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Sammanfattning 
Abstract  
I detta examensarbete har jag strävat efter att lyfta fram assistenterna som yrkesgrupp i skolan. Detta genom 
att försöka klargöra vilken roll assistenterna spelar i klassrummet samt vad som vore önskvärt för en 
framtida utveckling av den rollen i positiv riktning.  
   Arbetet består av en litteraturgenomgång, en teoretisk referensram samt en resultatredovisning. Utifrån 
den empiriska undersökningen i detta arbete har jag funnit att assistenterna gestaltar en rad olika roller i 
klassrummet. Intervjuerna visade att tid är det som skulle behövas för att vidareutveckla rollen som assistent 
i klassrummet.  
   Min förhoppning är att detta examensarbete kan utgöra ett diskussionsunderlag för lärare och assistenter i 
deras gemensamma praktik. 
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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete har jag strävat efter att lyfta fram assistenterna som yrkesgrupp i 
skolan. Detta genom att försöka klargöra vilken roll assistenterna spelar i klassrummet samt 
vad som vore önskvärt för en framtida utveckling av den rollen i positiv riktning. 
 De frågeställningar som behandlas i arbetet är; ”Vem är assistenten?”, ”Vilka är 
assistentens arbetsuppgifter?”, ”Hur ser assistenten på sin roll i klassrummet?”, ”Hur ser 
samarbetet ut, ur assistentens synvinkel, mellan assistent och lärare?” och ”Är förhållandena, 
vad gäller samarbete/-t med lärare/-n, sådana som assistenten önskar?”. 
 Arbetet består av en litteraturgenomgång, en teoretisk referensram samt en 
resultatredovisning. I litteraturgenomgången har jag sökt en fördjupad teoretisk bild av 
frågeställningarna ”Vem är assistenten?” och ”Vilka är assistentens arbetsuppgifter?”. Här 
beskrivs bl a. skillnader mellan att arbeta som personlig assistent och elevassistent, och hur 
dessa två former av assistans i skolan har kommit att närma sig och sammanblanda sig med 
varandra.  

I den teoretiska referensramen beskrivs två teorier; rollspelsteorin och symbolisk 
interaktionism. Rollspelsteorin tar fasta på att varje människa spelar ett flertal roller. Teorin 
beskriver även vad som avgör hur vi beter oss i en ny roll och vad som kan skapa 
rollkonflikter. Symbolisk interaktionism är en teori som så långt som möjligt försöker följa 
tanken att människan är social. Teorin beskriver bl. a hur människan interagerar. 

I resultatredovisningen uppvisas tre intervjuer genomförda med assistenter som 
arbetar i skolan med skolhuvudmannen som arbetsgivare. Dessutom är två av dessa assistenter 
anställda enligt lagen om stöd och service (LSS). 
 Under arbetets gång har jag funnit att den assistent som vi idag kan komma att 
möta i klassrummen vanligtvis går under beteckningen elevassistent, men att detta likväl kan 
innebära att denne har arbetsuppgifter som innefattar den personliga assistentens 
arbetsuppgifter. De tre assistenter som jag intervjuat får exemplifiera hur det kan se ut i 
klassrummen idag. Dessa assistenter beskriver att de har flera olika roller i klassrummet, 
gentemot brukaren, övriga elever och läraren. Vad gäller samarbete med lärare anser de alla 
att det som saknas är tid till att träffas och samtala. Varför denna brist finns har jag, i dessa tre 
exempel, funnit att det inte finns något utvecklat samarbete mellan dessa assistenter och 
lärarna på deras skolor i dagsläget. Där behoven är mer tillfredsställda, förefaller även 
assistenterna mer nöjda med sin arbetssituation. 
 Min förhoppning är att detta examensarbete kan skapa en språngbräda för vidare 
diskussion ute i verkligheten på skolorna. Att man inser värdet av samarbete med assistenter i 
klassrummet.  
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Förord 
 
Jag kliver in i klassrummet, nervöst ser jag mig omkring, närmre 30 ansikten är vända mot 
mig. Klassläraren presenterar mig som den nya vikarien, och lämnar därefter klassrummet. 
För tillfället skulle jag gärna vilja följa med henne ut genom dörren igen, men jag stannar 
kvar. Börjar min inövade presentation medan jag studerar alla ögon, som med lika stort 
intresse som mina, tittar tillbaka på mig. Jag är inte den enda vuxna personen i klassrummet, 
fyra vuxna till är där, jag känner mig överflödig, varför är jag här? 
 Jag hade blivit inkallad som vikarie av den enkla  anledningen att jag skulle vara 
lärare, inte fritidspedagog, praktikant eller assistent, som det visade sig att de övriga vuxna i 
klassrummet var. Var slutar då mitt ansvarsområde, och var tar nästa yrkesgrupp vid? Blir det 
glapp emellan eller överlappar vi varandra?  
 Det visade sig ganska snart att vi hade olika idéer om detta. Vi ett tillfälle kunde 
det vara så att en av assistenterna tog på sig en lärarroll, den roll som jag skulle ha.  Men vid 
nästa tillfälle var det jag som påtvingade en assistent lärarrollen, eftersom jag hade svårt att 
hinna med att uppfylla den. Det var inte tal om ett samarbete, utifrån mitt perspektiv en klart 
fastställd strategi för hur det skulle fungera i klassrummet, utan vi tog och gav utan att 
diskutera vad vi egentligen tyckte om rollfördelningen.  
  Redan under min första praktik uppmärksammade jag rollfördelningen mellan 
en lärare och en elevassistent, som var knuten till en elev med behov av särskilt stöd i 
klassrummet. Läraren skulle gå och kopiera några stenciler, hon bad då elevassistenten att läsa 
nutidskrysset (frågor om tidningsaktuella händelser) under tiden. En ganska trivial händelse 
kan tyckas, men det gjorde att assistenten fick överge sin roll och kliva in i lärarens roll. Vad 
hon tyckte om det vet jag inte, men den eleven hon var assistent för kunde inte tillgodogöra 
sig nutidskrysset utan satt overksam. 
 Då man arbetar nära tillsammans, anser jag, att det kan vara svårt att ta upp en 
diskussion, om exempelvis rollfördelning, av rädsla för att det kan komma att uppfattas som 
kritik. Jag vill med detta arbete skapa en språngbräda för lärare och assistenter, för fortsatt 
diskussion om roller och samarbete i det egna klassrummet. Klassrummet tillhör alla som 
arbetar i det, och som vuxna i klassrummet anser jag att det är extra viktigt att vi är bra 
förebilder för eleverna och håller en gemensam linje. 

Då jag skriver intar jag ett lärarperspektiv, vad vill jag som lärare veta? I detta 
fall om assistenter som yrkesgrupp i skolan. Titeln på arbetet syftar till lärarens samarbete 
”med assistenter i klassrummet”. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Genom vår utbildning har vi fått lära oss om vikten av samarbete då vi kommer ut till 
skolorna. Vi ska samarbeta över ämnesgränserna, över klassgränserna, i arbetslag och i 
samarbete med hemmen. Framförallt ska vi samarbeta med eleverna, de ska beredas möjlighet 
att påverka sin utbildning. Detta samarbete är något som vi fått uppleva och utbildats i, dels i 
teorin på lärarhögskolan och i praktiken ute på skolorna. 
  I den rådande läroplanen, Lpo 94, som är ett av skolans styrdokument, finns det 
riktlinjer för alla som arbetar i skolan. Vad gäller kunskaper står där bland annat att läsa att 
”Alla som arbetar i skolan skall • hjälpa elever som behöver särskilt stöd och • samverka för 
att göra skolan till en god miljö för lärande.”1 Vidare talar man om normer och värden där 
”Alla som arbetar i skolan skall • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, 
solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, • i sin verksamhet 
bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och • aktivt motverka 
trakasserier och förtryck av individer eller grupper.”2 Detta styrdokument ställer alltså krav 
på alla yrkesgrupper inom skolan. Under mina praktikperioder har jag försökt att få en inblick 
i hur man främjar ett sådant arbete där hela skolans personal är delaktig. Jag har funnit att 
detta varierar kraftigt mellan skolorna, från skolor där de olika yrkesgrupperna knappt möts 
till skolor där ett samarbete förekommer.  

Vi har olika roller i vårt yrkesliv men i skolan har vi även ett delat ansvar. Jag 
började fundera över vilka yrkesgrupper som inte hade uppmärksammats och som jag inte fått 
tillfälle att samarbeta med under min utbildning. Det var flera grupper som inte fått någon 
uppmärksamhet, men var vore mer naturligt att börja, än med den yrkesgrupp jag kommer att 
dela klassrum med, assistenterna.  

 
1.2 Syfte   

Syftet med arbetet är att lyfta fram assistenter som yrkesgrupp i skolan. Att försöka klargöra 
vilken roll assistenten har i klassrummet, och vad som vore önskvärt för en framtida 
utveckling av assistentens yrkesroll. 
 
 
1.3 Problemformulering 

Mina frågeställningar är: 
• Vem är assistenten? 
• Vilka är assistentens arbetsuppgifter? 
• Hur ser assistenten på sin roll i klassrummet? 
• Hur ser samarbetet ut, ur assistentens synvinkel, mellan assistent och lärare? 
• Är förhållandena, vad gäller samarbete/-t med lärare/-n, sådana som assistenten önskar?  
 

                                                                 
1 Utbildningsdepartementet, Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna –Lpo 
94 • Lpf 94, sid: 12. 
2 Ibid, sid: 13. 
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1.4 Avgränsning 

I mitt arbete har jag valt att belysa samtiden och blicka mot framtiden. Jag har valt att inte gå 
djupare in på historiken vad gäller assistenter. För att ändå få en viss jämförelse har jag frågat 
de intervjuade assistenterna om de ser några skillnader, vad gäller dagens arbete mot tidigare 
erfarenheter under sina verksamma år. 
 
1.5 Begrepp 

Jag har valt att använda termen personlig assistent då jag talar om assistenter med annan 
arbetsgivare än skolan (exempel på annan arbetsgivare kan vara brukaren, dennes föräldrar 
eller ett kooperativ). Termen elevassistent använder jag då talar om assistenter anställda av 
skolan, detta hindrar dock inte att de är knutna till en viss elev i klassrummet. Då jag använder 
termen ”assistent” menar jag båda dessa grupper. Märk väl att begreppen inte omfattar de så 
kallade ”pedagogassistenter” eller ”lärarassistenter” som uppmärksammats under senare tid.3 
  

                                                                 
3 Se exempelvis Lärarnas tidning, nummer 13, 17-30 augusti 2001, sid:6 och nummer 11, 31 maj- 13 juni 2002, 
sid: 13. Skolvärlden, nummer 17, 11 oktober 2001, sid: 6 och nummer 18, 25 oktober 2001, sid: 6. 
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2 Litteraturgenomgång 
2.1 Inledning 

Jag har funnit att det har varit svårt att hitta litteratur som är författad av assistenterna själva. 
Den litteratur som finns är av det slaget att man beskriver utvecklingen hos den brukare man 
är assistent för, inte de egna upplevelserna som jag satt mig ut att söka i detta arbete. 
 Därför har jag valt att i litteraturstudien söka få en fördjupad teoretisk bild av 
frågeställningarna ”Vem är assistenten?” och ”Vilka är assistentens arbetsuppgifter?”, för att 
sedan i intervjuerna återupptäcka dessa frågor, men denna gång ur assistenternas egna 
synvinklar. Jag söker även att lyfta fram några av de positiva och negativa aspekter som 
föreligger då assistenter arbetar i skolorna, och vad som vore önskvärt för en framtida 
utveckling i positiv riktning. 
 Jag har valt att börja med en inledning som kort beskriver den historiska 
utvecklingen av synen på funktionshindrade som har lett fram till dagens behov av assistenter, 
detta under rubriken ”Varför assistenter?”. Vidare beskriver jag, under rubriken ”Kort om 
LSS och dess personliga assistenter”, de huvudsakliga dragen i lagen om stöd och service 
(LSS) och personliga assistenter som är en av insatserna knuten till denna lag. Under rubriken 
”Assistent enligt LSS kontra assistent anställd av skolhuvudmannen” beskrivs vad som skiljer 
den personliga assistentens arbetsuppgifter med elevassistentens arbetsuppgifter. Även några 
av de problem som framkommit, i och med att de personliga assistenterna har fått tillträde till 
skolan, får utrymme här. I kölvattnet av LSS och handikappreformen har många aspekter 
utretts och undersökts. Jag har valt att under rubriken ”Personlig assistans i skolan” referera 
till en undersökning, som bl. a försöker kartlägga om ”…assistansreformen inneburit att 
elevassistansen förändrats, minskat, avvecklats?”4 och ”Vilken är kommunens/försäkrings- 
kassans/landstingets/skolans inställning till elevassistans/personligassistans, deras respektive 
uppgifter och yrkesroll?”.5 Jag har valt att koncentrera mig på de avsnitt som handlar om 
skolans inställning. Under rubriken ”Utveckling av assistentrollen”, beskrivs det hur den 
personliga assistentens roll har utvecklats, men även vad som kan vara viktiga aspekter att 
beakta för att få till stånd en positiv utveckling av skolans arbete vad gäller elever med 
funktionshinder, dessa aspekter främjar även en positiv utveckling av assistentrollen.  
 
2.2 Varför assistenter? 

Skollagen fastslår att alla barn och ungdomar ska ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet. ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, 
varhelst den anordnas i landet. Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter 
samt, i samarbete med hemmen främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda 
behov.”6 
 Synen vad gäller funktionshinder (fysiska, psykiska och sociala) har förändrats 
över tiden. Att vi idag ger dessa grupper mer uppmärksamhet beror på att vi har större 
möjligheter till medicinsk behandling, att bedöma deras utbildningsnivå och att vi har 
möjligheter att ge undervisning och yrkesutbildning, som är betydligt mer avancerad och 
tillrättalagd än vad den tidigare varit.7 
                                                                 
4 Socialstyrelsen, Handikappreformen, Lag om stöd och service-LSS, personlig assistans i skolan, 1995:5, sid:3. 
5 Ibid, sid: 3. 
6 Nihlfors Elisabet, Vad säger skollagen?, Förlagshuset Gothia AB, Växjö 1999, sid: 6. 
7 Ingvarsson G, Parsmo R och Spångberg A, Barn och ungdomar med funktionshinder vanliga behov-särskilda 
lösningar, Bonnier utbildning AB, Falköping, 1998, sid: 114. 
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 Den obligatoriska skolan inrättades i och med ”1842 års folkskolestadga” (innan 
dess var det kyrkan som stod för hemundervisning, så att barn skulle lära sig att läsa och att de 
skulle tillgodogöra sig den kristna trons grunder). Redan i denna stadga erbjöds 
”minimikurser”, dels till fattiga elever som behövde komma igenom skolan snabbt men även 
till barn som saknade ”erfordelig fattningsförmåga”. Den förkortade kursen bedrevs inte i 
särskilda klasser, eleverna fick heller inget särskilt stöd. Funktionshindrade elever stod i 
praktiken helt utanför skolsystemet.8 Sedan slutet av 1800-talet har vård av ”vanföra och 
lytta” skett på privat initiativ i Sverige. Utvecklingsstörda vårdades, liksom blinda och döva 
på olika platser. Barn som var vanföra, lytta som de kallades, togs om hand på olika 
”vanföreanstalter”, vilka bedrev såväl medicinsk  verksamhet som skolverksamhet. På 1940-
talet fick ett fåtal spastiska barn ”som ej verkade störande och som kunde följa 
undervisningen” i mån av plats komma till vanföreanstalterna. Den större delen av barn med 
CP-skada ”gömdes” dock fortfarande i hemmet och fick ingen skolgång. På 1950-talet växte 
små förskole- och skolavdelningar fram på enskilda personers initiativ. Skolplikt för 
rörelsehindrade i det allmänna skolväsendet infördes 1962. Under 1970-talet var det 
”normalisering” och ”integrering” som stod i samhällsdebattens fokus, samordnad 
specialundervisning föredrogs framför specialklasser. Barnet skulle få stanna i sitt närområde. 
Under 90-talet har kommunen fått totalt ansvar för skolan (även särskolan). Staten ger stöd 
genom Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, SIH. 9 
 Då elever med funktionshinder blev en del av skolvardagen krävdes det extra 
personalinsatser för att dessa skulle få lika tillgång till utbildning. För elever med 
funktionshinder finns det möjlighet att få ett personligt stöd i skolsituationen av 
elevassistenter anställda av skolhuvudmannen. Genom lag om stöd och service (LSS) och 
handikappreformen, vilken genomdrevs 1994, kan behovet även tillgodoses genom att barnen 
beviljas assistent och att den är med i skolan. 10 (Begreppet ”personlig assistent” har drygt 20 
olika befattningsbenämningar inom kommunerna, vilka är anställda enligt olika lagar.11 Här 
redovisas endast två former av assistenter då de har mest relevans för arbetet). 
 
2.3 Kort om LSS och dess personliga assistenter 

Målet för LSS är att ge personer med stora funktionshinder möjligheter att leva ett så normalt 
liv som möjligt. Insatserna som ges enligt lagen ska förebygga och minska följderna av 
funktionshindret. Barn och ungdomar med funktionshinder ska ges uppväxtvillkor som är 
likvärdiga med andra barns och ungdomars.12 
 Lagen är avsedd att vara ett komplement till andra lagar, vilket innebär att en 
person kan få stöd och service genom två eller flera lagar samtidigt. Person kretsen är 
personer med utvecklingsstörning (intellektuellt funktionshinder), autism eller autismliknande 
tillstånd (socialt funktionshinder), varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, eller 
personer som i vuxen ålder förvärvat ett begåvningsmässigt funktionshinder. 
Funktionshindren ska vara stora och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen (att man t ex. inte klarar vardagsrutiner såsom toalettbestyr och hygien, 
påklädning, mathållning, kommunikation och förflyttning) och därmed är i behov av stöd och 
service.13   

                                                                 
8 Utbildningsdepartementet, FUNKIS-funktionshindrade elever i skolan, Stockholm, 1998:66, sid: 44-45. 
9 Ibid, sid: 119. 
10 Socialstyrelsen (1995:5) a.a, sid: 2. 
11 Socialstyrelsen, Handikappreformen, Personlig assistent, yrke med speciella förutsättningar, 1997-49-5, 
    sid: 11. 
12 Ceder H och Leczinsky C, Handikappreformen, Liber utbildning, Stockholm, 1993, sid: 5. 
13 Ibid, sid: 5-7. 



Med assistenter i klassrummet-En studie av assistenters självförståelse och praktik 
__________________________________________________________________________________________ 

 11 

 En av de insatser för stöd och service som personer som omfattas av LSS har 
rätt till är personlig assistans. Personlig assistans är ett personligt stöd som ges i olika 
situationer av samma person eller av ett begränsat antal personer. Stödet är knutet till den 
funktionshindrade individen, inte till en viss verksamhet. Den funktionshindrade ska själv 
kunna avgöra på vilket sätt och i vilka situationer som hjälpen ska ges, och vem det är som 
ska hjälpa. Assistansen är till för krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, 
för att klara personliga angelägenheter, men även för andra behov som ingår i det dagliga livet 
såsom att komma ut i samhället, för att kunna studera eller för att delta i daglig verksamhet.14 
 Barn som behöver mycket omvårdnad kan ha rätt till personlig assistans om 
föräldraansvaret i kombination med t ex. barnomsorg eller skola inte räcker till. En förälder 
kan vara assistent åt sitt barn (om insatsen går utöver vad föräldraansvaret omfattar, och om 
det är fråga om situationer där förutsättningarna för insatserna är uppfyllda). Assistansen kan 
ordnas genom kommunen, eller så kan den enskilde själv ans tälla sin assistent eller anlita 
någon annan som arbetsgivare (t ex. ett kooperativ, en organisation eller ett företag). Då 
kostnaderna för personlig assistans kan uppgå till avsevärda belopp, och att det i vissa fall 
skulle kunna påverka kommunernas vilja att ge insatsen om det påverkade ekonomin, har man 
beslutat att staten tar på sig hela kostnadsansvaret (om behovet för en person överstiger i 
genomsnitt 20 timmar/vecka). Det statliga stödet regleras genom en särskild lag, lagen om 
assistansersättning (LASS)15. 
 
2.4 Assistent enligt LSS kontra assistent anställd av skolhuvudmannen 

Intentionerna med den personliga assistenten är att denne kan ge personligt stöd exempelvis 
vid resor till och från skolan, vid lunch och toalettbesök. Elevassistenten förutsätts ge den 
hjälp som behövs i klassrummet och undervisningssituationen. Det är alltså inte meningen att 
den personliga assistenten ska ersätta elevassistenten. 16 
 Många signaler om att gränsdragningen mellan arbetsuppgifter och 
kompetensområden har inneburit problem i praktiken har framkommit. Oklarheter har 
exempelvis uppstått kring arbetsledning och assistentens roll i förhållande till skolans 
personal. En trolig anledning till problem med gränsdragningar är att staten svarar för 
ersättningen (om assistansen överstiger 20 timmar/vecka). Om eleverna har med sig sina 
personliga assistenter i klassrummen kan skolan dra ned på elevassistansen, vilket innebär 
minskade kostnader för skolhuvudmannen. Enligt uppgifter som framkommit har några skolor 
medvetet försökt förmå elever och föräldrar att ansöka om personlig assistans för hela 
skoldagen, utan att ta hänsyn till föräldrarnas och elevens egna önskningar.17 
 Enligt rapporter har det även framkommit att fler personliga assistenter i skolan 
och klassrummen har inneburit undervisnings- och arbetsledningsproblem för lärare och övrig 
skolpersonal. Föräldrar som är arbetsledare för de personliga assis tenterna har i vissa fall 
genom dem sökt få ett inflytande på undervisningen, som kan stå i konflikt med skolans 
ambitioner. Dessa konflikter uppstår inte med elevassistenter, då dessa tillhör skolpersonalen 
och har rektorn som arbetsledare.18  
 

                                                                 
14 Ceder H och Leczinsky C, a.a, sid: 8. 
15 Ibid, sid: 8-9. 
16 Socialstyrelsen (1995:5), a.a, sid: 2. 
17 Ibid, sid: 2. 
18 Ibid, sid: 2. 
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2.5 Personlig assistans i skolan 

Lärarna uppger att de uppskattar det praktiska arbete som de personliga assistenterna utför. 
Att de personliga assistenterna ger brukaren stöd genom hela dagen och att de omsätter 
pedagogiken i praktiken. Lärarna anser även att de får en helhetssyn av eleven genom 
assistenten, då denne synliggör elevens hem- och fritidsvärld. Lärarna uppger att man skulle 
behöva sätta sig ner och diskutera varje barns skolsituation och deras eventuella behov av 
personlig assistans, vilket man inte har haft tid till ännu. 19 
 Lärarna är mycket negativt inställda till att de personliga assistenterna sällan kan 
delta i skolans inre arbete. Man anser att om assistenterna deltog kunde man dela ansvaret 
mera, eftersom det blir tungt för lärarna att dra hela lasset själva för planering och 
utvärdering. Om inte alla i ett arbetslag har del i planeringsarbete, deltar i konferenser, 
handledning och fortbildning tillsammans är det risk för att man utvecklar olika målsättningar 
med sitt arbete med barnen i skolan. En önskan om att skolan kunde ha större inflytande över 
tillsättningen och över utbildningskraven av assistenter uttrycks även. Lärarna önskar bättre 
arbetsvillkor för assistenterna, eftersom det skulle kunna leda till större personalkontinuitet i 
klasserna.  Lärarna uttrycker även att det kan vara svårt att hinna med den direkta 
undervisningen till barnen, i önskad utsträckning. Handledning och instruktioner av 
assistenterna tar mycket tid. Man får en ny roll, med flera assistenter i klassrummet, som inte 
alltid är så lätthanterlig.20 Skolledarna uttrycker även att lärarna fått en ny roll som 
arbetsledare, genom att assistenterna behöver mycket pedagogisk handledning. Samtidigt kan 
en duktig assistent omsätta det pedagogiska arbetet i praktiken, i arbetet med barnen. 
Skolledarna uttrycker att det ibland kan uppstå en maktkamp i klassen, mellan den 
pedagogiskt utbildade personalen och assistenterna som mer betonar barnens 
omvårdnadsbehov. Det är, enligt skolledarna, svårt att få till ett samarbete mellan lärare och 
assistenter, gemensam planering och fortbildning p g a att assistenterna fö ljer barnen och 
därför försvinner från skolan efter dagens slut.21  
 De personliga assistenterna kommenterade bl. a arbetet som ”roligt”, 
”stimulerande”, ”fritt”, ”omväxlande”, ”viktigt” och ”kvalificerat”. De av assistenterna som 
även arbetade med brukaren utanför skolan (på fritids och/eller i hemmet) upplevde att det 
både fanns positiva och negativa aspekter med att följa barnet hela dagen. Man lärde känna 
barnet väl och det är tryggt för både barnet och föräldrarna.22 
 Det finns sällan någon vikarie att sätta in vid assistenternas frånvaro, en vikarie 
måste känna barnet ganska väl för att det ska fungera. Detta gör att assistenten känner sig 
väldigt bunden och får dåligt samvete då man av privata skäl ska vara ledig. 23 
 De intervjuade personliga assistenterna kommer från olika bakgrunder, fyra är 
utbildade barnskötare, fyra har olika former av vårdutbildningar, en är undersköterska och en 
saknar utbildning, men har tidigare erfarenhet av arbete med funktionshindrade barn. Enligt 
en tidigare undersökning (av personliga vårdare på Gotland) framkom det att 1/4 av de 23 
intervjuade hade barnskötarutbildning, knappt 1/5 hade någon form av vårdarutbildning, 
resten hade varierande utbildningar och bakgrund några inom sjukvården. Det är inte en bild 
av en outbildad och oerfaren yrkesgrupp som framträder. Det verkar som om föräldrar, som 
själva väljer personlig assistent till sina barn, prioriterar utbildnings- och erfarenhetsaspekter 
vid anställning. En annan undersökning visar att föräldrarna i första hand prioriterar 

                                                                 
19 Socialstyrelsen (1995:5), a.a, sid: 10-11. 
20 Ibid, sid: 12-13. 
21 Ibid, sid: 12. 
22 Ibid, sid: 11. 
23 Ibid, sid: 14. 
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”utbildning och erfarenhet om handikapp och utvecklingsstörning” hos barnens assistenter. I 
andra hand kom ”någon form av vårdutbildning” och i tredje hand ”personlig lämplighet”. 24  
 De personliga assistenterna är olika nöjda med sina anställningsvillkor och 
arbetsledning, vilka varierar mellan skolor och kommuner. Man önskar fast tjänst, månadslön, 
vikarie vid behov, tillhörighet i en arbetsgrupp, personalstöd, handledning och fortbildning. 
Arbetssituationen är betydligt mer positiv för de assistenter som har dessa villkor uppfyllda, 
än för de assistenter där villkoren inte uppfyllts.25 Assistenterna ser det som negativt att 
arbetet har låg status, och att det är svårt att få förståelse från LSS-handläggarna att delta i 
skolans inre arbete. Nio (av totalt tio) av de intervjuade assistenterna anser det vara mycket 
viktigt att delta i skolans inre arbete. (För fyra av dessa finns det egentligen inga hinder för att 
delta i den önskade omfattningen, medan det för de övriga är svårt att delta av olika 
anledningar.) Huvudskälen som anges, som hinder för att delta, är att det inte finns tid för 
detta i schemat och att det inte finns någon bra lösning för omhändertagandet av barnen under 
tiden. Assistenterna uppger ofta att de inte riktigt hör hemma någonstans och att varken LSS-
handläggare eller skola tar riktigt ansvar för deras behov av personalstöd. 26 
 Skolledarna framför i undersökningen förslag på förbättringar, framför allt vill 
man att ett betydligt större personalansvar för assistenterna ska läggas över på skolan. Man 
skulle då exempelvis kunna ge assistenterna bättre och tryggare anställningsvillkor. 
Skolledarna skulle få inflytande över tillsättningen av assistenter, och detta vill man ska ske 
utifrån hela gruppens behov, inte enbart utifrån enskilda elevers behov. (I undersökningen har 
det framkommit att det inte i alla klasser är så att assistenten endast arbetar med ”sitt” barn, 
utan att alla vuxna i klassrummet ansvarar för alla barn. Skälet som anges är att man inte vill 
ha en för stark bindning mellan assistent och elev. 27) Skolledarna vill att det ska schemaläggas 
barnfri tid för assistenterna, som bl. a kan användas till planering, utbildning, handledning och 
konferenser. Skolledarna såg helst att assistansersättningen skulle komma skolan till godo, 
och därmed även det administrativa ansvaret, även för assistenternas personalsituation utifrån 
skolans behov. 28 
 
2.6 Utveckling av assistentrollen 

Förändringar i stödformen ”personlig assistans” beslutades av riksdagen 1996. Dessa 
förändringar klargjorde bl. a att behovet av stöd inom barnomsorg och skola i princip bör 
tillgodoses inom den kommunala verksamheten. Att det bör vara skolhuvudmannen som 
ansvarar att se till att de resurser, som krävs med hänsyn till den funktionshindrades behov 
tillförs verksamheten. Resurserna kan exempelvis bestå av höjd personaltäthet, 
specialpedagogiskt stöd eller elevassistent. Under vissa särskilda omständigheter ska ändå 
statlig assistansersättning kunna utgå för det tid personen vistas i kommunal verksamhet. 
Detta gäller under förutsättningen att kravet på ingående kunskap om den funktionshindrade 
och dennes sjukdomstillstånd är särskilt stort.29 Man understryker även att möjligheterna att 
anställa samma person som elevassistent under skoltid och som personlig assistent under fritid 
bör utnyttjas.30 
 För en positiv utveckling av skolans organisation och arbetsformer, i förhållande 
till funktionshindrade elever i skolan, är det dels viktigt att man använder sig av den 
organisatoriska frihet som ges i den obligatoriska skolan. Detta för att erbjuda elever med 
                                                                 
24 Socialstyrelsen (1995:5), a.a, sid: 13-14. 
25 Ibid, sid: 11. 
26 Ibid, sid: 13. 
27 Ibid, sid: 14. 
28 Ibid, sid: 15. 
29 Utbildningsdepartementet (1998:66), a.a, sid: 57-58. 
30 Ibid, sid: 137. 
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funktionshinder anpassade lösningar inom ramen av skolans ordinarie organisation. I de högre 
årskurserna är det särskilt viktigt att utveckla arbetssätt och arbetsformer. (Bl. a eftersom det 
blir tydligare om man har svårigheter med att nå skolans uppnåendemål i och med 
betygssättningen, lärostoffet blir mer abstrakt och eleven har ofta många lärare och 
klassrum.)31  
 För en positiv utveckling av lärarrollen, i förhållande till funktionshindrade 
elever i skolan, är det viktigt att varje lärare har en god generell kunskap om funktionshinder 
och de konsekvenser de kan få i skolsituationen. Det finns idag ett behov av att utveckla 
denna kompetens. Varje lärare kan inte vara specialist på allt. Arbetslaget bör därför ses som 
en enhet inom vilken olika kompetenser kan komplettera varandra.32  
 För en positiv utveckling av elevassistentens roll i skolan, är det viktigt att 
elevassistenter som arbetar med funktionshinder ges en ändamålsenlig utbildning och 
kompetensutveckling.33 Här beskrivs arbetet som elevassistent som ett genomgångsyrke, där 
många är unga och saknar utbildning för sina uppgifter. År 1996 fanns där drygt 8400 
elevassistenter i den kommunala skolan. (Vilka motsvarade 5800 hela tjänster). Antalet 
elevassistenter har ökat kraftigt under 1990-talet, med 140 % om man räknar på antalet hela 
tjänster. Under samma period har elevantalet inom den kommunala skolan ökat med ca. 8 %. 
(Elevantalet, inom den kommunala grundskolan läsåret 1997/1998, var 957 083 elever34).35 
Med tanke på att uppdraget som elevassistent är en ansvarsfull sådan, kräver det kunskaper 
både om funktionshindret i sig, den egna rollen och insikter om hur elevassistenten bör 
förhålla sig till såväl elev som dennes familj. För en positiv utveckling är det viktigt att man 
inte på ett slentrianmässigt sätt löser problem i skolan med elevassistent. Läraren är 
pedagogiskt ansvarig. Elevassistenten är ett extra stöd i undervisningsgruppen och i vissa fall 
till en enskild elev. Elevassistenten får inte ta över ett pedagogiskt ansvar från läraren. 36 

                                                                 
31 Utbildningsdepartementet (1998:66), a.a, sid:123 och 126. 
32 Ibid, sid: 128 och 130. 
33 Ibid, sid: 137. 
34 Ibid, sid:99. 
35 Ibid, sid: 138. 
36 Ibid, sid: 141. 
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Inledning 

I den teoretiska referensramen har jag valt att beskriva två teorier; rollspelsteorin och 
symbolisk interaktionism för att få en fördjupad teoretisk bild av frågeställningarna ”Hur ser 
assistenten på sin roll i klassrummet?” och ”Hur ser samarbetet ut, ur assistentens synvinkel, 
mellan assistent och lärare?”, för att sedan i intervjuerna återupptäcka dessa frågor, men 
denna gång ur assistenternas egna synvinklar.  

Rollspelsteorin knyter an till frågeställningen ”Hur ser assistenten på sin roll i 
klassrummet?”. Teorin beskriver olika roller som vi människor spelar, vad som avgör hur vi 
beter oss i en ny roll samt vad som kan skapa rollkonflikter. 

Symbolisk interaktionism knyter an till frågeställningen ”Hur ser samarbetet ut, 
ur assistentens synvinkel, mellan assistent och lärare?”. Teorin försöker så långt som möjligt 
följa tanken att människan är social, att en serie av gemensamma eller delade interaktioner är 
en förutsättning för kommunikation och att vi interagerar med hjälp av symboler. 
  
3.2 Rollspelsteorin 

All världen är en scen 
där alla män och kvinnor spelar med. 

De har sina sortier och entréer 
och samme man kreerar många roller.37 

Shakespeare 
 
Rollspelsteorin tar fasta på att man inte uppträder på samma sätt i olika situationer och mot 
olika individer. Varje människa spelar ett flertal roller38 (jag spelar t ex. roller som dotter, 
flickvän, kompis, student, lärare etc.). Vi spelar även ett flertal roller samtidigt, multipla 
roller. Vår multipla roll består av åtminstone tre totala roller, könstillhörighet och 
ålderstillhörighet bestämmer två av rollerna, medan den tredje är den mer situationsbundna 
rollen. 39 Att spela en roll innebär dock inte att man låtsas vara någonting man inte är (även om 
det kan vara så), det innebär inte heller att man är helt olika personer i de varierade roller man 
spelar. I rollerna använder man endast olika delar av beteendespektrumet, beroende på vilken 
roll man går in i, men vissa grundläggande drag i personligheten finns alltid med. Denna 
tanke som teorin grundar sig på är inte ny, utan det är rentav så att ordet person kommer av 
latinets ord för roll, persona (egentligen ansiksmask).40 
 Rollspelsteorin rör sig på olika nivåer. Man kan tala om formella roller, 
exempelvis yrkesroller.41 Man kan göra en åtskillnad mellan status och roll, där statusen avser 
en plats eller position i den sociala strukturen, medan rollen visar på vilket sätt individen 
agerar i denna position. 42 Till olika yrken finns det vissa normer, regler för hur man bör 
uppträda, knutna. Det finns, mer eller mindre uttalade, gränser för vilka handlingar som är 
tillåtna. Inom gränserna kan sedan individen utforma ett personligt rollbeteende. Till rollen 
som lärare hör exempelvis begränsningen att man inte får använda kroppsaga. Inom gränsen 

                                                                 
37 Fröjelin L-Å och Åhslund K, Se människan- Psykologi för gymnasieskolan, Almqvist & Wiksell Läromedel 
AB, Falköping, 1991, sid: 76. 
38 Ibid, sid: 76. 
39 Trost J och Levin I, Att förstå vardagen- med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv, Studentlitteratur, 
Lund, 1999, sid: 141. 
40 Fröjelin L-Å och Åhslund K, a.a, sid: 76. 
41 Ibid, sid: 77. 
42 Geels A och Wikström O, Den religiösa människan, En introduktion till religionspsykologi, Bokförlaget natur 
och kultur, Finland, 2001, sid: 66. 
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kommer dock rollen att påverkas av lärarens personlighet, kunskaper och förväntningar på 
rollen som lärare.43 Ett grundläggande faktum i rollspelsteorin är att inga roller uppstår utan 
att det finns en medspelare, en rollpartner.44 I detta exempel innebär det att rollen som lärare 
även påverkas av elevernas personligheter, kunskaper och förväntningar på hur en lärare bör 
bete sig.45 
 Den andra nivån rymmer informella roller, exempelvis kvinna/man, 
mamma/pappa och barn. Även vad gäller dessa roller finns där ramar som begränsar 
individens frihet att bete sig på vilket sätt som helst. Man har exempelvis kunnat påvisa att 
uppfostringsmetoderna skiljer sig i olika socialgrupper. Om man överför detta i 
rollspelstermer innebär det att den grupp man tillhör har vissa normer för hur barnuppfostran 
ska gå till. Så länge man vill tillhöra den gruppen anpassar man sig, fö r att det egna beteendet 
inte ska bli alltför annorlunda.46   
 En tredje nivå rymmer båda de ovannämnda. Den handlar om hur individer mer 
personligt förhåller sig till varandra, exempel är rollen som den som bestämmer eller som den 
som låter sig bestämmas över. Ett konkret (och påhittat) exempel: Rektor A är mycket 
osjälvständig, han delegerar ofta beslutsfattandet och överlåter ansvaret åt någon annan i 
familjen. Rektorns fru anses vara lugn och trygg, och när rektor A börjar oroa sig för hur han 
ska hinna med och hur pengarna ska räcka till, försöker hon få honom att inse att oron är 
ogrundad. Även dottern i familjen har denna funktion som tröstare. Hur detta rollspel kan 
förändras när en ny deltagare träder fram belyses av vad som hände när dottern träffat sin 
nuvarande man. Han vägrade att ställa upp i rollen som stark och beskyddande gentemot sin 
svärfar, som även skulle bli hans chef. Han riktade kritik mot sin fru för att hon tog onödig 
hänsyn till sin far. När denna oenighet som blev följden var över uppstod nya rollrelationer. 
Rektor A och hans fru hade samma relation, men förhållandet mellan rektor A och 
dottern/svärsonen blev ett annat. Rektor A:s problem blev genom en tyst överenskommelse 
borttagna från listan över tillåtna samtalsämnen.47 
 
3.2.1 Rollernas utformning 

Hur en individ kommer att bete sig i en ny roll kan bero på följande; 
1) Kunskap och förväntningar om den nya rollen- Om man ser till det ovanstående exemplet 

kan den nya familjemedlemmens beteende bero på vilka relationer till svärföräldrar han 
tidigare har upplevt (exempelvis sin faders relation till morföräldrarna) och vilka attityder 
han har till hur en sådan relation bör se ut. 

2) Motivation att utföra rollen- Ju mer intresse man har av att spela en viss roll, desto mer 
energi lägger man ner, både på att få en bra rollrelation, utifrån ens egen synpunkt, och på 
att se till att relationen inte upphävs. 

3) De andra personerna som ingår i rollspelet- Då individen går in i en ny roll har även 
medspelarna förväntningar på hur den rollen ska spelas. Om någon av medspelarna är 
villig till förändringar, beror det till stor del på hur viktigt samspelet är för den individen. 
Ju viktigare en relation är, desto större motivation för att få rollspelet att fortgå.48 

Om rollen och förväntningarna på den är oklara, uppstår lätt osäkerhet, 
rollförvirring. 49 Att tänka sig att förväntningarna mellan den nya rollinnehavaren och 

                                                                 
43 Fröjelin L-Å och Åhslund K, a.a, sid: 77. 
44 Ibid, sid: 76. 
45 Ibid, sid: 77. 
46 Ibid, sid: 77. 
47 Ibid, sid:77-78. 
48 Ibid, sid: 78. 
49 Lundgren m fl, Pedagogisk uppslagsbok - från A till Ö utan pekpinnar, Lärarförbundets förlag, Värnamo, 
1996, sid: 511. 
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medspelarna helt stämmer överens från början är orealistiskt. Man kan tolerera mindre 
avvikelser, men om dessa blir för stora krävs det en förändring.  
Det man kan förändra är; 
1) Rolldefinitionen- Två lärarkollegor som upptäcker att de är kära i varandra kan definiera 

om sin relation. Den nya rollen ger helt andra utgångspunkter för hur man ska bete sig, i  
rollen som ”kärlekspar”.  

2) Sin egen roll- man kan anpassa sig till de andras förväntningar. 
3) De andras roller- de andra får anpassa sig till den nye rollspelaren. 
4) (2+3) Båda parternas roller- alla inblandade får lov att anpassa sina roller.50 

Den roll man förväntas spela i ett socialt sammanhang kallas tilldelad roll, det 
sätt man sedan väljer att spela rollen benämns gestaltad roll. Den subjektiva rollen beskriver 
hur man själv upplever rollen. 51 I de flesta långvariga  relationer  anpassas  man  till  varandra,  
Bl. a i rollspel som gäller makt, vem som behöver stöd, vem som kan olika saker etc. Denna 
anpassning är i hög grad ett resultat av inlärning, den som alltid lyckas med att driva igenom 
sin vilja stärker sin maktposition, medan den som ständigt får det stöd den vädjar om hålls 
kvar i en svaghetsposition o s v. Rollerna är dock aldrig för evigt fixerade, olika händelser kan 
göra att rollspelet tappar balansen och att nya rolldefinitioner måste sökas.52  
 
3.2.2 Rollkonflikter 

Definitionskonflikter- Att de inblandade är överens om rollernas utformning krävs för att en 
relation ska fungera, men även att det finns möjlighet till omdefiniering av rollerna. Om detta 
inte föreligger uppstår det förr eller senare en definitionskonflikt. Några teorier inom 
psykologin sysslar mycket med vem som har makten, och därmed bestämmer, i en relation. 
Sådana konflikter kommer allt som oftast inte upp till ytan, utan förblir icke-genomarbetade 
och olösta.53 
 Oförenliga roller- Den andra grundläggande konflikten rör oförenliga roller hos 
en och samma person. Det finns situationer då två var för sig godkända roller sammanförs i 
tid och rum. Om rollskillnaderna är stora kan det skapa konflikter, individen måste då hålla 
isär grupperna där de olika rollerna förekommer, för att inte hamna i situationer som han inte 
klarar av. Man brukar anse att en stabil personlighet kan kännas igen på att skillnaderna i 
beteende är små mellan hans olika roller. Problem kan det bli om en roll samtidigt berör 
grupper med motstridiga intressen. Exempel; En arbetslagledares roll kräver samspel med 
både skolledning och arbetslag, han kan inte välja att anpassa sig helt till den ena gruppens 
förväntningar, eftersom det då inte blir något samspel med den andra gruppen. Uppgiften blir 
således att se till att båda grupperna får sin del av sina förväntningar tillgodosedda.54 
 
3.3 Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism är ett synsätt, ett perspektiv, en utgångspunkt för en analys av den 
sociala verkligheten. 55 Ett teoretiskt perspektiv, som symbolisk interaktionism, innehåller ett 
antal grundläggande föreställningar om verkligheten, dessa föreställningar hjälper oss att 
förstå den del av den sociala verkligheten vi söker förstå.56 Den symboliska interaktionismens 

                                                                 
50 Fröjelin L-Å och Åhslund K, a.a, sid: 78. 
51 Lundgren m fl, a.a, sid: 511. 
52 Fröjelin L-Å och Åhslund K, a.a, sid:79. 
53 Ibid, sid: 79. 
54 Ibid, sid: 81-82. 
55 Trost J och Levin I, a.a, sid: 9. 
56 Ibid, sid: 11. 
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kärna, kan sägas bestå i att så långt som möjligt försöka följa tanken att människan är social.57 
Traditionellt ska en teori kunna förklara och förutsäga, men de flesta som använder symbolisk 
interaktionism är snarare intresserade av att förstå skeenden, inte av att förklara eller förutsäga 
dem.58   
 Några av de viktigaste hörnstenarna i symbolisk interaktionism är definitionen 
av situationen, att all interaktion är social, att vi integrerar med hjälp av symboler, att 
människan är aktiv och att vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet.59  
 Definitionen av situationen- ”If men define situations as real, they are real in 
their consequences” (Om människan definierar eller varseblir situationen som verklig, så är 
den också verklig i sina konsekvenser). Detta innebär att det en människa varseblir inte endast 
blir hennes verklighet, utan att det även styr hennes beteende.60 Människan blir en handlande 
person, genom andras reaktioner på henne själv.61 Hur vi vid ett givet tillfälle definierar 
situationen blir bestämmande för vårt beteende. Ett exempel på detta är följande; Om lärare A 
får för sig att lärare B är sur så beter han sig därefter. Men eftersom det här är en fråga om 
pågående processer, att vi definierar om situationen hela tiden, kommer vi få en möjlighet att 
ändra uppfattning och därmed beteende. Exempel; Lärare A kan allteftersom definiera 
situationen annorlunda, om inte lärare B ger näring åt den förra definitionen kan Lärare A 
ändra sin definition till att lärare B inte alls är sur, och i och med det ändras även hans 
beteende. Definitionen av situationen blev avgörande för hur de båda lärarna kunde arbeta 
tillsammans under dagen. 62 Situationen är inte endast baserad på de personer man integrerar 
med, utan hela den situation man befinner sig i.  Man skulle kunna säga att allt vi varseblir är 
subjektivt, och att det då inte finns någonting som är objektivt. Men vissa delar av vår 
situation är vi alla överens om, och de får då en slags objektiv prägel. Ett exempel på detta är 
följande; Då vi alla är överens om att möbeln eleverna sitter vid kallas bänk, så är det 
objektivt sett en bänk.63  
 Social interaktion (ofta endast benämnd som interaktion)- Integrera är att 
samtala.64 Det är denna förmåga, den språkliga, som gör människan till en i grunden social 
varelse.65 Man samtalar inte endast genom att tala med stämman, utan även genom kroppens 
alla rörelser t ex. minspel och handrörelser.66 Människor integrerar med varandra, men även 
med sig själva, genom att tänka.67 En förutsättning för social integration är att vi människor 
har förmågan att ta varandras roller, att kunna sätta oss in i hur andra människor tänker och 
känner, förmågan att empatisera. Om vi inte kan ta empati för varandra överhuvudtaget skulle 
heller ingen social interaktion förekomma.68 Utan en serie av interaktioner förekommer ingen 
kommunikation, men interaktion är inte tillräckligt för att skapa kommunikation, utan 
interaktionerna måste även, i någon mening, vara gemensamma eller delade. Då interaktion, 
samspel med andra människor, är en nödvändighet för oss som sociala varelser är även att vi 
måste integrera med andra en nödvändighet.69 Exempel; Lärare A ställer en fråga till lärare B, 
vi människor har fått införlivat i oss att vi måste svara på tilltal, vi har ett slags ansvar att 
                                                                 
57 Månson P (redaktör), Moderna samhällsteorier, traditioner riktningar teoretiker, Bokförlaget Rabén Prisma, 
Stockholm 1998, sid: 153. 
58 Trost J och Levin I, a.a, sid: 11. 
59 Ibid, sid: 11. 
60 Ibid, sid: 12. 
61 Månson P (redaktör), a.a, sid:157. 
62 Trost J och Levin I, a.a, sid: 12. 
63 Ibid, sid: 14. 
64 Ibid, sid: 17. 
65 Månson P (redaktör), a.a, sid:154. 
66 Trost J och Levin I, a.a, sid: 17. 
67 Ibid, sid: 87. 
68 Ibid, sid: 94. 
69 Ibid, sid: 97. 
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svara. Då lärare B inte svarar på frågan kan det tolkas som ohyfsat och i värsta fall asocialt, 
och han riskerar då att bli utfryst ur den sociala gemenskapen. Att lärare B inte svarar kan 
även innebära en risk för lärare A, denne kanske känner sig främmande och anklagar sig själv 
för att bete sig konstigt. Detta kan resultera i att han drar sig undan från gemenskapen. Vissa 
människor kan använda detta sätt att inte svara som ett bestraffningsmedel, om de känner sig 
illa behandlade. De tar då stora risker, men har de makt nog i situationen fungerar detta som 
ett medel att trycka ned andra.70  
 Symboler- En symbol är ett tecken som för alla berörda i sammanhanget har en 
given betydelse, alla menar ungefär samma sak med tecknet, som har en kollektiv mening. 
Alla symboler är meningsfulla, annars är de inga symboler. Exempel på tecken som är 
symboler kan vara ord i det talade språket, en del gester och ansiktsuttryck. Exempel; 
Reglerna i den aktuella skolan är sådana att ytterkläder inte är tillåtna i klassrummet, då 
eleven ”Pelle” en dag kliver över tröskeln med jackan på pekar lärare A på dörren. ”Pelle” 
förstår att den betyder att han ska gå ut och i detta fall ta av sig jackan. Läraren A:s ”pekande” 
är avsiktlig, och för både sändaren och mottagaren är detta en symbol då den betyder 
detsamma för dem båda.71 Denna förmåga, att skapa och interagera med symboler, är inte 
människan given från födseln, utan den måste utvecklas i det sociala livet människor 
emellan. 72 
 Aktivitet- Människan handlar eller beter sig hela tiden, vi är aktiva. Inom 
symbolisk interaktionism som perspektiv ligger tyngdpunkten på våra beteenden som sociala 
varelser. Många skolbildningar (t ex. inom beteende- och samhällsvetenskaperna) är inriktade 
mot studium av människors beteende, de ser på människor som varelser med en uppsättning 
egenskaper som är stabila. Exempel; lärare A är intelligent. Skillnaden hos symbolisk 
interaktionism är att den förutsätter föränderlighet. Exempel; lärare A beter sig intelligent i 
denna situation. 73 En konsekvens av att vi är aktiva och definierar situationer på olika sätt är 
att vi människor är mycket svåra att förutsäga. För att kunna förstå en individs handlande 
måste vi förstå hur han definierar situationen, hur han uppfattar symbole rna, vilket inte är så 
lätt att göra. Möjligen kan vi nå förståelse efteråt, att förstå individen innebär då att sätta sig in 
i dennes totala situation, då empatiserar vi. 74 Det är lättare att förutsäga vad en individ inte 
kommer att göra. Exempel; lärare A kommer inte att gå fram till sin gode vän och kollega 
lärare B och be denne dra dit pepparn växer. Genom socialiseringsprocessen har vi alla 
(liksom lärare A) tillgodosett oss en hel mängd normer om hur man ska respektive inte ska 
bete sig.75  
 Nuet- Vi finns i nuet, vi definierar situationen i nuet och vi integrerar med våra 
symboler i nuet. Att vi är aktiva antyder om processer och dessa blir ännu mer klara då man 
betonar nuet. Människan är under ständig förändring, hon är inte den samma nu som när då 
var nu. (”Man kan inte stiga ned i samma flod två gånger”- Herakleitos). Man kan inte se på 
något som givet, annat än för stunden, och det blir svårt om ens möjligt att se på människans 
egenskaper som oföränderliga.76 Men människans beteende är dock en produkt av hela hennes 
historia, av all upplevelse både på det sociala- och individuella planet. Vi håller kvar saker i 
minnet, även det vi tror oss glömt finns integrerat i de nyare meningarna och värderingarna.77  
 
 
                                                                 
70 Trost J och Levin I, a.a, sid: 98. 
71 Ibid, sid: 121-122. 
72 Månson P (redaktör), a.a, sid:159. 
73 Trost J och Levin I, a.a, sid: 18-19. 
74 Ibid, sid: 20-21. 
75 Ibid, sid: 22. 
76 Ibid, sid: 23. 
77 Ibid, sid: 24. 



Med assistenter i klassrummet-En studie av assistenters självförståelse och praktik 
__________________________________________________________________________________________ 

 20 

4 Metod och tillämpning 
 
Jag tänker beskriva assistenternas egna erfarenheter och upplevelser vad gäller yrkesroll och 
samarbete med lärare. Därför anser jag att intervjuer är en bra metod för att samla data i detta 
fall. 
 Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod genom att 
tillämpa ostandardiserade intervjuer. Vad gäller intervjuer antar metoden att man inte från 
början kan veta vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Frågor och svar utvecklas 
delvis till följd av tidigare frågor och svar.78 Jag har valt att skriva ned de områden jag vill att 
intervjun ska behandla, och några frågeställningar knutna till dessa (se bilaga 1). 
Frågeställningarna kan både utvecklas och ändras vid intervjusituationen.    

Den kvalitativa forskningsmetoden har målsättningen att upptäcka vad det är 
som sker, inte att bestämma omfattningen av något på förhand bestämt.79 Jag har därför valt 
att intervjua tre assistenter. Vid intervjuerna söker jag ett fenomenologiskt perspektiv, d v s att 
det är de intervjuades upplevelser jag vill komma åt.80 Syftet är att inhämta beskrivningar av 
informantens livsvärld. I och med detta kan man göra en tolkning av betydelsen av de 
fenomen man beskrivit, och genom dessa tolkningar skapa förståelse för informantens 
livsvärld.81 För att få en helhetsbild och en sammanhängande text av var och en av dessa 
assistenter har jag valt att presentera dem i varsitt porträtt, till detta har inspirationen hämtats 
från Magnussons Lärarkunskapens uttryck.82  

 
4.1 Urval av intervjupersoner 

Urvalet gjordes bland assistenter i en medelstor ort i Götaland. Jag valde att vända mig till 
olika skolor med min förfrågan om informanter, för att få en spridning av uppfattningar. 
 Jag valde att genomföra intervjuer med tre assistenter, detta med hänsyn till 
arbetets omfång och att det inte är omfattningen av olika fenomen jag söker, utan variationen 
av olika uppfattningar.  
 Det visade sig vid den första kontakten med en av informanterna att vi hade en 
gemensam länk, att vi tidigare hade haft kontakt med varandra. De övriga två informanterna 
hade jag aldrig tidigare varit i kontakt med. 
 De intervjuade assistenterna har fått fingerade namn. 
 
4.2 Undersökningens genomförande 

Jag bestämde mig för att skicka ut ett brev (se bilaga 2 och 3) till olika skolor och till ett 
föräldrapar som är arbetsgivare till sitt barns personliga assistenter. Eftersom det råder 
sekretess ute på skolorna och för att föräldrarna inte skulle känna att jag inkräktade i deras 
privata liv, ville jag klargöra att intervjuerna skulle behandla assistenternas situation, inte de 
elever de arbetar tillsammans med. I och med brevet frågade jag även arbetsgivarens tillstånd 
för att få genomföra intervjuerna och även om denne visste om någon av de anställda 
assistenterna var intresserad av att ställa upp. Vid detta tillfälle passade jag även på att fråga 
efter befattningsbeskrivningar för assistenter.  
 I samtliga fall var det informanterna som sedan kontaktade mig, två via telefon 
och en via mail. Jag förvissade mig då om att de hade arbetsgivarens tillstånd till intervjun 
och lät dem sedan bestämma tid och plats för intervjutillfället. I samtliga fall ägde 
                                                                 
78 Svensson & Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik, Studentlitteratur, Lund, 1996, sid: 56. 
79 Ibid, sid: 55. 
80 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, sid: 42. 
81 Kruuse E, Kvalitativa forskningsmetoder i psykologi, Studentlitteratur, Lund, 1998, sid: 211. 
82 Magnusson A, Lärarkunskapens uttryck, Linköping, 1998. 
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intervjuerna rum under arbetstid i för tillfället tomma skollokaler. Vid denna första kontakt 
frågade jag även om de hade fått tillgång till det brev jag skickat ut, vilket alla informanter 
hade fått. Detta för att se om de var införstådda i vad intervjun skulle komma att behandla, 
vilket jag ansåg skulle underlätta intervjun, eftersom informanterna fick möjlighet att 
reflektera över frågeområdena i förväg. 

Vid intervjun tillfrågades informanterna om det gick bra om jag använde mig av 
bandspelare, vilket det gjorde i samtliga fall. Under intervjun använde jag mig ut av frågor jag 
tidigare formulerat (se bilaga 4), för att ha en grund, men även av spontana följdfrågor i 
anknytning till vad som sas. Jag uppmanade även informanterna att berätta fritt och gärna ta 
med egna exempel från den verklighet de arbetar i. 
 De tre intervjuerna som genomfördes varade mellan 60-80 minuter. För arbetets 
omfång anser jag att det var ett hanterbart material att bearbeta. 

Innan intervjuerna ägde rum förberedde jag mig genom att läsa litteratur om 
intervjuer; Svensson & Starrin (1996) Kvalitativa studier i teori och praktik, Kvale S (1997) 
Den kvalitativa forskningsintervjun, Jacobsen J-K (1993) Intervju, konsten att lyssna och 
fråga och Trost J (1997) Kvalitativa intervjuer. Jag hade även deltagit i föreläsningar;  Att 
intervjua vuxna-Maria Olsson, Att samla material på fältet -Katarina Ayton och Fältforskning 
i skolan-Patrik Lilja. Jag bestämde mig även för att använda en pilotintervju för att analysera 
vad jag kunde förbättra till nästa intervjutillfälle. Denna intervju innebar inga förändringar 
vad gäller intervju upplägget, det jag förändrade var mitt sätt att ge respons på det 
informanterna berättade.  
 
4.3 Bearbetning av intervjuer 

Omedelbart efter intervjuerna skrev jag ned hur jag uppfattade intervjusituationen och 
informanterna. De följande dagarna efter en intervju tillbringade jag framför datorn, då jag 
transkriberade ljudupptagningen. Jag lyssnade igenom hela ljudupptagningen, men i vissa fall 
transkriberade jag inte allt som sades, eftersom jag ansåg att det saknade relevans för detta 
arbete. 
 När alla intervjuer var transkriberade började nästa fas i bearbetningen. Jag 
skrev då porträtten, för att få en ”helhetsbild” (se sid: 20) av varje informant. Porträtten 
tydliggörs genom assistenternas egna ord, för att få en ”objektiv” bild av vad som sades under 
intervjun. Men det är mitt subjektiva urval som ligger till grund för texten. Jag har varit noga 
med att kritiskt granska detta urval och mina formuleringar, i ett försök till att få ett så 
”objektivt” resultat som möjligt. Jag har valt att presentera assistenterna med (fingerat) namn 
och ett citat. Vidare har jag delat in porträtten i en fenomenologisk ansats att söka kategorier; 
”samarbete”, ”roller”, ”tidigare erfarenheter” och ”framtiden”. Under rubriken ”framtiden” tar 
jag upp företeelser som assistenterna anser är bra och sådana som upplevs som mindre bra, 
alltså sådant som borde bevaras eller förändras, samt vad de ser som viktiga kvalitéer för en 
assistent.  

Då jag skrivit porträtten förde jag in informanternas svar utefter arbetets 
frågeställningar. Detta för att man då snabbt kan få en översikt och dra sig till minnes de olika 
informanterna, utan att gå till porträtten.  

Genom att föra samman de olika informanternas svar under gemensamma 
rubriker, anser jag att man kan få en god överblick över de likheter och skillnader som 
föreligger.  
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5 Resultat 
5.1 Mona: ”Men man anses som nå’n mindre vetande ibland…”  

Mona är 49 år och har arbetat som elevassistent i 13 år. Tidigare har hon arbetat inom många 
olika verksamheter, men det var en arbetsskada då hon arbetade inom lokalvården som gjorde 
att hon omplacerades inom kommunen, och då fick möjlighet att pröva på elevassistentyrket. 
Hon hade inte någon assistentutbildning då hon började arbeta. Under sin verksamma tid har 
Mona dock fortbildat sig, särskilt nämner hon en specialutbildning på Asperger och en 
”assistentutbildning” (får dock ej räknas som en sådan vid exempelvis löneförhandlingar) där 
bl. a assistentens rättigheter diskuterades mycket. 
 Mona är anställd av skolan och har i huvudsak hand om en elev, men ytterligare 
två elever hjälper hon vissa timmar. Skolan anställde Mona p g a hennes kunskaper om 
Asperger, man har alltså sett till elevens behov av en kunskapsmässigt kompetent 
elevassistent. Eleverna går i olika klasser och då Mona ska arbeta med dem alla plockar hon 
ut dem ur klasserna och ”Försöker att hitta en liten vrå”, det finns alltså inte en lokal som är 
till hennes förfogande utan den får man söka efter från gång till annan. Vanligtvis följer hon 
dock den huvudsakliga eleven i dennes klass, vilket hon gjort i tre och ett halvt år. Monas 
arbetstid sträcker sig från morgonen, genom hela skoldagen och även under eftermiddagen, 
vilken eleven tillbringar på fritids. På frågan om vad hon ansvarar för, vad hon gör, svarar 
Mona; ”Jag ansvarar för att han…ska fungera…i skolan…kontakten med kompisar…som kan 
vara svårt när man har det här då…och ja att skoldan ska fungera överhuvudtaget…han 
behöver ju lite påpuffning…sitter och drömmer bort i sin värld och så där…så att jag är…ja, 
vad ska jag säga he he…jag är…för att hans dag ska fungera” Då Mona inte har någon 
befattningsbeskrivning är det mycket upp till henne själv att avgöra vad som ligger inom 
hennes ansvarsområde. Men hon ser vikten av att ha en befattningsbeskrivning; ”Det ska 
finnas /…/ det ska jag…se till att det…att det ska ska finnas en”.  
 
5.1.1 Samarbete 

När det gäller samarbetet med den lärare Mona arbetar tillsammans med i dag beskriver hon 
det som ett ”bollande”, ”vi frågar alltid varandra till råds hon frågar mig lika mycket om 
råds, lärar’n, om övriga elever, skolarbetet överhuvudtaget…”, ”…om nå’n ska göra nå’n 
speciell sak i klassrummet så kan hon ju fråga mig vad tycker du om det här, ska vi göra så 
här eller…ska vi göra på något annat sätt?”, ”…om det är något som som jag känner att 
kanske den inte klarar av och så där…och då så rådfrågar jag ju henne…om hon tycker, att 
det kan hoppas över eller om man ska ta en bit av det…eller så här”. Mona uttrycker att 
initiativet till samarbete kommer både från henne själv och från läraren, man hjälps åt och 
rådfrågar varandra, man är ett team.  Nödvändigheten av ett samarbete anser Mona ligger 
främst i att man upplever en gemenskap, att man blir ett team, men även för brukaren finns 
det fördelar ”…och sen måste man veta lite vad den andra har tänkt att göra…annars så blir 
man…väldigt överraskad kanske hehe om man…vad de har tänkt att göra,  så visst ett 
samarbete är jätteviktigt tycker jag”, ”…när man planerar en lektion allrahelst eftersom man 
har en sån elev som man har så…måste man ju veta i förväg vad som ska hända…för dom 
gillar ju inte…överraskningar. Så det är ju väldigt viktigt att veta vad som ska hända”.  
 
5.1.2 Roller 

Vad gäller yrkesrollen anser Mona att brukaren ser henne som en kompis. De övriga eleverna 
”Ja…dom ser nog mig mest som eh…jag är en hjälpande hand till dom också för de vet ju så 
väl att jag är…assistent men dom frågar ju mig…lika mycket som dom frågar lärar’n, om jag 
har tid”. Ibland säger Mona att hon ser sig som en extralärare, vilket är något som hon ser 
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som positivt, och hon tror att även läraren tycker det. Det händer att Mona hoppar in och 
vikarierar när läraren är ledig. Hon ser inte detta som något problem, och anser inte att det 
skapar oklara roller. ”Men det är ju det här att jag känner ju alla barnen i klassen…och ska 
hon vara borta en dag…så ber hon hellre mig ta klassen än att det ska komma en vikarie som 
inte känner barna…vet inte var dom håller på å jobbar nånstans det blir ju ändå jag som får 
informera…vikarien…och barna känner mig då så att  vi säger okej funkar det så är det 
lättare att vi gör så”. Men det innebär att brukaren inte får lika mycket uppmärksamhet 
”…för då får ju det andra…halka efter lite…men det är ju, det är ju för smidighetens 
skull…för att det ska funka bäst…för för barnen /…/ han funkar ju rättså skapligt i 
klassrummet det är ju bara det att kanske det inte blir riktigt lika mycket gjort den där 
dan…men det tar vi igen nästa dag…” Det finns även tillfällen då Mona själv tar lärar-rollen 
”Men det är klart ibland så…rör det ju de andra eleverna också för jag kan ju ha, jag törs ju 
ha synpunkter på, på hennes undervisning med om jag säger, så jag kan ju också ifrågasätta 
dom saker…som hon…har tänkt att göra”. 
 
5.1.3 Tidigare erfarenheter 

Mona är nöjd med situationen vad gäller samarbetet med den lärare hon arbetar tillsammans 
med idag ”jag känner inte det här…ja…att det är nån som styr och att nån är liksom 
underlägsen…och så här utan att det är…toppen!”. Så har det dock inte alltid varit ”Det…är 
lite olika på personer man jobbar tillsammans med”. Mona uttrycker även att det är olika från 
skola till skola, att hon har förändrats över tiden men även att det kan vara skillnader inom en 
skola ”…och sen är det ju olika stadier…och sen när jag var på lägre stadier här, så var det 
inte riktigt samma samarbete då var man mer lärare-assistent (visar med händerna-
högre/lägre) lite längre ner…men sen…klart man förändras ju själv med, med åldern det är 
klart att man gör det…tar för sig lite mer, kanske, törs det.” Mona anser även att det kan råda 
en skillnad om man ser till lärarnas ålder ”Men det är…vissa har ju en sån liten syn att…en 
elevassistent…ska va här nere du ska liksom inte sticka upp och…det det finns…fast det är 
nog mest lite äldre…dom yngre…är lite annorlunda” Vid frågan om Mona tror att det har 
med lärarnas varierade utbildningar att göra svarar hon;  ”Jag vet inte…ja det är ju det här 
statustänkandet med det är inget fint att vara elevassistent…” Varför det skulle vara ett 
lågstatusarbete förklarar hon bland annat med att det är lågavlönat och att ”… det är ju ett 
sånt där genomgångsjobb egentligen…”. 
 Tidigare var Mona anställd av en särskild enhet inom kommunen (jämfört med 
idag då hon är anställd av skolan) det positiva med det var att man anordnade assistentträffar, 
där assistenterna kunde träffas och diskutera och ventilera sin arbetssituation. Men då fanns 
det ingen chef på skolan som man kunde vända sig till. Idag finns möjligheten att vända sig 
till rektorn som finns på skolan. Så Mona anser att det finns både för- och nackdelar med 
dagens anställningsform. 
 
5.1.4 Framtiden 

Det Mona ser som det största problemet idag, som sätter käppar i hjulet för ett mer utvecklat 
samarbete är tiden, eller snarare bristen av den ”…det är ju det stora dilemmat med tiden…Nu 
har jag börjat att släppa den där eleven på vissa ämnen och försöka lite grann…så då 
…försöker vi att träffas då…och prata lite…annars blir det ofta…över huvudet på barna då 
de är på väg ut eller in eller sådär…det är ett jätte-dilemma”. Att vara delaktig i de möten 
som hålls på skolan är även det ett önskemål ”…att få vara med på, på konferenser…för då 
sägs det ju också mycket saker som är viktigt egentligen för alla att höra…och dom kommer 
ju inte alltid ihåg att…informera om det inte…det är en stor önskan”. Att ha någon fast plats 
att kunna gå till för att arbeta i lugn och ro med eleven är även det ett önskemål ”Och sen är 
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det en stor önskan att men hade en…lokal…en lite…eget rum”, eftersom det även skulle 
innebära en trygghet för eleven, att använda samma lokal istället för att leta efter en vrå vid 
sådana tillfällen. 
 Arbetsvillkoren har förbättrats för Mona ”Det här året…har jag äntligen fått en 
liten stund…som jag kan planera åt mig själv…men det är första gången på alla år. Där har 
jag nog…30 minuter ja…på en vecka”. Men planeringstid tillsammans med läraren finns 
alltså inte. 
 Mona anser även att det behövs mer män inom yrket som elevassistent ”…det 
som jag saknas det är…det är för få killar /…/ för det är ju många elever sådär som kanske 
saknar en fadersgestalt och så där…och…som kanske behöver ha lite mer…eh…lekar och allt 
såntdär…kicka fotboll och allt såntdär…gamla tanter på 50…he he…det är inte sådär 
jättepopulärt att och spela fotboll”, varför inte yrket attraherar män förklarar hon genom att 
det är ett lågavlönat arbete. 
 Som assistent menar Mona ”att man måste stå på sig som elevassistent…Ja…för 
annars så blir man lätt…så här…undanskuffad och nedtryckt så man får nog faktiskt vara rätt 
så ”gåpåig” när det gäller att jobba som elevassistent”. Att arbetet är psykiskt påfrestande är 
även något som Mona uttrycker, att det har funnits jobbiga stunder, men idag tycker hon att 
allt är toppen. ”Sen är det klart sen beror det ju på vad man får för elev…hehe…men vi 
kommer ju väldigt bra överens ååå…jaa jätte-trevlig och sen betyder det ju nästan lika 
mycket förstås vilken lärare man får jobba ihop med…och när det också fungerar toppen-bra 
då ja kan det inte bli bättre”. 
 
 
5.2 Solveig: ”…vi samarbetar…och vi hjälper varandra” 

Solveig är 63 år och har arbetat som assistent i 26 år. Tidigare har hon arbetat som 
dagmamma och lokalvårdare. Det var när hon arbetade som lokalvårdare vid en skola som en 
elev med behov av assistent fattade tycke för henne, och hon blev tillfrågad om hon ville 
tillträda tjänsten som assistent. Solveig är utbildad barnskötare, men har även under sin 
verksamma tid fått viss fortbildning, hon nämner speciellt föredrag om Asperger och DAMP. 
 Idag är Solveig anställd av skolan där hon följer en elev hela dagen, eftersom 
Solveig inte arbetar heltid tar en elevassistent över på eftermiddagen. Solveig är även anställd 
enligt LSS, då hon arbetar hos en tidigare elev någon gång i månaden ”…för dom vill ju inte 
släppa kontakten den där föräldrakontakten var ju är ju så speciell va…”. 
 Solveig är med eleven i klassrummet, men de har även ett grupprum till sitt 
förfogande ”…för ibland så orkar han ju inte utan då tar han ju sina grejor själv…”Sollan” 
vi går ut här…och ibland är det ju inte att…han bara vill jobba utan han vill prata, prata och 
prata och det är ju socialt det med va…så ibland så kanske vi inte gör nå´t ut an då sitter vi 
såhär…kan vi sitta såhär…i en halvtimme och bara prata…”. På frågan om vad Solveig gör, 
vad arbetet består i svarar hon; ”…jag är ju med honom hela ti’n…strängt taget…”, ”Vi går 
ju efter vad de andra barnen gör…för det vill ju han…han vill ju inte skilja sig…fast ibland 
kan man ju få ta te´ nå’t annat…om det är nå’t som är jobbigt…det är ju inte nödvändigt att 
vi gör det då…”. Solveig uttrycker även att förutom att hon hjälper brukaren med de uppgifter 
som läraren ger dem, så handlar mycket om att hjälpa eleven med den sociala biten, att det är 
svårt för eleven att umgås med jämnåriga kamrater. Vid frågan om Solveig har någon 
befattningsbeskrivning blir svaret; ”Vad, vad är det?”. Solveig ser inte heller nödvändigheten 
i att ha en sådan, hon menar att det endast är hon som kan veta vad hon ska göra. 
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5.2.1 Samarbete 

Vad gäller samarbetet så uttrycker Solveig det som att läraren och hon hjälper varandra, det 
kan vara i situationer då eleven exempelvis får ”utbrott”, ”…vi samarbetar…och vi hjälper 
varandra och…för han får ju sina utbrott vet du då, då kanske hon går och tar honom 
och…för det får han ju faktiskt…fast inte så mycket nu /…/ Nej…för det är ju…det är ju 
typiskt dom här barna…för de klarar inte av nå´t så bryter de sönder pennan eller river 
sönder boken eller sånna här grejer va…”. Samarbetet är inte något man direkt diskuterar 
utan man hjälps åt i stunden, ”Vi träffas ju aldrig…Nej…vi träffas ju bara under skoltid…Det 
finns inte tid till annat…Vi kan stanna lite grann…kanske…när barna går ut på rast om det är 
nå´t speciellt som vi behöver prata om va…”. Dessa tillfällen kan uppstå ”om det har hänt 
något” och då talar man om ” hur vi ska göra för å…å hjälpa’n…”. Men det blir aldrig några 
samtal i förebyggande syfte, eller diskussioner om hur man ser på samarbetet. 
 
5.2.2 Roller 

Vad gäller yrkesrollen menar Solveig att brukaren ser henne som en kompis, även om de blir 
osams ibland. Hos de övriga  eleverna anser Solvig sig ha ett flertal roller ”Ja det är, det är 
både och…mamma, mormor och farmor…en är allt, man är allt man är psykolog…man 
är…ja, ja en får ju ta alla barna alltså…”. Då jag frågar Solveig om hon ibland får kliva ur 
sin assistentroll och ta hand om andra uppgifter svarar hon; ”Ja jaadå det gör jag det gör 
jag…och det säger han till mig vet du…”Pelle” säger det till mig…nu klarar jag det här själv 
”Sollan” nu kan du gå och hjälpa…ja, han ”Kalle” där borta eller…ja hjälpa nån annan…så 
det gör han vet du…han säger till själv…ofta”. Det förekommer alltså att Solveig tar sig en 
lärarroll, men även att hon får en då det kan hända att hon vikarierar för läraren ”…det kan va 
nån lektion såhär när det strular till sig”, även om hon inte tror att eleverna ser henne som en 
”lärare” i de situationerna, ”…då dom ser mig som den jag är, tror jag, ja…och så där kan 
det ju bli ibland vet du…att det kör ihop sig och nån går hem och mår illa och det, det är ju 
bara så…men (suck) idag är ju också ”Malin” då´…den andra assistenten hon har hoppat in 
som lärare…och det går jätte-bra…faktiskt…fast det är ju, så kan, så ska det ju inte vara”. 
 
5.2.3 Tidigare erfarenheter 

Solveig talar om den tiden då hon arbetade på dagis som en ensam tid, att man inte hade 
någon som var i samma arbetssituation. Då hon arbetade på särskola var det mycket bättre, 
man kunde hitta på mycket mer utanför skolan och man hade en underbar föräldrakontakt. I 
den ”vanliga” skolan uttrycker Solveig att hon har haft en bra arbetssituation med stöd från 
kollegor. ”…då var vi ju två assistenter…så jag skulle ju ha ”Pelle” å sen skulle jag ha en 
kille till…å, å den andra tjejen hade en då´ och /…/ fast ibland så fungerar ju inte 
kemin…ibland…kan dom ju acceptera så…den här killen då…han, han kunde…då kunde 
”Malin”, som den här tjejen heter då…då kunde vi bara blinka till varandra alltså va´ …så 
då gick hon till exempel och tog ”Pelle”…och sen tog jag den andra killen då´ …så då då 
fungera det…så nästa gång var det ju som vanligt igen va´…så det, sånna grejer…fast det då 
då…då hade vi våra ansiktsuttryck så…ta nu honom då så tar jag…hehe…för ibland kan det 
ju va sådär han är ju inte på det där humöret va´…att…han är trött och bara tjatar och du vet 
hurdant det är  jaa…så det har, det har fungerat jätte-bra”. Solveig har även fått hjälp och 
stöd utifrån; ”…det är ju en tjej som ”Karin” heter hon…som hon är vä´l skolkurator…eller 
skolpsyk…/…/ jag har jobbat ihop med henne med den här andra killen vet du…så hon 
kommer och vi bestämmer…ja kanske datum var fjortonde dag kanske…så då kommer hon hit 
och då kan man…tala om sina problem och hur gör jag nu…så så är hon jätte-duktig på det 
och hjälper en då…”. 
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 Vid frågan om Solveig ser någon skillnad om man jämför att vara anställd av 
skolan, och att vara anställd som tidigare av en särskild enhet inom kommunen svarar hon; 
”Nej det tycker jag inte…jag tycker man är mer nu när man är anställd inom skolan, tycker 
jag att…förut känner, var en ju ensam, tyckte jag…fast då är det klart jobbade jag ihop med 
andra assistenter som just när jag hade det där handikappade barnet…då var vi ju…flera 
stycken där ute (på särskolan)…som var i samma rum om man säger…då jobba vi ju i ett 
rum…”. Solveig ser det som positivt att rektorn på skolan samlar assistenterna till möten; 
”…att vi träffas en gång i månan ungefär kanske ihop med rektorn och då sitter vi här…och 
då diskuterar vi, om vi har några problem  och sånna här grejer så vi brukar ha det ett par 
timmar på morgon…fast då, då sätts det ju inte in nån utan då är ju i regel lärar’n själv 
då´…det, det ger ju jätte-mycket för vi hinner aldrig träffa varandra här ute…fast vi är…en 
sex-sju stycken här på skolan…man ser varandra kanske nångång på rasten fast vi hinner ju 
inte prata…för vi har så olika raster vet du…när vi…jobbar på olika stadier…så det där med 
att vi träffas här det är ju jätte-bra…och hur det är så finns det ju nånting som man kan 
dryfta…den där, dom där timmarna dom går jätte-fort”. 
 
5.2.4 Framtiden 

Solveig uttrycker att tiden för att utveckla ett samarbete med läraren inte finns, men det är 
dock inte något som hon uttryckligen säger är ett större problem. Idag arbetar Solveig som 
ensam assistent i klassen, inte som tidigare då där var två assistenter. Hon beskriver att 
nedskärningar skapar ett sämre arbetsklimat för henne som assistent, men även för eleverna 
”…fast nu är jag ensam assistent i den här klassen…/…/…hon fick inte följa med, den 
assistenten…för det finns ju inga pengar då…det vet ju (mummel) då´…så han har haft ett 
väldigt jobbigt den killen…för naturligtvis, han tänker såhär…”Pelle” han får ta med sig sin 
assistent fast jag får inte ta med mig min assistent…så han har haft ett jobbigt”. 
 Det är inte en stabil situation vad gäller klassens lärare; ”…och sen är det ingen 
utbildad lärare…utan det är en som har jobbat med sexåringar…som har…hoppat in som 
lärare /…/ fast det fungerar jätte-bra…och det är ju nu…sen vi börja efter sommarlovet som 
hon har hoppat in då´…fast nu är hon sjuk…eller hennes son är sjuk…så nu jobbar den andra 
assistenten som jag jobba ihop med förut, nu jobbar hon, har hon ryckt in som lärare…”. 
Solveig uttrycker dock inte att det har skapat problem. 
 Solveig ser inte något negativt i att hon inte bereds möjlighet att närvara vid 
lärarnas konferenser; ”…för då får jag ju alltid jobba över vet du…för det det är ju 
senare…det är ju efter skolans slut…fast jag får ju i alla fall information…från lärarn jag 
jobbar ihop med å…/…/…och…är det nå’t jag vill veta…så bara jag går och frågar…det är 
inte så mycket som berör mig egentligen på det viset…/…/…den information får man ändå för 
vi har ju…varje onsdagmorgon har vi ju (tung utandning) information alle…personalen med 
rektorn och så /…/ Då är jag alltid med…det har vi ju före innan vi börjar skolan vet 
du…från kvart i åtta till åtta då…Ja…fast annars är jag inte med”. 
 Solveig uttrycker att arbetet kan vara slitsamt, både fysiskt men även psykiskt, 
”…så det är väldigt psykiskt påfrestande ibland alltså /…/…när jag hade jobbat en vecka, 
eller fjorton dar tror jag, med honom…då tänkte jag…nej…jag klarar inte det här, jag klarar 
inte det här… bara då vände det på sig vet du…och då, då gick det bättre…sen har det gått 
bättre och bättre…”.  
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5.3 Catrin: ”…allting bestämmer ju inte hon (läraren)…” 

Catrin är 40 år och har arbetat som assistent i åtta år (om man inte räknar med ett tidigare 
vikariat). Tidigare har hon arbetat som dagbarnvårdare och det var när hon fick sluta det 
arbetet som hon tog möjligheten att komplettera sin barnskötarutbildning, så att hon fick 
behörighet att arbeta inom äldreomsorg och omsorg av utvecklingsstörda. Catrin har även läst 
några terminer teckenkommunikation och ett år datakunskap. 
 Catrin är anställd både av skolan och genom LSS. Hon följer ett barn från 
hemmet på morgonen, genom hela skoldagen och även under eftermiddagen. Dagen 
tillbringas i det gemensamma klassrummet, förutom de lektioner som är förlagda i andra 
klassrum (exempelvis gymnastik och bild), men man är även då tillsammans med de övriga 
eleverna. Catrin hjälper eleven att arbeta med samma uppgifter som övriga elever arbetar 
med. På frågan om vilka arbetsuppgifter hon anser sig ha svarar Catrin;  ”Jag hjälper henne 
med allting…precis allting…jag är hennes händer och fötter, i stort sett”.  
 Catrin har ingen befattningsbeskrivning, och ser heller inte nödvändigheten i en 
sådan; ”Jag vet att för många år sen så var det jätte-tjafs att ska verkligen elevassistenten 
torka bordet och göra si och så och massa med det…men sjutton…sunt förnuft tycker jag 
hehe…man hjälper vä’l till med det man kan…”. Catrin uttrycker även att hon vet var 
gränserna för hennes ansvarsområde går; ”Jag har inget pedagogiskt ansvar det är ju det…det 
är ju det jag vet…och det lärarn vet…att jag ska vara händer och fötter, som sagt…”. 
 
5.3.1 Samarbete 

”Lärar’n och jag har en stund på måndagmornarna…/…/…vi har en lärarresurs i huset här 
som är…med flickan då…så sitter lärar’n och jag och planerar…kollar hur veckan ser ut…så 
att jag…är lite förberedd på om det är…eftersom hon använder datorn mycket så måste jag 
scanna in material så att hon kan använda det, hon använder i stort sett samma material som 
dom andra barnen men jag ska ligga steget före och scanna in och fixa så att materialet finns 
i datorn när hon behöver det”, Catrin och läraren har alltså en fast tid varje vecka, 
”Halvtimma, timme det är lite olika…”, då man kan samtala om arbetet.  
 Catrin beskriver samarbetet med läraren som ”ge-och-ta”; ”…vi har väldigt bra 
kontakt lärar’n och jag…Men allting, måste jag väl säga, allting bestämmer ju inte hon…för 
hon inser ju, lärar’n inser ju att…jag har större erfarenhet hehe av barnet än vad hon 
har…hon kan inte så mycket, hon har bara jobbat…sen dom börja skolan nu med den här 
klassen…hon vet inte allt…vad den här eleven klarar av, då frågar hon mig vad tycker du, jag 
tycker si och så, ja okej då kör vi så…hon tycker det är bra om jag kommer med egna initiativ 
och säger, hon tycker inte att jag klampar in på hennes område, för det är det där som jag 
har känt att jag har vart lite rädd för…många gånger /…/…utan vi diskuterar lite fram och 
tillbaka hur vi ska göra, och sen säger hon ah men gör som du tycker känns bäst då, för 
dig…då gör jag så…fast jag frågar om råd då hur jag ska lära mig hjälpa…ja hur jag ska 
förklara och så för det är ju sånna grejer som inte jag kan…jag har ju inte jobbat i, på någon 
skola förut…ja”. 
 Catrin tycker att det är viktigt att ha ett fungerande samarbete; ”…det tycker jag 
ju, det är jätte-viktigt…jo men vi, vi går ju här och nöter på varann hela dagarna det är klart 
att vi måste trivs ihop och kunna prata och inte bara sitta å diskutera utan det kan räcka med 
en blick över klassrummet så vet jag att vi ska byta att lärarn ska gå och sätta sig vid datorn 
och hjälpa min tjej så går jag runt och liksom…det är sånt som funkar så himla bra nu…att 
vi, vi ser, vi liksom kollar in varandra och blickar lite utan att behöva säga nå’t så…så byter 
vi helt enkelt…”. 
 Då eleven har fler lärare (exempelvis i gymnastik, bild och musik), undrar jag 
om samarbetet är utvecklat även där, om man samtalar sinsemellan även där; ”Ja det gör vi ju 
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lite grann för att…dom har ju fått flytta på sig lite på grund av trappor och så här…/…/…nej 
men dom sköter ju sitt, det är ju lärare som hon bara har en gång i veckan…och…dom tar väl 
inte nån hänsyn till den här eleven…det gör dom faktiskt inte…/…/…så det blir ju jag som får 
sköta…och fixa och dona så att hon klarar av…”. Det finns ingen planeringstid med någon 
annan lärare än klassläraren; ”…vi har absolut ingen tid…vi ses bara vid dom här 
lektionstillfällena…”. 
 
5.3.2 Roller 

Vad gäller yrkesrollen anser Catrin att brukaren ser henne; ”Eftersom jag, vi har känt 
varandra så länge då så är jag nästan som en mamma…Mer som en mammaroll än som en 
kompis…båda delarna egentligen”. Catrin tror att de övriga eleverna ser henne som en extra 
resurs; ” Dom är ju också så vana va…/../…så att…men dom ropar ju och frågar mig, och jag 
går runt och rättar, för jag sitter ju inte i…om min lilla tjej nu då sitter själv vid datorn och 
jobbar behöver ju inte jag sitta där…utan då går jag runt och rättar böcker…och hjälper till 
och så…så dom ser mig nog bara som…en extra resurs…fast dom vet ju, dom vet ju vad mina 
arbetsuppgifter är…så att säger jag att, nej jag har inte tid”. Vid dessa tillfällen känner sig 
Catrin som en extralärare, ”Mm…det gör jag för att…men det tycker jag är kul, bara att dom 
andra barnen frågar mig lika mycket som fröken nästan”. Catrin har, vilket tidigare nämnts, 
en rädsla för att klampa in på lärarens område, med den nuvarande läraren vet hon var de står, 
vilka roller de har gentemot varandra, ”…hon tycker också att det är bra (att de övriga 
eleverna tar hjälp av Catrin), för att det prata vi om…om ja innan vi började jobba ihop…då 
diskuterade vi”. Catrin har vikarierat för läraren, men det är vid ytterst få tillfällen och under 
en begränsad tid som hon kan ställa upp som vikarie, ”…eftersom den här eleven jag jobbar 
med måste ha hjälp hela hela tiden…så funkar det ju inte att jag går ifrån…men visst har det 
hänt att eh…lärarn har ringt på morgon och sagt att jag är sjuk vad gör vi måste få tag i en 
vikarie…och då kanske jag har ställt upp fram till första rasten eller nå’t sånt där…till, till 
man har hittat nån…mer ställer jag inte upp…för det får inte bli…på bekostnad av den här 
lilla”. 
 
5.3.3 Tidigare erfarenheter 

Catrin har arbetat på dagis som assistent, där kände hon sig utanför; ”…jag kan vä’l säga så 
här att under dom, fyra år var ju det, som jag var på dagis…då kände jag inte att jag 
tillhörde nå’t arbetslag…för att det var liksom, satte man upp eh…nån inbjudan till 
föräldrarna så skrev då personalen under med sina namn men jag liksom nämndes aldrig, jag 
var aldrig med nånstans, men då var jag alltid med på personalmöten eh eller föräldramöten 
hehe och allting men, man glömdes bort…på nå’t sätt, jag skulle finnas där men…jaa, jag 
kände aldrig att jag tillhörde…”. Under dagistiden kände Catrin att det var hon som hade det 
fulla ansvaret för brukaren, att den övriga personalen aldrig tog ansvar, hon tar upp ett 
exempel; ”För att det var så att…satt man vid morgonsamling så kunde dom fråga ja vad vill 
ni göra idag å…sen börja  dom att portionera ut ungarna där, höll jag på att säga, till 
målarrum och dockvrå och allting, och vad ska ”Catrin” och…vad ska ni göra idag då fråga 
dom oss hehe liksom det var inget att dom sa och vad vill, vad vill du göra…till den här tjejen 
då…dom fråga aldrig henne, utan dom fråga mej vad vi skulle göra idag…så var det 
alltid…”. Catrin försökte under den tiden komma till rätta med problemet; ”…och vi hade 
samtal där och vi hade…jag tog hjälp av habiliteringen…dom kom ut och hade möte och vi 
prata och…ja alla var så förstående och så då under möte, men sen, så var det likadant 
igen…faktiskt…”. 

De första åren i skolan kände inte Catrin att hon hade den yrkesroll som hon 
skulle ha, och inte heller att eleven fick den uppmärksamhet av läraren som den borde. ”För 
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att jag måste ju säga att förut…då var det ju så att…alla an, alla barn sitter och räcker upp 
handen och även min lilla tjej liksom…men sitter jag i jämter…det är klart att lärarn tycker 
vä’l att, att jag kan hjälpa och så, och det kan jag ju men ibland är det så jätte-viktigt för 
henne att fröken tittar när hon har gjort klart, och att fröken sätter ett…rätt i boken i stället 
för att jag alltid alltid gör allting…hon vill ju visa upp sina grejer…och ibland så kan inte jag 
förklara heller…lika bra som lärarn, eller många gånger förresten, matte och så där om det 
är nå’t nytt till exempel…/…/…Och det är sånt här dom där andra lärarna tyvärr inte 
har…har förstått, att inte jag är nå’n lärare”. Catrin ger en förklaring till varför det kan vara 
så; ”…jag kan väl säga det att…vi hade en lärare som var 23 år, som precis var 
nyutexaminerad först, förstår ju jag och alla andra med hur man är som en 23 årig 
nyutexaminerad lärare…man…har fullt å göra å…få material…å stå och kopiera å rätta 
böcker å…jaa…få lektionerna å funka…den tjejen var det synd om, för att hon, hann inte helt 
enkelt, å bry sig så mycket…så blev det jag också som tog över…undervisningen i stort 
sett…”. 

Tidigare var Catrin anställd av en särskild enhet inom kommunen, det hon 
saknar från den tiden var att assistenterna fick möjlighet att träffas. Idag ska där vara 
assistentträff en gång i månaden i skolan, ”…vi har assistentträff, en gång i månan ska det 
va…en timma tillsammans med rektorn…men det första som skjuts på så är det ju 
assistentträffen så den är ju inställd varenda gång i stort sätt, och framflyttad både hit och dit 
så…utav tolv gånger på ett år som vi ska träffas så kanske vi träffas…fem gånger”. Då man 
träffas diskuterar man ”…arbetssituationen om vi tycker det är nå’t vi tycker är jobbigt å…i 
stort om det är nå’t som rör oss alla å…kurser och allt som rör oss hehe assistenter ska vi 
diskutera…men man känner att man kan inte prata av sig, jag skulle nog vilja att bara vi 
assistenter fick tillfälle att sätta oss nångång…”. Under de tidigare assistentträffarna var det 
ingen rektor med ”…utan ensamma var vi då…och det var bra för ibland så känner man att 
man bara behöver sätta sig å gnälla av sig lite hehe…och höra hur dom andra har’t å…hur 
gör du när man aldrig får ut nån rast till exempel, det är ju sånna smågrejor som man kan 
reta sig på ibland…jaha och sjutton man drar av 2,5 timme i veckan som man inte får 
betalt…för raster…”. 

 
5.3.4 Framtiden 

Idag känner Catrin att både hon och brukaren tillhör gemenskapen ”…hon är en bland de 
andra och att lärar’n bryr sig lika mycket om inte mer…om den här tjejen då, och jag är med, 
dom vill ha med mig…på allting då hehe…men det är inte förren…förrens nu faktiskt…jag 
känner så…att jag verkligen tillhör dom andra…”. Catrin anser att det inte är hon som har 
stått för den förändringen utan att den har tillkommit i och med ett lärarbyte, ”…det är vä’l 
det att läraren som jag jobbar med nu har jobbat i 30 år, och att hon, hon har ju ett sånt flyt 
på allting…som en som är ny inte kan ha helt enkelt…hon har ju rättat böckerna innan 
lektionen är slut…hon är ju klar med sånt som dom här unga tjejerna satt och gjorde på sina 
raster å… på kvällarna efter jobbet ååå…hon är ju klara liksom på ett nafs det går ju, rullar 
ju på som bara den…så hon har ju mer tid på något sätt, det är vä’l när man har fått in rutin 
och det här…som hinner med, dom andra har ju helt enkelt inte hunnit med ååå…ja…bry sig 
om alltså”. 
 Catrin är inte med på alla möten personalen har eftersom hon är med brukaren 
under eftermiddagarna då de äger rum, men ibland medverkar hon ”…jag är med på sånna 
här arbetslagsträffar om hon (läraren) tycker att det är nånting som…berör mig då…fast inte 
allt…och så har vi sånna här personal…möte en gång i månan…”. Catrin uttrycker inte detta 
som att det är ett stort problem idag, men hon berättar om sina farhågor inför framtiden. Om 
hon idag inte har tiden att träffa och diskutera med samtliga lärare, hur kommer det då bli då 
man går över till år 7, där man har många olika lärare, ”…ju, ju äldre barnet blir…ju 



Med assistenter i klassrummet-En studie av assistenters självförståelse och praktik 
__________________________________________________________________________________________ 

 30 

krångligare blir ju allting också…/…/ Då (på ”högstadiet”)….vete katten hur det kommer att 
fungera”. 
 Det Catrin uttrycker som det största problemet idag är att hon inte har någon 
egen planeringstid. Hon menar att man måste se till elevens behov då man beslutar om 
assistentens planeringstid, ”…Men det är ju så individuellt det beror ju på vilket barn man 
arbetar med…nu är ju den här flickan det enda barnet med rörelsehinder på den här 
skolan…så liksom dom andra har ju helt andra…dom behöver ju inte förbereda på samma 
sätt…dom som jobbar med stökiga barn, behöver ju hålla dom lugna bara hehe…ja, det är 
inte alls samma arbetsuppgift…”. Catrin måste före varje lektionstillfälle se till att det 
aktuella materialet finns på plats i datorn, och till detta har hon ingen betald tid utan detta 
arbete görs under ”Raster…hemma… på kvällarna…fixar…tar med mig disketter…/…/…jag 
hinner ju sällan ha rast till exempel…det gör jag ju inte…”. Möjligheten för att få ersättning 
för denna extra tid finns inte, ”…och vi får inte sätta upp nån övertid ååå…ändå jobbar man 
så mycket ändå på övertid så man känner ju ibland att fasen…man undrar ju om en karl 
skulle jobba så här hehe”. Enligt Catrins erfarenhet är det så att killar generellt sett inte söker 
sig till yrket, speciellt inte om det handlar om att vara assistent till barn med rörelsehinder 
eller kroppsliga funktionshinder. ”Jag vet inte om dom är lite rädda för det här med…ja det 
är mycket med toabesök och sånna saker…jag inbillar mig att det kan bero på sånt…att killar 
är mer…. känsliga för sånt och inte vill…tränga sig på på något sätt…”. 
 Catrin beskriver även att hon upplever att det är problematiskt om hon skulle bli 
sjuk. Då måste hon fixa vikarie, meddela brukarens föräldrar och läraren och sjukanmäla sig, 
”…man tycker ju att egentligen så borde det räcka med att sjukanmäla sig…”. Catrin och 
brukaren arbetar väldigt tätt tillsammans, och även om Catrin inte ser sig som oumbärlig 
skapar det problem då hon inte kan vara på plats. För eleven är även detta ett stressmoment; 
”…hon pratar ofta om att eh…vad ska hon göra när inte jag jobbar längre och lite oroligt va 
att byta assistent, hon ser ju alla andra barn hur ofta dom har bytt assistent för att…det är 
faktiskt ingen av dom…kompisarna som hon har som har fått behålla sin assistent…”. 
 Att vara assistent innebär att ”Man måste kunna fatta egna beslut…för det 
svänger mycket hur man…hur det ser ut och vad som händer idag gick stolen sönder…så man 
måste var lite mångsysslare…”. Catrin uttrycker att hon trivs med sitt jobb ”…även om jag 
gnäller ibland…det är ju ett fritt jobb ändå…liksom jag känner ju inte att jag är styrd så utan 
jag…får ju va med och bestämma å…tills det känns bra för mig och eleven”. 
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6 Översikt-resultat 
 
• Vem är ”assistenten”? 

Mona  Solveig  Catrin 
Ålder: 49 år  63 år  40 år 
Antal år  
inom yrket: 13 år  26 år  (drygt) 8 år 
Valet av  Arbetsskada-  Tillfrågad  Arbetssökande, utbildning 
yrke: omplacering    /intresse  
Utbildning: Asperger, ”assistent- Barnskötarutbildning,  Barnskötarutbildning med  

utbildning”  Asberger och DAMP komplettering, tecken-
   kommunikation, data-  

     kunskap  
• Vilka är ”assistentens” arbetsuppgifter? 

Mona  Solveig  Catrin 
Gentemot  
brukaren: ”…jag är…för att hans  ”…jag är ju med honom  ”…jag är hennes händer  

dag ska fungera…” hela ti’n…strängt taget…”  och fötter, i stort sett” 
•Kontakt med kompisar  •Hjälpa med det sociala   •Hjälp vid påklädning,  
•”Påpuffning” •Hjälpa med material  måltider, toalettbesök etc. 
•Planering    •Förbereda material 

Övrigt: ”en hjälpande hand” ”en får ju ta alla barna” ”man hjälper vä’l till med  
     det man kan” 
 
• Hur ser ”assistenten” på sin roll i klassrummet? 

Mona  Solveig  Catrin 
Gentemot; 
brukaren: •Kompis   •Kompis   •Mamma/kompis 
övriga 
elever: ”…en hjälpande hand” ”…mamma, mormor  ”…en extra resurs…” 

och farmor…en är allt,  
man är allt man är  
psykolog…” 

lärare: assistent/kollega  assistent/kollega  assistent/kollega
  
• Hur ser samarbetet ut, ur ”assistentens” synvinkel, mellan assistent-lärare? 

Mona  Solveig  Catrin 
 ”bollande”  ”…vi hjälper  ”ge-och-ta” 

 varandra…” 
 

• Är förhållandena, vad gäller samarbete/-t med lärare/-n, sådana som ”assistenten” önskar?  
Mona  Solveig  Catrin 

 ”…det är ju det stora  ”Det finns inte tid …”  Ja, med klassläraren. Men 
 dilemmat med tiden…”   inte då det gäller övriga  

    lärare ”…vi har absolut  
     ingen tid…” 
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7 Diskussion 
 
Var assistent är en unik människa med individuella egenskaper. I detta arbete har jag 
intervjuat tre assistenter vilka alla har olika uppfattningar om och erfarenheter av vad det har 
inneburit, och vad det innebär för dem, att arbeta som assistent.  

Då var assistent är unik, kan man ändå urskilja ett mönster, som kan ge en 
tänkbar fingervisning om vem assistenten kan vara? 
 I socialstyrelsens undersökning framträder en utbildad och erfaren yrkesgrupp. 
Här handlar det om personliga assistenter där föräldrarna till brukaren har ett stort inflytande 
över tillsättningen. När utbildningsdepartementet beskriver gruppen av elevassistenter är det 
en ung och outbildad yrkesgrupp som framträder, vilka dessutom ser yrket som något man 
endast utövar under en kortare period av sitt liv. Här är det skolhuvudmännen som ansvarar 
för tillsättningen av elevassistenter. 
 Solveig och Catrin har båda arbetat inom LSS som personliga assistenter, i 
grunden har de en barnskötarutbildning. Mona arbetar som elevassistent, och rekryterades till 
sin nuvarande arbetsplats p g a sin kompetens vad gäller elever med Asperger. Att den mer 
utbildade och erfarna personalen står att finna hos de personliga assistenternas yrkesgrupp är 
en sanning med modifikation. Det gäller att föra samman brukarens behov av assistans med 
en person som har kompetens för att möta dessa behov. Skillnaderna som föreligger vad gäller 
utbildning och erfarenhet, anser jag, går tillbaka till att de olika grupperna av assistenter har 
olika arbetsuppgifter och brukare med skilda behov. 
 De arbetsuppgifter som Mona, Solveig och Catrin har står inte beskrivna i någon 
befattningsbeskrivning. Dock är det endast Mona som efterlyser en sådan. Att konkret 
beskriva vad en assistents arbetsuppgifter är finns det svårigheter med. Assistentens uppgifter 
skapas, i mångt och mycket, i stunden för att fylla ett behov hos brukaren. Det är då lättare att 
få reda på vad arbetsuppgifterna inte inbegriper, och främst är här att assistenten står utanför 
det pedagogiska ansvaret.  
 Mona, Solveig och Catrin beskriver alla att de har ett flertal roller knutna till 
yrket som assistent. De har alla tre en kunskap om vad assistentrollen bör innehålla, vad de 
ska och inte ska utföra för arbetsuppgifter. De har alla ett engagemang för och ett intresse av 
att utföra sin assistentroll, att vara just assistenter och inte i en allt för stor utsträckning frångå 
sina roller som assistenter. Men i ett klassrum finns det även andra personer som är deltagare i 
rollspelet, läraren, brukaren och övriga elever. Även de har förväntningar på vad en 
assistentroll innebär, och både Mona, Solveig och Catrin anser att det är viktigt att man sätter 
upp gränser gentemot dessa deltagare. Detta för att visa på i vilka situationer det kan, eller 
inte kan, vara passande för dem att frångå sina formella roller.  
    Catrin är den som särskilt uttrycker att det tidigare har varit svårt att få den 
subjektiva rollen att gå ihop med den tilldelade rollen. Under den tid hon arbetade på dagis 
kände hon att hon fick ta det fulla ansvaret för brukaren. Catrin försökte då att få de övriga 
personerna som deltog i rollspelet att anpassa sina roller, men i slutändan var det ändå hon 
som fick anpassa sin roll, och i den gestaltade rollen tog hon på sig det fulla ansvaret för 
brukaren. Även under de första åren i skolan, och vad gäller samarbetet med några lärare idag 
känner Catrin att hon har en yrkesroll som går utöver vad assistentrollen borde inbegripa. 
 Mona uttrycker att hon upplevt deltagare i rollspelet som har ett 
”statustänkande”, där de själva ställer sig högre upp i den sociala strukturen och att 
assistenterna då hamnar på en lägre statusnivå. För de deltagare som uppfattar att de själva har 
högre status än de övriga deltagarna, blir denna situation verklig och i förlängningen av detta 
påverkas även beteendet. Beteendet, hur man agerar i den position man befinner sig, kan 
verka problematiskt då man har olika uppfattningar om vilka roller man har. Mona har 
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upplevt detta, att det har funnits definitionskonflikter mellan henne och lärare hon tidigare 
arbetat med.  
 Är man inte överens om rollernas utformning är det även svårt att skapa en 
fungerande relation. Enligt mig är det av största vikt att skapa en fungerande relation, för att 
få till stånd ett samarbete. Vid ett samarbete interagerar man med varandra, och en 
förutsättning för denna interaktion är att vi kan ta varandras roller, att vi kan sätta oss in i hur 
andra människor tänker och känner, har förmågan att empatisera. Om vi inte är på det klara 
med vilka roller vi har, är det svårt att ta någon annans roll, att sätta oss in i någon annans 
tankevärld och känslomässiga sfär. 
 Catrin är den av de intervjuade assistenterna som beskriver att hon och 
brukarens klasslärare, i den inledande fasen av samarbetet, satte sig ned och diskuterade 
rollfördelningen. Detta klargörande av rollerna är en del i att utveckla ett samarbete, där man 
har förmågan att sätta sig in i och ta varandras roller.  
 Catrin är den av assistenterna som förefaller vara mest nöjd med sitt samarbete 
med lärare. Detta kan man delvis härleda till att hon är den enda av assistenterna som har en 
gemensam planeringstid tillsammans med klassläraren. Kommunikation, anser jag, är en 
förutsättning för ett samarbete. För att skapa en kommunikation krävs det en serie av 
interaktioner, som i någon mening är gemensamma eller delade. Då varken Mona eller 
Solveig har denna möjlighet till gemensamma eller delade interaktioner, i någon större 
utsträckning, förekommer enligt min mening, heller inget utvecklat samarbete.     
 
7.1 För en positiv utveckling av assistentrollen  

Då man läser socialstyrelsens undersökning83 framkommer det bland annat att lärarna önskar 
att de personliga assistenterna ska beredas möjlighet att delta i skolans inre arbete. Detta 
önskemål framförs även av skolledarna, och en majoritet av assistenterna. Skolledarna 
uttrycker att man kan förbättra mycket av det som upplevs som negativt, genom att man 
lägger över ett betydligt större personalansvar för assistenterna på skolorna. 
 Då förändringar av stödformen ”personlig assistans” beslutades 1996 
realiserades det att skolan fick ett större ansvar, vad gäller personalansvar för assistenterna i 
skolan. Men man kan då fråga sig om förändringarna endast genomdrevs för att minska 
statens utgifter, och inte syftade till att lösa de problem man upplevde ute i verksamheten på 
skolorna. I och med förändringarna underströk man nämligen att man bör utnyttja 
möjligheterna att anställa samma person som elevassistent under skoltid, vilken även arbetade 
som personlig assistent under fritiden. Denna form av anställning öppnar t ex. inte för att 
assistenterna bereds möjlighet att delta i skolans arbete exempelvis under eftermiddagarna, då 
assistenten följer brukaren. 
 Idag är det till sist mycket upp till skolledaren hur denne lägger upp arbetet, och 
tar beslut i frågor kring tillsättningen av assistenter. Utbildningsdepartementet önskar här se 
en utveckling där man i skolan använder sig av den ”organisatoriska frihet” som ges i den 
obligatoriska skolan, för att erbjuda elever med funktionshinder anpassade lösningar inom 
ramen av skolans ordinarie organisation. 
 De tre assistenter, Mona, Solveig och Catrin, som får exemplifiera hur det kan 
se ut på skolorna idag, är alla knutna till särskilda elever. Även om det i praktiken är så att de 
är till hjälp och stöd för hela elevgruppen.  

Catrin är både anställd som elevassistent och personlig assistent, enligt LSS, till 
samma brukare. Detta anser jag gör att Catrin får dubbla arbetsuppgifter. Det är fastställt att 
brukaren är i behov av personlig assistans, vilken Catrin utför både i skolan och under 

                                                                 
83 Socialstyrelsen, Handikappreformen, Lag om stöd och service-LSS, personlig assistans i skolan, 1995:5. 
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fritiden. Men då Catrin även är elevassistent utför hon också de arbetsuppgifter som är knutna 
till den yrkesrollen. 

Mona (och till viss del Catrin) uttrycker en önskan att, i högre grad än vad som 
sker idag, få delta i skolans inre arbete. Solveig menar att detta skulle innebära att hon 
behövde arbeta övertid, vilket egentligen är en organisatorisk fråga, men hon anser sig få den 
information hon behöver, utan att närvara vid olika möten. Här förefaller Solveig vara den 
som är mest nöjd med situationen som idag föreligger. 

Vad gäller tid för planering är Mona den enda av assistenterna som har en egen 
planeringstid. Catrin har en tid för planering tillsammans med klassläraren, men någon tid för 
att bearbeta det material som behövs för att brukaren ska kunna följa med i undervisningen 
finns inte.   

Då man ser till dessa tre exempel anser jag att skolan skulle kunna göra mer för 
assistenterna inom organisationen. Detta genom att, exempelvis, se till var assistents 
önskemål och skapa sig en uppfattning om vilka de olika assistenternas arbetsuppgifter är. 
Utifrån detta kan man sedan söka uppfylla önskemålen och skapa möjligheter för 
assistenterna att genomföra arbetsuppgifterna på bästa sätt. Att föra en dialog och visa på 
vikten av assistentens arbete anser jag är en viktig del i att skapa en yrkesidentitet för 
assistenterna i skolan.  Sammantaget är dessa exempel på handlingar, vilka kan bistå till en 
positiv utveckling av assistentrollen i framtiden.  
  



Med assistenter i klassrummet-En studie av assistenters självförståelse och praktik 
__________________________________________________________________________________________ 

 35 

8 Avslutning 
 
I inledningen till detta arbete skrev jag bl. a om läroplanens krav på alla som arbetar inom 
skolan;  

”Alla som arbetar i skolan skall • hjälpa elever som behöver särskilt 
stöd och • samverka för att göra skolan till en god miljö för 
lärande.”84 ”Alla som arbetar i skolan skall • medverka till att 
utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor också utanför den närmaste gruppen, • i sin verksamhet 
bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor och • 
aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller 
grupper.”85 

 
Styrdokumenten är tydliga då de uttrycker att alla som arbetar inom skolan delar detta ansvar. 
Under mina olika praktikperioder har jag sökt få en inblick i hur man främjar detta arbete med 
hela skolpersonalens delade ansvar. Variationen har varit stor, utifrån mina erfarenheter, från 
skolor där de olika yrkesgrupperna knappt möts, till skolor där ett samarbete förekommer. 

Under mina observationer har jag förutsatt att då de olika yrkesgrupperna inte 
möts, kan det inte heller förekomma ett delat ansvar. Att alla som arbetar i skolan inte kan 
leva upp till läroplanens intentioner, då förutsättningar för ett utvecklat samarbete inte 
existerar. Dessa föreställningar ställde sig dock på ända då jag mötte Mona, Solveig och 
Catrin. Enligt min mening bereds dessa assistenter inte möjlighet att delta i skolans inre arbete 
i en utsträckning som gör att man kan tala om en medverkan. Trots detta anser jag att det 
under intervjuerna framkom att dessa tre assistenter medverkar till detta delade ansvar som 
läroplanen uttrycker. 

 Vad gäller arbetsuppgifter gentemot eleverna i klassen, undantaget brukaren, 
uttrycker Mona att hon är en  ”en hjälpande hand”, Solveig att ”en får ju ta alla barna” och 
Catrin att ”man hjälper vä’l till med det man kan”. Vad gäller rollen i klassrummet gentemot 
eleverna i klassen, undantaget brukaren, uttrycker Mona även i denna aspekt att hon är ”…en 
hjälpande hand”, Solveig uttrycker att hon har rollen som ”…mamma, mormor och 
farmor…en är allt, man är allt man är psykolog…”och Catrin ser sig i rollen som ”…en extra 
resurs…”. 

Jag anser att Mona, Solveig och Catrin uttrycker medverkan i förhållande till 
eleverna, inte till övrig skolpersonal. Det är genom detta de kan bidra till det delade ansvar 
som all skolpersonal ska medverka till.  
 
8.1 Vidare forskning 

Ämnet jag har berört i detta arbete skulle vara mycket intressant att vidareutveckla. Att t ex. 
utöka intervjuernas antal, för att på så sätt se om de tankar som framkommit i detta arbete är 
något som kan ses som utbredda fenomen. I möte med verksamma assistenter upplever man 
att det finns ett tydligt behov av att synliggöra assistentrollen.  
 Att undersöka de organisatoriska ramfaktorerna skulle även vara av intresse i 
detta sammanhang. Att se om man skulle kunna använda dessa till assistenternas fördel. För 
att exempelvis skapa en möjlighet för assistenterna att medverka i skolans inre arbete, få tid 
till samarbete med lärare och då detta är ett önskemål även egen planeringstid. 

                                                                 
84 Utbildningsdepartementet, Läroplaner, a.a, sid: 12. 
85 Ibid, sid: 13. 
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 Det skulle dessutom vara av intresse att undersöka huruvida läroplanens 
intentioner, med all skolpersonals medverkan i det delade ansvaret, kommer till uttryck i 
skolmiljön. 
 
8.2 Kritik av arbetets brister 

Ämnet till detta examensarbete har jag valt efter eget intresse. Utefter mina erfarenheter under 
olika praktikperioder har jag även insett att det finns många inom skolvärlden (exempelvis 
skolledare, lärare och assistenter) som skulle vara betjänta av att reflektera över de frågor som 
behandlas i detta arbete. Arbetet exemplifierar fenomen som det är upp till läsaren att 
behandla och reflektera över.  
 Med detta finns det självfallet brister. Mina frågor kanske inte är de samma som 
andra vill finna svar på, eller reflektera över. Dessutom kan resultaten i detta arbete vara 
missvisande då få intervjuer har genomförts. (Se även ”8.2.1 Metod”, nedan) 
 I litteraturgenomgången till detta arbete ägnas ett stort utrymme till personliga 
assistenter, LSS och handikappreformen. Detta kan naturligtvis ifrågasättas. Det är väldigt få 
elever i dagens obligatoriska grundskola som har personlig assistent. Jag kontaktade 
försäkringskassan i en ”medelstor” kommun, och de uppgav att i den kommunen var där 
endast fem elever som hade personlig assistans i skolan. Varför jag valt att ändå låta dessa 
aspekter få detta utrymme återfinns dels i att personliga assistenter finns i skolan, om än i ett 
mindre antal än elevassistenter, under rubriken ”2.6 Utveckling av assistentrollen” (se sid: 13) 
och även i den empiriska delen av arbetet, detta tas upp till diskussion under rubriken ”7.1 För 
en positiv utveckling av assistentrollen” (se sid: 33). (Se även ”2.1 Inledning” på sid: 9) 
 
8.2.1 Metod 

Metoden att söka reda på informanter till detta arbete var något som jag upplevde som 
problematisk. Mina farhågor var att arbetsgivaren skulle underlåta att informera assistenterna 
om denna möjlighet att bli intervjuade, att arbetsgivaren skulle välja de assistenter som 
förefaller vara mest positiva eller att arbetsgivaren inte skulle vilja att assistenterna deltog i 
arbetet överhuvudtaget. Min förfrågan om informanter gick ut till sex arbetsgivare, varpå jag 
fick positiva svar från tre, negativt svar från en och inge t svar alls från två arbetsgivare. Av de 
slutgiltiga informanterna hade två fått erbjudandet direkt från rektorn på skolan och en blivit 
utvald av de övriga assistenterna på skolan. Informanterna gav uttryck för att de fått 
möjligheten att delta p g a att de var assistenter med lång erfarenhet av yrket.  

För att få fram tydliga och allmängiltiga resultat i arbetet skulle fler intervjuer ha 
genomförts. Dessa skulle förslagsvis då ha representerat fler assistenter, exempelvis av olika 
kön, med olika lång erfarenhet och från olika delar av landet. För det fenomenologiska 
perspektivet, sökt i den empiriska delen av detta arbete, anser jag att resultatdelen 
(tillsammans med litteraturgenomgången och den teoretiska referensramen) givit ett gott 
underlag för förståelse av informanternas livsvärld.  
 Det är svårt att på förhand veta vad intervjuer kommer att ge för underlag för ett 
fortsatt arbete Innan genomförandet av intervjuerna hade jag därför funderingar på att 
komplettera dessa med observationer av de intervjuade assistenterna i klassrumsmiljö. Men då 
informanterna talade öppet och otvunget om sin arbetssituation och yrkesroll gav intervjuerna 
ett, i mina ögon, gediget underlag för fortsatt bearbetning i detta arbete. 
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9 Slutord 
 
Jag kliver in i klassrummet, närmre 30 ansikten är vända mot mig. Jag börjar min inövade 
presentation medan jag studerar alla ögon, som med lika stort intresse som mina, tittar tillbaka 
på mig. Innan jag låter eleverna presentera sig för mig och för varandra, ber jag 
elevassistenten kliva fram för att genomföra sin presentation. Vi har tidigare diskuterat vad 
våra roller innefattar och vilka våra arbetsuppgifter är, både det som är gemensamt och det 
som skiljer sig åt. Denna diskussion kommer att fördjupas ytterligare ju fler reella situationer 
vi ställs inför, till detta har vi gemensamt förhandlat oss till en tid då vi kan mötas.  
 Elevassistenten beskriver sina arbetsuppgifter för eleverna. Sätter upp gränser, 
samtidigt som beskrivningen även är inbjudande som ett tecken på att all skolans personal bär 
ett gemensamt ansvar för eleverna, de ska kunna vända sig till alla vuxna och förvänta sig att 
få den hjälp de behöver. 
 Jag ler för mig själv och tänker att jag och eleverna har tur, att få denna resurs 
till vår klass, vilken möjlighet för oss att samarbeta tillsammans med en assistent i 
klassrummet.   
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Bilaga 1 Frågeområden 
 
 
 

 
 
 
 

Fakta 
Ålder? 
Kön? 

Utbildning? 
 
 

Yrket 
Arbetsplats? 

Arbetsuppgifter? 
Förändringar 
- över tid? 
- önskade? 

 
 

Självsyn 
- olika roller? 

 
Samarbete 

Förekommande? Hur/ när? 
Initiativ? 
Önskat? 

Förändringar? 
 
 
 

Är det något du vill tillägga eller klargöra? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMANTEN 



Bilaga 2 Brev till arbetsgivare (skolledare) 
XXX den 16/8-02 

 

Hej! 
 

Mitt namn är Daisy Engmark, jag studerar till lärare vid Linköpings universitet, där jag för 
tillfället håller på att skriva mitt examensarbete. Det är med anledning av detta arbete som jag 
skriver till Er.  
 
Mitt arbete handlar om elevassistenter och personliga assistenter i klassrumsmiljö. Jag antar 
att  Er skola är arbetsgivare till några assistenter, och jag är nu på jakt efter lämpliga 
informanter till mitt arbete. 
 
Intervjun kommer att handla om assistentens situation, syftet med arbetet är att lyfta fram 
assistenter som yrkesgrupp i skolan, för att lärare och assistenter ska få en språngbräda att 
utgå ifrån då de diskuterar sin egen situation i det gemensamma klassrummet. Jag vill ta reda 
på vem assistenten är, utbildning, antal år i yrket, man-kvinna etc, vad assistentens 
arbetsuppgifter är, hur assistenten ser på sin roll i klassrummet, hur samarbetet ser ut mellan 
assistenten och läraren och om samarbetet är sådant som man önskar. Intervjun handlar alltså 
uteslutande om assistenten, och materialet kommer att behandlas så att identifiering av 
informanterna omöjliggörs. 
 
Jag undrar om ni har någon assistent som kan tänkas vilja ställa upp på en intervju, och om så 
är fallet om ni som arbetsgivare ger ert samtycke. Jag är även intresserad av att få ta del av 
assistenternas arbetsbeskrivningar.  
 
Jag vore mycket tacksam om ni överväger min förfrågan, och hör av er om ni har några 
funderingar. Tack på förhand. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
Daisy Engmark 
 
 
 
 
Adress: Daisy Engmark 
 XXX 
 
Mailadress: XXX 
 
Telefon nr: XXX 
 
 
 



Bilaga 3 Brev till arbetsgivare (föräldrapar) 
XXX den 16/8-02 

Hej! 
 

Mitt namn är Daisy Engmark, jag studerar till lärare vid Linköpings universitet, där jag för 
tillfället håller på att skriva mitt examensarbete. Det är med anledning av detta arbete som jag 
skriver till er. Mitt arbete handlar om elevassistenter och personliga assistenter i 
klassrumsmiljö. 
 
Under XXX var jag lärare på XXX skola och kom då i kontakt med er dotter XXX och 
hennes assistent. Vad jag förstår är ni arbetsgivare åt er dotters assistenter och det är i den 
egenskapen jag vill be om ert samtycke för att få genomföra en intervju med någon av de 
assistenter som är med XXX i skolan. 
 
Intervjun kommer att handla om assistentens situation, syftet med arbetet är att lyfta fram 
assistenter som yrkesgrupp i skolan, för att lärare och assistenter ska få en språngbräda att 
utgå ifrån då de diskuterar sin egen situation i det gemensamma klassrummet. Jag vill ta reda 
på vem assistenten är, utbildning, antal år i yrket, man-kvinna etc, vad assistentens 
arbetsuppgifter är, hur assistenten ser på sin roll i klassrummet, hur samarbetet ser ut mellan 
assistenten och läraren och om samarbetet är sådant som man önskar. Intervjun handlar alltså 
uteslutande om assistenten, och materialet kommer att behandlas så att identifiering av 
informanterna omöjliggörs. 
 
Jag vore mycket tacksam om ni överväger min förfrågan, och hör av er om ni har några 
funderingar eller då ni fattat ett beslut. Tack på förhand. 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 
 
Daisy Engmark 
 
 
 
 
 
 
Adress: Daisy Engmark 
 XXX 
 
Mailadress: XXX 
 
Telefon nr: XXX



Bilaga 4 Intervjufrågor 
Intervju 

Områden att behandla och förslag på frågeformuleringar 
 

Etisk information 
• (Samtycke till intervjun) 
• Samtycke till inspelning- bandet kommer att behandlas enligt etiska principer, endast 

jag och min handledare kommer att ha tillgång till det och det kommer endast att användas 
till denna uppsats. 

• Konfidentialitet- dina personuppgifter kommer att vara skyddade. 
• Om du skulle vilja, har du alltid rättigheten att avbryta intervjun. 
• Du har även möjlighet att få tillgång till den färdiga uppsatsen. 
 

Fakta om informatorn 
• (Man/kvinna) 
• Hur länge har du arbetat som assistent? 
• Hur gammal är du nu? 
• Hur kom det sig att du blev assistent? 
• Vilken är din bakgrund innan dess? – Utbildning? 
• Anser du att du är representativ för yrkesgruppen assistenter? Vilka består den av – enligt 

din mening? 
 

Arbetet 
• Kan du beskriva din arbetsplats idag? (Knuten till person? Antal elever? Antal lärare?) 
• Hur länge har du arbetat här? 
• På vilket sätt har din arbetsplats förändrats under din tid? 
• Vilka arbetsuppgifter anser du dig ha? Stämmer de överens med arbetsbeskrivningen? 
• På vilket sätt har dessa förändrats över tiden? 
• Är det något du skulle vilja förändra? (Nya områden att ta ansvar för – eller nuvarande att 

välja bort?) 
• Självsyn- Hur ser du din roll i skolan gentemot -lärare 

-brukare/övriga elever 
-föräldrar 
 

Samarbete 
• Anser du att det förekommer någon form av samarbete mellan dig och läreren/-na? Kan 

du ge något exempel? 
• Vem är (oftast) initiativtagare till samarbetet? 
• Anser du att ett samarbete är nödvändigt? Varför/varför inte? 
• Finns det speciella områden där samarbete skulle vara särskilt intressant för dig? 
• Vems ”sak” är det att ta initiativ till samarbete? 
• Är situationen idag, vad gäller samarbete, sådan som du önskar? 
• Bör något förändras? Har du något förslag på hur denna förändring kan komma till stånd? 
 

Är det något du vill tillägga eller klargöra? 
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