. 

Dessutom måste uppsatsens respondenter förhålla sig till beslut som deras kommun gjort (Gadler, 

2011, s. 142ff; Lindensjö & U. Lundgren, 2014, s. 158). 

Giota et al. (2009, s. 572ff) har i en longitudinell statistisk undersökning identifierat ett samband 

mellan skolans upptagningsområde och antalet EIBASS. Uppsatsens rektorer förhåller sig till 

upptagningsområdet men det finns inget i resultatet som påvisar ett samband mellan 

upptagningsområde och antalet EIBASS som möts med elevassistenter.  

I resultatet identifierades två anställningsförföranden: reaktiv elevassistentanställning (REAA) 

och befintlig elevassistentbemanning (BEAB). Rektorerna som återger att de föredrar REAA ser det 

som att EIBASS oftare ska mötas med utbildad specialpedagogisk kompetens. Rektorerna som 
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föredrar BEAB ser det som en fördel att elevassistenterna redan finns i skolorganisationen som en 

del av det kompensatoriska uppdraget.  

Vid BEAB har redan skolans begränsade budget för särskilt stöd använts för att anställa 

elevassistenterna, vilket i sin tur skulle kunna påverka skolornas möjligheter att ha råd med mer 

formell specialpedagogisk kompetens och kompetensutveckling. Samtidigt finns elevassistenterna 

redan i skolmiljön innan individuella EIBASS behov uppstår, vilket gör att elevassistenterna även 

fungerar som en förebyggande insats. Om skolan präglas av att använda sig av många 

elevassistenter kan det också vara lättare att ha dem kvar då uppdragen är mer långsiktiga än 

individuella tillfälliga stödbehov.  

Göransson et al. (2015B, s. 299f) konstaterar att hur särskilt stöd enligt styrdokumenten ska 

bedrivas är ospecifikt. Enligt Isaksson (2009, s. 28ff) och Gadler (Gadler, 2011, s. 85f) har skolans 

granskningsmyndigheter svårt att kvalitativt utvärdera skolornas särskilda stöd. Om detta stämmer 

blir det svårt för rektorerna att veta om de har gjort ett korrekt beslut eller inte. Specialpedagog- och 

speciallärarutbildningen har dessutom ändrats flera gånger under senare tid. Ändringarna skulle 

kunna leda till att dessa nyutbildade specialister kommer påverka hur det särskilda stödet 

organiseras när fler skolor har tillgång till yrkesgrupperna (Göransson et al. 2015A, s. 30ff). 

Om rektorerna har tagit rätt beslut angående REAA eller BEAB blir därmed svårt att avgöra. 

Besluten är tagna efter lokala förutsättningar, och i resultatet finns det inte tillräckligt med 

information för att avgöra alla situerade omständigheter som skulle diktera vilket beslut som får 

störst utdelning. Alla beslut har däremot konsekvenser, där vissa kommer gynnas och andra 

kommer missgynnas (Scherp & Scherp, 2007, s. 293).  

Oavsett skälen till att rektorerna valt elevassistans, är det enligt skolledarforskning viktigt att 

rektorerna får med sig sina medarbetare på en gemensam vision av hur skolarbetet ska organiseras 

(G. Lindqvist & Nilholm, 2013, s. 106ff; Scherp & Scherp, 2007, s. 284; Ärlestig, 2008, s. 54). 

Eftersom elevassistans är en dyr stödåtgärd kommer valet av hur elevassistans platsar i 

organisationen starkt påverka hur det särskilda stödet kan organiseras. Om rektorerna vill att 

elevassistans ska användas på ett visst sätt behöver detta tydligt förankras hos skolans aktörer. 

Attityder och kompetenser 
Rektorerna har flera argument för sina beslut och beskriver kringliggande anledningar som påverkar 

hur det särskilda stödet har utformats. I detta delkapitel undersöks den negativa attityden kring 

EIBASS samt bristen på specialpedagogisk kompetens. Dessa två skäl har identifierats som 

centrala. 

Respondenterna beskriver i undersökningen att det finns negativa attityder kring EIBASS hos 

vissa skolaktörer och även hos föräldrar till andra barn än EIBASS. Skolan har historiskt sorterat 
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bort vissa elever, samtidigt som gradvis fler och fler elever går i den ordinarie skolan (Ahlberg, 

2007, s. 87; Severinsson, 2010, s. 20ff). Det historiska och fortfarande närvarande 

individperspektivet på elevernas identifierade skolproblem (ex: Isaksson, 2009, s. 76ff; Severinsson, 

2010, s. 165f) kan vara den bakomliggande orsaken till rektorernas redogörelser om förekomsten av 

negativa attityderna kring vissa EIBASS.  

De negativa attityderna kring EIBASS kan beskrivas med McLeskeys och Waldrons (2007, s. 

166f) acceptanscirkel. Det görs en skillnad mellan vilka beteenden som anses acceptabla inom 

ramen för den ordinarie undervisningen, och vilka beteenden som inte platsar i det ordinarie 

klassrummet. Vissa EIBASS ses enligt det här resonemanget som ett hot mot att kunna bedriva den 

ordinarie undervisningen, vilket skapar en vilja hos vissa aktörer att önska bort dessa elever från det 

ordinarie klassrummet. 

Attityderna skulle kunna härledas till den specialpedagogiska kompetensbristen. Mer sådan 

kompetens har eftersöks länge i statliga utredningar (ex: Skolverket, 2015E, s. 5ff; SOU 1974:53, s. 

58ff; 60f; SOU 1999:63, s. 8f). Skolans rektorer behöver förhålla sig till både specialpedagog-, 

speciallärar- och lärarbrist (Skolverket, 2015B, s. 1ff; s. 64ff). Detta gör det svårt för rektorerna att 

lyckas med sin organisation, då tillgång till specialpedagogisk kompetens är central för att möta 

elevers särskilda stödbehov (Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009, s. 472). Enligt 

Göransson et al. (2015A, s. 40f) har just specialpedagoger dessutom en större tendens till att ta ett 

miljöinriktat perspektiv på EIBASS. 

Utifrån resultatet finns det lärare som är bättre på att själva möta elevernas stödbehov och lärare 

som är mer beroende av elevassistenter. Om rektorerna kunde anställa fler lärare som själv kunde 

hantera EIBASS skulle de logiskt nog göra det, vilket i sin tur skulle leda till ett minskat behov av 

elevassistenter för undervisningen i klassrummet. 

De negativa attityderna skulle också kunna härledas till hur EIBASS omtalas (Hjörne & Säljö, 

2014, s. 12f). Rektorerna beskriver att de försöker motverka dessa attityder genom att exempelvis 

ifrågasätta människosynen hos de som önskar bort EIBASS. Samtidigt beskriver flera av rektorerna 

regelbundet att EIBASS är utåtagerande, stökiga och att de stör undervisningen. Att EIBASS 

handlingar förknippas med problem för skolorganisationen är ofta en del av en mer individuell syn 

på elevers identifierade skolsvårigheter (ex. Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f; Severinsson, 2010, s. 

165f). Detta skulle kunna ses som att tankar kring mer inkluderande undervisning har fått fäste hos 

rektorerna, samtidigt som deras språkbruk i beskrivningarna av EIBASS svårigheter ännu inte 

präglas av ett miljöperspektiv.  
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Individuellt utformat stöd och dess konsekvenser 
Att det fortfarande finns kvar negativa attityder kring EIBASS plats i den ordinarie 

skolverksamheten kan ses som en effekt av styrdokumenten. Oavsett anställningsförfarande för 

elevassistenterna kan ingen komma ifrån åtgärdsprogrammen som individinriktad process för att 

identifiera EIBASS och tilldela dem stöd. Beskrivningarna i åtgärdsprogrammen är enligt forskning 

ofta inriktat mot individen snarare än att beskriva brister i den lokala skolmiljön (Brodin & 

Lindstrand, 2010, s. 99; Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f; Isaksson, 2009, s. 72; Severinsson, 2010, s. 

165f). I delkapitlet undersöks konsekvenserna av de individuella processerna vidare och jämförs 

med uppsatsens resultat. 

Hur EIBASS stödbehov beskrivs är viktigt då det skapar institutionella sanningar om eleven 

(Asp-Onsjö, 2012, s. 78). Elevhälsoteamen blir experter, vars formuleringar blir svåra för andra 

aktörer att värja sig mot (Isaksson, 2009, s. 66; Karlsson, 2007, s. 173). Hos Göransson et al. 

(2015A, s. 31ff) uppmärksammas att rektorer, skolpsykologer och skolläkare ofta har en mer 

individinriktad medicinsk förklaring till elevers skolsvårigheter.  

Rektorerna som kommer till tals i uppsatsen relaterar EIBASS stödbehov till skolans 

förutsättningar i form av bland annat kompetenser och attityder. Detta är förenligt med ett 

miljöperspektiv på varför skolsvårigheter uppstår. Samtidigt återger rektorerna att diagnoser och 

vissa återkommande handlingar hos EIBASS är bidragande anledningar till att de har elevassistent. 

Detta visar på att ett individperspektiv på skolsvårigheter ändå kvarstår oavsett om det finns en 

grundläggande miljömedvetenhet eller inte. 

Diagnos är det dominerande sättet att identifiera eller klassificera EIBASS, trots att diagnos inte 

ska behövas för att sätta in särskilda stödinsatser (Isaksson, 2009, s. 76ff; Skolverket, 2014A, s. 29). 

En anledning skulle kunna vara att granskningskulturen kring skolan skapar en större press på 

skolorna att skapa solid och övertygande dokumentation (Asp-Onsjö, 2012, s. 73). När kostsamma 

stödåtgärder måste motiveras skapas ett tryck på att fler elever ska få diagnoser då detta ses som ett 

tillförlitligt argument för att frigöra mer pengar (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 134; Giota & 

Emanuelsson, 2011, s. 104; Isaksson, 2009, s. 76ff). Även resultatets rektorer problematiserar 

tillgången till ekonomiska resurser i förhållande till särskilt stöd, vilket skulle kunna tolkas som att 

de är delaktiga i de processer som forskningen beskriver. 

Behovet av ekonomiska argument samt den historiska tendensen till att godta medicinska 

förklaringar för skolsvårigheter skulle kunna ses som en förklaring till att EIBASS i resultatet ofta 

beskrevs med diagnoser. Att beskriva elevernas beteenden genom diagnoser användes även flera 

gånger för att beskriva elever utan utredda diagnoser. Diagnoserna blev därmed en kommunikativ 

resurs (Evaldsson & Velaquez, 2012, s. 28f) som rektorerna använder sig av för att förmedla 

information. 
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Det finns risker med att diagnos används som förklaring till att definieras som EIBASS. 

Beroende på skolaktörernas kunskapssyn kan diagnoserna ses som en objektiv sanning som delvis 

friställer skolans aktörer från visst ansvar kring elevernas skolsituation (Göransson et al., 2015A, s. 

37; Isaksson, 2009, s. 78). Det kan göra att förväntningarna på EIBASS sänks eller att deras 

potentiella kunskapsutveckling prioriteras lägre. Detta i sin tur kan stärka de tidigare 

attitydproblemen där EIBASS önskas bort ur klassrummet. 

Diagnoser som kommunikativ resurs är dessutom enligt forskare missvisande då exempelvis 

autismspektrumtillstånd och ADHD präglas av heterogena grupper med stor variation på hur 

funktionsnedsättningen artar sig (ex. Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009, s. 471). Enligt 

studier påverkar inte heller EIBASS specifika diagnos hur det särskilda stödet formas (Isaksson, 

2009, s. 76; Severinsson, 2010, s. 173). 

Enligt forskning kan beteenden som omtolkas till diagnoser ses som kulturellt betingat och 

härledas till en process mellan individ och starka institutioner som skolan (Brodin & Lindstrand, 

2007, s. 139; Hjörne & Evaldsson, 2012, s. 7; Isaksson, 2009, s. 66). Diagnos och att identifieras 

som EIBASS riskerar därför att stämpla eleverna: att de internaliserar den institutionella 

kategoriseringen i sin identitet (Brodin & Lindstrand, 2007, s. 144; Severinsson, 2010, s. 15f).  

Stämplingsprocessen kring EIBASS kan skapa motståndskraft hos eleverna som försöker värna 

sig mot de vuxnas klassificeringar. Denna motståndskraft skapar enligt etnometodologiska 

undersökningar mer oönskat beteende och blir därför en negativ spiral (Evaldsson & Velaquez, 

2012, s. 19ff; Karlsson, 2012, s. 48f). 

I Severinssons (2010, s. 245) avhandling identifierar hen att elevernas skolproblem anses handla 

om ”uppförandeproblem” snarare än problem med ”inlärningen”; ”De unga är inte stökiga [p.g.a.] 

inlärningsproblem, utan har kunskapsluckor [p.g.a.] att de är stökiga och stökiga är de av andra 

orsaker” (Severinsson, 2010, s. 245). Detta speglar uppsatsens resultat då respondenterna beskriver 

att flera av mottagarna av elevassistans har problem med det sociala samspelet och därför får det 

svårare i den ordinarie undervisningen.  

Diagnos som beskrivning på skolsvårigheterna förekommer både hos skolorna som präglas av 

BEAB och av REAA. Ingen beskriver däremot diagnoserna som ett krav för att få särskilt stöd.  

För att minska stämplingsprocessen i samband med klassificeringen som EIBASS kan det därför 

vara bra att undvika diagnoser eller stereotypa benämningar i åtgärdsprogrammen. Om det inte är 

möjligt kan det finnas en poäng med att undvika att använda diagnoser som kommunikativ resurs i 

dialog, för att minska riskerna för att EIBASS förknippar sin identitet med en institutionell 

benämning. Att möta stödbehovet med elevassistans skulle ändå vara möjligt eftersom uppdraget 

anpassas flexibelt till mottagaren.  
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Sammanfattningsvis verkar det svårt att frångå individperspektivet på stödbehov utifrån 

styrdokumentens design kombinerat med institutionella tendenser. Respondenterna 

uppmärksammar svårigheterna med att finansiera elevassistans som särskilt stöd. Vilket leder till 

behov av att skapa argument, vilket i sin tur kan leda till att processer startas för att eleverna ska få 

rätt diagnoser. Oavsett de bakomliggande skälens karaktär, har skolan i uppdrag att tillgodose 

stödbehovet. Att åtgärdsprogrammen som redskap enligt forskning inte har önskad effekt gör att 

diagnoser och individperspektivet, samt de negativa konsekvenserna för individen som detta skapar, 

möjligtvis är en onödig process. 

Genom REAA behöver argument skapas för att en ny elevassistent ska anställas. Eftersom 

diagnoser är förknippat med resurser när det gäller särskilt stöd, finns det risk att det behövs tyngre 

argument för att frigöra de ekonomiska resurserna lokalt eller för att söka tilläggsbelopp hos 

kommunerna. 

Vid BEAB behöver också stödet riktas genom åtgärdsprogram och EHT. Elevassistenterna finns 

redan anställda på skolan och därmed behövs inga ekonomiska argument för att anställa en ny 

elevassistent. Samtidigt behövs det ekonomi för att upprätthålla antalet anställda. Utifrån resultatet 

söker överlag dessa skolor tilläggsbelopp för att finansiera det särskilda stödet. 

Det verkar enligt dessa resonemang svårt att frångå att elevassistans förknippas med att 

skolorganisationerna behöver söka eller frigöra betydande ekonomiska resurser. 

Rektorerna ska arbeta för en skola för alla, där elever som tidigare stått längre ifrån den 

ordinarie verksamheten ska inkluderas. Samtidigt måste rektorerna använda sig av individinriktade 

processer när det särskilda stödet fördelas och finansieras. Som effekt av detta blir rektorns och 

elevhälsoteamets beslut en process som definierar den lokala acceptanscirkeln. 

Att lämna den ordinarie undervisningen lite eller mycket 
Skolverket (2014D, s. 56ff) uppmärksammar en god vilja hos kommuner och rektorer att driva 

inkluderande skolor, samtidigt redogör samma rapport för att det finns skillnad på policy och 

tillämpning. Utifrån resultatet finns det en god vilja hos respondenterna att genomföra inkludering 

och baserat på deras beskrivningar blir det tydligt att rektorerna har gjort en tolkning av begreppet 

som de tillämpar. Mindre särskild undervisning har lett till fler elever med elevassistans och andra 

stödinsatser i den ordinarie skolan (Gadler, 2011, s. 121ff; Giota et al., 2009, s. 572f; Heimdahl 

Mattson, SPSM, 2006, s. 10). Ökningen i elevgruppen skapar också ett tryck på att rektorer ska 

kunna navigera i tolkningarna av inkluderingsbegreppet.  

I delkapitlet undersöks några av de praktiker som beskrivs av respondenterna ur 

inkluderingsperspektiv. Asp-Onsjös (2006, s. 190ff) rumsliga-, sociala-, och didaktiska inkludering 

går att använda i förhållande till resultatet. Enligt resultatet ser respondenterna elevassistans för 
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EIBASS som något som möjliggör deltagande i den ordinarie undervisningen. Om elevassistent inte 

räcker som stödåtgärd talar flera respondenter om skolor med begränsat mottagande som alternativ. 

I förhållande till rumslig inkludering beskriver respondenter att elevassistenter möjliggör att 

EIBASS bitvis kan lämna det ordinarie klassrummet med elevassistenten av pedagogiska- eller 

sociala skäl. En tolkning av detta är att konstant rumslig inkludering i det ordinarie klassrummet 

inte är den viktigaste inkluderingsaspekten i förhållande till EIBASS. Enligt resultatet bidrar 

elevassistans till en rumslig inkludering i den ordinarie skolan, men inte alltid i det ordinarie 

klassrummet. 

Skälen till att lämna klassrummet är enligt resultatet delvis för att värna om de andra eleverna. 

Enligt forskning är detta en vanlig diskurs där EIBASS förflyttas till förmån för de andra eleverna 

(Heimdahl Mattson & Malmgren Hansen, 2009, s. 471; Karlsson, 2007, s. 164f; Severinsson, 2010, 

s. 165ff). Stödåtgärder utanför klassrummet riskerar att strukturellt osynliggöra stödbehovet 

eftersom det sker utanför allmänhetens insyn (Karlsson, 2007, s. 164f). Dessutom visar flera 

etnometodologiska studier att elevernas agens och inflytande undermineras när de är mottagare av 

stöd utanför det ordinarie klassrummet (ex. Karlsson, 2007, s. 174ff; M. Lundgren, 2006, s. 175f; 

Severinsson, 2010, s. 58). Detta behöver inte vara skolaktörernas avsikt utan blir en oönskad 

konsekvens av hur det särskilda stödet organiseras (Karlsson, 2007, s. 173ff; M. Lundgren, 2006, s. 

169ff). 

Det finns internationella skolforskare som menar att de ordinarie klassrummens organisering gör 

att det blir svårt med individuella insatser inom dem (McLeskey & Waldron, 2007, s. 167; Morris, 

2006, s. 351). Med detta perspektiv väljer möjligtvis uppsatsens respondenter den upplevt bästa 

tillgängliga metoden, utifrån sin tolkning av skolans förutsättningar. Den tolkning som resultatet 

redogör för ryms fortfarande inom en svagare tillämpning av inkludering (Carlsson & Nilholm, 

2004, s. 81f), då metoderna möjliggör en större mängd närvaro i den ordinarie undervisningen, om 

än inte total. 

Respondenterna berättar om att EIBASS lämnar klassrummet av mer pedagogiska skäl, där de 

får en paus i undervisningen för att sedan kunna återgå med mer energi. Eftersom det överlag 

beskrivs att just elevassistenten går ut med EIBASS kan detta bli ett hot mot didaktisk inkludering: 

EIBASS hamnar i ett sammanhang där lärare inte är närvarande. Det kan vara en didaktisk lösning 

att använda olika rum för undervisning, men rimligtvis bara om det är planerat av läraren och under 

dess inflytande. Pauserna som EIBASS får kan dock mycket väl möjliggöra att de jämförelsevis får 

mer skolarbete gjort än om de inte fick pauser. 

Det finns även en problematik kring stödåtgärder som syns för andra elever, då dessa kan ses 

som mer utpekande (McLeskey & Waldron, 2007, s. 164f). Detta framgår bland annat i M. 

Lundgrens (2006, s. 172ff) studie att EIBASS ofta får negativ uppmärksamhet för sitt beteende 
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medan de andra eleverna oftare får positiv uppmärksamhet. Om EIBASS lämnar klassrummet med 

elevassistenten är detta något som märks, speciellt om detta inträffar av anledningar som är 

relaterade till andra elevers välmående. Samtidigt kan EIBASS utträde ur det ordinarie klassrummet 

möjligtvis bidra till att sociala konflikter blir mindre påtagliga för de andra eleverna då en part 

lämnar rummet. Det blir svårt att nå social inkludering utanför klassrummet eftersom EIBASS då 

inte är i samma sociala sammanhang som de övriga eleverna och läraren (Asp-Onsjö, 2006, s. 

190ff). 

Att EIBASS alltid överses av olika vuxna kan enligt Severinsson (2010, s. 230f) bli ett hinder i 

den sociala utvecklingen då eleven inte får lära sig att själv lösa social problematik. Elevassistans ur 

ett socialt inkluderingsperspektiv präglas därför av en balansgång mellan vad som gynnar EIBASS, 

vad som gynnar de andra eleverna och hur samtliga elever får möjlighet att utvecklas i det sociala 

samspelet i förhållande till varandra. När EIBASS är utanför klassrummet med elevassistenten kan 

inte social inkludering ske i den stunden, men det kan möjliggöra ökad social inkludering vid andra 

tillfällen. 

Elevassistans riktat till enskilda EIBASS är inte förenligt med en vidare tolkning av 

inkluderingsbegreppet (Carlsson & Nilholm, 2004, s. 81ff). Att elevassistenter arbetar riktat mot en 

hel klass skulle däremot kunna vara det. Vissa av respondenterna berättar om elevassistenter som är 

inriktade på grupp. Oavsett om elevassistenterna är riktade till grupp eller inte behöver EIBASS 

stödbehov beskrivas i åtgärdsprogrammen enligt styrdokumenten.  

Azads et al. (2009, s. 341ff) undersökning visar på att elevassistenter som är inriktade på grupp 

ofta blir mer aktiva i klassrummet då de växlar mellan flera elever istället för att sitta och vänta på 

en enskild elev ska behöva stöd. Enligt Takala (2007, s. 55ff) går detta att uppnå genom bättre 

samarbete mellan lärare och elevassistent. Att elevassistenter riktas till grupp istället för individ 

skulle därmed kunna gagna fler elever. 

Enligt Bourke (2009, s. 823f) är det viktigt att ta vara på elevassistenternas erfarenheter för att 

kunna utveckla bättre inkluderande undervisning. Utifrån uppsatsens resultat verkar detta rimligt då 

elevassistenterna möter EIBASS stödbehov i situationer där andra skolaktörer inte är närvarande. 

Utifrån resonemangen i detta delkapitel går det att ifrågasätta elevassistans som inkluderande 

stödåtgärd. Om elevassistenterna regelbundet används för att avlägsna EIBASS ur det ordinarie 

klassrummet kan det ses på två sätt: 1) Det görs för att det ordinarie klassrummet inte är tillräckligt 

anpassat för att möta EIBASS stödbehov och därför kompenserar elevassistenterna för det genom 

att använda en annan miljö; 2) EIBASS beteende anses inte rymmas inom det ordinarie 

klassrummet och därför får de lämna klassrummet. Om den senare tolkningen stämmer blir 

elevassistans istället mer förenligt med integrering än inkludering. 
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Designen av elevassistentuppdraget 
Elevassistentuppdraget definieras inte i skolans styrdokument. Utifrån resultatet beror detta på att 

elevassistentuppdraget inte har ett etablerat innehåll och att det inte finns några formella 

utbildningskrav. Elevassistentuppdraget formas istället lokalt i skolverksamheten genom olika 

processer. Enligt tidigare forskning präglas elevassistentuppdraget av lokala tillämpningar (ex. 

Gadler, 2011, s. 121ff; Gibson et al., 2016, s. 18; Mäensivu et al., 2012, s. 31). I följande delkapitel 

diskuteras hur elevassistenternas uppdrag formas och upprätthålls, samt vad det kan få för 

konsekvenser. 

Enligt skolans styrdokument ska skolans specialpedagogiska kompetens mötas genom personal 

med adekvat utbildning i form av lärare, skolledare och/eller eventuella 

speciallärare/specialpedagoger (Skolverket, 2013A, s. 2f). Detta gör att det kan finnas incitament till 

att tona ner att elevassistenter används för att möta specialpedagogiskt behov. Utifrån Gadler (2011, 

s. 138) blev elevassistenterna mer dolda som yrkesgrupp när kommunerna övertog ansvaret för 

skolorna och statlig styrning genom granskning blev vanligare. 

På sex av sju av de medverkande skolorna fanns inga arbetsbeskrivningar som fixerade 

elevassistentuppdraget i skrift. Den inskription som elevassistenterna ändå förekom i var i 

åtgärdsprogrammen. Detta är ett krav enligt styrdokumenten. Åtgärdsprogrammen som 

dokumentation skapar enligt forskare olika institutionella sanningar om eleverna (Asp-Onsjö, 2012, 

s. 78; Isaksson, 2009, s. 66; Karlsson, 2007, s. 173). Eftersom elevassistenternas uppdrag också 

dokumenteras i åtgärdsprogrammen skapas även institutionella sanningar om deras uppdrag. Utifrån 

resultatet återger rektorerna att formuleringar i åtgärdsprogrammen noggrant har valts för att 

kontrollera vad som kommuniceras i dessa dokument, både i förhållande till lärare och föräldrar. 

Formuleringarna är däremot sällan specifika, för att stödet flexibelt ska kunna utformas i samarbete 

mellan olika aktörer. Därför verkar det finnas en medvetenhet om dokumentationen som möjlig 

sanning som kan användas av olika aktörer.  

Forskning visar att skolor är dåliga på att använda åtgärdsprogrammen som redskap för att 

förbättra det särskilda stödet (Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f). Det är meningen att 

åtgärdsprogrammen ska kunna utvärderas och följas upp (Skolverket, 2014A, s. 44f), vilket 

möjligtvis skulle kunna försvåras med ospecifika formuleringar då det blir svårt att definiera delmål 

och utvärdera dem. Dessutom är dokumentationen som leder till åtgärdsprogrammen ofta bristfällig, 

trots att viktiga beslut om elevens skolgång tas på sådana grunder (Gadler, 2011, s. 146; Hjörne & 

Säljö, 2014, s. 12f).  

I linje med styrdokumenten beskriver rektorerna i resultatet att EHT är det beslutsorgan som har 

stort inflytande över utformandet av särskilt stöd. Hjörne och Säljö (2014, s. 6ff) har forskat om 

elevhälsoteamets inflytande över särskilt stöd. Deras undersökningar belyser att EHT trots sin 
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multiprofessionalism präglas av strukturer som inte alltid meriterar deras expertutrymme (Hjörne & 

Säljö, 2014, s. 12f). Inriktningen på att åtgärda rapporterade problem kan rikta EHT mot att hitta 

”lösningar” på ”problem” för skolan, istället för att lösa EIBASS problem med skolorganisationen 

(Hjörne & Säljö, 2013, s. 184f).  

Gadler (2011, s. 146f) menar att i dagens mål- och resultatstyrda skola behöver alla skolaktörer 

vara insatta i skolans aktuella styrdokument. Utifrån resultatet blir elevassistenterna framförallt 

insatta i sitt uppdrag genom rektorn, EHT eller genom olika typer av handledning med personal 

med specialpedagogisk kompetens. Det blir svårt att bedöma ifall elevassistenterna blir tillräckligt 

insatta i styrdokumenten när informationen framförs genom andras tolkningar. Enligt forskning 

varierar exempelvis rektorernas kännedom om styrdokumenten stort (Gadler, 2011, s. 102ff; Giota 

& Emanuelsson, 2011, s. 95ff). Med det resonemanget blir det en opålitlig metod för att säkerställa 

elevassistenternas kännedom om styrdokumenten. Gadler (2011, s. 135ff) beskriver vidare att det 

inte givet att elevassistenterna verkligen får information om styrdokumenten, och att det är vanligt 

att det är elevassistenterna själva som då utan organisatorisk backning väljer att informera sig. 

Severinsson (2010, s. 227ff) beskriver att assistenterna hela tiden måste balansera mellan att stärka 

sin mer privata relation med EIBASS i arbetet, och att representera skolans krav och förordningar. 

Om elevassistenternas kännedom om styrdokumenten inte är tillräckligt stor blir det svårt för dem 

att följa skolans uppdrag i förhållande till EIBASS långsiktiga måluppfyllelse. 

Skolorganisationerna har enligt resultatet överlag få beskrivningar av elevassistentuppdraget. 

Detta verkar ge rektorerna organisatoriska fördelar då de tillsammans med EHT får större makt att 

definiera vad den lokala tillämpningen av elevassistans innebär. Hur elevassistenterna kan införliva 

skolans styrdokument i praktiken blir också till stor del upp till vad organisationen möjliggör i form 

av kompetensutveckling eller handledning. Undantaget är de elevassistenter som själva väljer att ta 

reda på nationella direktiv. 

I Warhurst et al. (2014, s. 181f) och i Gibson et al. (2016, s. 18) framgår det att olika skolaktörer 

ser annorlunda på vad elevassistenternas arbetsuppgifter utgörs av. Om detta stämmer även i svensk 

kontext behöver skolorganisationerna informera sig mer om hur elevassistans tillämpas på den 

lokala skolan.  

Ärlestig (2008, s. 51ff) uppmärksammar att det ofta blir missförstånd mellan lärare och rektorer 

när de ska tolka och tillämpa begrepp. Missförstånden blir svåra att reda ut eftersom ingen av 

aktörerna lätt kan attribuera orsaken till rätt anledning. Att inte elevassistentuppdraget fixeras kan 

leda till att det finns missförstånd mellan lärarna och rektorerna om vad elevassistans ska 

möjliggöra (Gibson et al., 2016, s. 18). Om missförstånd uppstått blir det svårt för rektorerna att 

ändra på hur det särskilda stödet och elevassistans som stödåtgärd används i verksamheterna. Enligt 

Scherp och Scherp (2007, s. 311) har lärare svårt att godta ändringar av deras praktik om de 
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upplever att gamla problem kvarstår. I McLeskeys och Waldrons (2007, s. 164) undersökning 

visade det sig också att lärarna på grund av tidsbrist slutade använda nya specialpedagogiska 

metoder om inte dessa gagnade samtliga elever. Detta kan både leda till att det blir svårt för 

rektorerna att omorganisera elevassistansen, och till att elevassistenterna genom lärarnas 

organisering av klassrummet bidrar till att upprätthålla gamla strukturer. 

Det kan också vara svårt för lärare och rektorer att få en god uppfattning av alla arbetsuppgifter 

som elevassistenterna utför. Detta eftersom elevassistenterna ofta är med EIBASS hela skoldagar i 

samtliga av skolorganisationens miljöer. Det borde därmed finnas miljöer som elevassistenterna är 

mer vana vid, i jämförelse med exempelvis lärarna och rektorerna. Utifrån ett sådant resonemang 

kan det bli svårt att helt forma elevassistentuppdraget utan detaljerad erfarenhet av alla de miljöer 

som elevassistenterna försöker anpassa. 

Hur elevassistentuppdraget förankras i organisationen i förhållande till olika aktörers behov kan 

därför bli avgörande för hur väl det fungerar som stödåtgärd, samt vilka andra stödåtgärder som kan 

etableras. Intentionen med att behålla elevassistentuppdraget flexibelt kan enligt resonemanget i 

delkapitlet också leda till att det blir svårare för rektorerna att bestämma hur elevassistans ska 

användas på skolan och till vilket syfte. Utifrån tidigare forskning vore det istället gynnsamt med ett 

mer tydligt elevassistentuppdrag (Gadler, 2011, s. 46; Webster et al., 2010, s. 332ff). 

Elevassistenternas kompetenser 
Elevassistentuppdraget varierar både nationellt och internationellt (ex. Gadler, 2011, s. 121ff; 

Morris, 2006, s. 352; Nilholm & Malmqvist, Skolverket, 2014, s. 101f; Takala, 2007, s. 50ff; 

Warhurst et al., 2014, s. 171ff). Eftersom det finns få svenska studier om elevassistenter blir det 

därför svårt att synliggöra hur elevassistenternas anställningar ser ut och vilka kompetenser de har 

samt är i behov av. I detta delkapitel jämförs resultatets beskrivningar av elevassistenternas 

anställningar och kompetenser med tidigare forskning. 

Kopplingen mellan elevassistenter och risken med att EIBASS inte får tillgång till 

specialpedagogisk kompetens finns i resultatet och i andra undersökningar (ex. Butt, 2016, s. 9; 

Gadler, 2011, s. 135; Nilholm & Malmqvist, Skolverket, 2014, s. 101f; Webster et al., 2010, s. 

333f). Gadler (2011, s. 135) förklarar att elevassistenter inte verkar omfattats av kravet på att känna 

till styrdokumenten då elevassistenterna sällan får pedagogisk fortbildning. Detta ser Gadler som en 

fara där EIBASS rättigheter riskeras om de inte får ”tillgång till den pedagogiska kompetens som är 

reglerad i skollagens portalparagraf avseende likvärdig utbildning” (Gadler, 2011, s. 135). 

I Finland är det mer etablerat med utbildade specialundervisningsassistenter (Mäensivu et al., 

2012, s. 25; Takala, 2007, s. 50f). Trots att en ettårig utbildning är etablerad finns det fortfarande 

enligt undersökningarna stor variation på hur det lokala elevassistentuppdraget ser ut (Mäensivu et 
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al., 2012, s. 31; Takala, 2007, s. 50f). Samtidigt är assistans i det finska klassrummet den vanligaste 

av de mer omfattande stödåtgärderna (Mäensivu et al., 2012, s. 24). Enligt undersökningarna lärde 

sig elevassistenterna mycket i praktiken och det var viktigt att de etablerade en god kommunikation 

med skolans aktörer (Mäensivu et al., 2012, s. 25ff; Takala, 2007, s. 53ff). Deras vanligaste 

arbetsuppgift var att ge flexibelt stöd till vissa enskilda elever i skolans samtliga miljöer (Takala, 

2007, s. 55). 

I uppsatsens resultat framgår att det viktigaste för elevassistenterna är att de anses vara rätt 

person med god attityd till EIBASS, där utbildning och ålder inte nödvändigtvis påverkar denna 

lämplighet. Beskrivningarna av elevassistenterna som unga och förhållandevis outbildade återfinns i 

resultatet såväl som i tidigare studier (Gadler, 2011, s. 133f). Med stöd i en statlig utredning går det 

att konstatera att dessa iakttagelser har en lång historia (SOU 1979:82, s. 36ff). 

P. Lindqvist och Nordänger (2007, s. 179f) resonerar om lärare och menar att vad som utgör en 

god lärare baseras inte bara på lärarutbildningen, utan även på medfödda egenskaper samt 

erfarenhet. Resultatets rektorer verkar beskriva något liknande när de talar om elevassistenterna – 

med undantag för utbildningen. Gadler (2011, s. 121) beskriver det också som att elevassistenternas 

kompetens baseras på individuella färdigheter som att anpassa sig direkt till EIBASS, och att kunna 

upprätthålla nödvändiga kontakter med lärare, rektorer och föräldrar. 

Elevassistenternas lämplighet prövas i praktiken i mötet med EIBASS. Vissa elevassistenter 

testas innan de får tillsvidareanställningar. De testas genom att vara timvikarier eller genom att först 

få mer tidsbegränsade anställningar. Majoriteten av de elevassistenter som omtalas av 

respondenterna har tillsvidareanställningar, oavsett om de kom dit genom REAA eller BEAB. 

En annan beskriven fördel med elevassistenterna är att de bidrar till att klassen kan delas på flera 

sätt, utan att någon grupp är utan vuxen. Om detta används medvetet kan det ses som en didaktisk 

metod där lärarna tar vara på vilka möjligheter en elevassistent riktat mot grupp kan tillföra. Enligt 

Butt (2016, s. 9) borde elevassistenter oftare rikta sig till den övriga klassen för att läraren ska 

kunna fokusera mer på EIBASS. I förhållande till uppsatsresultatet blir det här återigen viktigt med 

lärarens attityder och kompetens i mötet med EIBASS. 

Vad som utgör elevassistentens mer yrkesgruppspecifika arbetsuppgifter är enligt resultatet att 

de har en större möjlighet till fokus på enskilda EIBASS. Detta möjliggör att elevassistenten kan 

förmedla viktig detaljinformation till olika lärare för att de ska kunna anpassa undervisningen efter 

nuläget. Att elevassistenterna blir som översättare för elevens behov återfinnas även i tidigare 

studier (Gadler, 2011, s. 121ff). 

Detta kan leda till en mer personlig relation mellan EIBASS och elevassistenterna. Även detta 

återfinns i tidigare undersökningar (Severinsson, 2010, s. 233f; Webster et al., 2010, s. 331ff). 

EIBASS är ofta de elever som mest behöver hitta fungerande och trygga vuxenrelationer 
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(Thornberg et al., 2017, s. 54ff). Detta kan liknas vid Severinssons (2010, s. 215ff) undersökning 

där eleverna i olika former av särskilda undervisningsgrupper känner sig mer välkomna av personal 

som valt att arbeta i sådana sammanhang. Om EIBASS tidigare haft erfarenheter av att bli negativt 

bemötta av skolpersonal, kan denna mer personliga relation med elevassistenterna bli en trygghet.  

Thornberg (2004, s. 91f) beskriver induktion som ett begrepp gällande social fostran: att vuxna 

ska resonera med barn, förklarar konsekvenser och uppmärksammar olika personers känslor. 

Thornberg menar att denna form av uppfostran ofta leder till positiva prosociala egenskaper som 

liknar det som söks i skolans eftersträvade värdegrund (Thornberg, 2004, s. 98ff). Även White och 

Seob Shin (2016, s. 226f) trycker på fördelarna med prosociala förbilder i lärandet. Utifrån 

Severinssons (2010, s. 146ff) beskrivningar kan elevassistenter ses som potentiella prosociala 

förebilder som lär känna eleverna väl och som blir modeller som kan efterliknas. 

En fara med att bygga upp nära relationer med ett professionellt syfte i bakhuvudet är att det kan 

skapa en sveksituation när tillgången till elevassistenten bryts av olika anledningar (Severinsson, 

2010, s. 156). En god relation mellan en specifik EIBASS och en specifik elevassistent kan därför 

påverka skolorganisationens utformande av särskilt stöd och hur det upprätthålls (Webster et al., 

2010, s. 331ff). Det gör även att skolorganisationerna förebyggande kan vilja undvika att 

elevassistenter och vissa EIBASS får en för nära relation. 

Gadler (2011, s. 43ff) skriver om hur skolaktörer som direkt måste omsätta styrdokumentens 

plan till handling i möte med eleverna som mottagare. Gadler (2011, s. 43ff) menar att även 

elevassistenter är tjänstepersoner som ska omsätta styrdokumenten till lokala handling. Fredriksson 

(2012, s. 174f) benämner lärare som frontlinjebyråkrater när hen beskriver samma fenomen. 

Risken med frontlinjebyråkrati är att en stor mängd erfarenheter och specifika odokumenterade 

arbetsuppgifter hamnar hos enskilda tjänstepersoner. Det gör att det blir svårt att föra över viktig 

information till andra skolaktörer, och det kan också göra det svårt för skolorganisationen att ersätta 

en lärare eller elevassistent som slutar. Eftersom elevassistentuppdraget präglas av få fixeringar i 

form av inskriptioner blir risken större att den enskilda elevassistenten har samlat erfarenheter och 

lärdomar som inte går att överföra (Gadler, 2011, s. 17). Detta kan vara förödande för enskilda 

EIBASS som kan bli beroende av en persons erfarenhetsbaserade spetskompetens. Det skulle också 

kunna vara en av anledningarna till att uppsatsens respondenter uttrycker en vilja att behålla 

skickliga elevassistenter i organisationen. Elevassistenternas erfarenhetsbaserade spetskompetens 

som inte dokumenteras riskerar även kvalitativ vidareutveckling av elevassistans som stödåtgärd, 

både lokalt och nationellt. Det försvårar också forskningens möjlighet att undersöka stödformen. 

Elevassistenter med rätt kompetens är enligt resultatet tillräckligt intressanta för att kringgå 

styrdokumentens önskan efter utbildad personal. Detta blir ett exempel på skillnaden mellan 
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styrdokumentens ideal och den verklighet rektorerna upplever sig möta, där medarbetarnas 

utbildning inte alltid är viktigast i mötet med eleverna. 

Samtidigt är elevassistentuppdraget ospecifikt och föga beforskat. Det blir därmed svårt att säga 

att elevassistans som stödåtgärd bygger på skollagens efterfrågade vetenskapliga grund och 

beprövade erfarenhet (SFS 2010:800, 5 §). Frågan blir då vad som anses viktigare: det rektorerna 

upplever fungerar i den nuvarande skolorganisationen efter lokala förutsättningar; eller vad som är 

mer önskvärt enligt styrdokumenten. 

Teoretisk analys 
I detta kapitel används de teoretiska begreppen för att ge ytterligare perspektiv på uppsatsens 

innehåll. 

Vi saknar en del pusselbitar för att förstå den komplexa bilden som lärande utgörs av. Det finns 

tertiära artefakter i form av teorier och idéer som ger tolkaren en riktning i hur lärandesituationer 

kan arrangeras. Byggt på dessa tertiära artefakter finns inskriptioner i form av styrdokumenten och 

andra skrifter från skolmyndigheter, som instruerar skolans aktörer om olika ansvar, målbilder och 

krav. Styrdokumenten vilar med andra ord på ”ideologiska övertygelser” (Säljö, 2013, s. 16), bland 

annat som effekt av att de är framtagna i regelbundet återkommande politiska kompromisser 

(Gadler, 2011, s. 142f).  

Vad styrdokumenten som språklig inskription kan diktera är enligt det teoretiska perspektivet 

begränsat. Det går inte att från statlig nivå designa en plan som kan användas för alla lokala 

situerade handlingar som behöver genomföras ute i skolverksamheterna (ex. Gadler, 2011, s. 42ff). 

Hur noggrann en plan än är, blir den alltid inkomplett i förhållande till var den ska tillämpas 

(Suchman, 2007, s. 188). Styrdokumenten präglas därför mer av att beskriva ansvar än av konkreta 

detaljinstruktioner. 

Styrdokumenten som plan skapar en meningspotential som lämnar företräde för vissa 

handlingserbjudanden, som sedan tolkas, förstås och transformeras av skolans aktörer. I denna 

transformation blir aktörernas agens och handlingsutrymme avgörande. Enligt styrdokumentens 

design är rektorn den institutionella roll som ges mest ansvar i förhållande till organisationen av den 

lokala skolverksamheten och de aktuella lärmiljöerna som finns inom dess definierade ramar 

(Göransson et al., 2015B, s. 289f; SFS 2010:800, kap. 2, 9 § - 12 §). 

Designen av elevassistenternas plats i organisationen 
Utifrån resultatet har rektorn utnyttjat sin föregivna maktposition för att genomföra en 

transformation av styrdokumentens instruktioner och omsätter dem i handling genom att ta beslut 

om hur den lokala skolverksamheten ska organiseras. Rektorn kan enligt forskare ses som en 

samordnare av skolans aktörer. Rektorn måste övertyga de resterande skolaktörerna om sin tolkning 
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för att lyckas med sitt ledarskap (Scherp & Scherp, 2007, s. 284; Ärlestig, 2008, s. 54). Denna roll 

är komplex (Brüde Sundin, 2007, s. 17f; Johansson, 2011, s. 19ff). På grund av komplexiteten kan 

rektorsrollen som medierande redskap skapa en mängd olika handlingserbjudanden för de aktörer 

som inträder i rollen.  

Rektorerna måste också vara redo att stå till svars för sin transformation inför medarbetare, 

elever, elevernas vårdnadshavare, kommunen samt statliga granskningar. Det finns därmed många 

krav/press på att rektorn ska ta vara på de handlingserbjudanden kring särskilt stöd som motsvarar 

olika aktörers förväntningar (ex. Göransson et al., 2015B, s. 289f). 

Styrdokumenten slår fast att vissa yrkesgrupper är obligatoriska aktörer i skolan, där lärare är 

den mest centrala rollen i förhållande till elevernas lärande. Elevassistenter som skolaktörer är en 

icke-obligatorisk roll som valideras av den erkännandekultur (Selander & Kress, 2010, s. 148ff) 

som rektorns maktposition präglas av. Rektorn har stort inflytande över huruvida elevassistenter 

kan etablera sig inom den lokala skolinstitutionen eller inte (Göransson et al., 2015B, s. 289f). 

Rektorns erkännande av yrkesrollen påverkar därför vilket utrymme elevassistenternas sociala 

praktik kan ta inom organisationen. 

Rektorerna avgör inte bara om det lokalt ska finnas elevassistenter eller ej, utan designar även 

när elevassistans bedöms som en möjlig stödåtgärd. Rektorn har genom sitt designval inflytande 

över hur många elevassistenter som skolorganisationen kan anses behöva och även till viss del hur 

länge de kan behövas. Detta märks i resultatet där de skolor som präglas av BEAB har fler anställda 

elevassistenter. Med de teoretiska begreppen kan detta beskrivas som att rektorn designar 

elevassistentrollen som artefakt och därmed får stort inflytande över dess meningspotential. 

Elevassistenterna måste trängas med alla de obligatoriska institutionella rollerna som också 

utövar inflytande över skolans praktikgemenskaper. Här kan det vara intressant att betänka 

Göranssons et al. (2015A, s. 35ff) resonemang om att specialpedagoger och speciallärare har svårt 

att etablera sig som förhållandevis nya aktörer inom skolorganisationerna. Speciallärare och 

specialpedagoger har inte någon obligatorisk närvaro i skolorganisationen enligt styrdokumenten 

och dess arbetsuppgifter präglas av få beskrivande juridiska inskriptioner (Göransson et al., 2015B, 

s. 299f). Om dessa välutbildade lärare har svårt att få utrymme inom skolinstitutionerna, bör det 

rimligtvis vara ännu svårare för elevassistenter att få utrymme att definiera skolans praktik.  

Styrdokumentens meningspotential om särskilt stöd, som ska fixera de särskilda stödåtgärderna 

till förmån för granskningsbarhet, inflytande och möjlighet till kvalitativ revidering, har enligt 

forskning inte avsedd effekt. Åtgärdsprogrammen används inte i tillräcklig utsträckning som 

redskap för att förbättra det särskilda stödet (Hjörne & Säljö, 2014, s. 12f; Isaksson, 2009, s. 72). I 

resultatet framgår det att skolaktörerna utnyttjar åtgärdsprogrammens handlingserbjudanden baserat 

på lokala behov. 
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Vilka institutionella sanningar som åtgärdsprogrammen skapar (Asp-Onsjö, 2012, s. 78) 

påverkas starkt av den lokala skolan. De medverkande rektorerna uttrycker en avsikt med att inte 

fixera elevassistenternas uppdrag av både organisationsinterna och -externa skäl. Bristen på 

inskriptioner gör att elevassistentuppdraget därför blir mer situerad och verksamhetsspecifik i 

jämförelse med läraruppdraget eller rektorsuppdraget. Det gör att skolorganisationen inför 

elevassistenten kan omdefiniera deras uppdrag utan att elevassistenten kan värja sig med stöd i 

inskriptioner. 

För elevassistenter som yrkesgrupp kan detta få konsekvenser då brist på definierade 

dokumenterade arbetsuppgifter kan bidra till att det blir svårare att löneförhandla eller ta hjälp av 

fackliga organisationer. Vilken löneutveckling elevassistenterna får kan också ses som en 

maktmetod för att påverka vilka elevassistenter som blir kvar i skolorganisationen.  

Ärlestigs (2008, s. s. 51ff) undersökning visar på kraften att tolka och använda begrepp i sin 

yrkesroll, samt vilka negativa konsekvenser som kan uppstå när de olika yrkesrollerna saknar insikt 

i varandras begreppstolkning. Eftersom olika institutionella roller har olika benägenheter skapas en 

form av maktkamp kring att påverka meningspotentialen i organisationens centrala begrepp 

(Evaldsson & Velaquez, 2012, s. 28f; Isaksson, 2009, s. 71), där särskilt stöd och elevassistans kan 

vara sådana begrepp. Denna maktkamp kan präglas av medveten retorik eller bruk av omedvetna 

maktmedel som institutionellt formar och skyddar ens sociala praktik (Säljö, 2011, s. 69f).  

Rektorn kan genom sin design av skolorganisationen påverka vilka handlingserbjudanden som 

ges företräde och som de andra sociala praktikerna måste förhålla sig till (Göransson et al., 2015B, 

s. 299ff). Eftersom elevassistentuppdraget inte fixeras blir meningspotentialen bredare. Detta 

lämnar utrymme för fler handlingserbjudanden kring elevassistans som stödåtgärd (Gibson et al., 

2016, s. 18; Webster et al., 2010, s. 332ff). Exempelvis kan en lärare med negativ attityd till 

EIBASS transformera elevassistans till att hantera oönskade elever för att de själv ska slippa hantera 

EIBASS identifierade problematik. Detta uttrycks inte som önskvärt av uppsatsens respondenter, 

men kan ur vissa lärares perspektiv ses som en nödvändighet på grund av deras tolkningar av 

organisatoriska- eller kompetensrelaterade förutsättningar. 

Enligt Severinsson (2010, s. 227) kan assistenter ses som personer som fått i uppdrag att följa 

mer utbildade barnexperternas beslut och påverkas därmed av deras transformation av olika 

medierande redskap. I skolorna arbetar elevassistenterna på rektorns och elevhälsoteamets uppdrag. 

Dessutom avgör rektorn som designer till stor del huruvida elevassistenter ska anställas eller inte, 

samt vilka elevassistenter som får tillsvidareanställningar. Detta skapar en maktbalans där 

elevassistenterna som vill vara kvar får starka incitament att genomföra experternas uppdrag. 

Rektorn och skolaktörerna får därför tillräckligt utrymme att skräddarsy elevassistenternas 

institutionella roll lokalt för att möta den lokala skolorganisationens behov. Dessutom behålls 
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elevassistentrollen öppen för framtida pareringar eller omfördelningar. Det är möjligt att denna 

flexibilitet är det som motiverar rektorerna att välja den dyra stödåtgärden som elevassistans utgörs 

av. 

Enligt styrdokumenten ska alla skolans aktörer agera efter skolans beskrivna uppdrag. Hur 

elevassistenterna informeras om skolans uppdrag är enligt resultatet framförallt genom handledning 

och vägledning av olika andra skolaktörer. Att elevassistenterna ens blir insatta är enligt forskning 

inte alltid en självklarhet (Gadler, 2011, s. 135ff). 

Samtidigt kan elevassistenterna informera sig även utan hjälp av den lokala skolorganisationen. 

Vår moderna världs prägling av olika digitala artefakter har ökat tillgängligheten på information 

(Selander & Kress, 2012, s. 267). Styrdokumenten finns för alla att ladda ner. Hur medierande 

redskap transformeras sker i en växelverkan mellan de i maktpositioner och gräsrötter, samt alla 

däremellan (Selander & Kress, 2010, s. 24ff). Elevassistenter som är medvetna om styrdokumenten 

får därmed agens att transformera dem och kan informera skolorganisationen om andra tolkningar. 

Elevassistenter som känner till delar av styrdokumenten beskrivs som skickliga både i tidigare 

forskning (Gadler, 2011, s. 121ff) och i resultatet. Frågan är hur många elevassistenter som är väl 

insatta i styrdokumenten. Att vara insatt är enligt forskning svårt även för exempelvis rektorer 

(Gadler, 2011, s. 102ff; Giota & Emanuelsson, 2011, s. 95ff; Isaksson 2009, s. 38ff).  

Inom ett sociokulturellt perspektiv är en människas möjligheter starkt påverkat av vilka resurser, 

artefakter och sociala utrymmen som hen har tillgång till (Säljö, 2011, s. 70f). Elevassistenterna har 

inte tillgång till samma kulturella resurser som rektorerna. Rektorerna har bland annat vanligtvis 

först gått någon typ av pedagogutbildning och sedan en rektorsutbildning, vilket skulle kunna 

krävas för att göra en mer informerad transformation av styrdokumentens innehåll. Detta 

resonemang stärker sammanfattningsvis ytterligare rektorernas erkännandekultur i förhållande till 

huruvida elevassistans ska användas på skolan eller inte, och till vilket syfte. 

EIBASS inflytande 
Enligt Hjörnes och Säljös (2014, s. 12f) undersökning präglas EHT ofta av processer som inte lever 

upp till styrdokumentens avsedda meningspotential. I deras undersökning präglades EHT istället av 

konsensus där teamen har en tendens att klassificera elevernas skolproblem som individuella istället 

för att härleda dem till skolmiljön. Om deras undersökning stämmer har EHT tagit fasta på andra 

handlingserbjudanden än skolmyndigheternas avsedda meningspotential. Elevhälsoteamen hanterar 

skolans problem genom att tillskriva individuell skuld för påstådd problematik, istället för att se till 

att det särskilda stödet bidrar till att skolans miljö anpassas till förmån för samtliga elever (Hjörne & 

Säljö, 2014, s. 12f).  
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I resultatet beskriver rektorerna processen kring att tilldela elevassistans. Först undersöks vilka 

andra anpassningar som har gjorts, samt om det är något mindre betydande som kan genomföras i 

form av andra stödåtgärder. Genom denna process skapas en gräns för vad lärarna ska kunna 

hantera inom den ordinarie undervisningen. Processen visar på en miljömedvetenhet hos rektorerna 

då de ger uttryck för ett visst kritiskt förhållningssätt till exempelvis vissa lärares attityder, 

handlingar och gränskännedom. Det är först efter elevhälsoteamen och/eller rektor bedömer att 

stödbehovet ligger utanför skolans lokala ordinarie förutsättningar som elevassistent blir mer 

aktuellt som särskilt stöd.  

Utifrån det teoretiska perspektivet finns det en kraft hos skolinstitutionerna att normera EIBASS 

avvikelse och föra dem tillbaka till den önskade normen kring kunskapsutveckling. Om en elevs 

stödbehov bedöms ligga tillräckligt långt från vad som kan mötas genom ordinarie undervisning 

påbörjas därför en normerande process. Eleverna blir genom styrdokumentens design identifierade 

som normavvikare som ett led i att försöka normera dem åter till gruppen (Isaksson, 2009, s. 71ff). 

Eftersom vissa elever identifieras som EIBASS skapas en acceptanscirkel som visar vilka behov 

som kan mötas med extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen och vilka behov som ska 

mötas med särskilt stöd. Utifrån resultatet blir elevassistenterna en artefakt som ska bidra eller 

möjliggöra denna normerande socialisation och blir därmed en synlig markör för att vissa elever 

inte platsar inom den ordinarie verksamheten utan ett medierande stöd. 

Styrdokumentens meningspotential gör det svårt att uppleva handlingserbjudanden där inte 

individinriktade processer används för att identifiera normavvikelser och tilldela särskilt stöd. Att 

identifieras som EIBASS blir dessutom ofta en kvarstående språklig klassificering (Brodin & 

Lindstrand, 2007, s. 134; Giota & Emanuelsson, 2011, s. 104; Hjörne & Säljö, 2013, s. 185f). När 

vi konstituerar dilemman i språklig form är det lätt att dessa begrepp får ett eget liv utanför den 

initiala betydelsen (Hjörne & Säljö, 2013, s. 25ff). Detta kan ses i resultatet där även rektorerna 

beskrev vissa av EIBASS handlingar som problematiska, eller att diagnoser tolkades in som 

förklaringar för icke-önskvärda handlingar. Detta riskerar att skapa stereotypa förväntningar på hur 

EIBASS ska bete sig eller vilka personer som de är (Isaksson, 2009, s. 71).  

På vilket sätt denna stämplingsprocess och normeringsprocess genomförs skapar en 

motståndskraft hos EIBASS ifall de inte upplever skolans institutionella mål som relevanta 

(Evaldsson & Velaquez, 2012, s. 19ff; Karlsson, 2012, s. 48f; Säljö, 2011, s. 79). Eleverna kan 

försöka använda sin agens för att få makt över sin situation, och detta kan skapa utåtagerande eller 

på annat sätt icke-önskvärt socialt beteende. Elevassistenten blir här ett medierande redskap mellan 

skolinstitutionens normer och EIBASS. Att EIBASS exempelvis gör handlingar som resulterar i att 

de måste lämna det ordinarie klassrummet kan vara ett medvetet eller omedvetet agensutövande i 

förhållande till miljön. Genom sådana handlingar ser också EIBASS vilka vuxna som finns kvar 
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efter handlingen och vilka som är på annan plats. Huruvida vi upplever att vi lyckas eller 

misslyckas med olika strategier och handlingar kommer påverka och forma våra senare handlingar 

och även vår identitet (Säljö, 2013, s. 50). Om elevassistenterna alltid finns kvar för EIBASS 

oavsett de sistnämndas agerande, kan det också stärka deras relation och skapa en tydligare kontrast 

i jämförelse med lärarna (Webster et al., 2010, s. 331ff). Om lärarna av olika anledningar inte kan 

hantera EIBASS beteende riskerar det att i en negativ spiral öka EIBASS avståndstagande, vilket i 

sin tur kan påverka lärarnas attityder. 

Samtidigt beskriver rektorerna att det kan vara så att alla stödåtgärder, inklusive elevassistenter, 

inte räcker till. Då lyfts skolor med begränsat mottagande som ett alternativ. Detta alternativ skapar 

en meningspotential där varje skolaktör kan försöka tolka när en gräns för den ordinarie skolan går. 

Alternativet gör att det finns en plats utanför den ordinarie skolan som skolaktörerna kan önska att 

EIBASS börjar i istället. Utifrån den teoretiska grunden skulle denna process kunna ses som ett sätt 

för lärare att utöva agens där de försöker skydda vad deras sociala praktik ska innehålla för 

arbetsuppgifter. Om rektorn validerar att vissa elever ligger utanför den ordinarie skolans 

förutsättningar kan de då gemensamt arbeta för att vissa EIBASS ska till en annan plats. 

Praktiken med att EIBASS lämnar det ordinarie klassrummet tillfälligt kan enligt processen 

ovan ses som en kompromiss. Genom att EIBASS vid behov lämnar klassrummet kan det leda till 

att vissa lärare blir mindre benägna att önska bort EIBASS ur den ordinarie skolan. 

Elevassistenterna kan därför sägas bidra till en form av inkludering i den ordinarie skolan, men inte 

alltid i det ordinarie klassrummet.  

Definitionen av EIBASS som finns med i uppsatsen bygger delvis på Karlsudds förslag om att 

elever i behov av särskilt stöd ska kallas elever ”i behov av särskilt stöd i skolarbete” (Karlsudd, 

2011, s. 20). Utifrån uppsatsens resonemang skulle istället elever i behov av särskilt stöd i 

skolmiljön vara mer aktuellt. Enligt det teoretiska perspektivet uppstår klassificeringar som EIBASS 

och deras identifierade behov i mötet med skolinstitutionen. Att ändra klassificeringen till elever i 

behov av särskilt stöd i skolmiljön skulle kunna bidra till ett ökat miljöperspektiv på elevers 

identifierade skolsvårigheter. Ett ökat miljöperspektiv på skolsvårigheter skulle i sin tur kunna 

påverka elevassistans som medierande redskap. 

Situerad erfarenhet över formell kompetens 
Aktörer inom en social praktik har tendenser att genomföra institutionella handlingar som värnar 

om deras institutionella roll (Säljö, 2013, s. 48ff; s. 233f). För elevassistenterna som yrkesgrupp får 

då bland annat den mer permanenta klassificeringen av vissa elever som EIBASS en funktion. Att 

behovet av elevassistans som stödåtgärd på skolan kvarstår leder enligt uppsatsens resultat till att 

elevassistenterna kan få tillsvidareanställningar i sina skolverksamheter. Elevassistenternas sociala 
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praktik och organisatoriska tillhörighet är därför i nuläget beroende av att det finns EIBASS som 

kan mötas av elevassistans. 

I resultatet framgår det att det är mycket viktigare att elevassistenten är rätt person, än deras 

formella kompetens. Elevassistenterna har valt att arbeta med EIBASS och de ska kunna förstå sig 

på EIBASS perspektiv samt hur de ska navigera i den lokala skolinstitutionen. Detta förknippas 

enligt tidigare undersökningar med skickliga elevassistenter (Gadler, 2011, s. 121ff; SOU 1979:82, 

s. 62f). 

I linje med Gadlers (2011, s. 30ff) resonemang om att lokala kompetenser låses till vissa 

tjänstepersoner finns det ett starkt intresse för skolorganisationerna att behålla de skickliga 

elevassistenterna. Elevassistenterna besitter situerade unika erfarenheter och kunskaper som de 

tillgodogjort sig i mötet med EIBASS (Bourke, 2009, s. 821ff). Intresset hos rektorerna för att 

behålla framförallt skickliga elevassistenter är tydligt i resultatet. En del av elevassistenterna lär sig 

också viktiga lokala regler och normer, som gör att de exempelvis enligt rektorerna blir utmärkta 

vikarier vid lärares korttidsfrånvaro. Lyckade möten med EIBASS kan därför också ses som en 

institutionell handling där elevassistenterna stärker sin sociala praktiks positioner. 

Att elevassistenterna blir situerade experter kring vissa EIBASS bidrar till att skapa den 

oönskade paradoxen mellan att de skolaktörer som är minst utbildade är med de eleverna med 

identifierat störst stödbehov (Butt, 2016, s. 9; Webster et al., 2010, s. 332ff). Deras 

erfarenhetsbaserade spetskompetens blir svår att ersätta, oavsett om ersättaren är mer formellt 

utbildad eller inte. Eftersom tillgången till utbildade lärare med rätt kompetenser dessutom är svag 

(Skolverket, 2015B, s. 1ff; s. 64ff) blir det svårt att se det som ett alternativ att utforska för 

skolorganisationerna. Dessutom stärks elevassistenternas sociala praktik av att det finns lärare i 

skolorganisationen som inte är tillräckligt bra på att möta EIBASS. 

Att det skulle finnas fler lärare att anställa är därmed inte nödvändigtvis en lösning enligt 

resultatet. Enligt P. Lindqvist och Nordänger (2007, s. 179f) behöver lärare förutom utbildning 

vissa medfödda goda egenskaper och framförallt erfarenhet för att bli skickliga lärare. Detta 

stämmer med uppsatsens teoretiska perspektiv. Skillnaden mellan plan och situerad handling gör att 

lärarutbildningarna inte kan ge alla lärarna alla de situerade färdigheter och kunskaper som de 

behöver utveckla i möte med olika skolverksamheter. Sammanfört med detta resonemang blir det 

svårt att utveckla den erfarenhetsbaserade kompetensen kring EIBASS om elevassistenterna redan 

finns där som experter kring hur den lokala skolorganisationen möter stödbehovet. 

Skolorganisationerna riskerar genom dessa processer att bli beroende av elevassistenternas 

spetskompetens som utvecklats i mötet med EIBASS. Eftersom elevassistans är en kostsam 

stödåtgärd blir det också svårt att få budgetutrymme till att utveckla alternativ. 
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Styrdokumenten i form av plan ses alltid som inkomplett i förhållande till en situerad verklighet. 

Styrdokumentens angivna process för särskilt stöd kan också möjligtvis vara helt missriktad. Det 

upplevda behovet av elevassistenter kring vissa EIBASS kan bero på att stödbehovet inte är av 

specialpedagogisk karaktär. Istället behöver dessa elever vuxna i sin närhet som hjälp i att navigera 

och hävda sig i den normeringsprocess som identifierade avvikare enligt skolans institutionella 

krafter ofta hamnar i. Om EIBASS stödbehov ligger utanför det pedagogiska blir därmed lärarnas 

pedagogiska skicklighet mindre viktigt. 

I resultatet berättar rektorerna att elevassistenterna kan fokusera på enskilda EIBASS. Detta gör 

att de kan samla viktig detaljinformation och förmedla det viktigaste till lärarna. Elevassistenternas 

kännedom om-, och tillgång till EIBASS gör att de lättare kan ta ett elevperspektiv och därmed 

företräda dem. Eftersom elevassistenternas uppdrag dessutom präglas av färre institutionella 

inskriptioner kan det därför möjligtvis bli lättare för yrkesgruppen att nå handlingserbjudanden som 

frångår de institutionella krafterna att normera elevernas beteenden.  

Om vissa aktörer i och kring skolan har negativa attityder kring EIBASS kan elevassistenterna 

som företrädare bidra till att EIBASS blir mindre ansatta av andra vuxna. Det kan ses som att 

elevassistenternas sociala praktik formas som ett skydd mellan EIBASS och andra sociala praktiker 

som EIBASS möter. Elevassistans blir då ett medierande redskap som underlättar ett 

kommunikativt möte mellan institutionella roller som av olika skäl har kommunikationsproblem. 

Enligt den teoretiska grunden skulle resonemanget ovan kunna ses som att lärarnas 

benägenheter och förutsättningar inom sin institutionella roll inte skulle lösa de problem som 

elevassistenterna faktiskt bidrar till att lösa.  

Enligt Göransson et al. (2015A, s. 40f) har specialpedagoger en större tendens att transformera 

styrdokumentens meningspotential till en miljösyn på identifierade skolproblem hos elever. Även 

om inte alla EIBASS skulle behöva specialpedagogik kompetens för undervisningen skulle 

tillgången på specialpedagoger enligt deras undersökning bidra till ökat miljöperspektiv i 

skolorganisationen. Detta kan betyda att vi nu är i en process där fler skolor får tillgång till en nyare 

typ av skolaktör som kan bidra till att definiera om äldre institutionella tendenser. Fler barnexperter 

som anammar ett miljöperspektiv på skolsvårigheter skulle även bidra till meningspotential kring 

elevassistans skulle kunna transformeras till förmån för nya handlingserbjudanden. 

I figuren nedan illustreras ett urval av sociala praktiker genom olika cirklar vars fält kan 

överlappa eller åtskiljas till olika grad (figur 1, s. 72). För att tydliggöra att det finns en individuell 

skillnad mellan olika aktörer inom samma institutionella roll representeras varje grupp med flera 

cirklar i olika positioner. Figuren är indelad i fyra delar som illustrerar hur olika tillämpningar av 

elevassistans kan arta sig beroende på lokala förutsättningar eller exempelvis en längre tids praktik. 

Del 1 är en skola utan elevassistenter där lärarna har rätt förutsättningar och kompetens att möta 
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EIBASS stödbehov. Del 2 är en skola utan elevassistenter där lärarna saknar rätt förutsättningar och 

kompetens för att möta EIBASS stödbehov. Del 3 är en skola med elevassistenter där dessa blir ett 

medierande redskap mellan lärarnas saknade förutsättningar samt kompetens, och EIBASS. Del 4 är 

en skola som liknar den i del 3. Skillnaden är att i del 4 har olika skolaktörers transformation av 

elevassistans lett till att lärarna nu är längre ifrån att själva kunna möta EIBASS behov. I 

illustrationen används även en färgad rektangel i bakgrunden för att illustrera skolans lokala 

förutsättningar och upplevda förutsättningar. En liten rektangel innebär att skolan har goda lokala 

förutsättningar. En stor rektangel ökar möjligheten för de olika sociala praktikerna att distansera sig 

från varandra och illustrerar därför sämre förutsättningar. 

 

 

Figur 1 – Mötet mellan sociala praktiker för lärare, EIBASS och elevassistenter 

 

En skola enligt del 1 finns inte representerad i uppsatsens undersökning. Del 2 skulle kunna vara en 

start till REAA beroende på rektorns och elevhälsoteamets transformation av styrdokumenten. Som 

del 3 och 4 visar har elevassistenterna blivit en brygga mellan lärarna och EIBASS. Vid BEAB är 

bryggan mer eller mindre en bestående del av skolans organisation. I del 4 illustreras den negativa 

process som en viss transformation av elevassistans kan innebära där de institutionella rollerna för 

lärare och vissa EIBASS hamnar längre ifrån varandra. Enligt en del av respondenterna går det att 

nå del 1 om skolan ges rätt förutsättningar. Stödbehovet skulle då istället kunna mötas med 

exempelvis mer formell specialpedagogisk kompetens. Detta blir svårare om skolans i nuläget bäst 
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beskrivs av del 4 än del 3. Det går att skapa illustrationer med fler cirklar som visar på fler 

förutsättningar och sociala praktiker. Det som presenteras ovan är enbart ett urval som illustrerar 

uppsatsens resonemang kring elevassistans som medierande redskap mellan olika andra sociala 

praktiker inom skolinstitutionen. 

Avslutande sammanställning 
Uppsatsens slutsatser presenteras i följande kapitel och grupperas efter uppsatsens frågeställningar. 

Kapitlet får sedan sitt slut med ett avslutande resonemang. 

Hur får elevassistenterna sin plats i skolorganisationen? 
Genom sin transformation av styrdokumentens meningspotential möjliggör rektorn som designer av 

den lokala skolorganisationen företrädesvis ifall elevassistenter ska anställas. 

Elevassistenterna anställs enligt uppsatsen genom reaktiv elevassistentanställning (REAA) och/eller 

för en befintlig elevassistentbemanning (BEAB). Det blir därmed rektorns komplexa maktposition 

som får stort inflytande över att validera elevassistans som en önskad stödåtgärd inom särskilt stöd. 

Rektorn kan även påverka vilka elevassistenter som får förlängt uppdrag. 

Rektorns transformation av styrdokumenten påverkas av olika institutionella tendenser, 

medierande redskap, skolaktörer och andra samhällsaktörer. I skolorganisationen blir även 

tillgången till olika typer av kompetenser och förutsättningar en central omständighet. Kompetensen 

hos elevhälsoteamen och lärargruppen påverkar vilka kompetenser som eftersöks genom 

elevassistenter. 

Vilket stödbehov möter elevassistenterna hos EIBASS? 
Utifrån resonemang i uppsatsens teoretiska analys kan EIBASS definieras som elever i behov av 

särskilt stöd i skolmiljön. I resultatet attribueras kategoriseringen som EIBASS till olika diagnoser 

eller diagnosliknande beteenden. Detta förknippas även med problematik kring det sociala 

samspelet. Det identifierade stödbehovet som beskrivs finns därför inte bara i inlärningen, utan även 

under övergångar mellan olika aktiviteter, på raster och i andra miljöer som präglas av socialt 

samspel. 

Elevassistenterna kan följa EIBASS under hela skoldagen och kan därför flexibelt arbeta för att 

möta EIBASS stödbehov i varierade miljöer och på olika lektioner. Elevassistans används på detta 

sätt som medierande stöd för att skydda och möjliggöra EIBASS närvaro i den ordinarie 

skolverksamheten. Elevassistans används även för att skydda och gagna de andra eleverna och de 

andra skolaktörerna. 
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Hur organiserar och upprätthåller skolorna elevassistans som särskilt stöd? 
Utifrån uppsatsens undersökning kan elevassistans som medierande redskap formas för att 

kompensera för några av de lokala förutsättningar som negativt påverkar hur skolmiljön kan 

anpassas för EIBASS. Elevassistenternas arbetsuppgifter präglas därför av hur olika brister 

utvecklar sig och vilka förutsättningar som finns samt upplevs. Att elevassistentuppdraget präglas 

av få inskriptioner och därmed behålls flexibelt motsvarar enligt uppsatsen då skolorganisationernas 

behov. Utan tydliga inskriptioner kan rektorn och elevhälsoteamens aktörer omforma 

elevassistansens meningspotential och hävda sin tillfälliga transformation gentemot exempelvis 

lärare, elevassistenter och föräldrar. Enligt vetenskapliga studier från andra länder är 

elevassistentuppdraget ofta öppet för lokal transformation (Gibson et al., 2016, s. 18; Mäensivu et 

al., 2012, s. 31; Takala, 2007, s. 50f; Webster et al., 2010, s. 331ff). 

Att elevassistentrollen präglas av få inskriptioner får enligt uppsatsens resonemang ändå 

konsekvenser. Bristen på språklig fixering av elevassistentuppdraget breddar artefaktens 

meningspotential. Detta gör att det finns många handlingserbjudanden som lärare och 

elevassistenter kan använda sig av (Gibson et al., 2016, s. 18). Med utrymmet kan exempelvis lärare 

med negativa attityder kring vissa EIBASS mer regelbundet använda elevassistans för att EIBASS 

ska lämna det ordinarie klassrummet till förmån för de andra eleverna. 

Hur kan elevassistans ses med inkluderingsperspektiv? 
Utifrån uppsatsens undersökning möter elevassistenter elever som anses vara tillräckligt utanför den 

lokala skolorganisationens acceptanscirkel. Acceptanscirkeln definierar vilka elevers behov som 

kan mötas inom den ordinarie verksamheten och vilka identifierade stödbehov som behöver mer 

betydande stödåtgärder (McLeskey & Waldron, 2007, s. 166f). Att tilldelas elevassistent blir därför 

en synlig markör för EIBASS identifierade avvikelse, där stödåtgärden visar på vilka elever som 

inte ryms inom den ordinarie undervisningens kapacitet. 

Att elevassistenterna flexibelt är riktade till en grupp skulle kunna vara mer förenligt med 

inkludering då ingen synligt behöver markeras som avvikande. Detta skulle dock kräva att 

styrdokumentens design av särskilt stöd revideras. 

Elevassistans riktat till enskilda är inte förenligt med en vid inkludering (Carlsson & Nilholm, 

2004, s. 81ff). Elevassistans ryms istället inom en svag inkludering där vissa särskiljande praktiker 

kan genomföras, vilket är den inkluderingsform som styrdokumentens design möjliggör (Carlsson 

& Nilholm, 2004, s. 81f).  

Även om inkluderingsbegreppet delas upp i Asp-Onsjös (2006, s. 190ff) rumsliga-, sociala- och 

didaktiska inkludering går det att identifiera både fördelar och nackdelar med elevassistans som 

stödåtgärd. 
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Om tillgången till elevassistent möjliggör att EIBASS kan gå kvar i den ordinarie 

skolverksamheten kan detta ses som mer inkluderande i jämförelse med en mer särskiljande åtgärd. 

Att det går att se som mer inkluderande är inte synonymt med att det alltid är bäst för enskilda 

EIBASS enligt uppsatsens resultat. 

Vad har elevassistenterna för anställningar och kompetenser? 
Elevassistenterna har enligt uppsatsens respondenter oftast tillsvidareanställningar och flera av dem 

beskrivs som skickliga. Elevassistenternas goda attityder gentemot EIBASS är centralt i deras 

kompetens. Elevassistenternas verksamhetsspecifika spetskompetens som utvecklas genom 

erfarenhet av EIBASS beskrivs som viktig samt svårersättlig utifrån rådande förutsättningar. 

Uppsatsens teoretiska analys visar även på att elevassistenter blir svårersättliga genom hur deras 

sociala praktik får fäste i den lokala skolorganisationen. Där ett antal handlingserbjudanden skapas 

som andra skolaktörer har svårt att genomföra.  

Elevassistenternas stora tillgång till EIBASS ökar möjligheterna för att deras relation stärks 

samt till att elevassistenterna får tillgång till detaljinformation som inte andra skolaktörer har tid att 

samla. Elevassistenternas kompetens blir även svår att ersätta med fler lärare om elevassistenterna 

egentligen inte möter ett specialpedagogiskt stödbehov utan ett socialt stödbehov. 

Utifrån uppsatsens argumentation kan elevassistenterna kompensera för vissa brister i 

skolmiljön; hävda EIBASS rätt gentemot vuxna; vara en trygghet för föräldrar; och vara en proaktiv 

förebild för EIBASS. 

Elevassistenternas handlande i skolinstitutionen samlas enligt det teoretiska perspektivet i 

sociala praktiker som gradvis har vuxit fram i växelverkan mellan skolans aktörer och artefakter. 

Elevassistans som medierande redskap får i denna process en viss meningspotential som skapar 

företräde för vissa återkommande handlingserbjudanden. En del av elevassistansens 

meningspotential återkommer mellan de olika skolorna vilket tyder på att elevassistenternas 

institutionella roll har en spridning. Detta argument kan också stärkas genom att uppsatsens innehåll 

till viss del liknar de aspekter som presenterats i tidigare svenska undersökning om elevassistans 

(ex. SOU 1979:82, s. 36ff; Gadler, 2011, s. 121; Severinsson, 2010, s. 146ff).  

Avslutning 
Elevassistans som artefakt är komplex i den meningen att det finns en stor mängd 

handlingserbjudanden att agera efter, och liten designad fixerad meningspotential (Sutherland, 

Lindström & Lahn, 2009, s. 41ff). Samtidigt är en artefakts meningspotential öppen för 

transformation genom situerad växelverkan mellan olika aktörer (Säljö, 2013, s. 43). Om fler 

personer med större institutionellt inflytande tillsammans med elevassistenter och EIBASS 

transformerar om elevassistans kan det ske stora förändringar. 
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Isaksson (2009, s. 70) beskriver att särskilda stödåtgärder i skolan kan ses genom ett 

spänningsfält mellan ”normalitet och avvikelse”. Enligt föreliggande uppsats blir elevassistenternas 

sociala praktik en brygga mellan normalitet och avvikelse. Om denna brygga ökar-, minskar- eller 

upprätthåller skolorganisationens möjligheter till att långsiktigt anpassa skolmiljön till förmån för 

alla elever påverkas starkt av lokal transformation av elevassistans som medierande redskap. 

Utifrån beskrivningarna av skickliga elevassistenter i uppsatsen och i andra undersökningar går 

det avslutningsvis att i följande sammanfattande punktlista att exemplifiera vad skolorganisationer 

med elevassistenter i olika omfattning verkar sakna: 

 Konstruktiva attityder till EIBASS i hela skolorganisationen 

 Tillräcklig specialpedagogisk kompetens hos alla ordinarie lärare 

 Specialpedagogisk organisatorisk kompetens i form av speciallärare och specialpedagoger 

 Ett miljöperspektiv på skolsvårigheter som genomsyrar hela skolorganisationen 

 Processer att möta EIBASS utan att öka risken för negativ stämpling 

 Ett fungerande språkbruk kring EIBASS och diagnoser som inte riskerar förstärka 

oönskade positioner 

 Organisatorisk möjlighet att fokusera på enskilda elevers behov utan att behöva identifiera 

samt dokumentera identifierad avvikelse 

 Större budgetutrymme för särskilt stöd och olika förebyggande specialpedagogiska 

åtgärder 

 Andra möjligheter att påverka hur en klass eller grupp kan delas till förmån för alla elever, 

förutsatt att alla elever får lika tillgång till utbildad personal i en sådan delning 

 Styrdokument med tydligare riktning kring eventuell inkludering 

 Bättre granskning av särskilt stöd eller annat statligt styrmedel som kan bidra till att 

skolorna får mer stöd i organisationen av särskilt stöd 

Det finns ytterligare förutsättningar som berörts i uppsatsen. Dessutom finns det förutsättningar som 

skulle kunna belysas vidare genom andra undersökningar och andra perspektiv. Uppsatsens 

undersökning leder förhoppningsvis till insikt i att det behövs andra studier som berör eller 

innefattar elevassistenter och elevassistans som stödåtgärd. 

Relevans för praktiken och pedagogiskt arbete som 
forskningsfält 
Inom forskningsfältet för pedagogiskt arbete ryms en variation av aktörer som är aktiva inom skola 

och/eller utbildning (Hultman & Martinsson, 2005, s. 26; Markström, 2005, s. 135ff). Enligt 

Markström (2005, s. 135) är det viktigt att undersöka de situerade handlingar som görs av olika 

skolaktörer i den lokala skolverksamheten istället för att fokusera på vad som bör ske enligt 
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exempelvis styrdokumenten. Detta är förenligt med uppsatsens valda perspektiv; delvis på grund av 

att elevassistenter undersöks som yrkesgrupp; delvis på grund av att uppsatsen uppmärksammar 

lokala tillämpningar. 

Om skolorganisationers praktik ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800, kap. 1, 5 §) behöver elevassistans undersökas mer. Utifrån den tidigare forskning som 

presenteras i uppsatsen vilar inte elevassistans som särskilt stöd på en dokumenterad och solid 

vetenskaplig grund.  

Rektorer och andra skolaktörer med organisationsansvar bör kunna använda sig av information i 

uppsatsen som stöd för beslut kring särskilt stöd. Med en större medvetenhet om processer som 

påverkar transformationen av elevassistentuppdraget går det att öka inflytandet över elevassistans 

som medierande redskap. Informationen kan användas för att designa en annan meningspotential 

för elevassistans. 

De situerade handlingar som elevassistenterna utför påverkar också elevassistans som 

medierande redskap. Uppsatsens innehåll bidrar till att det finns mer information om elevassistenter 

som yrkesgrupp. Om elevassistenter genom att ta del av uppsatsens undersökning kan bli mer 

medvetna om sina organisatoriska förutsättningar, bör de kunna använda informationen till att 

utveckla sin roll i den lokala skolverksamheten. 

Slutligen bidrar uppsatsen förhoppningsvis till att en ökad medvetenhet om fördelarna med ett 

miljöperspektiv på identifierade skolsvårigheter. 

Metoddiskussion 
I linje med uppsatsens teoretiska kunskapsperspektiv ses studiens undersökning som kontextuell, 

där exempelvis varje intervjusituation blir unik och påverkas av en stor mängd situerade 

omständigheter (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 66). Trots den teoretiska förankringen i det 

sociokulturella kunskapsperspektivet är uppsatsförfattaren ansvarig för textens design och 

argumentation (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 306f). För att öka tillförlitligheten bör en uppsats 

präglas av transparens (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 297; Larsson, 2005, s. 10f; Trost, 2010, s. 

158); i uppsatsen förklaras det teoretiska perspektivet och tillhörande begrepp; tidigare forskning 

redovisas; datainsamlingsmetoderna beskrivs; och resultatet exemplifieras genom citat från 

datamaterialet. Kvale och Brinkmann (2014, s. 254f) skriver att ett kvalitetskriterium i kvalitativa 

intervjustudier kan vara en medvetenhet om perspektivisk subjektivitet. Det som framkommer i 

uppsatsen präglas därför av vilka perspektiv som exempelvis resultatet har jämförts med eller 

fördjupats genom (Larsson, 2005, s. 3ff). Det blir därmed tydligt för läsaren vilken information och 

vilka begrepp som används för att skapa uppsatsens argumentation (Larsson, 2005, s. 21).  
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För att ytterligare öka tillförlitligheten granskas i detta delkapitel ett urval av de beslut som 

gjorts i uppsatsen med ett kritiskt förhållningssätt (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 289). Meningen 

med detta är att det ska bidra till en förståelse för på vilka grunder som beslut har tagits. Andra 

beslut gällande datainsamlingsmetod eller urval skulle resulterat i en annorlunda uppsats. För att 

belysa detta presenteras alternativa undersökningar som skulle vara intressanta att genomföra under 

rubriken ”Vidare forskning”. 

Uppsatsförfattaren har haft tillgång till ”begränsad mängd relevant forskning” (Eriksson Barajas 

et al., 2013, s. 26) om elevassistenter i Norden. Detta har påverkat kvaliteten av 

litteraturgenomgången när det gäller elevassistenter då tillräckligt stor mängd vetenskapliga texter 

inte upptäcktes (Eriksson Barajas et al., 2013, s. 27). För att motverka denna brist utökades 

litteraturstudierna till att ta del av forskning om organisation av särskilt stöd i allmänhet.  

I texterna som utgör den svenska forskningen återkommer många referenser internt mellan de 

olika författarna. Detta kombinerat med att få texter specifikt handlar om elevassistenter gör att det 

finns stor risk för ”tumble-weed-referencing” (Göransson & Nilholm, 2014, s. 276). Begreppet 

innebär att resonemang som förs med stöd av tidigare forskning i sig kan bli felaktig eftersom den 

tidigare forskningens slutsatser eller undersökningar egentligen skulle kunna vara bristfälliga. Detta 

blir svårare att identifiera när referenserna går i flera led. För att försöka motverka detta har 

uppsatsförfattaren försökt identifiera olika grundkällor till viss återkommande information genom 

att ta del av originalkällan. Exempelvis lästes relevanta delar av SIA-utredningen då detta är en 

återkommande källa hos flera författare. 

Det är motsägelsefullt att skriva en uppsats om elevassistenter och EIBASS, utan att personer 

som motsvarar dessa roller direkt får bidra till datamaterialet. Undersökningen som rör deras sociala 

praktiker utforskades utifrån andra aktörers perspektiv. Denna begränsning blev en konsekvens av 

uppsatsens design, då rektorer har identifierats som nyckelroll gällande organisationen av särskilt 

stöd (Göransson et al., 2015B, s. 289f). Eftersom det finns få studier om elevassistenter blev ett 

vidare perspektiv mer relevant, då det finns mer övrig forskning om särskilt stöd där rektorer 

representerades som respondentgrupp. Studiens design gör också att exempelvis lärares kompetens 

ifrågasätts, vilket tyvärr inte är helt ovanligt i utbildningsvetenskaplig forskning (Larsson, 2005, s. 

10). Uppsatsen har skrivits med en medvetenhet om denna etiska problematik och vidare studier om 

elevassistans med andra respondentgrupper och andra datainsamlingsmetoder skulle bidra till en 

mer balanserad bild av skolans olika yrkesgrupper. Utifrån mängden statliga undersökningar som 

uppmärksammar lärarnas bristande specialpedagogiska kompetens (ex. Skolverket, 2006, s. 66; 

SOU 1999:63, s. 8; SPSM, 2008, s. 29) kan denna kompetensbrist exempelvis härledas till att 

lärarutbildningarna inte ger tillräckligt många lärare och rektorer rätt förutsättningar att lyckas med 

hela sitt uppdrag. 
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För uppsatsens datainsamling gjordes ett målstyrt urval (Bryman, 2011, s. 350ff). Urvalet 

präglades till viss del av bekvämlighet då uppsatsförfattaren framförallt eftersökte rektorer som 

fanns inom några timmars resväg (Bryman, s. 2011, s. 433f). Eftersom respondenterna valdes ut 

slumpmässigt från ett län hade däremot inte uppsatsförfattaren stort inflytande över exakt vilka 

rektorer som svarade ja, förutom att de skulle uppfylla undersökningens grundkriterium (se bilaga 

1). På detta sätt gjordes delvis en form av slumpmässigt urval efter vissa kriterier, yrkesgrupp och 

skolform (Bryman, 2011, s. 433ff). Många förfrågningar skickades ut för att få respondenter. 

Tillräckligt många svarade inte jakande innan den första intervjun hade genomförts. Hur många 

intervjuer som bokades blev på grund av tillgången till respondenter något godtyckligt. När 

innehållet i intervjuerna började bli likartat skickades inga fler intervjuförfrågningar ut (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 156ff). Om fler rektorer hade svarat jakande till förfrågningarna skulle med 

största sannolikhet fler intervjuer varit bokade innan den nuvarande sista intervjun genomfördes. 

Detta skulle i sin tur kunnat påverka hela uppsatsen. 

Bristen på vetenskaplig litteratur om elevassistenter riskerade även intervjuernas tillförlitlighet. 

God ämnes- och bakgrundskännedom är viktigt för att kunna följa upp trådar under en intervju 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 84f). För att kompensera för detta har intervjuaren använt sina egna 

erfarenheter från att ha arbetat som elevassistent och med elevassistenter. Inför intervjuerna gjordes 

även en noggrann läsning av hur särskilt stöd ska organiseras enligt styrdokumenten. Efter den 

första intervjun kunde dessutom uppsatsförfattaren använda sig av intervjuerfarenheten vid 

nästkommande intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 359). Detta bidrar till intervjuernas 

kvalitet, då vi enligt ett sociokulturellt perspektiv anpassar oss i samtal efter vår tolkning av de 

andras förkunskaper (Säljö, 2013, s. 50). I uppsatsen användes därför uppsatsförfattarens 

erfarenheter för att föra in intervjuerna på djupare områden där intervjuare och respondenter har 

förståelse för att de är insatta inom samma område (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 150f). Därmed 

kunde intervjusamtalet nå längre under den avsatta tiden. 

Intervjuförfarandet har varit en explorativ process där nya aspekter har tillkommit under 

resultatinsamlingens gång (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 154f). Inför intervjutillfällena har 

intervjuaren försökt ta hänsyn och bygga upp förståelse för den sociala praktik som en intervju kan 

utgöra, för att vara medveten om de olika kulturella rollerna som förs vidare och återskapas i 

intervjuerna med respondenterna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 122f). Intervjuer består av en 

växelverkansprocess där alla deltagare är delaktiga i skapandet av nytt innehåll och nya tankar. 

För att förebygga de negativa konsekvenserna av ledande frågor designades intervjuguiden för 

att frågorna inte skulle ha förutbestämda svar. Däremot hade frågorna olika karaktär, där några var 

mer som påståenden och där några var mer kritiska. Syftet med att variera typen av frågor var att 

öka variationen på intervjuernas innehåll (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 208ff). För att motverka att 
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få förutbestämda svar var intervjuaren istället noggrann med att förklara att det finns stora olikheter 

mellan olika skolor. Detta är en teknik för att motverka att respondenten censurerar sina svar i 

rädsla för att dessa ska vara kontroversiella eller felaktiga (Trost, 2010, s. 106f). Eftersom vitt 

skilda åsikter kring elevassistans som önskad insats för särskilt stöd förekom, har intervjuaren 

lyckats förhålla sig tillräckligt nyanserad under intervjutillfällena. 

I en intervjusituation, likt andra sociala samspel, förekommer det olika former av 

maktasymmetrier. En medvetenhet kring maktasymmetrier kan delvis bidra till att motverka dem 

(Trost, 2010, s. 91). I undersökningen har intervjuaren stort tolkningsföreträde gällande 

intervjumaterialet som skapas, eftersom de både designar intervjuguiden och har någon slags idé om 

vilka svar som eftersöks under intervjusituationerna (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 52f). 

Förhoppningen har varit att delvis väga upp för detta genom att följa Vetenskapsrådets etiska 

överväganden.  

Respondenterna har setts som experter som bär på viktig information (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 187f; Schreier, 2012, s. 23). Rektorerna kan mycket mer om sitt fält och sitt område än vad 

intervjuaren kan. De äger också informationen om den lokala skolverksamheten. Respondenterna är 

mer utbildade, äldre och har en högre maktposition i skolans värld än vad intervjuaren har utanför 

sitt uppdrag som magisterstudent. Det är med all respekt för personerna, som har varit generösa nog 

att ställa upp på intervju, som deras bidrag sedan har tolkats och använts i uppsatsen. 

KIA härstammar från den realistiska kunskapstraditionen (Schreier, 2012, s. 46f). KIA är dock 

en flexibel kvalitativ metod som går att underordna en mer situerad kunskapssyn på innehåll och 

strukturer (Schreier, 2012, s. 49). Tillämpningen av KIA kan därför underställas den sociokulturella 

kunskapssynen. KIA som metod har varit en teknik för att närma sig Kvale och Brinkmanns (2014, 

s. 254f) perspektiviska subjektivitet, där olika frågor och perspektiv i form av kategorier har använts 

för att studera intervjuerna. Detta induktiva förfarande har använts för att undvika att datamaterialet 

enbart stärker en förutbestämd tes (Bryman, 2011, s. 355f). Databearbetningen leder till att en ny 

betydelse av materialet framträder för kodaren, genom att denna kan se vilka kategorier som växer 

fram och hur de relaterar till varandra (Schreier, 2012, s. 14f). KIA kräver ett gediget 

tolkningsarbete av de olika segmenten, där en mening ska förstås och kategoriseras (Schreier, 2012, 

s. 178). Datamaterialet kan därför inte betraktats i ett perspektivfritt vakuum, utan har tolkats utifrån 

uppsatsförfattarens perspektiv som är format av teoretisk kunskapssyn, tidigare erfarenheter och 

tidigare forskning (Larsson, 2009, s. 4).  

Uppsatsens resultat innehåller tolkningar i form av ett urval av vad som bäst beskriver det 

centrala innehållet i datamaterialet utifrån uppsatsens syfte (Braun & Clarke, 2006, s. 94). KIA 

används som en ad hoc-teknik för att bearbeta datamaterialet till en mer koncis form (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 282). Detta är ett eklektiskt förfarande där KIA inte är en enskild metod för att 
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skapa den slutgiltiga resultatsammanställningen (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 284f; Schreier, 

2012, s. 57). Utöver databearbetningen via KIA behövdes ytterligare reduceringar genomföras 

utifrån vilken information som bäst skulle gagna möjligheten att besvara studiens frågeställningar 

(Bryman, 2011, s. 620f). Detta går inte att undvika i kvalitativa intervjustudier (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 210ff). Det som är viktigt i presentationen av en kvalitativ intervjustudie är 

tilliten till att uppsatsförfattaren presenterar de citat som bäst kan bidra till undersökningens 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 67; Larsson, 2005, s. 21ff). 

Triangulering kan vara en metod för att stärka tillförlitligheten i en kvalitativ studie (Larsson, 

2005, s. 21). Det innebär att innehållet stärks genom att det jämförs med andra data/tidigare 

studier/teoretiska perspektiv. Uppsatsens innehåll har jämförts med tidigare studier och har 

betraktats genom ett teoretiskt perspektiv. Däremot skulle innehållet ha stärkts ytterligare av 

datatriangulering i form av att använda andra datainsamlingsmetoder och andra respondentgrupper.  

Uppsatsens syfte är omfattande då mycket data och text kan användas till att besvara 

frågeställningarna. Uppsatsens längd kan därmed bli ett argument för att syftet inte var tillräckligt 

avgränsat. Trots att uppsatsens undersökning innehåller många aspekter har följande tillämpats för 

att höja uppsatsens kvalité (Larsson, 2005, s. 7ff): bakgrunden ger läsaren information som gör att 

de får en grund i ämnet; studierna som presenteras i litteraturgenomgången har betydelse för 

uppsatsens diskussion och analys; innehållet som presenteras i resultatet återkommer i senare 

kapitel; den teoretiska grunden används för att analysera innehållet; och alla frågeställningar 

undersöks. 

Kvalité i kvalitativ forskning kan bland annat baseras på ett pragmatiskt kriterium (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 364; Larsson, 2005, s. 24). Detta kriterium uppfylls genom att innehållet i 

uppsatsen beskrivs på ett sätt som gör att läsaren kan ta ställning till om innehållet skulle vara 

relevant i deras egna kontextbundna situation (Larsson, 2009, s. 14f). Uppsatsens innehåll kan både 

sägas bidra till en vetenskaplig diskussion (Larsson, 2005, s. 14) och till att aktörer inom utbildning 

kan få nya perspektiv på fenomen inom sin praktik (Larsson, 2005, s. 25). 

Det skulle behövas fler studier för att ge mer information om alla de komplexa omständigheter 

som präglar elevassistenters sociala praktik. Det finns en myriad av vidare studier som skulle vara 

av intresse för att ytterligare belysa ämnet. I nästa kapitel presenteras förslag på olika andra studier 

som skulle kunna genomföras för att bidra till mer forskning om elevassistans. Dessa förslag blir 

också ett exempel på att föreliggande undersökning har sina begränsningar då förslagen nedan inte 

har blivit undersökta eller utforskade. 



August Ferm – Magisteruppsats i pedagogiskt arbete 
Linköping Universitet – VT 2017 

 

s .  82 | 97 

 

Vidare forskning 
Urvalet av respondenter och uppsatsens perspektiv påverkar vad som har framkommit (Braun & 

Clarke, 2006, s. 93ff). Uppsatsen är med andra ord nischad att samla viss information och betrakta 

denna information genom vissa perspektiv. Det skulle exempelvis vara ett mycket givande 

kunskapstillskott att ta reda på mer om elevassistenter genom att låta representanter från 

yrkesgruppen komma till tals. Detsamma skulle gälla att låta EIBASS som har haft tillgång till 

elevassistans vara en medverkande respondentgrupp. 

Elevassistenterna är respondenter i få svenska studier vilket också försvårar vad som 

vetenskaplig kan sägas om yrkesgruppen. I Warhurst et al. (2014, s. 181f) påvisar författarna att 

lärare, rektorer, elevassistenter och representanter för kommunal utbildningsförvaltning har olika 

syn på vad elevassistenternas arbetsuppgifter utgörs av. Om detta även stämmer i svensk kontext 

riskeras tillförlitligheten om inte elevassistenter finns representerade som respondentgrupp. Hur 

elevassistans som medierande redskap transformeras av olika skolaktörer vore utifrån uppsatsens 

undersökning givande att belysa vidare. 

Den internationella forskningen om elevassistenter skulle också kunna sammanställas till 

förmån för en svensk kontext. Genom en sådan meta-analys skulle det möjligtvis gå att identifiera 

meningspotential och handlingserbjudanden som förenar elevassistenterna som social praktik över 

nationsgränserna. Det skulle även bidra till att belysa ifall elevassistans som stödåtgärd kan vila på 

vetenskaplig grund. 

Forskare skulle också kunna utforska elevassistansens uppdrag närmare utifrån fler lokala 

exempel. Exempelvis vore det givande med etnometodologiska studier där data samlas om hur 

elevassistenten och EIBASS navigerar i skolans miljöer. Genom sådan forskning kan det skapas 

information som kan överföras och användas för att vidareutveckla elevassistentrollen. 

Även olika kvantitativa undersökningar skulle kunna bidra med ökad information, eller olika 

mixed-methods undersökningar. Med ett dataunderlag som motsvarar en större population av 

elevassistenter skulle mer statistiska upptäckter kunna uppmärksammas. Med stöd i statistiken 

skulle det därefter vara lättare att genomföra fler kvalitativa undersökningar som går på djupet med 

olika fenomen kring elevassistans. 

Skolans aktörer ska vara insatta i styrdokumenten. Enligt tidigare studier är det inte säkert att 

elevassistenterna blir det eller förväntas vara det (Gadler, 2011, s. 138). Enligt uppsatsens 

resonemang får elevassistenterna överlag information genom andra skolaktörer. En givande 

undersökning skulle därför vara att ta reda på om elevassistenterna känner till styrdokumenten och 

hur de använder sig av dem i sin praktik. Detta blir av stor vikt för EIBASS då de spenderar mycket 

tid tillsammans med elevassistenterna. 
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Enligt Nilholms och Malmqvists (Skolverket, 2014, s. 108) internationella metaanalys av 

evidensbaserade interventionsstudier är det viktigast att en stödåtgärd sätts in i mötet med EIBASS, 

snarare än vilken stödåtgärd det är. Detta resonemang går även att sammanföra med forskning som 

påvisar att elevens diagnos inte påverkar vilka metoder som används i stödundervisningen 

(Isaksson, 2009, s. 76; Severinsson, 2010, s. 173). Eftersom elevassistans är en kostsam stödåtgärd 

skulle denna kunna jämföras i ett större dataunderlag där olika stödåtgärder utvärderas och ställs 

mot varandra. 

Enligt Ahlberg (2007, s. 90f) har forskning om specialpedagogik stort fokus på hinder istället 

för att uppmärksamma lyckade praktiker. Enligt en vidare syn på inkludering är elevassistans riktat 

till ett fåtal elever inte kompatibelt. Ur ett perspektiv av vidare inkludering behöver forskning 

istället fokusera på hur acceptanscirkeln kan utökas för att flera elever ska rymmas inom den 

ordinarie undervisningen. Utifrån uppsatsens innehåll går det att bygga vidare på de identifierade 

bristerna i skolorganisationen som respondenterna delvis ger som anledning till hur de möter 

EIBASS stödbehov. Om rektangeln i den presenterade figuren (figur 1, s. 72)kring elevassistans går 

att utvidga genom att motverka fler anledningar till att stödbehov uppstår, kan det leda till en vidare 

acceptanscirkel. Därför blir det relevant med vidare forskning om hur lärarna ska tillägna sig 

specialpedagogisk kompetens, hur attityder kring EIBASS kan påverkas och hur 

lärarutbildningarna förbyggande ska kunna möta framtidens behov av lärarkompetens. Enligt 

Bourke (2009, s. 823f) kan elevassistenternas erfarenheter bidra till information om hur 

skolmiljöerna behöver anpassas för att elevernas stödbehov ska minska. 

Samarbetsundervisning innebär att personer med specialpedagogisk kompetens, exempelvis 

speciallärare, arbetar inne i klassrummet tillsammans med den ordinarie läraren (Nilholm & 

Malmqvist, Skolverket, 2014, s. 101). Av McLeskeys och Waldrons (2007, s. 163) undersökning 

framgår det att det inte är helt lätt att hitta en väl fungerande metod för samarbetsundervisning då 

lärarna och speciallärarnas prioriteringar inte matchade. Samarbetsundervisning mellan lärare och 

elevassistent skulle kunna utforskas som en vidareutveckling av elevassistentuppdraget (Azad et al., 

2015, s. 341ff; Butt, 2016, s. 9). Enligt Scherp och Scherp (2007, s. 267f) går det att genomföra en 

positiv individualisering där eleverna får uppgifter som är mer relevanta för just dem. Ytterligare en 

vuxen i klassrummet skulle kunna öka möjligheterna till sådana metoder till gagn för alla elever. 

Ett annat spår som kan utvecklas är elevassistentuppdraget i förhållande till teorier om hur yrken 

och professioner etableras. Liknande Göransson et al. (2015A, s. 35ff) undersökning om hur 

specialpedagoger och speciallärare etableras som yrkesgrupper i skolinstitutionerna. Skillnaden är 

samtidigt stor då dessa lärargrupper har en lång akademisk utbildning och olika kriterium, medan 

elevassistentrollen helt saknar sådana grundförutsättningar. I Skottland kan elevassistenter genom 

en utbildningsprocess söka certifikat, vilket blir en form av karriärsutveckling (Warhurst et al. 2014, 
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s. 171ff). I Finland finns det en utbildning som leder till en examination som 

specialundervisningsassistent (Mäensivu et al. 2012, s. 25; Takala, 2007, s. 50f). Att öka 

karriärsutvecklingen för elevassistenter skulle kunna utforskas med ambitionen att bidra till mer 

information om hur fler kompetenta personer ska intressera sig för skolans värld. 

Utifrån uppsatsen vore det även väldigt intressant att ta reda på mer om hur EIBASS påverkas 

av att ha tillgång till elevassistenter. Exempelvis är det viktigt att ta reda på mer om vilken syn 

EIBASS får på olika skolaktörer när de har tillgång till elevassistans. Här finns flera ingångar där en 

skulle kunna vara att undersöka hur elevassistenter som förebilder kan påverka elevernas syn på 

vuxna och sitt framtida vuxenliv. Genom sådana undersökningar skulle det möjligtvis gå att 

identifiera hur risken med att elever med störst stödbehov möts med skolans minst utbildade aktörer 

får för effekt på EIBASS livslånga lärande.  

Slutligen menar Ärlestig och Johansson (2011A, s. 40) att forskning om hur rektorer uppfyller 

sin roll i skolan borde utforskas mer i relation till att undervisningen ska bygga på forskning och 

beprövad erfarenhet. Sammanfört med forskning om att kännedomen om styrdokumenten varierade 

stort (Gadler, 2011, s. 102ff; Giota & Emanuelsson, 2011, s. 95ff; Isaksson 2009, s. 38ff), samt om 

att granskning som styrmedel för att förbättra särskilt stöd fungerar dåligt (Isaksson, 2009, s. 28ff; 

Gadler, 2011, s. 85f), blir det intressant att utforska uppföljning av särskilt stöd i förhållande till vad 

undervisningen ska präglas av. Detta skulle kunna bidra till att belysa hur rektorerna kan 

transformera styrdokumentens innehåll med stöd i forskningen. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuförfrågan 
Hej [rektorsnamn]! 

Jag heter August Ferm och jag läser masterprogrammet i Pedagogiskt Arbete vid Linköpings 

universitet (länk). Nu under [årstid] gör jag min datainsamling för min pågående magisteruppsats 

och det är därför du blir kontaktad.  Jag vill fråga dig om du har intresse av-, och möjlighet till att 

delta i den undersökning som uppsatsen kommer bygga på.  

Uppsatsen handlar om elevassistentens plats och roll i skolorganisationen gällande insatserna 

som görs för elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen är inriktad mot att belysa rektorers syn 

på just detta, i egenskap av personalchef, som ledare i skolans pedagogiska utövning, som ytterst 

ansvarig för åtgärdsprogram upprättas m.m.  

Dataunderlaget kommer bestå av omkring tio intervjuer med rektorer för olika grundskolor. 

Varje deltagande rektor kommer få uttrycka sig och resonera om de beslut som lett till anställning 

av elevassistent och om elevassistentens roll samt syfte i organisationen. Om roller som liknar 

elevassistent finns på skolan är även detta aktuellt.  

Det finns vissa krav som måste uppfyllas för att du som intervjuperson platsar inom ramarna för 

undersökningen. De är som följer: 

 En eller flera elevassistenter (eller liknande) är anställda på grundskolan som du har 

rektorsansvar över 

 Åtgärdsprogram finns upprättade för vissa av de elever som har elevassistent eller 

liknande som tilldelad stödinsats 

 Du har möjlighet att ställa upp på en intervju som tar ungefär 45 minuter 

Dessutom vore det utmärkt om det fanns möjlighet att ta del av formuleringarna i de berörda 

åtgärdsprogrammen (helst anonymiserade), efter intervjun, samt även ta del av eventuella andra 

dokument som beskriver elevassistenters uppdrag (t.ex. en befattningsbeskrivning om en sådan 

finns). Dessa två saker är däremot inget krav som måste uppfyllas för ditt deltagande ska vara 

möjligt. 

Din skola är slumpmässigt utvald bland de skolor som finns i [länsnamn] län. Alla namn på 

personer kommer anonymiseras och övrig information om skolor samt platser kommer ändras för 

att det redovisade materialet i uppsatsen inte ska gå att härleda till din skola. Allt datamaterial 

kommer förvaras digitalt på en lösenordskyddad krypterad hårddisk. 

Om du väljer att delta är helt upp till dig och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Om du 

skulle välja att avbryta får du också valet att utesluta det material som du eventuellt har bidragit till 

ur min undersökning. 
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Jag har möjlighet att boka in att jag kommer till din arbetsplats på en avtalad eftermiddagstid för 

att genomföra intervjun. Jag kan boka intervjuer från idag fram till [datum]. Om du har intresse av 

att delta i undersökningen får du gärna svara på detta mejl med dina övriga kontaktuppgifter. Jag 

kommer då att försöka nå dig via telefon eller mejl för att vi ska kunna bestämma en tid som passar 

för intervjun. Då kan jag också svara på eventuella frågor som du har till mig. 

 

Stort tack för att du tog dig tid att läsa denna förfrågan! 

Med vänliga hälsningar, 

August Ferm 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
Denna intervjuguide var ett samtalsstöd för intervjuaren. De flesta intervjuer flöt snabbt och 

respondenternas svar täckte ofta flera frågor utan att alla frågor ställdes. Intervjuaren bockade av 

frågor och samtalsämnen under intervjuernas gång. 

 Hur skulle du beskriva din skola för någon som aldrig varit här? 

 Vad kallas yrkesgruppen elevassistent här? 

 Hur organiseras elevassistans på skolan? 

 Vilken typ av anställningar har elevassistenterna? 

 Tar elevassistentuppdraget slut? 

 Får elevassistenterna tillgång till handledning/mentor/liknande? 

 Vilka elever på skolan får elevassistent? 

 Hur ser dessa elevers stödbehov ut? 

 Varför har elevassistans valts som stödåtgärd? 

 Beskrivs elevassistansen i åtgärdsprogrammen? I så fall: kan jag få exempel? 

 Hur ser beslutsprocessen ut kring fördelning av elevassistent till elev? 

 Hur ser olika aktörer på elevassistent? (EIBASS, andra elever, EIBASS föräldrar, andra 

föräldrar, lärare, rektorer, utomstående) 

 Vad tänker du är anledningen till att elevassistans inte står utförligt beskrivet i 

styrdokumenten? 

 Vad finns det på skolan för alternativ till elevassistent? 

 Fortsätta eller förändra elevassistans som stödåtgärd? 

 Varför har inte andra alternativt valts än elevassistent? 

 Vad tillför elevassistenter till organisationen? 

 Vad är elevassistenter extra bra på? 

 Finns det något som bara elevassistenter kan tillföra? 

 Vad är viktigt att tänka extra på kring elevassistans? 
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Bilaga 3 - Kategoriram 
Resultatkategorier 
Kategorier från kategoriram grupperade efter resultatrubrik samt frågeställning. 

Fet stil = Huvudkategori. Vanlig stil = Subkategori 

Huvudkategori utan subkategori saknar kolon efter kategorinamn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrundsinformation om de 
representerade skolorna  

Bakgrundsinfo skolor 

EA anställningar: 
Yrkestitel 

Olika ingångar till elevassistans 
som särskilt stöd (Hur får 
elevassistenterna sin plats i 
skolorganisationen?) 

EA anställningar: 
EA till elev 
EA till grupp 
EA till arbetslag 

Rektorns ansvar 

Beslut om EA: 
Organisation av EA 

 

Mottagare av elevassistans (Vilket 
stödbehov möter elevassistenterna 
hos EIBASS?) 

EA områden: 
Extrajag 
Fritids 
Stöd ämnen el skolarbete 
Stöd flera saker eller ospec 
Stöd sociala behov 
Stoppa utåtagerande 
Trygghet 

Vem har elevassistent: 
Beskrivningar av beteende som skapar 
behovet (utan platsa andra kat) 
NPF diagnoser 
Ospec utåtagerande 
Ospec vem har (utan platsa andra kat, 
inga beteenden beskrivna) 
Uttalat sociala behov 
Kringliggande anledningar 
Ekonomi 

Paradoxer: 
Anställer EA utan tillräckligt pengar 

 

Kringliggande anledningar till 
elevassistans (Hur får 
elevassistenterna sin plats i 
skolorganisationen?) 

Kringliggande anledningar: 
Problem med attityder EIBASS (lärare) 
Problem med attityder EIBASS 
(föräldrar) 
Tillgång till flera pedagoger el 
kompetens 

Vad skulle minska behov EA: 
Attitydförändringar 
Bättre anpassningar 

Svårigheter kring EA: 
Föräldrar önskar samma EA 
För nära relation EA och EIBASS 
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Det organisatoriska utformandet av 
elevassistenternas uppdrag (Hur 
organiserar och upprätthåller 
skolorna elevassistans som särskilt 
stöd?) 

EA anställningar: 
Arbetsbeskrivningar eller ej 
Åtgärdsprogram 
Handledning 
Uppföljning o utvärdering EA 
Vidareutbildning 

Om EHT 

Kringliggande anledningar: 
Styrdokument 

Svårigheter kring EA: 
EA utanför org 

 

Elevassistans i relation till en skola 
för alla (Hur kan elevassistans ses 
med inkluderingsperspektiv?) 

EA områden: 
EA kan gå ut tillfälligt med EIBASS 

Förr i tiden 

Inkludering 

Svårigheter kring EA: 
Risk lärare lämnar EIBASS till EA 
Gamla tankesätt EIBASS 

Skolor med särskilt mottagande 

 

Elevassistenters kompetenser och 
anställningar (Vad har 
elevassistenterna för anställningar 
och kompetenser?) 

EA områden: 
Behövs inte mer utbildad person 
Lärare inte möjlighet inom sitt uppdrag 
EA för elevens talan 
EA undervisar 
Flexibelt anpassa sig el fokus fler 
elever 
Konflikthantering 
Kontaktperson till föräldrar 
Mellanrum / förflyttningar  
Skapa utrymme för lärare att fokusera 
på EIBASS 
Tillför något unikt 
Viktigt med struktur och förutsägbarhet 

EA anställningar: 
Anställningsperiod o omfattning 
Prövar el vikarie först 

Vem är elevassistent: 
Ålder 
Utbildning EA 
Ospec vem är 
Tillfällligt jobb 

Värderingar el beskrivningar om EA 
personer 

Svårigheter kring EA: 
Problem när EA borta el svår ersätta 
Tar tid etablera ny 
Behov minskar, vad då göra EA 

Paradoxer: 
De minst utbildade med mest 
behövande 
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Bortfall kategorier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategorier vars innehåll redan representeras av andra 
kategorier 

Kringliggande anledningar: 
Rektorns beslut 
Tryck utifrån (övrigt) 
EHT 

Beslut om EA: 
Rektorns ansvar allmänhet 
Kompetensutveckling 

EA områden: 
Lärare tillkortakommanden (kompensera för) 

Om andras åsikter EA el EIBASS: 
Andra rektorer 
Rektorerna 
Elever 
Föräldrar 
Lärare 
Utomstående (politiker etc) 

Vad skulle minska behov EA: 
Bättre lokaler 
Kan effektivisera så färre EA behövs 
Pengar 
Attitydförändringar 
Bättre anpassningar 
Bättre kompetens skolpersonal 
Fler utbildade 

Svårigheter kring EA: 
EA som stöd inte hjälper 
Kontra självständighet 
Korta anställningar 
Många sökande få lämpliga 
Problem när EA borta el svår ersätta 
Tar tid etablera ny 
Unga låg utbildning 

Beslut om EA: 
Misc 
Mötet med föräldrar 

Paradoxer: 
Föräldrar önskar bort EIBASS gillar EA 
Har EA till person, men vill inte ha EA till person 
Inte hjälp av EA 
Lärare önskar bort EIBASS gillar EA 
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Strukna p.g.a. avgränsning 
uppsatsens undersökning 

EA områden: 
Hantera medicinska behov 
Hjälp med språk eller tecken 
Särskola 

Prat om socioekonomiska 
förutsättningar 

Om Grundsärskola 

Vem har elevassistent: 
Medicinska 
Språk 

Kringliggande anledningar: 
Hemmiljön el upptagningsområde 
Lokalbegränsingar 

Vad skulle minska behov EA: 
Bättre lokaler 

 

Struket enstaka/få segment 

EA områden: 
Digital kompetens 

Om andras åsikter EA el EIBASS: 
Utomstående (politiker etc) 

Kringliggande anledningar: 
Misc 
Övertar elev med stödbehov 
Satsningar utanför skolan 

Svårigheter kring EA: 
För tungt vissa elever 
Personkemi klickar inte 
Viktigt EA inte assistent åt lärare 

Paradoxer: 
Barnen behöver stabilitet, vissa EA 
jobbar kort 
Rektor uppmuntrar EA vidareutbildade 
sig till annat 

Misc 

 


