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Abstract 

Syftet med studien är att belysa hur elever som går på gymnasiets nationella program och som har stöd 

av en elevassistent upplever sin studiesituation. Studien visar vad relationen mellan elev och 

elevassistent har för betydelse för elevens skolgång ur elevens och ur skolans perspektiv. 

 

Studien är inspirerad av Antonovskys salutogena förhållningssätt där hälsa står i fokus. Utifrån 

sociokulturell teori och relationell pedagogik belyses hur interaktion och relation mellan elev och 

assistent skapar förutsättningar för välmående, lärande och utveckling. Med hjälp av enskilda 

intervjuer, med stöd av föreställningskarta, samlas elevers och elevassistenters upplevelser in. En 

gruppintervju med specialpedagoger samt dokumentanalys av skolans dokumentation kring de 

intervjuade eleverna i form av ansökan om elevassistent, åtgärdsprogram och uppföljande samtal 

belyser skolans bild av elevernas studiesituation.  

 

Att välja att tacka ja till stöd av elevassistent kan vara en lång process för en gymnasieelev. Processen 

kan sträcka sig över elevens hela första gymnasieår. Elevens självkänsla och självförtroende minskar 

under denna tid och både elever, assistenter och specialpedagoger beskriver i studien elevernas känsla 

av misslyckande. Resultatet visar att de elever som har stöd av assistent har en eller flera 

funktionsnedsättningar. Alla intervjugrupper beskriver att tid är en faktor som påverkar lyckade 

studier men också att dialog kan stödja förståelse av gymnasieskolans struktur och innehåll samt de 

krav som kurser och lärare ställer. Stöd av assistent innebär därför en ökad känsla av sammanhang för 

de intervjuade eleverna. Assistenten ses av eleven som ett stöd, en vän och en förebild som bidrar till 

att sätta kunskaper i fokus och ge studierna mening. Relationen kan bidra till inkludering i form av att 

eleven känner sig delaktig och agerar mer aktivt både i det pedagogiska och i det sociala sammanhang 

som klassrummet utgör. På så vis motverkar relationen med assistenten upplevelsen av stödet som 

särskiljande. Assistenten bidrar till att studierna blir begripliga och hanterbara genom att finnas till 

hands för eleven och på ett konkret sätt stödja planering, fokus och dialog kring skoluppgifter. Målet 

med stödet ses av skolans personal vara att eleven ska bli alltmer självständig under sin gymnasietid.  

 

Eleverna ser specialpedagogen som den som har överblick över studierna, flera elever önskar också 

mer kontakt med mentor och lärare. Specialpedagogen ses av assistenterna som en viktig handledare. 

Assistentens roll är otydlig i skolans dokumentation. Uppdraget behöver förtydligas och assistentens 

kunskap om eleven och elevens styrkor få större påverkan på den pedagogiska praktiken genom 

samverkan med mentor och undervisande lärare, något som ytterligare kan öka elevens, men också 

övrig pedagogisk personals, känsla av sammanhang.  

 

Nyckelord: elevassistent, elevhälsa, funktionsnedsättning, inkludering, känsla av sammanhang 

(KASAM), samverkan, särskilt stöd. 
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1. INLEDNING 
 

En mamma ringde på min telefon. Det var i mitten av september månad. ”Min dotter vill börja hos er 

på -gymnasiet. Då jag pratade med rektor föreslog hon ett möte med skolans specialpedagog. Min 

dotter kommer med en utmaning. Det är detta vi vill prata om när vi ses.”  

Flickan och mamman förde på mötet tillsammans fram vad flickan behövde för att klara 

gymnasiestudier: elevassistent och gärna då i form av en specialpedagog. Så hade det varit på 

grundskolan. ”Hur fungerar det här på gymnasiet när en elev behöver assistent?” undrade de. 

Gymnasieskolor kan, både de kommunala och privata, liksom landets grundskolor, ansöka om ett 

tilläggsbelopp hos den aktuella elevens hemkommun. Kommunen vill då att skolan har kartlagt 

elevens särskilda stödbehov, att skolan anger i vilken utsträckning eleven är i behov av stödet 

assistent, gärna i antal timmar, samt en trolig kostnad. Sedan avgör kommunen om ett tilläggsbelopp 

ska betalas ut. Detta berättade jag för flickan och hennes mamma, och vidare, att ansökningar inte 

alltid beviljas, även om elev och förälder önskar elevassistent och grundskolan kan bidra med 

dokumentation om stödbehov och lyckat arbete. ”Dialog med ett antal kommuner, i min roll som 

specialpedagog, har visat att kommuner tänker olika när det gäller särskilt stöd.” ”Men, om skolan inte 

får ekonomiska resurser till en assistent, hur tänker ni då att skolan ser till att min flicka får rätt stöd?” 

undrade mamman. Kanske var våra svar inte tillräckligt förtroendeingivande eftersom flickan valde att 

börja på en annan skola.  

Antalet elever i behov av elevassistent ökar. Eller, gör det? I media står att läsa att antalet ansökningar 

om tilläggsbelopp för stöd av elevassistent har ökat, så även för gymnasieskolan. Antalet 

elevassistenter som faktiskt anställs har också ökat enligt statistik från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och har gjort under flera årtionden (www.skl.se). Stöd av elevassistent räknas som 

ett särskilt stöd, inte för att det är tydligt framskrivet i skolans styrdokument, det är det inte, utan för 

att det av skolor beskrivs som en insats man normalt inte tillhandahåller (Skolverket, 2010a). Det är 

alltså inte en form av stöd som är den ordinarie lärarens ansvar. Allt stöd som ligger utanför 

klassrummet kan definieras som särkskilt (Skolverket 2008a). Vad är då avvikande och särskilt med 

elever som anses behöva elevassistent på gymnasiet? Känner de sig särskilda? Och i så fall, vilka 

konsekvenser får det? 

I mitten av läsåret bytte jag arbetsplats. Även på den nya skolan fanns elevassistenter anställda utifrån 

beviljat tilläggsbelopp och med ett uppdrag att stödja individen. Jag tänkte tillbaka på mötet i 

läsårsstart med flickan och hennes mamma. Vilken roll har jag som specialpedagog i förhållande till 

en ökande yrkesgrupp elevassistenter och i relationen elev-assistent? Jag blev nyfiken att ta reda på 

mer om hur ungdomar i åldern 16-20 år upplever att det är att ha en person nära sig med uppgift att 

vara extra delaktig i just deras studier. På vilket sätt kan den, under gymnasietidens gång myndiga 

eleven, påverka sin situation? Tänker skola och elev lika om vad stödet ska innehålla och hur det ska 

fungera?  

Gymnasieskolan är uppbyggd av kurser (SKOLFS 2011:144) som gör att ungdomar behöver kunna 

hantera många ämnen och uppgifter samtidigt och befinna sig i många olika gruppkonstellationer 

under en dag. De ska förflytta sig mellan klassrum och kanske också mellan byggnader. Hantera en 

digital lärplattform och stora mängder text, veta hur de ska bearbeta kunskap paketerad på skilda sätt i 

skilda miljöer både i och utanför skolans väggar som vid lärande på en arbetsplats eller studiebesök. 

På gymnasiet är klasserna stora, ofta mer än 30 elever. Den lilla undervisningsgrupp som finns på 
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grundskolan finns inte på gymnasiet (Skolverket, 2010a). Vad får det för konsekvenser och hur 

förhåller sig eleverna till stöd av assistent i klassrummet? Flickan som berättas om ovan hade även i 

grundskolan haft stöd av assistent och önskade fortsatt stöd av assistent. Men om man tänker framtid, 

hur blir det då? 

 

1.1 Bakgrund  

 

Gymnasieskolan är idag en plats där i stort sett alla ungdomar möts (Skolverket 2010a). De väljer 

mellan 18 nationella program, 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande med 60 nationella 

inriktningar (Skolverket 2010a).  Gymnasieskolor är ofta stora, det kan vara långt mer än 1000 elever 

på samma skola, ingen skola erbjuder alla program utan oftast ett färre antal, kanske inte heller både 

studieförberedande och yrkesförberedande program, men bortsett från att det finns en uppdelning 

utifrån programmens inriktning och att ungdomar väljer utifrån sitt intresse är gymnasieskolan en 

arena där olikheter kan mötas. Gymnasieskolan är en skolform och är tänkt att vara tillgänglig för alla 

Sveriges ungdomar (Skolverket 2010b).  

Ett av gymnasieskolans största problem idag är att så många elever hoppar av och inte fullföljer sina 

studier. Varje år lämnar 30.000 ungdomar sin gymnasieutbildning utan att ha med sig ett fullständigt 

slutbetyg. En del av dem, 20%, avbryter studierna medan andra, 10%,  avslutar studierna men utan att 

ha nått målet yrkesexamen eller högskoleförberedande examen och behörighet till högskola 

(Skolverket, 2010a).  I Sverige finns andra vägar till gymnasiebetyg, till exempel folkhögskola eller 

Komvux, men faktum kvarstår: gymnasieskolan kan inte möta alla elever och erbjuder inte det stöd 

som behövs för att de ska klara målen (Skolverket 2008a, 2010a).  

Det är lättare att uttrycka goda målsättningar för skolan i skollagar och läroplaner än att iscensätta 

dem i skolvardagen. Visserligen är det svårt att generalisera när det gäller skolan eftersom den ser 

ut på väldigt olika sätt på olika platser och varje elev gör en unik erfarenhet, men det är inte 

kontroversiellt att konstatera att alla elever inte får en meningsfull skolgång trots att de har rätt till 

det. (Nilholm & Göransson, 2013 s11) 

Ungdomar beskriver att de upplever att de inte fått tillräckligt stöd i skolan men att de önskat mer stöd. 

(Skolverket, 2008a; Möllås, 2009). Gymnasieskolans målsättning är att inkludera alla gymnasieelever 

och att erbjuda alla ungdomar en likvärdig utbildning. Det ska skolan göra genom att se till elevernas 

olika förutsättningar (SFS 2010:800; SFS 2010:2039; SKOLFS 2011:144). Samtidigt beskriver 

specialpedagogisk forskning att trots att särskilda stödinsatser behövs så kan de också bidra till att 

exkludera de elever som får del av stödet genom att de kan känna sig utpekade och avvikande. Många 

barn och ungdomar i behov av stöd hamnar i en situation där stödet följer dem genom skoltiden och de 

får paradoxalt nog allt svårare att hinna ikapp klasskamraterna kunskapsmässigt (Persson, 2007, 

Ahlberg, 2011).  

Är elevassistent en lösning som skulle kunna hjälpa den stora grupp elever som idag inte slutför 

gymnasiet? Kan stöd av assistent motverka de nackdelar som särskilt stöd kan ge? Eller är alla 

stödformer också exkluderande? 
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1.2 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med studien är att belysa hur elever som går på gymnasiets nationella program och som har stöd 

av en elevassistent upplever sin studiesituation. Studien belyser vad relationen mellan elev och 

elevassistent har för betydelse för elevens skolgång ur elevens och ur skolans perspektiv. 

 

Frågeställningar:  

1. Vilken betydelse har specialpedagogen för samarbetet elev – elevassistent?  

2. Hur beskriver eleven sig själv och sin skolsituation?  

3. Hur kan assistenten vara ett stöd för att göra elevens studiesituation begriplig, hanterbar och 

meningsfull?  

4. Hur säkerställer skolan att stöd av elevassistent är den form av särskilt stöd som bäst möter 

elevens behov? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

 

Många individer, och därmed relationerna till och mellan dessa individer, är naturligtvis betydelsefulla 

för en elevs lyckade studier: klasskamrater, föräldrar, mentor, lärare i elevens kurser, specialpedagog, 

rektor för att nämna några. En undersökning som kan se till flera olika perspektiv och dessutom till 

fler nivåer än individens kan naturligtvis bidra med fler pusselbitar och ge en mer heltäckande bild 

(Groth, 2007; Ahlberg, 2011). Tidigare studier på kandidatnivå har undersökt kommuners, rektorers, 

lärares och elevassistenters syn på assistentens uppdrag och yrkesroll men då främst med inriktning 

mot grundskolan. Elevers egen upplevelse, elevassistenters skolvardag och relationen mellan elev och 

assistent har fått litet eller inget utrymme alls. 

 

För att undersöka graden av inkludering behöver elevernas perspektiv undersökas. Nilholm & 

Göransson (2013) lyfter fram vikten av att belysa hela variationen och att alla elevers syn på sin 

situation kartläggs för att kunna avgöra graden av inkludering. I studien intervjuas 8 av de totalt 18 

elever som på tre skolor, vid studiens genomförande, hade stöd av assistent delar av sin skoldag. Det 

är inte möjligt att dra generella slutsatser om graden av inkludering men studiens syfte inriktar sig 

istället mot att presentera dessa elevers studiesituation så som den ter sig för eleverna, deras assistenter 

och specialpedagoger. På gymnasiets introduktionsprogram (IM
1
) finns olika sätt att arbeta och 

samverka kring elevers lärande där ett stort antal elevassistenter, specialpedagoger och speciallärare 

kan delta (Skolverket 2010a). Här finns många elever i särskilt behov av stöd som har erfarenhet av att 

ha tillgång till elevassistent.  Det finns också klasser på nationella program som är speciellt inriktade 

mot att undervisa elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Även i dessa klasser arbetar flera 

elevassistenter i och med gruppen. Men, denna studie inriktar sig inte mot ovanstående elever.  Istället 

är de elever i fokus som idag går på gymnasiet nationella program eller är antagna till 

yrkesintroduktion (IMYRK) men i huvudsak deltar i en klass på ett nationellt program och följer 

klassens schema. Alla elever i studien är en av få elever i sin klass, på sin skola, som har stöd av 

assistent.  

 

                                                      
1 ”Den som inte är behörig till ett yrkesprogram i gymnasieskolan, har rätt att gå ett introduktionsprogram (IM).” 
www.skolverket.se 

 

http://www.skolverket.se/
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1.4 Studiens upplägg 

 

I kapitel 2 redovisas för studien aktuella begrepp samt vilka styrdokument som gäller för 

gymnasieskolan. Därefter presenteras litteratur med anknytning till studiens syfte med fokus på 

gymnasieskolans uppdrag, särskilt stöd samt stödformen elevassistent.  

I kapitel 3 redogörs för studiens teoretiska ramverk. Med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv 

beskrivs Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM). Sociokulturell teori sätter fokus på 

individen i interaktion med sin miljö och andra människor. Vygotskijs tankar om lärande och språkets 

betydelse och Foucault tankar om makt, avvikelse och normalisering lyfts fram. Avslutningsvis 

belyses relationens betydelse för lärandet med utgångspunkt i relationell pedagogik beskriven av 

Aspelin (2010, 2013).  

I kapitel 4 beskrivs metodöverväganden och val av kvalitativ metod. Studien omfattar enskilda 

intervjuer med stöd av föreställningskarta, enkät, dokumentanalys samt avslutningsvis en 

gruppintervju. Efter pilotstudier presenteras undersökningsgruppen som bestod av totalt 18 personer: 8 

elever, 7 elevassistenter och 3 specialpedagoger fördelade på tre gymnasieskolor. Därefter redogörs 

för hur studien genomfördes under sex veckor och därefter bearbetades i olika steg. 

I kapitel 5 redovisas studiens resultat under tre huvudrubriker: meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet. Under varje begrepp presenteras underrubriker/teman. Resultatet analyseras under 

respektive huvudrubrik utifrån valda teorier.  

I kapitel 6 sammanfattas inledningsvis studiens resultat utifrån forskningsfrågorna. Resultatet 

diskuteras med utgångspunkt i tidigare forskning. Därefter diskuteras val av metod samt hur studiens 

resultat kan tillämpas. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Kapitel 2 ringar in gymnasieelevers skolsituation ur ett relationellt perspektiv. Inledningsvis beskrivs 

aktuella begrepp med utgångspunkt i Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM) och 

därefter presenteras de styrdokument som reglerar den svenska skolan. Gymnasieskolans historik och 

uppdrag beskrivs utifrån ett inkluderingsperspektiv. Lagtexter kring särskilt stöd bildar bakgrund till 

en överblick av hur gymnasieskolor idag enligt forskning hanterar stöd och den begränsade forskning 

som finns kring elevassistans i skolan redovisas. Elevhälsans uppdrag och specialpedagogens roll 

beskrivs utifrån Socialstyrelsens och Skolverkets direktiv med lyckade studiers betydelse för hälsa och 

med samarbetet mellan elev – assistent – skola i fokus.  

 

2.1 Aktuella begrepp 

 

Känsla av sammanhang: begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet 

Studien är inspirerad av Antonovsky (2005) salutogena synsätt/perspektiv, ett hälsofrämjande synsätt, 

och begreppet känsla av sammanhang (KASAM): tron på att människor har verktyg att klara olika 

situationer. Det är därför intressant att studera vad som gynnar och bidrar till hälsa och att lägga fokus 

på det positiva och det som redan fungerar (Antonovsky, 2005; Ellmin & Ellmin Cederholm, 2006; 

Jakobsson & Lundgren, 2013). Med utgångspunkt i ett salutogent synsätt kan, på individnivå, 

människan förstås och situationen förbättras genom att använda de tre begreppen begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet handlar om att individen kan lita på sin förmåga att 

kunna förutsäga vad som kan hända och kan systematisera information. Individen förstår varför hen 

gör det hen gör. Hanterbarhet medför att individen kan se saker och situationer i ett större 

sammanhang, finna lösningar och veta var hjälp finns att få om den behövs. Genom att ta hjälp av 

andra kan högre krav också klaras av.  Meningsfullhet innebär att ha motivationen att anta utmaningar 

och engagera sig, att känna att det är lönt att engagera sig, för att sedan kunna känna en personlig 

tillfredställelse (Antonovsky, 2005). Motivation handlar om ”hur känslor, tankar och förnuft flätas 

ihop och ger färg och glöd åt våra handlingar. Motivation definieras gärna som det som orsakar 

aktivitet hos individen, det som håller denna aktivitet vid liv och det som ger den mål och mening. 

Motivation är det centrala när det gäller att förstå mänskligt beteende” (Imsen, 2006 s271). 

 

Relationellt perspektiv: inkludering, delaktighet, samspel, samverkan, bemötande  

Ett relationellt perspektiv är nära knutet till en demokratisk tanke om alla individers möjlighet att 

påverka sin situation och möjligheten att vara en del av en större helhet, att vara inkluderad (Persson, 

2007; Gadler, 2011;  Nordevall, 2011; Aspelin, 2010, 2013). Att individen känner sig delaktig i det 

som sker påverkar också känslan av hanterbarhet. Delaktighet kan enligt ICF (internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) definieras som ”en persons 

engagemang i en livssituation” (Jakobsson & Lundgren, 2013 s46). I ett specialpedagogiskt 

sammanhang är begreppet delaktighet centralt för att förstå inkludering respektive exkludering 

(Persson, 2007; Ahlberg, 2011; Jakobsson & Lundgren, 2013).  Delaktighet formas i samspel mellan 

människor men att samspela med andra behöver inte automatiskt innebära delaktighet (Nordevall, 

2011). Samspel är den process där grupper eller individer genom sitt handlande ömsesidigt påverkar 
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varandra (www.ne.se). Begreppet samverkan kan definieras som att olika professioner tillsammans 

agerar med målinriktade handlingar för en klar målgrupp, utifrån ett definierat problem och i ett klart 

syfte (Jakobsson & Lundgren, 2013).  Studien har också inspirerats av Aspelin (2010; 2013) 

relationella pedagogiska perspektiv vilket visar hur mötet och bemötandet i människors samspel 

påverkar individens känsla av sammanhang. Med möte menas att individerna ser varandra som 

likvärdiga medmänniskor, lyssnar till varandras uppfattningar och förväntningar och försöker 

föreställa sig varandras totala situation. Individers förmåga att samspela och samverka är avgörande 

för att goda relationer skapas och kommunikation fungerar (Imsen, 2006). Bemötande ”står vanligen 

för de uttryck en persons förhållningssätt tar sig i det direkta mötet mellan människor i form av 

kommunikation och samspel” (Jakobsson & Lundgren, 2013, s22).  

 

Stöd, särskilt stöd, assistans, avvikande, marginaliserad och funktionsnedsättning 

Med särskilt stöd avses i studien det stöd som inte ges av ordinarie lärare, till exempel stöd av 

elevassistent. Alla elever erbjuds inte särskilt stöd varför de elever som får särskilt stöd kan anses vara 

avvikande i förhållande till det normala stödbehov som alla någon gång och i någon situation kan 

behöva (Skolverket, 2010a). Att vara marginaliserad innebär att inte själv kunna hantera sin situation 

eller förändra den till det bättre (Olin, 2010). Andelen elever som anses vara i behov av särskilt stöd 

har ökat, bland annat därför att andelen elever med medicinska diagnoser, till exempel en 

funktionsnedsättning, har ökat (Skolverket, 2010a). En funktionsnedsättning är ”en nedsättning av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En person som har en funktionsnedsättning av 

något slag ses inte som funktionshindrad innan det faktiskt uppstår ett hinder” (Ojala & von 

Zweigberk, 2011), vilket är ett relationellt sätt att se på stödbehov.  I studien används begreppen stöd, 

assistans och hjälp synonymt. De elever som intervjuats använder ordet assistent. De assistenter som 

intervjuats kallar sig elevassistent eller coach. I litteraturen förekommer även elevhandledare och 

resursperson. I studien används omväxlande assistent och elevassistent. 

 

2.2 Styrdokument 

 

Internationella överenskommelser och nationell lagstiftning styr den svenska skolan. Ramarna för 

gymnasieskolan anges i skollagen, gymnasieförordningen, läroplan, ämnesplaner och kursplaner. 

Skollagens portalparagrafer, paragraf fyra och fem i skollagens första kapitel, anger syftet med all 

utbildning och pekar på färdriktning och tolkning av lagen. Texten i kapitel 1 innehåller alltså dels vad 

skolan ska ge men även hur målen ska nås (Johnsson, 2013). För gymnasieskolan formuleras i 

skollagen och läroplanen följande: 

 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar 

social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna sig kunskaper. (SFS 2010:800 15 kap 2§) 

 

Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet. … Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i 

handling och att lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och 

ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. (SKOLFS 2011:144 s7) 
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Skolans uppgift är enligt skollagen också att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elevers lärande 

och utveckling. Skolan ska nå målet genom att sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

förutsättningar och ta hänsyn till olika individers behov (SFS 2010:800; Johnsson, 2013; Nilholm & 

Göransson, 2013). Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

den demokratiska grund och de värderingar som det svenska samhället bygger på. Eleverna ska känna 

gemenskap, bemöta och bemötas på ett respektfullt sätt, känna trygghet och studiero (SFS 2010:800; 

SFS 2010:2039; SKOLFS 2011:144).  

Skolan ska arbeta för att alla elever har en positiv syn på sig själva och sin förmåga.  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och 

kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särkskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning. (SKOLFS 2011:144 s6) 

Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för personlig 

utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till lärande och att återskapa en 

sådan inställning hos elever med negativa skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig 

själva och framtiden. (SKOLFS 2011:144 s8) 

Sverige har förbundit sig att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter (www.riksdagen.se). 

Den ger en universell definition om vad som borde gälla för alla världens barn. Barn får inte 

diskrimineras och har rätt att vara självständiga. Vikten av att barnets eget perspektiv lyfts fram genom 

att varje barns åsikt, i förhållande till ålder och mognad, ska höras och beaktas i de frågor som rör 

barnet sammanfaller med skollagens definition att: 

 

…elevperspektivet är en av de värdegrunder som håller samman skolans verksamhet. I all 

utbildning och annan verksamhet enligt skollagen (2010:800) som rör barn ska barnets bästa vara 

utgångspunkten. (Johnsson, 2013 s13)  

 

Vuxna måste inta ett barnperspektiv och sätta sig in i barnets situation, för att kunna besluta om 

barnets bästa (SFS 2010:800; www.unicef.se/barnkonventionen). I Salamancadeklarationen från 1994 

bekräftas varje människas rätt till undervisning, som fastställts i FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna, men nu oberoende av individuella olikheter. Alla elever har rätt att få en likvärdig 

skolgång och vara inkluderade i samma helhet (Svenska Unescorådet, 2006).  

 

Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Arbetet att främja 

likabehandling utgår från skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar. Enligt 

diskrimineringslagen och skollagen ska alla skolor upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot 

kränkande behandling (SFS 2008:567; SFS 2010:800).  
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2.3 Gymnasieskolans uppdrag  

 

Gymnasieskolan tar idag emot nästan alla ungdomar (Skolverket 2010a, Möllås, 2009) men den 

demokratiska tanken att alla medborgare ska få möjlighet till utbildning härrör från 1800-talet 

(Hartman, 2005; Groth, 2007; Gadler, 2011; Nilholm & Göransson, 2013). Hur skolan och den högre 

utbildningen utformats har betydelse för hur skolsituationen ser ut idag då alla ungdomar förväntas 

fullfölja sina studier och nå behörighet till högskola eller universitet (Skolverket 2010a).  

 

2.3.1 Historik  

 

Gymnasieskolan med sin historik av högre utbildning kan följas ända tillbaka till medeltiden, då med 

en tradition av yrkesförberedelse för präster och andra högre ämbeten. På 1800-talet skedde större 

förändringar och anpassningar till samhällets krav. Frågan om hur skolan skulle kunna tillgodose alla 

elevers behov hade väckts (Hartman, 2005; Groth, 2007; Gadler, 2011, Nilholm, 2012). Olika 

skolnivåer sammanfördes till ett läroverk. Individuell studiegång där olika studienivåer tidigare funnits 

i samma klass ersattes nu av sammanhållna klasser. Från 1864 kunde elever avlägga ett slutprov, en 

studentexamen, som kunde användas för att söka vidare till universitet. Gymnasisterna, ett fåtal av 

landets ungdomar, vann en hög social status. 1842 och vidare in på 1900-talet kom slutligen reformer 

som innebar att alla barn var välkomna att börja skolan; folkskolan kom till (Hartman, 2005). På 

läroverkens mellannivå uppkom istället parallella system med olika innehåll som till exempel 

yrkesskolor, flickskolor och kommunala mellanskolor. Dessa fick ta emot allt större barnkullar från 

andra världskrigets slut (Hartman, 2005). Andréasson & Asplund Carlsson (2009) och Nilholm (2012) 

poängterar att skolan under hela 1900-talet skilt på avvikande och normala barn och att en strävan 

fanns att skapa homogena grupper. Särskiljandet definierades utifrån fyra kriterier: sjuka och 

funktionshindrade barn, stökiga och bråkiga barn, barn som inte klarade skolans mål och slutligen 

mobbade barn. 1962 blev alla barn och ungdomar skolpliktiga från 7 år vilket innebar att flickor och 

pojkar undervisades tillsammans men också att elever med funktionsnedsättning fick lämna hemmet 

och bo på skolor avsedda för dem (Gadler 2011).  

1968 sammanfördes de skilda systemen för högre studier till en gymnasieskola och 1969 hade också 

grundskolereformen genomförts. Debatten om hur skolan skulle organiseras, om akademiker och 

yrkesinriktade ungdomar skulle kunna studera tillsammans levde vidare (Hartman, 2005). Nilholm & 

Göransson (2013) beskriver att kravet på att elever skulle erbjudas kompensation formulerades på 60-

talet. Det gällde för de elever som klarade sig sämre eller där hemmet uppvisade brister. Samtidigt 

debatterades rätten att få delta i en gemenskap vilket istället skulle innebära frånvaro av särlösningar; 

inga specialskolor för speciella elevgrupper. På 80-talet inriktades diskussionen på integration 

(Nilholm, 2012; Nilholm & Göransson, 2013). Flickor, arbetarbarn och invandrarbarn har under 

skolans historia haft tillgång till utbildning i mindre utsträckning, inte känt sig hemma i skolan och 

också presterat lägre resultat vilket varit utgångspunkter för debatten om likvärdiga möjligheter 

(Hartman, 2005). 

1984 och därefter 1991 lade regeringen fram propositioner med målet att skapa en skola som skulle 

kunna passa alla slags studenter (Hartman, 2005). Från 1991 innebar det att gymnasiets olika 

kurssystem fick gemensamma kärnämnes- och karaktärsämneskurser och att alla program blev treåriga 

och skulle ge högskolebehörighet. Det infördes tre olika typer av program: nationella, 

specialutformade och ett individuellt program.  1998 infördes behörighetskrav till gymnasiets 
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nationella program (Hultqvist, 2001). Under 2008 presenterades det första förslaget till den förändring 

som kom att bli formen för dagens gymnasieskola (Skolverket 2010b). 

 

2.3.2 Lgy 2011: högre kvalitet och ökad måluppfyllelse 

 

En ny gymnasieskola med ny läroplan och skollag, med syftet att förbättra elevernas kunskaper, öka 

måluppfyllelse och kvalitet, genomfördes hösten 2011. Bakgrunden var behovet av en större 

likvärdighet av utbildningarna över landet, tydligare struktur och att alltför många elever avslutade 

gymnasiet utan att nå målen (Skolverket, 2010b). Skollagen betonar sambandet mellan hälsa och 

lärande. Alla skolor ska erbjuda eleverna elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. 

Elevhälsan
2
 ska främst arbeta förebyggande för hälsa genom att bidra till att skapa miljöer som främjar 

elevernas lärande för att elevens utveckling mot utbildningens mål ska tillgodoses (SFS 2010:800).   

2011 års gymnasiereform har inneburit stora förändringar. Skollagen är anpassad efter en målstyrd 

skola.  Behörighetskraven till gymnasieskolan har ökat. Det krävs godkända betyg i åtta respektive 

tolv ämnen från grundskolan. Skillnaden mellan yrkes- och högskoleförberedande program har ökat. 

Yrkesexamen och högskoleförberedande examen ger behörighet till yrkeshögskola respektive 

högskola/universitet. En lärlingsutbildning som alternativ till yrkesprogram har införts. Fem 

introduktionsprogram har ersatt det individuella programmet vilka ska stötta obehöriga elever att 

komma vidare till nationella program, arbetslivet eller annan utbildning. Några introduktionsprogram 

ges integrerade i de nationella programmen (SKOLFS 2011:144; Skolverket, 2010b). En ny 

gymnasiesärskola utreds (Skolverket, 2010b). 

 

2.3.3 Från en skola för alla till en inkluderande skola 

 

Begreppet en skola för alla hänger ihop med tankar kring inkludering och särskilt stöd och hur detta 

stöd ska ges (Skolverket, 2005).  Om begreppet ”en skola för alla” betyder alla barn i Sverige innebär 

detta att ingen kan räknas bort när det gäller att erbjudas utbildning menar Gadler (2011). Integration 

och inkludering är konsekvenser av en demokratisk människosyn som ser människors olikheter som 

en tillgång i en gemenskap (Gadler, 2011; Nilholm, 2012).  

Dagens gymnasieskola är frivillig men 99 % av alla ungdomar i Sverige påbörjar gymnasiet (Möllås, 

2009).  Det betyder att gymnasieskolan behöver ha en beredskap att ta emot elever som kanske 

tidigare valde andra vägar menar Isaksson (2009) och Nordevall (2011). Skolan ska inrikta sina 

insatser på att stödja eleven att känna motivation och lust, arbeta för goda relationer och lärares aktiva 

kunskapande tillsammans med sina elever (Skolverket, 2008a; Hattie, 2009; Nilholm & Göransson, 

2013; Nilsson, 2013) vilka är delar i en hälsofrämjande skolutveckling som inriktas både mot 

kunskapsmål och sociala mål (Nilsson, 2013; Socialstyrelsen, 2014).  

 

  

                                                      
2
 Elevhälsan: medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. (SFS 2010:800 2 kap. 25-28 §§)  
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Kunskapsmål och inkludering 

De frivilliga skolformernas främsta uppdrag är kunskapsuppdraget (Nilholm, 2012). I läroplanen för 

gymnasieskolan betonas: 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och att skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. (SKOLFS 2011:144 s6)  

 

Dessutom ska gymnasiets programmål och kursplanemål vara styrande för vad eleverna ska lära sig 

(SKOLFS 2011:144). I skollagens mål och riktlinjer kan enligt Nilholm (2012) förutom 

kunskapsuppdraget följande tre uppdrag lyftas fram: fostran till demokratiska medborgare, alla barns 

rätt att lära oavsett olikheter samt utvecklandet av personliga egenskaper. 2001 fanns 40% av eleverna 

med funktionshinder inom autismspektrumtillstånd på gymnasiet individuella program och hade alltså 

inte nått målen för behörighet till gymnasiet (Skolverket, 2001). 

 

Många menar att rätten till inkludering och delaktighet är ett överordnat mål, men dessa begrepp 

återfinns inte i de nationella styrdokumenten (Nilholm, 2012; Nilholm & Göransson, 2013). Nilholm 

& Göransson (2013) påpekar att begreppet däremot används i de internationella konventioner Sverige 

som land är förpliktigat att följa. Intentionerna i vad inkludering innebär framgår tydligt i dessa 

styrdokument menar de.  

 

Först handlade det om rätt till utbildning, sedan om rätt till samma utbildning och nu handlar det 

också om rätten att få ut något av utbildningen. (Nilholm & Göransson, 2013 s21)  

 

Begreppet inkludering introducerades för att markera skillnaden i att inte längre integrera en individ i 

ett sammanhang och få denna att passa in utan att istället arbeta med processen att anpassa 

omgivningen utifrån individens behov. Att fysiskt placera individer i samma klassrum kan benämnas 

integrering men inte inkludering (Skolverket, 2006; Nilhom & Göransson, 2013). 

Inkluderingsbegreppet markerar en systemförändring från det statiska kompensatoriska synsättet till en 

hela tiden pågående förändring (Nilholm, 2006; Persson, 2007). Nilholm (2012) hänvisar till Haug 

(1998) för en tydlig beskrivning av inkludering i svensk skola: 

Inkludering innebär att undervisning ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som 

elev, att social träning och utveckling av gemenskapen är viktiga och att barn inte ska 

stigmatiseras eller stötas ut… prestationer måste underordnas elevens rätt till delaktighet i 

undervisningen. (Nilholm, 2012 s36) 

 

En elev som känner sig inkluderad är socialt delaktig och tar del i själva kunskapandet 

(gemenskapsorienterat synsätt), trivs i skolan, har goda sociala relationer och når målen 

(individorienterat synsätt) förutom att vara fysiskt på samma plats som andra (placeringsorienterat 

synsätt) menar Nilholm & Göransson (2013). Vidare skriver de att tolkningar av innebörden i 

begreppet inkludering många gånger får effekten att undvika särlösningar utanför det vanliga 

klassrummet men de vill föra fram att det handlar om det bredare uppdraget att ge alla elever en bra 

skolsituation. Inkludering betyder för många att skolor och klasser ska erbjuda en gemenskap men 

författarna lyfter fram att forskare inte är överens om hur denna gemenskap behöver utformas för att 

gynna varje elev.  
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En hel del forskning och erfarenhet indikerar också att det för eleverna är mer avgörande hur lärare 

och klasser fungerar än hur skolan är organiserad på mer övergripande nivåer. (Nilholm & 

Göransson, 2013 s15)  

 

Nilholm (2012) betonar att målet inkludering i högre grad måste ses som ett mål för helheten, för 

skolans hela verksamhet, och inte för den individuelle eleven. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag 

att underlätta för elever som har sämre förutsättningar att klara sina studier. Skollagen pekar på detta 

och ansvaret ligger hos skolan att fördela resurser, organisera och välja metoder och arbetssätt som på 

olika sätt kan anpassa verksamheten efter elevers skilda förutsättningar och behov (SFS 2010:800; 

Gadler, 2011; Nilholm, 2012; Johnsson, 2013, Nilholm & Göransson, 2013). 

 

Delaktighet och medbestämmande 

Verksamheten inom skolan är till för barnen och ungdomarna. Eleverna ska vara medaktörer i 

verksamheten och också stimuleras att ta en aktiv del i arbetet. Elever som nått de högre årskurserna 

har ett större handlingsutrymme och har rätt att föra sin talan i ärenden som rör dem själva (SFS 

2010:800; Appelberg & Carlsson, 2011; Nordevall, 2011). Eleven ska få känna gemenskap och skolan 

ska erbjuda arbetsformer där elever involveras med varandra så att de känner en tillhörighetskänsla till 

ett vi, med en klass, i den mån de önskar vara socialt delaktiga (Nilholm & Göransson, 2013). När 

eleverna blivit myndiga förväntas de ta ett fullt eget ansvar för sin utbildning men i samarbete med 

skolan. Rektor har ansvar för att organisationen är anpassad efter detta (Appelberg & Carlsson, 2011). 

Elevens eget ansvarstagande är centralt i gymnasieskolans läroplan vilken beskriver skolans 

skyldighet att klargöra:  

 

…utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna 

har…demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja att ta ansvar för sina 

studieresultat. (SKOLFS 2011:144 s6)  

Brister i måluppfyllelsen 

Nilholm (2012) lyfter fram Dewey (1997) kritik av en målstyrd skola. Frågan är hur en inkluderande 

verksamhet kan förenas med individuella, förutbestämda mål, som det är uppenbart att alla elever inte 

kan nå under samma tidsperiod. Skolverket (2010a) framhåller att alltför många elever på gymnasiet 

idag inte når målen. Studieavbrott har, också historiskt sett, varit ett stort problem för den högre 

utbildningen. Ungdomar blev utkuggade, behövde börja arbeta för att försörja familjen, eller kände sig 

inte välkomna av sociala skäl, något som diskuterats alltför lite (Hartman, 2005). Olika former av 

segregering har skett och sker fortfarande. En av anledningarna har varit den i förväg bestämda 

inlärningstakten. De elever som inte hängde med kunde inte vara kvar i den ordinarie gruppen. Stora 

klasser och svårigheter för läraren att differentiera undervisningen existerar än idag (Groth, 2007; 

Nilholm, 2012). Skoltrötthet är ett av de vanligaste skälen till att elever avbryter sina studier och 

Skolverket poängterar att det finns ett samband mellan elevers skoltrötthet och hur skolan utformar sin 

verksamhet (Skolverket, 2010a).  

Oavsett var orsakerna till bristande motivation står att finna, har dock skolan, enligt läroplanen, 

ansvar för att försöka skapa en positiv inställning till lärande hos eleverna. (Skolverket, 2010a) 
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2.4 Särskilt stöd  

 

Den forskning som finns om specialpedagogik och särskilt stöd har till stor del inriktats mot 

grundskola och särskola. Forskning om särskilt stöd på gymnasiet har främst kartlagt det tidigare 

individuella programmet. Skolverkets rapporter om gymnasieelevers studieresultat och 

gymnasieskolors arbete med särskilt stöd visar att gymnasieskolorna är bra på att uppmärksamma 

stödbehovet medan utredning, åtgärder och utvärdering uppvisar brister (Skolinspektionen, 2009; 

Skolverket 2001, 2010a).  

 

2.4.1 Vad är särskilt stöd? 

 

Stöd eller särskilt stöd? 

En klar formulering av vad som definieras som stöd respektive särskilt stöd saknas i skolans 

styrdokument (Skolverket, 2005; Gadler, 2011; Nilholm, 2012). Begreppet barn med särskilda behov 

fanns för första gången med i Barnstugeutredningen från 1968. De barn som då räknades till denna 

grupp hade psykiska, emotionella, sociala eller språkliga svårigheter men det var också barn med 

fysiska funktionsnedsättningar. Socialstyrelsen förändrade 1991 begreppet från barn med behov av 

särskilt stöd till barn i behov av särskilt stöd vilket också fick genomslag i skolans styrdokument. Från 

1990-talet har skolans särskilda ansvar för elever som har svårigheter att nå målen för sina studier 

betonats och ansvaret har skrivits in i skollagen (Skolverket, 2005).  

Alla elever behöver pedagogiskt stöd att klara sina studier och ska ges stöd och stimulans (SFS 

2010:800; Skolverket, 2010a; SKOLFS 2011:144).  Skollagens första kapitel anger: 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (SFS 2010:800 1 kap 4§) 

 

En stödjande skolmiljö består enligt Skolverket (2001) av: 

 

En engagerad lärare som stöttar eleven, ett positivt samarbete med hemmet, en struktur för 

kunskapsöverföring och samarbete inom skolan, bra klassrumsklimat, en insiktsfull arbetsledare 

och nödvändiga resurser är viktiga faktorer för alla elever. För elever i behov av stöd kan det vara 

helt avgörande. (Skolverket, 2001 s38) 

 

Om en elev behöver ytterligare stöd eller annat stöd än ”ledning och stimulans” (SFS 2010:800 3 kap 

3§) kan detta benämnas särskilt stöd (Svensk Facklitteratur, 2012). Skollagen (SFS 2010:800) anger 

att särskilda stödinsatser ska utformas på de sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska 

kunna ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Johnsson (2013) skriver att insatser 

är ”…stödåtgärder som skolan kan eller ska erbjuda” (Johnsson, 2013 s14).  
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Idag finns i den svenska skolan en blandning av olika särlösningar, särskilda undervisningsgrupper 

och stöd i anslutning till den ordinarie undervisningen (Skolverket 2005, Nilholm & Göransson, 

2013). Enskilt stöd eller särskild undervisningsgrupp är begrepp som finns på grundskolan men inte 

inom gymnasieskolan (SFS 2010:800). 

  

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. (SFS 

2010:800 3 kap 7§)  

I gymnasieförordningen beskrivs skolans särskilda stödåtgärder, det vill säga vilka anpassningar 

skolan kan göra av elevers gymnasieprogram. Rektor kan besluta att en elev får gå om en kurs, få ett 

individuellt anpassat program eller ett reducerat program. Det sistnämnda innebär att eleven befrias 

från undervisning i en eller flera kurser. Huvudmannen, kommunen, kan besluta att elever med ett 

reducerat program kan få förlängd undervisning vilket innebär att den sammanlagda gymnasietiden 

blir längre än tre år (SFS 2010:2039). Skollagen anger att elevens hemkommun ska betala ett 

tilläggsbelopp till skolan för elever som har ett omfattande stödbehov. Men, kommunen är inte tvingad 

att göra detta om det skulle innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen (SFS 

2010:800 kap 16 54§, 17 34§).  I gymnasieförordningen preciseras att tilläggsbeloppet är avsett för 

”…ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som inte 

har anknytning till den vanliga undervisningen” (SFS 2010:2039 14 kap 7§).  

 

Idag kan varje skola själv sägas definiera vad som är särskilt stöd och vilka som är i behov av detta 

stöd. Samma stöd kan definieras som särskilt på en skola och vara del av den ordinarie undervisningen 

på en annan. Klassens storlek och lärarens arbetsbörda är faktorer som kan påverka synen på vad som 

är särskilt stöd (Isaksson, 2009). Läraren ska ”…stimlera, handleda och stödja eleven och ge särskilt 

stöd till elever i svårigheter…” (SKOLFS 2011:144 s10) och ”…uppmärksamma tecken på att en elev 

kan vara i behov av annat stöd än vad som kan ges i det dagliga arbetet” (SKOLFS 2013:8 2§). Alla 

som arbetar i skolan har tillsammans ansvar för att uppmärksamma och stödja elever i behov av 

särskilt stöd.   

 

Antalet ungdomar som får särskilt stöd har ökat på senare år eftersom allt fler går vidare till gymnasiet 

(Möllås, 2009). Den medicinska diskursen har fått allt större betydelse för om och vilka stödåtgärder 

skolan använder. Från början av 2000-talet har elever i behov av särskilt stöd kommit att inkludera allt 

fler elever med neuropsykiatriska funktionshinder (Isaksson, 2009). Hjörne & Säljö (2013) har i 

granskning av elevhälsans arbete uppmärksammat att den gemensamma nämnaren för de elever som 

diskuteras på elevhälsoteamens möten inte är inlärningssvårigheter utan svårigheter att anpassa sig till 

situationer i ett klassrum. 

Elever som inte kan leva upp till förväntningarna marginaliseras och placeras i andra miljöer med 

andra förväntningar. Orsakerna till att de marginaliseras är olika, men den gemensamma nämnaren 

är att de inte klarar kraven i ett ”vanligt” klassrum. (Hjörne & Säljö, 2013 s184). 

Juul & Jensen (2003) beskriver på ett liknande sätt att barn med särskilda behov framförallt har behov 

av ett ”…allmänt stöd som siktar på att stödja och bekräfta deras personliga integritet och 

ansvarstagande” (Juul & Jensen, 2003 s86).  
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Särskilt stöd kräver åtgärdsprogram 

Om en elev uppmärksammas ha svårigheter att nå kunskapskraven men också om eleven 

uppmärksammas ha andra svårigheter än svårigheter i skolarbetet ska detta anmälas till rektor som ska 

se till att svårigheterna utreds skyndsamt. Även eleven själv eller elevens vårdnadshavare har rätt att 

föra fram önskemål om att svårigheter utreds (SFS 2010:800). Vid behov av särskilt stöd ska 

elevhälsan kontaktas, om det inte är uppenbart att det inte behövs, och det särskilda stödet ska 

dokumenteras i ett åtgärdsprogram (SFS 2010:800). Begreppet åtgärdsprogram myntades redan 1974 i 

utredningen om skolans inre arbete. Från 1995 har grundskolan haft skyldighet att upprätta 

åtgärdsprogram medan gymnasieskolan fick det först 2001 (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). I 

Skolverkets Allmänna råd om åtgärdsprogram (2008b) ses arbetet som en process från att skolan 

uppmärksammar, utreder, utarbetar och genomför åtgärder till att åtgärderna utvärderas och följs upp. 

”Skolan skapar en miljö där samtliga elever inkluderas så långt som möjligt och att undervisningen 

anpassas till elevernas förutsättningar och behov.” (Skolverket, 2008b s8). Beslutet om att ett 

åtgärdsprogram ska upprättas eller inte kan överklagas av elev och/eller vårdnadshavare till 

skolväsendets överklagandenämnd. När det gäller särskilt stöd och mer omfattande åtgärder krävs 

också att vårdnadshavaren medverkar (SFS 2010:800).  

 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

(SFS 2010:800 3 kap 9§)  

 

För att skolenheten ska kunna leva upp till sitt åtagande kring särskilt stöd bör huvudmannen och 

rektor se till att resurserna är tillräckliga för att tillgodose elevernas behov. Det behövs rutiner för att 

arbetet kring kartläggning, bedömning och åtgärdsprogram ska fungera väl. Åtgärderna ska utformas 

konkret och vara möjliga att utvärdera. Rektor ansvarar för att: 

…ett beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång inte 

omfattar fler ämnen eller längre tidsperiod än nödvändigt. (SKOLFS 2013:8 4§)  

Den som är ansvarig för åtgärdsprogrammet bör se till att alla berörda informeras och att arbetet 

kontinuerligt följs upp, också tillsammans med elev och vårdnadshavare, för att se om målen behöver 

förändras eller är uppnådda (SKOLFS 2013:8). 

 

2.4.2 Perspektiv på svårigheter 

 

Styrkor och svårigheter 

Demokratisyn, kunskapssyn och människosyn påverkar varför elever bedöms vara i behov av särskilt 

stöd (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Rosenqvist, 2013). Demokrati, medbestämmande 

och ett relationellt perspektiv är framskrivet i skollag och läroplan. Relationen mellan individ och 

miljö betonas och det är miljön som ska anpassas efter eleven och inte tvärt om menar Gadler (2011). 
Samtidigt är det eleven som ska nå målen vilket kan ses som stöd för en individualistisk syn menar 

Isaksson (2009).  
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Hjörne & Säljö (2013) har granskat elevhälsans arbete och studerat hur skolor bemöter och stöttar barn 

som hamnar i svårigheter. De konstaterar:  

…barn som inte passar in har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det ligger i sakens natur. 

Det kommer alltid att finnas barn som utan större svårigheter identifierar sig med elevrollen, som 

förstår de institutionella förväntningarna och som har tillräckliga förutsättningar i övrigt för att 

anpassa sig. Likväl kommer det alltid att finnas de som har svårigheter i något avseende.  Och 

däremellan kommer det att finnas många barn, kanske de flesta som någon gång hamnar i 

svårigheter i sin skolgång; detta är inget orimligt antagande mot bakgrund av den långa tid unga 

numera är elever. (Hjörne & Säljö, 2013 s184) 

Skolverket (2001) hänvisar till Hallerst (1995): 

 

I studier som studerat orsakerna till att vissa elever klarar sig bättre i skolan än andra brukar 

faktorer som social bakgrund (mätt genom exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå), bostadsort, 

utländsk härkomst, visa sig vara av betydelse. (Skolverket, 2001 s17) 

 

Elever med funktionshinder påverkas förutom av ovanstående också av sitt funktionshinder 

(Skolverket, 2001). Skolverket (2001, 2008a) poängterar att de kan ha särskilda svårigheter som det är 

viktigt att ta hänsyn till men att det är extra betydelsefullt att se också till miljön och inte enbart till 

elevens bristande förmågor. Skolverket (2001) skriver vidare att lärare på gymnasiet i högre grad 

pekade på elevernas brist på motivation än på deras bristande kapacitet i förhållande till målen som 

orsak till svårigheter. Både förmåga och motivation är brister som tilldelas individen. Elevers och 

föräldrars uppfattning var istället en kombination av elevens svårigheter och det stöd eleven fick i 

skolan.  I sin kunskapssammanställning från 2008 skriver Skolverket (2008a) att vid överlämning från 

grundskolan och i identifiering av elever i behov av särskilt stöd är det inte alltid enbart positivt att 

gymnasieskolan får ta del av grundskolans erfarenheter. Det är viktigt att se informationen som en 

möjlig beskrivning och att den kompletteras med elevens egen bild. En annan aspekt att ta hänsyn till 

är att elever i behov av stöd kan fungera bra i en miljö som är känd för dem, där finns en tydlig 

struktur, men när situationen förändras, som till exempel vid övergången grundskola till 

gymnasieskola, ”kan nya eller dittills okända problem dyka upp” (SOU 2010:95 s239).  

I sin avhandling, förmedlar Rosander (2013) ett psykologiskt individuellt perspektiv. Hon beskriver i 

vilken utsträckning personlighetsdrag, inställning till studier och hur individen tar sig an lärande kan 

bidra till goda studieresultat på gymnasiet. Forskare har i århundraden försökt att identifiera och 

beskriva det som går att uppfatta vara skillnad mellan individer, framförallt intelligens och 

personlighet. Personlighet härrör sig från att individer skiljer sig åt eller liknar varandra i hur de 

tänker, känner och agerar. I studien har hänsyn först tagits till hur intelligens påverkar. Resultatet visar 

att personlighetsdrag är stabila och bestående och kan förutspå hur en individ kommer att agera i 

förhållande till sina studier. Hur eleven förstår ett visst ämne har också betydelse för hur lyckade 

studierna blir. Samvetsgrannhet vid 16 års ålder kan förutse hur studierna fungerar vid 19 års ålder och 

för individer med personlighetsdragen samvetsgrann/plikttrogen, utåtriktad/öppen samt 

neurotisk/orolig/känslig ökade studieresultaten. Idag tror man inte längre att personligheten är statisk 

från 30 års ålder utan att den kan utvecklas hela livet. Studier visar att samvetsgrannhet och social 

förmåga ökar medan känslighet minskar med åldern. Unga vuxna i åldern 20-40 år förändras mest. 



22 
 

Kategoriskt och relationellt perspektiv 
 
Ur ett kategoriskt perspektiv är en individ i behov av stöd alltid i behov av stöd men sett ur ett 

relationellt perspektiv kan individer ha olika behov i olika situationer. Intas detta senare synsätt är 

miljön en faktor som kan utgöra ett hinder och frambringa ett stödbehov. Ett relationellt synsätt 

innebär att arbetsformer och arbetssätt i undervisningen har stor betydelse för om en elev har behov av 

särskilt stöd eller inte eftersom det är i mötet mellan elevens förutsättningar och miljön behovet 

uppstår. Trots styrdokumentens intentioner och att forskning visar på vinsterna av ett inkluderande 

tankesätt och arbetssätt handlar specialpedagogiskt stöd alltjämt, i stor utsträckning, om att 

kompensera för vad som anses vara elevens brister (Nilholm, 2006, 2012; Groth, 2007; Persson, 2007; 

Skolverket 2008b; Isaksson, 2009; Skolverket 2010a, Hjörne & Säljö, 2013). Med det individinriktade 

perspektiv försvinner lärmiljön ur fokus vilket innebär att eleven tas ur sin miljö och speciallösningar 

skapas för att eleven ska nå måluppfyllelse menar Isaksson (2009). Fokusering på individen kan göra 

att övergripande strukturer inte uppmärksammas menar Nilholm & Göransson (2013). 

 

Skolor bedömer svårigheter och behov av särskilt stöd, dels utifrån tillgången till resurser och dels 

utifrån normativa bedömningar om vad som anses vara normalt och avvikande utifrån bedömning av 

elevens arbetsförmåga, kunskapsnivå och sociala anpassning. De elever som läraren inte kan eller 

hinner stödja behöver få tillgång till extra resurser utifrån att skolan kan påvisa att eleverna har 

individuella svårigheter. Särskilt stöd kan då ses som ett kompensatoriskt stöd som ska leda till att 

individen får lite extra hjälp och därför kan följa med i den ordinarie undervisingen (Isaksson, 2009). 

Men i vilken grad ska barn och elever bli lika och ges kompensatoriskt stöd? undrar Johansson (2009). 

Nilholm (2012) tolkar skolans kompensatoriska uppdrag i styrdokumenten så att de elever som av 

något skäl behöver särskilt stöd ska göras mer lika de elever som inte ges särskilt stöd.  

 

Hjörne & Säljö (2013) visar i sin studie av elevhälsans arbete att individualiserande förklaringar, ett 

kategoriskt perspektiv, är dominerande även här. Studien bekräftar också en ökning av diagnoser och 

att dessa som förklaring till skolsvårigheter ger skolor extra resurser. Guvå (2014) har också studerat 

elevhälsan och beskriver att elevhälsans professioner eftersträvar att synen på elevens svårigheter ska 

utgå från ett salutogent och relationellt perspektiv. I praktiken är det dock inte alltid så men 

ambitionen finns.  

 

Imsen (2006) skriver att motiven till ett individinriktat perspektiv kan vara flera, till exempel att ”man 

vill försäkra sig om att ingen elev blir ställd inför krav den inte kan orka med” (Imsen, 2006 s19) 

medan Persson (2007) framför kritik mot kompensatoriska lösningar över huvud taget och menar att 

dessa leder till stigmatisering och särbehandling. Persson (2007), med många flera, lyfter fram att 

elever i särskilda undervisningsgrupper tenderar att ha en lägre självbild än andra grupper och 

utvecklar en identitet av att vara utanför. Specialpedagogik och särskilt stöd kan sägas bidra till en 

negativ självbild eftersom det sammankopplas med skolmisslyckande. Skolverket (2008a) ifrågasätter 

gymnasieskolans likvärdighet utifrån föreställningen att varje enskild elev ska kompenseras utifrån 

behov och förutsättningar men skriver samtidigt att om elevens behov är utgångspunkten är stödet 

positivt för resultatet.  
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Skolverket framhåller också innehållet i studien Gymnasieskola för alla… andra från 1998 som 

riktigt:  

 

Det är dock inte stödinsatserna i sig som fungerar marginaliserande, utan det är att elevers behov 

ses som just särskilda och att svårigheterna ofta antas höra samman med elevers personliga 

egenskaper. Ett alternativt synsätt till att betrakta elevers behov som särskilda, är att se 

anpassningen av verksamheten till elevers olika behov och förutsättningar som självklar (som det 

normala), inte som något speciellt. (Skolverket, 2008a s30) 

Detta visar även Groth (2007) studie av en liten grupp elever och deras speciallärare i åk 9. Groth delar 

in specialpedagogisk verksamhet, när det gäller planering och åtgärder för elever i behov av särskilt 

stöd, genom begreppen segregering, integrering och inkludering. Med segregering menas att eleven 

skiljs från sin ordinarie grupp, integrering att eleven tillhör en grupp men också får stöd utanför denna 

och inkludering att eleven får stöd i sin ordinarie klass. Studien visar att specialpedagogisk verksamhet 

i sig inte är marginaliserande även om det innebär delning i grupper. För att motverka måste 

relationerna till kamratgrupp och lärare stärkas. Detta har visat sig viktigare än hur särskilt stöd 

organiseras, eftersom specialpedagogiskt stöd alltid har som mål att bygga upp elevers självförtroende 

och att de ska få en positivare bild av skola och studier skriver Groth. Han hänvisar till att vissa studier 

lyfter fram att inkludering behöver ske på organisationsnivå medan andra lyfter fram grupp- och 

individnivå där relation, möte och bemötande är avgörande. Känslan av avvikelse är kontextbunden 

och skjuts i en riktning av acceptans med grund i social interaktion. Mycket kan åstadkommas i 

befintliga strukturer med hjälp av medvetenhet i agerande och hänsyn till upplevelser av normalitet 

och avvikelse menar också Isaksson (2009).  

 

2.4.3 Elevhälsa  

 

Stöd och förebyggande arbete 

Nilholm (2012) beskriver betydelsen av ett förebyggande och proaktivt arbete för att hindra att 

svårigheter uppstår till skillnad från ett reaktivt arbete då problemen redan uppkommit. Arbetet att 

förhindra svårigheter menar han involverar alla i skolan och en bred definition av förebyggande arbete 

kan vara att all verksamhet i skolan är förebyggande. Läroplanen för gymnasieskolan anger att 

undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SOKLFS 2011:144). Ett 

förebyggande arbete anser Nilholm är att undervisningen håller en hög kvalité och att skolan stödjer 

elever som riskerar att få svårigheter på ett sätt som inte är utpekande med utgångspunkten att 

individer i huvudsak är lika, inte olika. Ett annat sätt att förebygga är att uppmärksamma svårigheter 

och att sedan åtgärda dessa för att förhindra att problemen blir ännu större. Socialstyrelsen (2014) 

skriver att skolan alltid måste arbeta med att anpassa den pedagogiska verksamheten efter elevens 

behov och inte vänta med att sätta in stöd till en utredning är klar.   

 

Hjörne & Säljö (2013) menar att elever alltid kommer att behöva anpassa sig till olika slags 

svårigheter som pedagogiska metoder innebär. Därför är stöd till elever och kontinuerlig utveckling av 

arbetsformer avgörande. Det är läraren i klassrummet som har störst betydelse för elevens lärande och 

det är framförallt pedagoger och personal som kan skapa goda relationer, medkänsla och respekt för 

eleverna som utpekas, i både svensk och internationell forskning, som en framgångsfaktor tillsammans 

med samspelet i klassrummet. (Hugo, 2007; Hattie, 2009; Möllås, 2009; Aspelin 2010; Skolverket 
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2010a; Nordevall, 2011). Ett viktigt redskap i relationen är dialogen. Dysthe (2003)  sammanfattar att 

dialog handlar om:  

 

… respekten för den andres ord, viljan att lyssna och förstå på den andres premisser och att 

använda den andres ord som tankeredskap men samtidigt behålla respekten för de egna orden. 

(Dysthe, 2003 s 13)  

Många elever uppfattar dock inte att de får delta i dialog om vilka anpassningar som kan passa just 

deras förutsättningar, inte heller att information överlämnas mellan lärarna på ett tillfredställande sätt. 

Eleverna känner att de får skämmas då lärare hela tiden frågar och inte känner till bakgrund och behov 

av hjälpmedel (Skolverket, 2006). För högt ställda mål bidrar till omotiverade elever. Då eleven 

känner att hen inte kan nå målen ger denne hellre upp än misslyckas. Motivation är alltså en avgörande 

faktor för lärande (Skolverket, 2001). Johansson (2009) skriver att höga förväntningar istället kan vara 

ett led i att elever lyckas. Att lyssna på eleven och försöka anpassa efter individen kan motverka 

skolans olika sätt att kontrollera individen, vilket i sin tur påverkar individens känsla av sig själv och 

sin studiesituation. Elever har endast en liten möjlighet att göra motstånd mot det skolan och läraren 

bestämmer. Det är inte lätt varken för elev eller lärare att hitta nya vägar som skulle kunna förebygga 

svårigheter, menar Johansson (2011). 

Mentorsrollen lyfts fram som en viktig funktion för alla elever, i synnerhet elever i behov av stöd i 

skolan. Mentors uppgift är att lära känna eleven och försöka förstå hur denne upplever skolan. 

Mentorn bidrar på så sätt till att eleven känner sig trygg, kan använda sina förmågor och färdigheter 

och får ett ökat självförtroende. Mentorn har ett särskilt ansvar för en grupp elever, överblick över 

deras studier och för fram uppmärksammat stödbehov.  Mentorn/läraren har inte alltid goda 

förutsättningar att skapa en relation till eleven, det kan till exempel bero på hur många lektioner i 

veckan de träffas (SOU 2010:95; Nordevall, 2011). Nordevall (2011) beskriver en studie där lärare 

som avsatte 20 minuter per vecka, för att gå igenom elevens studiesituation, resulterade i att eleven tog 

mer ansvar. Dessutom gav arbetssättet insikt om att det finns en koppling mellan lärarens mentorskap 

och hur den enskilde elevens lärande kan organiseras och stödjas.   

Elevhälsans roll 

Skolan ska ha ett elevhälsoteam. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande för hälsa. Elevhälsan 

ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande och för att elevens utveckling mot 

utbildningens mål tillgodoses. … I elevhälsan ska ingå personal med specialpedagogisk 

kompetens. (SFS 2010:800 kap 2 25§) 

 

Elevhälsans mål är ... att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Elevhälsan 

har därmed en viktig roll i arbetet med stöd och anpassning. (Socialstyrelsen, 2014 s135) 

 

Enligt skollagen ska elevhälsan stödja eleven så att hen når utbildningens mål och är därför nära 

kopplad till skolans uppdrag. Forskning visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan resultat i 

skolan och psykisk hälsa; god hälsa ger lärande och lärande ger hälsa. Det betyder också att det finns 

ett samband mellan svårigheter i skolan och psykisk ohälsa, både i unga år och vidare i vuxenlivet. 

Elever som inte mår bra eller har svårigheter i hemmet får svårare att koncentrera sig. Om eleven 

halkar efter i kunskapsprocessen, eller är borta mycket från skolan, kan det bli svårt att ta igen. 

Skolans uppdrag är att sätta in tidiga insatser som främjar motivation och lärande (SOU 2010:95; 

Nilsson, 2013).  
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För att komplettera det pedagogiska arbetet ska kompetenserna kurator, psykolog, specialpedagog, 

speciallärare, skolsköterka och skolläkare ingå i den samlade elevhälsan (Johnsson, 2013). Hjörne & 

Säljö (2013) menar att här ska professioner med olika kompetens mötas för att diskutera och hitta 

lösningar. Eftersom elevhälsan enligt den nya lagen innehåller elevvård, skolhälsovård och lärande 

tillsammans är det viktigt att klassrumssituationen syns i teamens resonemang. Elevhälsans fokus är 

förebyggande arbete som kan inriktas mot en eller många individer. ”Elevhälsans personal är viktig för 

att dels uppmärksamma elevernas behov, dels lyfta elevernas egna tankar och perspektiv på skolans 

arbets- och lärmiljö.” (Nilsson, 2013 s16). Elevhälsans andra mål är att arbeta för att främja hälsa och 

inte enbart att förhindra ohälsa. För att lyckas med detta krävs ett salutogent synsätt för att undvika att 

fokusera på brister (Nilsson, 2013). Den tredje delen är åtgärdande arbete. Det kan vara ”arbete som 

sker inom ramen för särskilt stöd och åtgärdsprogram” (Socialstyrelsen, 2014 s102).  

Elevhälsans personal kan arbeta med stöd och anpassning på olika sätt. Konkret kan de stötta 

lärarna på individ- grupp- och organisationsnivå. De kan också vara ett stöd i kontakten med 

vårdnadshavare genom handledning till lärarna, ge underlag för arbetet med att utarbeta 

åtgärdsprogram samt skapa förståelse för elever med funktionsnedsättning och på så sätt underlätta 

skolans arbete med att anpassa undervisning och stöd. (Socialstyrelsen, 2014 s135) 

Socialstyrelsen (2014) beskriver vidare att skolan ska kartlägga och bedöma elevers svårigheter men 

också skolsituationen på individ-, grupp och organisationsnivå.  

 

Både kartläggningen och bedömningen ska analysera hur skolan kan utforma och anpassa sin 

verksamhet efter elevens förutsättningar, skolmiljön kring eleven samt undervisningens innehåll 

och metoder. (Socialstyrelsen, 2014 s140) 

 

Specialpedagogen kan ta ett stort ansvar för det särskilt svåra elevvårdsarbetet, skriver Liljegren 

(2000), men det kräver aktiva specialpedagoger tillsammans med en aktiv skolledning som medvetet 

arbetar med möjligheter till samverkan på skolan. Specialpedagogen kan ha en konsultativ roll och 

måste våga agera för att påverka elever, föräldrar och lärare att arbetar med svårigheter i den miljö där 

de uppstår (Liljegren, 2000). Detta sammanfaller med högskoleverkets beskrivning av målet för 

specialpedagogens utbildning och kunskapsområde som dessutom innehåller handledning i 

pedagogiska frågor
3
.   

 

Samverkan 

När pedagogen upptäcker något som denne inte själv kan hantera eller behöver stöd i sitt arbete blir 

elevhälsan inkopplad (SOU 2010:95). 

Ett av syftena med en samlad elevhälsa är … att elevhälsans arbete ska resultera i beslut om 

specialpedagogiska åtgärder för eleven. För att möjliggöra detta måste elevhälsan samverka med 

de lärare som undervisar eleverna. (Socialstyrelsen, 2014 s136) 

När elever uppmärksammas ha behov av särskilt stöd kommer fler aktörer än kursansvarig lärare in i 

bilden. Det är nu det händer att ansvaret för eleven flyttas från läraren, trots att eleven oftast 

fortfarande följer sin kurs och deltar i klassens arbete. Läraren uppfattar kanske att specialpedagogen 

nu ger eleven det stöd denne behöver. När eleven uppmärksammas och situationen lyfts i ett formellt 

sammanhang sprids alltså ansvaret mellan olika aktörer. Risken är stor att åtgärder och uppföljningar 

                                                      
3
 Högskoleverket: Rapport 2012:11 Hämtad från http://www.hsv.se/download/18.8b3a8c21372be32ace80002744/1211R-

specialpedagogexamen-svenska-skolan.pdf 
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tar längre tid än planerat eller helt uteblir, information om eleven kan försvinna eller förvrängas 

(Möllås, 2009) vilket bekräftar Skolverkets (2008a) bild att individualiserad undervisning kan ge en 

avsaknad av ansvar och överblick.  För att skolan ska kunna ge elever en likvärdig utbildning i 

enlighet med styrdokumentens grundläggande värden krävs samverkan, menar också Jakobsson & 

Lundgren (2013). Det är rektors ansvar att se till att samverkan sker inom skolan och med till exempel 

elevens vårdnadshavare (SFS 2010:800; Jakobsson & Lundgren, 2013).  Ett nära samarbete mellan 

lärare, rektor och elevhälsan för att information som gynnar elevernas lärande ska nå den det berör 

lyfts fram av Nilsson (2013). Kunskap om eleverna och skolans förmåga att hantera och kommunicera 

denna är avgörande för elevers möjlighet att nå måluppfyllelse menar Gadler (2011). Guvå (2014) 

förespråkar samverkan mellan olika professioner också för att dessa ska bli samarbetspartners som har 

fokus på elevens lärande och mående. Lärarna ska ha ansvar för det pedagogiska arbetet men kunna 

använda specialpedagogen som handledare vid behov. Hon beskriver att elevhälsan och skolans övriga 

personal inte alltid är överens om vad fokus på elevhälsa innebär. Det upplevs svårt att problematisera 

klassrumssituationen eftersom det istället kan uppfattas som kritik av läraren. Lärarna önskar inte 

alltid handledning utan vill att elevhälsan hjälper barnet. Guvå visar på risken att lärare och elevhälsan 

möts i det invanda – ett problematiserande av eleven. Vikten av att möta varandras kompetens och 

synsätt med respekt lyfts fram för att elevens lärande ska gynnas och inte stranda i konflikter. 

Jakobsson & Lundgren (2013) menar att kända framgångsfaktorer är ett klart uttalat syfte och att alla 

är överens om uppdraget samt, liksom Guvå ovan, att de inblandade respekterar varandras kompetens.  

 

Om en elev har ett stort stödbehov ökar kravet på samverkan mellan skola och hem. Det är viktigt att 

skolan har en öppen dialog med hemmet för att kunna ta del av information som har betydelse för hur 

väl eleven lyckas i skolan (Jakobsson & Lundgren, 2013). Det är viktigt att ta vara på barnets och 

familjens intressen och se situationer ur många perspektiv (Skolverket, 2008b). ”Begreppet 

barnperspektiv innebär således att den vuxne uppmärksammar barnets erfarenheter, upplevelser, 

uppfattningar och handlingar” (Nilsson, 2013 s16). Barnets perspektiv utgör däremot barnets egna 

erfarenheter, tankar och känslor och förståelse av situationer och sin egen livsvärld. God 

kommunikation och graden av öppenhet kan avgöra hur ett samarbete fungerar, tillitsfulla relationer 

och ett nära samarbete med hemmet gynnar eleven. Skolan behöver gå hemmet till mötes, informera 

när det finns risk för missförstånd, inta en förstående attityd och undvika konfrontation. De 

ställningstaganden man gör ska tydligt motiveras och kan då lättare förstås. Samverkan är svårt och 

ofta har de försök som provats i större skala inte lyckats helt. Det kan vara svårt att planera och 

organisera. Det är avgörande att hitta en balans mellan olika parters intressen så att resultatet faktiskt 

gynnar den eller dem som avses (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

 

Hemmet, eller den myndige eleven, kan uppleva sig ha ett tungt ansvar av att ha rollen som ”spindeln i 

nätet”, vara kontaktskapare och samordnare mellan olika verksamheter som kan vara inblandade då 

barnet är i behov av stöd. Offentlighets- och sekretesslagen tillåter inte skolan att ta kontakt med till 

exempel barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller socialtjänsten utan föräldrars tillstånd (SFS 

2009:400; Jakobsson & Lundgren, 2013). I flera svenska och internationella studier föreslås någon 

form av samordnare som också kan fungera som stödjare för de olika inblandade vid samverkan. Det 

är en roll som en specialpedagog eller kurator kan ha eftersom dessa inte undervisar eleven. Skolan har 

huvudansvar för relationens kvalitet eftersom skolan har en överordnad maktposition (Jakobsson & 

Lundgren, 2013).  
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2.4.4 Särskilt stöd på gymnasiet 

 

Eftersom gymnasieskolan är frivillig tar färre elever vara på erbjudet stöd utanför den egna gruppen, 

till exempel stödlektioner i grupp. En tendens är dock att ju äldre eleven blir, desto troligare är det att 

eleven önskar och tar emot erbjudet stöd (Skolverket 2008a). Nilholm & Göransson (2013) refererar 

en dansk översikt om inkludering från 2013 vilken visar detsamma. Ju äldre elever blir desto oftare 

trivs de med särskilda lösningar och anser det betydelsefullt att ha tillgång till resurspersoner. 

Lärarassistenter som stödjer alla elever i klassrummet upplevs också som positivt av äldre elever. 

 

Svårigheter kan hänga med eleven och risken att eleven får ett reducerat program i åk 3 är större om 

erbjudet stöd inte tagits emot eller fungerat i de tidigare årskurserna. Skolans kunskap och verktyg att 

identifiera elever i behov av stöd och erfarenheter och strategier att arbeta med elever i behov av stöd 

har betydelse för i hur stor utsträckning eleven får klara sin studiesituation själv. Skollag och 

gymnasieförordning anger att elever som riskerar att inte nå kursernas mål ska få hjälp att göra det 

men studier visar att de ungdomar som lämnar gymnasiet utan ett fullständigt slutbetyg inte känner att 

de fått det stödet (Skolverket, 2008a).  

 

Skolverkets undersökningar visar att skolor hanterar kravet att uppmärksamma stödbehov på ett bra 

sätt (Skolverket, 2010a). Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visar däremot att gymnasieskolor 

uppvisar brister både vad gäller att utreda stödbehov, dokumentera och åtgärda stödbehovet men också 

att följa upp de åtgärder som vidtas. Detta är oroande eftersom det är ett arbete som behövs för att 

säkerställa att eleven får ett stöd som motsvarar dennes behov, skriver Skolinspektionen (2009).  

 

Skolverket vill särskilt framhålla vikten av att skolor efter att ha uppmärksammat och informerat 

en elev om att hon/han riskerar att inte nå kunskapsmålen också utreder om eleven är i behov av 

särskilt stöd. Vidare att skolor alltid följer upp och utvärderar hur det särskilda stödet fungerade 

för den enskilda eleven, för att se om eleven tagit del av stödet och om det svarade mot elevens 

behov. Det är också angeläget att skolor i utredningen av elevens stödbehov inte ensidigt fokuserar 

elevens förmåga och förutsättningar, utan även genomför en kritisk granskning av den egna 

verksamheten. Därtill är det angeläget att det finns kompetens på skolan att ge elever särskilt stöd. 

(Skolverket 2010a s9) 

 

Attitydundersökningar visar att gymnasielärare upplever det svårare att utgå från varje enskild elevs 

behov i en undervisningssituation än lärare på grundskolan. Fler lärare på gymnasieskolan anser sig 

dock kunna identifiera elever i behov av särskilt stöd men de anser sig inte ha kompetens att ge eleven 

det stöd eleven behöver (Skolverket, 2008a).  

 

I Skolverkets (2001) intervjustudie angav gymnasie- och grundskolor att assistent sågs som ett av de 

viktigaste stöden till elever med rörelsehinder eller autismspektrumtillstånd (AST) tillsammans med 

specialundervisning. Hälften av de intervjuade eleverna (12/24) hade stöd av assistent enskilt eller i 

klassen. Vid en analys av särskilt stöd för elever med funktionshinder såg Skolverket att samma insats 

erbjöds elever oavsett funktionshinder. Stödet bestod av studier i lugnare tempo, undervisning hos 

speciallärare eller tillgång till egen assistent.  
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Vidare skriver Skolverket (2001): 

 
Ett annat intressant fynd var att så många som sju av de elva eleverna som gick i gymnasieskolan 

hade förlängd studietid. Antingen hade utbildningen inletts med ett preparandår eller så studerade 

eleven ett treårigt program på fyra år. … Skolans insatser för elever med funktionshinder var inte 

heller väsensskilda från de insatser som erbjöds övriga elever med svårigheter att nå målen. 

Studier av skolans arbete har visat att olika tidsökningsstrategier är det vanligaste sättet att möta 

elever som har svårt att uppnå målen. (Skolverket, 2001 s30) 

 

I granskningen av funktionshindrade elevers svårigheter skriver Skolverket (2006) att elever som 

skulle kunnat gå på gymnasiets nationella program istället får en plats på det individuella programmet 

för att det är en organisatorisk lösning som finns. Dessutom utnyttjades specialpedagogernas breda 

kompetens inte tillräckligt väl. Skolverket (2010a) konstaterade att 70% av skolorna hade 

specialpedagog eller speciallärare på skolan. 

De stödinsatser gymnasieskolorna erbjuder är ofta standardiserade och svarar inte mot de svårigheter 

som eleverna faktiskt har, skriver Skolinspektionen i sin granskning från 2009. När Skolverket 

(2010a) sammanställt vilka stödformer och vilket arbetssätt som används för att nå elever med 

erbjudet stöd synliggörs att de stödformer som är vanligast på gymnasiet är öppen stödundervisning 

utanför klassrummet i form av extra stöd en eller flera timmar i veckan samt anpassning av ordinarie 

undervisning av ordinarie lärare. Skolverket och skolinspektionen benämner den första stödformen 

särskiljande, fler exempel på detta är allt stöd som ges utanför den klass eller grupp eleven tillhör, till 

exempel enskilt stöd av speciallärare eller specialpedagog (Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 

2010a). Den specialpedagogiska verksamheten sker i störst utsträckning utanför klassen, antingen 

enskilt eller i grupp. Skolverket hänvisar här till forskning om grundskolan som visat att särskiljande 

stödformer har allvarliga negativa effekter på elevers självkänsla, kamratrelationer och studieresultat 

(Skolverket, 2010a). Stigmatiseringseffekten kan dock minska om öppen stödundervisning, till 

exempel, också ges till elever som siktar mot högre betyg (Skolinspektionen, 2009). Skolverket 

(2010a) menar att forskning visar att alla former av särskilt stöd också kan bidra till att minska elevens 

motivation för skolarbete, i synnerhet de särskiljande stödformerna. I en mindre grupp kan eleven 

däremot få den nära lärartid som denne behöver och elever uppskattar att kunna fråga om hjälp i en lite 

lugnare form. Om stödgruppen blir för stor begränsas också möjligheten att få hjälp. I fastare 

grupperingar finns ofta känslan av exkludering från klassen och eleverna blir rädda att missa det 

viktiga i den ordinarie undervisningen (Möllås, 2009). 

Gymnasieelever förväntas ibland ta ett för stort ansvar för sina studier som de, om de till exempel är 

skoltrötta, inte klarar av. Att själv söka stöd kan vara en för tuff uppgift om drivkraften och måendet 

brister, konstaterar Möllås (2009), Skolinspektionen (2009) och Skolverket (2010a). Ansvarstagandet 

måste, i varje enskilt fall, motsvara elevens förmåga (Möllås, 2009). Bristande motivation leder till att 

elever inte når målen. Detta leder i sin tur till att elever inte nås av stöd eftersom de väljer bort att delta 

(Skolverket, 2010a). Känslan av att vara utpekad eller att ha låga tankar om sin egen förmåga kan vara 

orsaker till att eleven väljer bort det stöd som erbjuds (Möllås, 2009; Skolverket, 2010a). Möllås 

(2009) menar att den större frihet som gymnasiet erbjuder också uppskattas av de flesta elever men för 

dem som inte kan hantera ansvaret får det efterhand negativa konsekvenser. 
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Skolverket (2006) har intervjuat elever och sett: 

… att det är vanligt att eleverna utvecklar olika strategier för att hantera en skolverklighet som inte 

riktigt är deras. Att anpassa sig blir till slut det rationella sättet att klara sig och under åren har flera 

av eleverna lärt sig att det inte lönar sig att ställa krav. De olika sätt varpå eleverna anpassar sig 

kan ur skolan synpunkt förefalla irrationella och t o m destruktiva men för eleven kan det vara det 

enda sättet att uthärda. För en del elever innebär anpassningen resignation som kan ta sig uttryck i 

tillbakadragenhet och hjälplöshet men också tacksamhet. … Det finns anledning för skolans 

personal att vara uppmärksam på att tacksamheten kan vara uttryck för undergivenhet och 

beroende. … Ett ytterligare försök till anpassning är att helt utebli från skolan. (Skolverket, 2006) 

Skolor som varit framgångsrika i sina sätt att möta elever i behov av stöd har visat lyhördhet för 

elevens behov och fört en direkt dialog men utan att använda pekpinnar, varit flexibla i anpassningen 

av utbildningen och utmanat organisationen att möta elevens behov samt ökat tillgängligheten på 

personal som kan ge stöd (Skolverket, 2010a).  

 

2.5 Stöd av assistent 

 

Det finns sparsamt med forskning kring vad stöd av elevassistent innebär för den enskilde eleven eller 

klassen i skolan. Gadler (1997, 1999) har undersökt elevassistentens roll och skolorganisationens 

påverkan på elever i en skola för alla (Gadler, 2011). Flera kandidatuppsatser inom specialpedagogik 

och sociologi har belyst elevassistentens yrkesroll och uppdrag ur olika perspektiv med inriktning 

främst mot grundskolan. Studier som omfattar även elevens perspektiv är få.  

 

2.5.1 Personlig assistans 

 

Personliga assistenter anställdes från 1960-talet som ny växande yrkesgrupp i skolan för att stödja 

elever med fysiska rörelsehinder, syn- och hörselskada (Gadler, 1999, 2011). Då förändrades också det 

politiska perspektivet kring handikappfrågor genom att handikapp istället började ses som en följd av 

brister i samhället och inte enbart som individens problem (Ojala & von Zweigberk, 2011). Antalet 

institutioner avvecklades med intentionen att barn med funktionsnedsättning istället skulle gå i skolan 

närmare hemmet (Gadler, 1999, 2011). Situationen för elever med assistans i skolan belystes av 

integrationsutredningen SOU 1979:82 Personell Assistans, vilken enligt Gadler (2011) framhöll att 

många av eleverna egentligen borde få stöd av särskilt utbildade lärare; assistentens uppgifter skulle 

inte sammanfalla med speciallärarens. I regeringens proposition tio år senare, 1988/89:4, framhölls 

behovet av ett ökat samarbete mellan skolans personal och elevens vårdnadshavare (Gadler, 1997, 

2011). 

Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) (Egard, 2011; Gadler, 1997; 

Ojala & von Zweigberk, 2011) och lagen om assistansersättning (LASS) trädde i kraft 1994 och 

skapade då yrkesrollen personlig assistent. 2011 infördes ett tydligare barnperspektiv enligt FN:s 

barnkonvention (Ojala & von Zweigberk, 2011). Lagen bygger på en miljörelaterad syn på 

funktionshinder som innebär att assistans, en samhällelig och social insats, bidrar till att undanröja de 

hinder som skapar handikapp (Egardh, 2011). Idag ges personlig assistans till personer som omfattas 

av LSS-lagen (Gadler, 1997; Egard, 2011; Ojala & von Zweigberk, 2011). Den personliga assistenten 
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är enligt lagen knuten till personen som har rätt till assistans. Hur stödet ska utformas avgörs i varje 

enskilt fall, men de vanligaste behoven av personlig assistans omfattar hjälp vid exempelvis 

förflyttning, toalettbesök och med matning. Utgångspunkten är att den som har rätt till assistans ska få 

bestämma över sig själv och det som händer, det är inte assistenten som ska styra. Det är också möjligt 

att själv bestämma vem som ska anställas som assistent (Egard, 2011; Ojala & von Zweigberk, 2011). 

Egardh (2011) beskriver den personliga assistentens roll som att ha beredskap att agera när det behövs 

och brukaren
4
 vill ha hjälp, att agera utifrån instruktioner men inte planera åt brukaren, att ta initiativ 

vid rätt tillfälle men att också vara kunna vara overksam. Det viktiga småpratet och gemenskapen som 

byggs upp i relationen lyfts också fram. 

För barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättning är det avgörande att även ha den 

personliga assistenten med som stöd i skolan. Enligt socialstyrelsens allmänna råd ersätts då personlig 

assistans med elevassistent. Gruppen elever som omfattas av LSS-lagen inom skolverksamhet anses 

vara liten (Gadler, 1997, 1999). 

 

2.5.2 Elevassistent på gymnasiet 

 

När skolan decentraliserades på 1990-talet och blev kommunernas ansvar fanns inte assistenter 

omnämnda i styrdokumenten men däremot beskrevs skolans särskilda ansvar för elever i behov av 

särskilt stöd. Under denna period ökade antalet elever som ansågs vara i behov av särskilt stöd och 

alltfler elevassistenter anställdes (Gadler, 1999, 2011). Rektor är ytterst ansvarig för att alla elever får 

en likvärdig utbildning och erbjuds stöd utifrån sina individuella behov (SFS 2010:800). Idag anger 

skollagen att elevens hemkommun ska lämna ett tilläggsbelopp till skolan för elever med ett 

omfattande stödbehov (SFS 2010:800). I gymnasieförordningen preciseras att tilläggsbeloppet gäller 

för bland annat kostnad för hjälp av assistent vilket ses som en extraordinär åtgärd:  

 

…ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder som 

inte har anknytning till den vanliga undervisningen. (SFS 2010:2039 kap 14 7§) 

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) fanns i november 2012 14938 personer anställda som 

elevassistenter. Fördelningen inom skolans olika verksamheter var då 15% i förskolan, 66% i 

grundskolan, 16% i gymnasieskolan och 3% i övrig utbildning.
5
 Andelen för gymnasieskolan kan 

motsvara ca 2390 personer. Den större andelen elevassistenter var månadsavlönade medan 1952 

personer var timanställda. I genomsnitt arbetade de 80% av heltid och 67% av dem var kvinnor  

(www.skl.se). 2004 kategoriserades yrkesrollen i SKL statistik som elevassistent/skolvärd och då 

fanns det 11634 anställda, 10 % av dessa i gymnasieskolan. Från 2008 kategoriserades elevassistenter 

för sig och då fanns det 13249 anställda varav 14,2% i gymnasieskolan vilket visar på en konstant 

ökning. I SKL statistik finns även yrkesrollen lärarassistent. Arbetsidentifikationen (AID) för 

elevassistent är: att stödja eleven i skolarbetet, för lärarassistent: att bistå läraren i undervisningen.  

Antalet anställda lärarassistenter var i november 2012 799 personer varav 23,2% på gymnasiet. För 

2008 fanns det 762 anställda lärarassistenter varav 23,6% på gymnasiet.
6
  

                                                      
4
 Brukaren är den som har rätt till assistans (Egard, 2011; Ojala & von Zweigberk, 2011) 

5
 Annica Isacsson 2014-02-21, SKL 

6
 Annica Isacsson 2014-06-17, SKL 

http://www.skl.se/
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2.5.3 Elevassistentens uppdrag 

 

Elevassistenter anställs då den ordinarie lärarpersonalen inte kan tillgodose elevens behov (Gadler, 

2011) men det kan samtidigt vara en person som redan arbetar på skolan som får uppdraget att vara 

elevassistent. Elevassistenten anställs av skolan med uppgift att vara ett personligt stöd till en eller 

flera elever (Gadler, 1997). 

Elevassistans är en bland flera insatser som eleven eller omgivningen efterfrågar/kräver i vissa 

situationer för att kompensera för bristande förmåga hos eleven. Det kan handla om insatser som är 

av praktisk/fysisk karaktär, pedagogisk eller social karaktär. (Gadler, 1997 s5) 

 

Att arbeta som elevassistent innebär att man som person arbetar i en nära relation med både den elev 

som man ska ge assistans, med elevens klasskamrater, lärare och elevens föräldrar … om insatsen 

inte utgår från elevens behov utan från andra bevekelsegrunder finns risken att assistansen istället 

kan bli ett hinder i elevens utveckling istället för möjlighet till likvärdig utbildning. (Gadler, 2011 

s 126)   

 

Innehållet i elevassistentens uppdrag i skolan är inte beskrivet eller reglerat i styrdokumenten men när 

en elevassistent anställs ska det leda mot målet likvärdig utbildning. Många elevassistenter upplever 

också sitt uppdrag som otydligt och är osäkra på vilka förväntningar eleven, elevens föräldrar och 

skolans övriga personal har på dem. Kravet att ta reda på uppdraget ligger också, uppfattar de, hos 

dem själva (Gadler, 2011). En elevasisstents arbete ska vara hjälp till självhjälp, leda till personlig 

utveckling och stötta eleven i att kunna delta i ett socialt sammanhang menar Gadler (1999). 

Arbetsförmedlingen presenterar att yrket elevassistent kan innehålla att stödja elever i skolan och 

finnas med som extra resurs för en, flera elever eller en elevgrupp. Arbetsuppgifterna varierar 

beroende på elevens eller elevgruppens behov och kan vara stöd i undervisningssituationen, läxhjälp, 

eller stöd med sociala kontakter. Lyhördhet, samarbetsförmåga, relationsskapande och tålamod lyfts 

fram som viktiga egenskaper (www.arbetsformedlingen.se). Ett respektfullt språk som innehåller ett 

delaktighetstänkande visar inställningen till en annan individ och är viktigt i yrkesrollen assistent, 

likaså empati, förmåga till inlevelse i andras känslor, inkännande och förståelse menar Ojala & von 

Zweigberk (2011).  

 

En elevassistent bör vara trygg i sin egen person. Att assistenten behöver ha förmåga att assistera så att 

elevens integritet inte kränks och det egna initiativet stärks (Gadler, 1997, 1999) överensstämmer med 

beskrivningar i litteratur om hur personliga assistenter bör vara och agera (Egard 2011; Ojala & 

Zweigberg, 2011). I arbetsförmedlingens presentation av yrkesrollen personlig assistent finns även 

tystnadsplikt och möjlighet för brukaren att påverka vem som anställs som assistent med, men inte i 

presentationen av elevassistent (www.arbetsförmedlingen.se). Elevens möjlighet att medverka då 

assistent anställs lyfts fram av Gadler (1997, 1999) som en viktig faktor för ett lyckat samarbete. 

Relationen mellan assistent och elev är avgörande för hur eleven tar till sig och utvecklar kunskaper 

(Gadler, 1997) och det är också tydligt att assistentens kunskaper om eleven och elevens svårigheter 

har betydelse för elevens lyckade studier (Gadler, 2011). Den otydliga beskrivningen av yrkesrollen är 

ett problem också därför att elevassistentens uppdrag innebär krav på samarbete med ett stort antal 

personer och funktioner inte minst elevens vårdnadshavare. Elevassistenterna själva önskade mer 

samverkan med lärare, planeringstid, erfarenhetsutbyte mellan assistenter och handledning. 

Handledning av en professionell person är viktigt för att kunna behålla elevens och föräldrarnas 

förtroende, skriver Gadler (1997).  

 

http://www.arbetsförmedlingen.se/
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Gadler (1997) visade i en förstudie av elevassistenters funktion att hälften av assistenterna i skolan 

arbetade med elever med rörelsehinder, ett fåtal med elever med fysiska handikapp såsom synskada 

och den resterande hälften arbetade med elever med annan problematik: koncentrationssvårigheter, 

socioemotionella svårigheter eller dyslexi. I studien framkom också att få av eleverna som då hade 

tillgång till stöd av assistent också hade återkommande stöd av speciallärare (Gadler, 1997). I 

skolverkets studie från 2001 hade hälften av eleverna ett rörelsehinder medan andra hälften hade ett 

funktionshinder. I senare studier beskrivs att elever med koncentrationssvårigheter och/eller 

neuropsykiatriska funktionshinder men också psykosociala svårigheter oftare än tidigare har stöd av 

assistent (Gadler, 2011; Sjödén & Melsted, 2012).  

 

Assistenters yrkesbakgrund och utbildning är skiftande och det viktigaste vid en anställning tycks vara 

personlig lämplighet och förmåga till att skapa en god relation till eleven/eleverna samt förmågan att 

samarbeta och samverka, men alltfler har en grundutbildning om barn och barns utveckling (Gadler, 

2011). Studier på kandidatnivå har visat detsamma. Personliga egenskaper väger tungt men rätt 

kompetens anses också viktigt. Rektorer väljer gärna att öka lärartätheten eller att anställa en så kallad 

resurslärare i form av en utbildad socialpedagog till ett flexibelt resursteam. Om eleven har 

inlärningssvårigheter anställs helst en specialpedagog (Persson & Lennartsson Stenlo, 2005; Sjödén & 

Melstedt, 2012). Utbildad personal i assistentrollen upplevs innebära en kvalitetshöjning för hela 

verksamheten (Nilsson, 2009; Sjöden & Melstedt, 2012). I många fall har specialpedagogen haft en 

viktig roll vid tillsättandet av assistent (Sjöden & Melstedt, 2012). 

 

Löfgren (2012), som intervjuat specialpedagoger och speciallärare på sex olika gymnasieskolor, har 

sett att elevassistenter och specialpedagoger/speciallärare är de som på gymnasiet ger elever 

individuellt stöd och att detta stöd främst ges utanför klassrumssituationen.  Lärarassistenter i en dansk 

studie stödde alla elever i klassrummet vilket beskrivs som en väl fungerande stödform (Nilholm & 

Göransson, 2013). En tidigare studie genomförd av Skolverket (2001) visade att assistentens uppdrag 

antingen var enskilt stöd eller stöd till en hel klass. Vinsten med det senare alternativet beskrevs vara 

att eleven i behov av stöd inte behövde känna sig punktmarkerad eller hämmas i sitt självständiga 

arbete men också att andra elever inte skulle behöva känna avundsjuka. För alla elever, oavsett orsak 

till stöd av assistent, var assistenten en pedagogisk förutom en praktisk hjälp.  

 

Assistentens huvudsakliga uppgift kunde exempelvis vara att förklara för eleven det eleven inte 

förstått på lektionen, strukturera material så att det blev mer lättillgängligt för eleven samt hjälpa 

eleven att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt. Assistenten samarbetade också med lärarna, höll 

kontakten med hemmet samt även med andra för eleven viktiga instanser. (Skolverket, 2001 s31) 

 

Kandidatuppsatser, de flesta med inriktning mot grundskolan, har belyst främst rektorers, lärares och 

elevassistenters perspektiv på yrkesrollen. Efterfrågan av specialpedagogisk handledning är 

gemensamt (Persson, 2002; Nilsson, 2009; Sjödén & Melstedt, 2012). En risk rektorer och lärare ser 

med ett individinriktat arbete är att assistenten ibland uppfattas erbjuda mer stöd än vad som är 

nödvändigt och att detta kan hindra elevens utveckling (Sjödén & Melstedt, 2012). Assistenterna i en 

annan studie menar också att det finns en risk att relationen blir för stark vilket motverkar elevens 

självständighet men att insatsen i sig gör stor skillnad för barnet (Persson, 2002). Skolverket (2006) ha 

har intervjuat elever med funktionshinder och assistent. Flertalet elever är nöjda och pratar om 

assistenten som en egen lärare som hjälper dem lite extra. Bergsten (2008)  har belyst elevers 

perspektiv på stöd av assistent på grundskolan. Eleverna i studien vet inte varför de fick assistent och 

kan inte redogöra för hur det gick till men är nöjda och säger att de känner en trygghet i att de får den 

hjälp de behöver. Eleverna visar också en rädsla att bli stigmatiserade på grund av stödinsatsen.  
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3. TEORI 

 

Studiens utgångspunkt är att relationen mellan elev och assistent är viktig för att eleven ska klara sin 

skolgång. I studien kan relation och situation bli synlig genom undersökningspersonernas 

beskrivningar av sina upplevelser. I kapitel 3 presenteras de teorier som inspirerat studien. 

Livsvärldsperspektivet, utifrån fenomenologi och fenomenografi, kan ge en bild av hur individer erfar 

sin vardag. Antonovskys begrepp känsla av sammanhang (KASAM) används för att fokusera på vad 

individen uppfattar som fungerande situationer. Sociokulturell teori sätter fokus på individen i 

interaktion med sin miljö och hur individer påverkar varandra, ser på varandra och kommunicerar med 

varandra och avslutningsvis belyses inriktningen relationell pedagogik där relationen bygger lärandet.  

 

3.1 Teoretiskt ramverk  

 

Teorier fungerar som modeller för det som ska studeras. De kan användas till att förklara hur världen 

hänger ihop eller för att bevisa om en hypotes stämmer eller inte. Teorin kan ses som en 

tankekonstruktion som används för att beskriva hur resultatet av en studie kan tolkas, vilka möjligheter 

som ska uteslutas och vilka som ska följas upp, den hjälper till att hålla fokus på studieobjektets 

fenomen. Det betyder också att uppmärksamheten riktas mot vissa fenomen och att andra därför 

kanske förbises (Bjereld & Demker & Hinfors, 2010; Ahlberg, 2011; Stukát, 2011). Inom 

specialpedagogiken finns inga egna teorier och därför brukar området istället beskrivas utifrån olika 

perspektiv. Specialpedagogiken kan ses som tvärvetenskaplig med kopplingar till många 

kunskapsområden Forskningen har bland andra identifierat och utgått ifrån medicinska, psykologiska, 

biologiska och/eller sociologiska perspektiv (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Ahlberg, 

2011).  

Historiskt har synen på behovet av specialpedagogik som kunskapsområde kopplats till individens 

tillkortakommanden vilket kan beskrivas som ett kategoriskt perspektiv. Bland andra Persson (2007) 

och (Nilholm 2012) beskriver att utifrån ett kategoriskt perspektiv ses en individ ha svårigheter, i 

skolans värld är det eleven som anses ha individuella svårigheter, vilket lett till en fokusering på 

medicinsk diagnosticering och stödinsatser riktade mot den enskilda eleven, utan hänsyn till elevens 

situation eller miljö.  Den demokratiseringsprocess som skett både i Sverige och internationellt har 

istället satt fokus på individen i relation till sin miljö och sitt sammanhang, ett relationellt perspektiv, 

där omgivning och andra individer medverkar till såväl svårigheter som lösningar (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001; Persson, 2007; Ahlberg, 2011).  Studien tar ansats i ett relationellt 

perspektiv.  

Ahlberg (2011) beskriver att studier inom det specialpedagogiska kunskapsområdet kan koncentreras 

kring områdena delaktighet, kommunikation och lärande, var för sig eller i kombination med varandra, 

och att alla hänger samman med inkludering. Beskrivningen kan användas för att ringa in studiens 

undersökningsområde och ge en bild av de teoretiska utgångspunkterna. Att se olika aspekter som 

delar av en större helhet är ett holistiskt synsätt (Stukát, 2011).  Valet av ett relationellt perspektiv kan 

fungera som utgångspunkt för att rikta blicken mot individen i sin miljö och betydelsen av att se 

individen som hel i sitt sammanhang.  
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Livsvärldsteori 
Fenomenologi / Fenomenografi 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
 

Sociokulturell teori    Relationell pedagogik 
 

 
Stöd av assistent på gymnasiet: Meningsfullhet? Begriplighet? Hanterbarhet? 

 
Figur 3.1  Teorier som inspirerat studien 

 

3.2 Ett livsvärldsperspektiv 

 

Fenomenologi utgår från livsvärldsteorin grundad av filosofen Husserl omkring år 1900. Livsvärlden 

är världen så som vi människor uppfattar den och den kan sägas bestå av minnen, hur vi uppfattar 

vardagen och våra förväntningar om framtiden (Kvale & Brinkmann, 2009). Termen härstammar från 

grekiska och betyder ”läran om det som visar sig” (www.ne.se). 

Fenomenologi: Ett filosofiskt perspektiv baserat på omsorgsfull beskrivning och analys av 

medvetandet, med fokus på undersökningspersonernas livsvärld; det försöker sätta förkunskapen 

inom parentes och söker efter konstanta meningar i de beskrivna fenomenen. (Kvale & 

Brinkmann, 2009 s358) 

Omgivningen upplevs inte på samma sätt av alla individer; var och en konstruerar sin egen 

omvärld. Detta är vad man kallar ett fenomenologiskt synsätt. (Björklid & Fischbein, 2012 s47) 

En fenomenologisk ansats är lämplig när forskaren är intresserad av att kartlägga hur människor erfar 

sin livsvärld. Forskaren vill försöka förstå hur en annan person upplever något, utgångspunkten är hur 

människan själv uppfattar sin egen situation. Ett fenomen kan vara litet och begränsat eller stort, 

såsom personers upplevelse av livet. Fokus riktas mot både variationer och det som visar sig vara 

centralt i alla varianter av livsmönster. Målet är att beskriva livsvärlden utan omtolkning. Kritik mot 

teorin inriktar sig på att det är omöjligt för forskaren att helt borttränga den egna förförståelsen och att 

tolkning därför alltid sker (Rossman & Rallis, 2003; Stukát, 2005; Imsen, 2006; Kvale & Brinkmann, 

2009).  Fenomenografin som teori och metod utvecklades av Marton 1981. Termen fenomenografi är 

en sammansättning av orden fenomen: ”det visar sig” och grafia: ”att beskriva något/någon med ord 

eller bild” (www.ne.se). Forskaren riktar sitt fokus på andra ordningens perspektiv och inte ett första 

ordningens perspektiv som istället skulle vara att studera verkligheten direkt som den faktiskt är. 

Förutom att rikta intresset mot hur människor erfar och uppfattar fenomen, som inom fenomenologin, 

är målet också att beskriva och reflektera över de olikheter och variationer i individernas uppfattningar 

som framträder (Stukát, 2005; Claesson, 2007).  

Studien syftar till att belysa individers upplevelser. Utifrån ett livsvärldsperspektiv kan detta inte göras 

utan att se eleven i sitt sammanhang. Antonovsky (2005) beskriver i Hälsans mysterium livet som en 

flod. Svaret på frågan varför en del individer klarar av att simma bättre än andra kan sökas i mönstret 

av livserfarenheter; historiska, sociokulturella och fysiska faktorer i individens omvärld. I studien 

används Antonovskys modell KASAM för att beskriva hur elevens studiesituation blir begriplig, 

hanterbar och meningsfull. Modellen vill lyfta fram det som fungerar istället för att fokusera på 

svårigheter och begränsningar. Detta är användbart på alla nivåer såväl individ-, grupp- som 

organisationsnivå för att beskriva hur en god balans mellan krav, stöd och kontroll kan göra att 

individen känner det möjligt att behärska och ansvara för sin situation och för sig själv. Groth (2007) 

http://www.ne.se/
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menar att studier som inriktar sig på upplevelse, och inte tyckande, kan ge insikt också i en 

verksamhets uppnåendegrad och är viktig för förståelsen av verksamheten. 

 

3.2.1 Antonovsky: känsla av sammanhang  

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens 

inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser 

som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och 

(3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 2005 s46) 

 
Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi. Han utvecklade en teori kring 

problemhantering och skapade en salutogenetisk, hälsoinriktad, modell för att mäta individers känsla 

av sammanhang, KASAM. Utgångspunkten är att ingen människa är antingen frisk eller sjuk utan 

något däremellan. Istället för att fokusera på vad som orsakar sjukdomen/ohälsan, ett patogent synsätt, 

bidrar modellen till att lyfta fram hela människan, hennes historia och miljö för att kunna skilja ut 

vilka faktorer som gör att vissa individer mår bättre och klarar sig bättre än andra (Antonovsky, 2005).  

 

Individer med hög KASAM upplever livet som meningsfullt, begripligt och hanterbart. 

Meningsfullhet innehåller beståndsdelen motivation. Individer som känner mening i tillvaron pratar 

om saker/personer/situationer som engagerar dem och har betydelse för dem. När förfärliga saker 

händer kan personen anta utmaningen och aktivt söka efter ett syfte. En låg känsla av meningsfullhet 

innebär istället att individen kanske medger att saker är viktiga men skulle helst vilja att det som 

tynger dem försvann och känner inte att det är lönt att engagera sig. Upplevelser som är förutsägbara 

är också begripliga. Begriplighet betyder helt enkelt att individen förstår varför hen gör något, det 

finns ett klart och uttalat syfte och mål.  Individer som har en hög känsla av hanterbarhet upplever sig 

ha resurser, eller känna personer med resurser, att hantera det som händer och har en tillförsikt att 

kunna möta livets problem. Omvänt, känslan av att saker inte kommer att ordna sig finns i stor 

utsträckning hos personer med låg känsla av hanterbarhet. De känner sig som offer och råkar ofta ut 

för vad de uppfattar vara olyckor (Antonovsky, 2005).  

 

Det går att identifiera tre varianter av stressorer
7
 som kan kopplas till vad Antonovsky kallar 

motståndsresurser – motståndsbrister (GMR-MB): ”…kroniska stressorer, viktiga livshändelser och 

dagsakuta förtretligheter.” (Antonovsky, 2005 s58).  När något händer avgör individens KASAM om 

följderna påverkar individen positivt, negativt eller inte alls. Det finns alltså ett samband mellan 

resurser och stressorer som går att mäta. Poängen är att stressorer kan vara utvecklande för individen 

och inte bara vara av ondo. Det gäller främst de större svårigheter som påverkar en individs 

värderingar och mål i livet (Antonovsky, 2005).  

  

                                                      
7
 ”De situationer och påfrestningar som orsakar stress." www.stresskliniken.se  
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Komponent 

Typ Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Prediktion 

1 Hög Hög Hög Stabil 

2 Låg Hög Hög Ovanlig 

3 Hög Låg Hög Press uppåt 

4 Låg Låg Hög Press uppåt 

5 Hög Hög Låg Press nedåt 

6 Hög Låg Låg Press nedåt 

7 Låg Hög Låg Ovanlig 

8 Låg Låg Låg Stabil 

 
Figur 3.2: Dynamiska samband mellan komponenterna i KASAM. (Antonovsky, 2005 s48) 

 
 

Antonovsky visar på sambanden mellan de tre faktorerna. Enligt modellen är en stark känsla av 

meningsfullhet och motivation/engagemang den mest betydelsefulla faktorn av de tre som kan driva 

individen framåt, eller bakåt, eller också hålla situationen stabil. Begriplighet är därefter viktigare än 

hanterbarhet eftersom individen måste förstå sin situation för att kunna veta vilka resurser som krävs 

för att hantera den. Typerna 3 och 6 är instabila situationer som leder till ett tryck mot förändring där 

känslan av meningsfullhet avgör om individen rör sig uppåt, mot något bättre eller nedåt, mot något 

sämre. Typ 5 gör att individen trots hög känsla av begriplighet och hanterbarhet tappar i förståelse och 

inte kan använda sina resurser. Typ 4 är mest intressant menar Antonovsky. En individ som har en hög 

känsla av meningsfullhet orkar kanske söka efter förståelse och resurser och kan då vända sin situation 

till det bättre. Områden som har betydelse för en meningsfull tillvaro är de egna känslorna, relationer, 

huvudsaklig sysselsättning och existentiella frågor. Om de också upplevs som utmaningar bidrar 

områdena till en högre KASAM. Alla områden är inte lika viktiga eller begripliga hela tiden utan 

individen kan medvetet skifta fokus och ändå känna en hög KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

3.3 Sociokulturella teorier 

 

Studien är inspirerad av sociokulturell teori där centrala begrepp är lärande, språk, kommunikation och 

interaktion. För att kunna förstå och tolka individers upplevelse av ett fenomen kan teorier om hur 

individer tänker och erfar, hur lärande går till, visa vägen. Ett relationellt perspektiv riktar intresset 

mot Vygotskij eftersom han, till skillnad från Piaget, inte fokuserar på individen själv, utan ser 

individen i sitt sammanhang (Dysthe, 2003). Med utgångspunkt i pedagogisk psykologi kan ett 

sociokulturellt och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ringa in teorier kring lärande som visar att 

kunskap skapas i interaktion och samspel mellan människor (Imsen, 2006). Socialkonstruktivismen 

bygger på teorier av bland andra Piaget och Vygotskij. Konstruktivistisk teori betonar att allt lärande 

är en aktiv process. Individen lär sig när hen reflekterar över upplevelser och konstruerar på så sätt sin 

värld. Sociokulturell teori har sitt ursprung i Vygotskijs teorier om lärande och undervisning och sätter 

människan i fokus. Människan ses som en social varelse som lär tillsammans med andra, hela tiden, i 

olika situationer.  Kommunikation och språkanvändning är centralt i sociokulturell teori och utgör 

länken mellan individen och omgivningen, mellan individens inre tänkande och interaktionen med 

omvärlden (Säljö, 2000; Dysthe, 2003; Imsen, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009). 
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3.3.1 Vygotskij: tanke, lärande och språk 

 

Vygotskij, pedagog, psykolog och filosof, kan ses som grundare av sociokulturell teori (Säljö, 2000; 

Dysthe, 2003; Imsen, 2006; Claesson, 2007; Renberg, 2011). I Tänkande och språk beskrev Vygotskij 

(2001) att människan ska betraktas i sin helhet och i relation till sin miljö. Den sociala och kulturella 

kontextens betydelse av sammanhang för lärandet betonades av Vygotskij, som menade att människan 

lär sig saker i sin sociala miljö och att barnets utveckling hänger samman med miljön. Lärande och 

utveckling kan enligt teorin inte skiljas åt.  Den enskilda, individuella upplevelsen kan inte finnas 

utanför ett sammanhang och berättar också något om det. Tanke och känsla hänger ihop och kan ge en 

bild av individens upplevelse, som sedan styr hur individen handlar. Det betyder också att individen 

kan påverka sin miljö och miljön kan påverka individen vilket medför att både individ och situation 

kan utvecklas (Vygotskij, 2001). 

Lärande sker inom varje människas nästa möjliga utvecklingszon. För att nå dit måste individen ha 

möjlighet att aktivt undersöka, handla men också anta utmaningen av det nya. Det intressanta är inte 

vad individen redan kan utan vilka möjligheter som finns att utvecklas vidare, med stöd av någon som 

kan mer. Skillnaden mellan den egna förmågan och vad som är möjligt att nå tillsammans med någon 

annan är den närmaste utvecklingszonen. Förmågan är något utvecklingsbart och inte statiskt. 

Omgivningens krav och möjligheter är avgörande för utveckling eftersom det en individ kan klara med 

stöd kan individen med träning snart klara själv. Individen förstår något när hen kan tillämpa 

kunskapen i nya situationer. När upplevelser tolkas, enligt egna konstruerade modeller, fastnar 

individen antingen i samma tankegång eller ser världen ur ett nytt perspektiv (Vygotskij, 2001). 

Jönsson (2003) beskriver att i Vygotskijs pedagogiska förhållningssätt är både lärare och elev aktiva i 

undervisningssituationen. ”Det finns alltid ett nästa steg för alla – och även för lärare.” (Jönsson, 2003 

s51). Olika teorier förespråkar i olika hög grad en aktiv lärare och elev medan utvecklingen i svensk 

skola har gått från passiv till aktiv, först med betoning på läraren (Lgr 69), därefter också eleven (Lgr 

80) till både lärare och elev med utgångspunkt i Vygotskijs teori (från Lpo 94) (Jönsson, 2003). 

Vygotskijs socialkonstruktivistiska teori betonar språkets roll för lärandet (Säljö, 2000; Dysthe, 2003; 

Imsen, 2006; Claesson, 2007; Renberg, 2011). Eftersom människan är en biologisk och en kulturell 

varelse spelar språket en allt viktigare roll för den sociokulturella utvecklingen ju äldre barnet blir. 

Språket bygger tänkandet. Människor interagerar med varandra och använder sitt språk genom tanke 

och ord och på detta sätt förstår de varandra och omvärlden. Ett klart tänkande ger ett klart språk vilket 

också innebär att språket bestämmer hur individen tänker, talar och agerar och hen kan inte göra 

någotdera utan sitt språk. Vygotskij använde begreppet mediering vilket innebär att språket är det 

redskap människan använder för att skapa mening där skriftspråket kan var ett exempel. Språket är ett 

redskap både mellan och inom människor men är också en länk till samhällets kollektiva kunskaper 

som genom språket når individen på samma sätt som individens kunskaper når ut till andra människor 

och samhället i stort (Vygotskij, 2001).  

Säljö (2000) beskriver lärande och utveckling ur ljuset av sociokulturell teori. Att utvecklas och lära är 

enligt Säljö detsamma som att språkligt kunna benämna nya företeelser. Utvecklandet av kunskap står 

i relation till makt genom att den som inte har kunskap hamnar i ett utanförskap och är beroende av 

den som har kunskap. Formaliserat lärande, såsom i skolan, är ett medel att skaffa sig makt och att 

kunna delta i en demokratisk kommunikation (Säljö, 2000). 
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3.3.2 Foucault: makt, normalitet och avvikelse 

 

Michael Foucault, vetenskapsteoretiker och professor i filosofi och psykologi, forskade inom och 

skrev om många skilda discipliner men berörde ofta språkets, kunskapens och förnuftets gränser vilket 

är intressant ur ett specialpedagogiskt perspektiv (Persson, 2007). Han studerade förhållandet mellan 

normalitet och avvikelse och beskrev vad samhället utsatte avvikande människor för (Foucault, 2003, 

2008). Foucault beskrev i Diskursernas kamp (2008) inte en makt utan olika former av dominans och 

underordning, öppet eller dolt maktutövande. Med inspiration från Marx texter skildrade Foucault 

framväxten av en individualiserad, disciplinerande makt med kontroll över individen och dennes 

kropp samt makten över befolkningen som en grupp biologiska varelser. Politisk, eller teknologisk, 

styrning av människors handlingar är exempel på att makt alltid utövas med en avsikt och ett mål. 

Foucault kopplade ihop kunskap och makt på så sätt att han såg kunskap som en resurs som ger 

individer en maktposition i den situation kunskapen är relevant och användbar och menade att kunskap 

ökade individens värde. I ett skolperspektiv organiseras lärandet så att läraren kan få överblick över 

varje enskild individ och insyn i det individuella lärandet (Foucault, 2008).  

Makt är ett relativt begrepp eftersom det kräver minst två parter. Foucault menade att makt uppstår 

mellan människor genom deras interaktion med varandra, men den asymmetriska situationen kan 

förändras och se olika ut beroende på situation, makt kan också skapa motprocesser. Individers 

förväntningar på varandra spelar roll, den som förväntas ha makt över någon annan är troligen också 

den som har maktövertaget. Individers grad av ansvarstagande kan öka den egna makten över det 

område ansvaret gäller (Foucault, 2008).  

Foucault vände sig mot att samhället marginaliserar människor, benämner vissa som avvikande och 

försöker behandla och förändra individen. Han menade att vi alla är både normala och onormala 

(Persson, 2007).  

Normaliseringen opererar enligt Foucault (2003) som en komplex serie av inneslutningar och 

uteslutningar. Genom att individualisera någon, det vill säga särskilja någon från gruppen, gör man 

normen tydlig. Individualiseringar blir på det sättet något som bidrar till att hålla ihop och 

homogenisera gruppen. (Andréasson & Aspelin Carlsson, 2009 s73) 

I Övervakning och straff (2003) beskrev Foucault olika sätt att exkludera, ett sätt var att kommentera 

något skrivet eller sagt och därmed bekräfta det som sant. Andréasson & Aspelin Carlsson (2009) 

använder teorin och menar att dokumentation i skolan på så sätt kan få ett innehåll och en betydelse 

som den kanske inte var tänkt att få från början. Genom att texten hela tiden återanvänds genom 

utvärdering och uppföljning påverkar den och påvisar makt över eleven. Vidare kommenterar 

författarna Foucaults diskussion om den normaliserande blicken som experter tillåts använda och som 

styr hur människor ser på varandra. Samhället inverkar i sin tur på experterna och blicken som riktas 

mot någon, exempelvis en elev, är då inte enkel att påverka. 

Foucault myntade begreppet diskurs. Ordet betyder samtal eller ”en helhet av sammanhängande 

uttryck, utsagor och begrepp” (www.ne.se), eller ”…ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.” 

(Eliasson & Klasson, 2011 s302). Foucault lyfte språkets betydelse, enligt Persson (2007), och menade 

att ord inte har givna innebörder utan måste tolkas i ett sammanhang vilket betyder att verkligheten 

framträder på olika sätt beroende på vilken diskurs man befinner sig i. Diskursen, skrev Foucault 

(2008), ska inte uppfattas enbart som det som individen säger eller visar med kroppspråk och attityder, 

eller sättet det sägs på, utan diskursen är också det som inte sägs och lika mycket allt som försiggår i 

sociala relationer.  
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Diskursbegreppet är tvärvetenskapligt och kan användas inom många områden och i olika typer av 

undersökningar. Tanken är att vi inte kan förstå något utan språket och genom att studera språkets 

mönster kan forskaren förstå hur individen konstruerar sin värld skriver Eliasson & Klasson (2011). 

”Språket påverkar synen på vilka vi själva är” tolkar Bergström & Boréus (2005 s378), och vidare att 

diskurser formar sociala identiteter och föreställningar om världen. Identiteter förändras och kräver en 

motpart. I diskursen syns de normer som skapar och begränsar. Begreppet subjektsposition, ett annat 

ord för aktör, betyder att en person kan tänka och agera från olika subjektspositioner samtidigt vilket 

visar individens handlingsutrymme (Bergström & Boréus, 2005). Författarna beskriver texters sociala 

praktik vilket i skolans värld till exempel kan domineras av elevinflytande eller lärarinflytande. 

Andréasson & Asplund Carlsson (2009) beskriver skolans dokumentation kring elever utifrån 

Foucaults resonemang om hur världen bör ses och urskiljer kriterier för inkludering, exkludering och 

marginalisering. Diskursen kan ses som vad som förs fram, omförhandlas, tystnar eller tystas.   

 

3.3.3 Relationell pedagogik 

 

Skolan ur ett relationellt perspektiv bygger på interaktion och samspel mellan skolans olika 

verksamheter och individer inom verksamheterna (Persson, 2007; Aspelin & Persson, 2011). Aspelin 

& Persson (2011) lyfter fram relationell pedagogik som ett alternativ till skolans fokus på kunskap och 

interaktion i sociala relationer. Utgångspunkten är att ”…människan föds, utvecklas och förverkligas i 

relationer.” (Aspelin & Persson, 2011 s14). Relationell pedagogik innehåller mellanmänskliga, sociala 

och samhälleliga relationer och målet med utbildning blir då att hjälpa barns och ungdomars 

utveckling att bli relationella varelser (Aspelin & Persson, 2011). Författarna vill skilja på innebörden 

i olika relationer och menar att den mellanmänskliga relationen mellan lärare och elev har en 

särställning i sin betydelse för lärande och utbildning. De menar att det pedagogiska mötet är ett mål i 

sig, eftersom lärande sker i och genom relationen, av såväl kunskaper som förmågor och färdigheter.  

 

Aspelin (2010) utgår från socialpsykologisk teori och hänvisar till Mead för att beskriva hur 

pedagogiska relationer byggs upp av erfarenheter och beteenden över tid.  Ett interaktionistiskt 

socialpsykologiskt perspektiv sätter interaktionen, sociala handlingar mellan människor, i fokus och 

studerar den växelverkan som sker dem emellan samt mellan individ och miljö (Aspelin, 2010). Mead 

menade att hur andra människor agerar och reagerar mot individen har betydelse för hur denne bygger 

upp sin personlighet och tänker om sig själv (Björklid & Fischbein, 2012). Men interaktion kan också 

utgöras av individens inre tankar som växt fram genom samspel med andra. Individens förmåga att 

dela någon annans perspektiv, att se något ur en annan persons synvinkel är exempel på interaktion.  

 

Aspelin & Persson (2011) skriver att ordet samvaro betyder att individen är någon tillsammans med 

någon annan, utan planering och på sitt sätt oförutsägbart, och att individer i större eller mindre 

utsträckning samordnar sina handlingar när de samverkar kring gemensamma målsättningar. Både det 

mellanmänskliga mötet, där samvaron sker och den sociala medvetna handlingen i samverkan är 

perspektiv på en pedagogisk relation. Det avgörande genuina mötet, den viktiga samvaron, beskrivs av 

Aspelin (2010) främst med hjälp av Bubers mellanmänskliga fokus med begreppen förtroende, 

konfirmering och omfattning. Förtroendet är basalt men kan inte frammanas utan växer fram genom 

lärarens ansvarsfulla engagemang.  Omfattning är förmågan att dela någon annans verklighet och 

upplevelse utan att själv vara en del av den. Eleven måste uppleva sig bli närvarande för den vuxne för 

att båda ska känna sig berikade av mötet (Aspelin, 2010).  
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För att lära känna en elev, komma underfund med honom och bistå honom i hans mänskliga 

mognad, måste läraren möta eleven utifrån både sin egen och elevens position. Men om relationen 

blir dubbelsidig och fullständigt jämlik, det vill säga om eleven börjar förhålla sig till läraren på 

samma sätt som läraren förhåller sig till honom, har vi inte längre att göra med en pedagogisk 

process. Lärarens möjligheter att vägleda eleven förstörs om eleven slutar se henne som vägvisare 

och sig själv som en person som ska visas väg … Det kan innebära att relationen förvandlas till 

vänskap alternativt att den trivialiseras, förfalskas eller upplöses. (Aspelin, 2010 s146)  

 

Relationell pedagogik förutsätter stabila relationer där läraren är en professionell men också en 

konkret person som stödjer elevens lärande indirekt genom att iscensätta miljöer för lärande och 

förmedla kunskaper men också direkt genom dialog (Aspelin & Persson, 2011). 

 

Begreppet relationell pedagogik innefattar ett genuint och produktivt möte mellan två parter, där 

den ena ansvarar för den andras kunskapsutveckling och mänskliga mognad. (Aspelin & Persson, 

2011 s135) 

 

För individer som deltar i utbildning är socialt organiserad samverkan en stor del genom till exempel 

klassundervisning. Poängen är att samverkan kan främja samvaro eller också kan individen se 

samverkan som grundad i samvaro (Aspelin & Persson, 2011).  

Hattie (2009) lyfter i sin metastudie fram sex områden som påverkar lärande mest varav lärarens 

agerande i klassrummet är den faktor som har störst betydelse. Läraren i sig är inte avgörande utan det 

är lärarens förmåga att skapa en god lärmiljö och goda relationer som är nyckeln. Hattie beskriver att 

läraren måste fokusera på individen, dvs. eleven i klassrummet. Lärare som kan se eleven, inta elevens 

perspektiv och knyta an till elevens tankevärld och låta den komma fram i undervisningen bidrar till 

goda studieresultat. Läraren behöver känna sina elever väl, deras styrkor och svårigheter, och hela 

tiden föra en dialog så att lärandet blir synligt för eleven själv men också för läraren, båda drar nytta 

av feedback. Eleven, å sin sida, kan då aktivt delta i att konstruera kunskap. Goda lärare-elev 

relationer innehåller vägledning, empati, uppmuntran och positiva förväntningar. För en elev som 

befinner sig lite i utkanten, till exempel socialt eller ekonomiskt, är en lärare med ovanstående 

kompetens än viktigare än för en elev som har bättre förutsättningar. 

Relationer och samspel mellan människor kan enligt Juul & Jensen (2003) beskrivas utifrån en 

innehållsdimension, vad individerna gör eller samtalar om, och en processdimension, hur individerna 

agerar eller samtalar. Individers förmåga att samspela och samverka är avgörande för att goda 

relationer skapas och för att kommunikationen ska fungera (Jakobsson & Lundgren, 2013). Imsen 

(2006) menar att pedagogisk psykologi, som utgår från en relationell grundsyn, kan bidra med fokus 

på individens tankar och känslor. Barn ser gärna världen ur sitt eget perspektiv medan unga vuxna och 

vuxna har förmågan att vidga sin vy. Utanför den inre kärnan av ”det verkliga mig” (Imsen, 2006 

s330) finns de relationer och den miljö som är närmast och viktigast för individen och som också ses 

av individen som en del av denne själv. Genom att den vuxne involverar eleven i dialog kan eleven 

personligen få växa och känna att hen har ett värde och är viktig i ett större sammanhang (Imsen, 

2006). Drivkraften till barnets utveckling och hur barnet agerar ligger just i det pedagogiska samspelet 

och relationen till en vuxen, skriver Björklid & Fischbein (2012) med utgångspunkt i Vygotskijs teori. 

Normell (2008) lyfter fram relationens betydelse för sambandet mellan integritet och självkänsla. Om 

barnet möts med respekt för och bekräftelse på den egna förmågan att definiera sig själv kan det 

utveckla en sund självkänsla. Självkänslan är nödvändig för att kunna förstå och agera utifrån sig själv 

och känna sig själv. I goda relationer gynnas både integritet och självkänsla. Självförtroende kan 

kopplas samman med pedagogik och sociala relationer på så sätt att självförtroendet handlar om vad 

individen känner att denne kan och klarar av.  
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4. METOD 
 

I kapitel 4 beskrivs valet av kvalitativ ansats. Studien vill belysa intervjupersonernas livsvärld och är 

därför inspirerad av fenomenologi och fenomenografi vilka utgår från livsvärldsteorin. Studien 

omfattar enskilda intervjuer med stöd av föreställningskarta, enkät, dokumentanalys samt 

avslutningsvis en gruppintervju. Efter pilotstudier presenteras undersökningsgruppen. Därefter 

beskrivs genomförande, bearbetning, tillförlitlighet och etiska överväganden. 

 

4.1 Metodiska överväganden 

 

Forskning handlar om att systematiskt undersöka ett visst område för att vinna ny kunskap (Rossman 

& Rallis, 2003; Bell, 2006, Ahlberg, 2011; May, 2013). Det finns i huvudsak två sätt att vetenskapligt 

och systematiskt samla in, organisera och tolka data: kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Med hjälp 

av en kvantitativ enkät kan insamlad empiri mätas, analyseras och beskrivas statistiskt och kan på så 

sätt förklara olika företeelser. Forskaren söker orsaker och samband samt prövar hypoteser. Ett 

kvantitativt synsätt är vanligt inom naturvetenskapen där generella slutsatser dras och forskning 

baseras på stora underlag (Rossman & Rallis, 2003; Bell, 2006; May, 2013). Samhällsvetenskaplig 

forskning söker inte efter en absolut sanning eftersom någon sådan inte finns enligt den hermeneutiska 

kunskapsteorin. Hermeneutiken handlar istället om att försöka förstå, tolka och beskriva människors 

förståelse och upplevelse (Bell, 2006; Kvale & Brinkmann, 2009; May, 2013). Det existerar olika 

sanningar, människors olika sanningar, och det vill kvalitativ forskning beskriva (Rossman & Rallis, 

2003). Ett kvalitativt perspektiv används alltså för att beskriva och tolka empirin och exempel på 

datainsamlingsmetoder kan vara observation, intervju och textanalys. Forskaren försöker kategorisera 

data och hitta modeller som kan ge insikter i människors upplevelser. Inom samhällsvetenskaplig 

forskning används idag olika metoder, företrädesvis kvalitativa (Rossman & Rallis, 2003; Bell, 2006; 

Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2011) men olika metoder kan med fördel samverka för att tydligare 

belysa det område som ska undersökas menar bland andra Backman (2008) och Stukát (2011).  

 

Specialpedagogisk forskning handlar om människor och det är människors värld som belyses. Det är 

därför viktigt att fundera på vad valda metoder kan få för konsekvenser för individerna som deltar 

(Ahlberg, 2011). Denna studie är inspirerad av ett livsvärldsperspektiv utifrån syftet att belysa 

individers upplevelse. Vid en livsvärldsansats har forskarens förmåga att vara öppen för det som visar 

sig och att förstå och tolka materialet stor betydelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskning är aldrig 

värdeneutral. Värderingar påverkar alla aspekter av forskningsprocessen och i synnerhet när en 

kvalitativ studie formas kommer forskarens påverkan och tolkning att synas vid datainsamlingen.  

Men det behöver inte innebära en nackdel eftersom det perspektiv forskaren väljer kan ses som en 

utgångspunkt istället för att utgöra en gräns för tolkning och resultat. Det innebär dock att forskaren 

måste vara fullt medveten om kontextens och sin egen påverkan. Det gäller de egna subjektiva 

värderingarna, genom hela forskningsprocessen, och vilka kunskaper som bildar bakgrund till 

tolkningar av ett fenomen (Rossman & Rallis, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009; Ahlberg, 2011; May, 

2013).  
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För och nackdelar med respektive metod bör beaktas för att visa på dels möjliga och dels rimliga val 

utifrån undersöknings syfte (Rossman & Rallis, 2003; Stukát, 2011). Att använda flera metoder i en så 

kallad triangulering kan göra det lättare att få syn på det som ska undersökas eftersom metodernas 

starka och svaga sidor kan komplettera varandra (Rossman & Rallis, 2003; Bell, 2006; Stukát, 2011).  

 

Kvalitativ forskning börjar med frågor (Rossman & Rallis, 2003). Intervju och enkät är två olika sätt 

att ställa frågor i forskningssyfte (Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2011) och i studien används 

båda: intervju i form av enskild intervju och gruppintervju samt en mindre enkät. För studien 

bedömdes det viktigare att få en djupare förståelse av elevers skolsituation än att kunna dra några 

generella slutsatser, vilket är möjligt vid till exempel användandet av en kvantitativ enkät till väldigt 

många individer. En forskningsstudie måste avgränsas i innehåll och tiden är en begränsande faktor, 

framförallt i en mindre studie (Rossman & Rallis, 2003; Bell, 2006; Stukát, 2011; May, 2013) som 

denna.  

 

Bell (2006) betonar att det inte är nödvändigt att generalisera. En mindre studie kan genom sin 

presentation vara användbar i informerande syfte, belysa ett område och ligga till grund för andras 

vidare reflektioner. Syftet med studien var att belysa en begränsad del av elevers livsvärld med fokus 

på vad stöd av assistent innebär. Olika perspektiv inhämtades genom enkät, dokumentanalys och 

intervju av flera undersökningsgrupper.   

 

Intervjuer är i många fall en lämplig undersökningsmetod genom vilken forskaren kan få 

information som annars skulle vara näst intill omöjlig att komma åt. Det kan vara svårt att genom 

exempelvis observation få avlyssna en diskussion om ett visst ämne, helt enkelt därför att ämnet 

kanske inte diskuteras i någon nämnvärd utsträckning. (Wibeck, 2010 s49). 

 

Elever i skolan kan delge viktig kunskap om sig och sitt lärande men kommer sällan till tals skriver 

Nordevall (2011).   

 

Att beskriva skolsituationen från elevernas synvinkel är teoretiskt sett en omöjlighet för oss vuxna. 

Vi är inte barn längre och glömskan har lagt sin selekterande slöja över vår egen skolgång. Vi 

uppfattar och tolkar situationer utifrån den vuxnes förstånd, inte barnets. Att sätta sig in i elevens 

uppfattning om skolsituationen får därför starka inslag av gissning och rekonstruktion. Det blir vår 

subjektiva uppfattning av barnets subjektiva värld. (Imsen, 2006 s24) 

För att lyfta fram elevernas perspektiv valdes halvstrukturerad intervju. Intervjuer kan vara mer eller 

mindre standardiserade, frågor ställas i en bestämd ordning utan hänsyn till situationen, och mer eller 

mindre strukturerade. En intervju med slutna frågor och neutral interaktion kan liknas vid en enkät 

(Stukát, 2011). Den halvstrukturerade intervjun är istället följsam och anpassningsbar, frågorna är 

öppna och den intervjuade har större frihet att uttrycka sina svar, intervjuaren kan fråga vidare och till 

exempel följa upp en känsla eller ett tonfall. En sådan intervju gör det möjligt att belysa den 

intervjuades vardagsvärld vilket var syftet med studien. Vid intervju i grupp kan det vara extra 

intressant att studera hur människor etablerar kontakt med andra, i en enskild intervju kan forskaren 

vinna på att se informanten som medskapare skriver Kvale & Brinkmann (2009) och Stukát (2011).  
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Dokumentanalys  Skolans ansökan om stöd av assistent 
Åtgärdsprogram 
Protokoll från möten om elevens studiesituation 

Enkät Elever  

Kvalitativ intervju med stöd av föreställningskarta Elever  

Kvalitativ intervju med stöd av föreställningskarta Elevassistenter 

Gruppintervju Specialpedagoger 

 

Figur 4.1 Översikt över studiens datainsamlingsmetoder: dokumentanalys, enkät och intervju. 

 

 

Vid kvalitativa studier är det ofta mer intressant med ett strategiskt urval av undersökningspersoner 

utifrån studiens syfte än ett i statistisk mening representativt urval såsom ett slumpmässigt urval ur en 

population, menar Stukát (2011). Kvale och Brinkmann (2009) lyfter fram att det vid kvalitativa 

intervjuer inte får bli varken för många eller för få intervjuade för att den kunskap som framkommer 

ska vara användbar. Enligt Stukát (2011) kan också ett för stort antal intervjuer göra att analysen blir 

för ytlig.  I denna studie har elever med stöd av assistent identifierats, elevassistenter och 

specialpedagoger har valts ut och tillfrågats om deltagande. En sådan urvalsmetod påverkar 

undersökningspersonerna på olika sätt vilket forskaren måste ta hänsyn till (Ahlberg, 2011). Bell 

(2006) benämner intervju en form av narrativ metod där intervjuaren tar del av informantens 

berättelse. Informanten delger intervjuaren personliga fakta om sig och sin situation som kan vara 

känsliga och därför måste det empiriska materialet hanteras omsorgsfullt. En annan etisk aspekt att ta 

hänsyn till är om intervjuaren personligen känner informanten och hur det kan påverka tolkningen av 

resultatet. 

 

Språket har en avgörande roll inom kvalitativ forskning. Det är genom språket vi beskriver och tolkar 

världen skriver Rossman & Rallis (2003). Bell (2006) menar att det kan ha stor betydelse hur väl 

informanten
8
 kan använda sitt språk och därmed förmedla sin berättelse. Genom ett diskursivt 

perspektiv vävs tanke, språk och handling samman. Det som individen tänker kan också omsättas i 

handling, det vill säga, informantens ord kan också säga något om en upplevelse och hur denne 

faktiskt agerar i olika situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Att reflektera över språket och 

språkanvändningen kan ge viktiga insikter eftersom språk och tanke är intimt sammankopplade menar 

Kvale & Brinkmann (2009) och Renberg (2011).  Analys med fokus på meningen i datamaterialet 

framför analys av språket i sig valdes med utgångspunkt i teorier och med hjälp av Antonovskys 

(2005) begrepp KASAM.  

 

Kvalitativa studier kräver att forskningsprocessen redovisas extra noggrant för läsaren. Exempelvis 

kan data redovisas med citat för att underlätta en kritisk läsning av resultatet (Stukát, 2011). Resultaten 

av forskning måste betraktas som tillfälliga sanningar som efter hand revideras och förändras och som 

leder till nya frågeställningar (Ahlberg, 2011). 

 

  

                                                      
8
 ”Informant: uppgiftslämnare, särskild beteckning för en person som ger forskare upplysningar om språk, kultur och 

levnadsförhållanden.” www.ne.se 
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4.2 Val av metod 

 

4.2.1 Kvalitativ intervju med stöd i föreställningskarta  

 

Genom den kvalitativa forskningsintervjun försöker forskaren förstå världen från undersöknings-

personernas synvinkel och utveckla mening ur de erfarenheter som de beskriver (Scherp, 2003; Kvale 

& Brinkmann, 2009; Stukát, 2011). 

 

Genom samtal lär vi känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, känslor och 

attityder och den värld de lever i. I ett intervjusamtal ställer forskaren frågor om och lyssnar till det 

som människor berättar om sin levda värld. (Kvale & Brinkmann, 2009 s15)   

 

En forskningsintervju kan ses som ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i interaktion 

mellan deltagarna då de samtalar om något av gemensamt intresse. Ett intervjusamtal har en viss 

struktur och ett bestämt syfte. Det är forskaren som kontrollerar situationen och därför är en intervju 

inte ett samtal mellan likställda parter. Etiska aspekter är viktiga och innebär bland annat att den 

intervjuade i förväg måste få veta hur materialet senare ska användas (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Att intervjua är ett hantverk och inte enbart en metod menar Kvale & Brinkmann (2009). Det är därför 

troligare att en väl genomförd intervju leder till användbar och betydelsefull kunskap. I samtal med 

elever och personal i mitt arbete dokumenterar jag gärna samtal i visuell form, i en mindmap, direkt 

under samtalets gång. Bilden kan användas som utgångspunkt vid nästa samtal och utvecklas efter 

hand.  Tekniken bygger på en intervjumetod som utvecklats av Scherp (2003). Metoden kallas 

föreställningskarta. Scherp hänvisar till Kvale (1997) och menar att metoden lämpar sig väl för 

kvalitativa intervjuer. Min förhoppning var att intervjumetoden, där det auditiva och visuella 

samverkar, skulle kunna stödja och förstärka möjligheten att förstå informanternas upplevelser i 

enlighet med studiens syfte. 

 

Scherp (2003) beskriver att intervjumetoden tar sin utgångspunkt i en övergripande frågeställning. Vid 

intervjutillfället skapas en tankekarta som representerar informantens tankeprocess och visar hur hen 

uppfattar, upplever eller förstår ett fenomen. Informanten ombeds skriva ner ett antal nyckelord utifrån 

frågeställningen och placera ut dem på ett stort papper. Föreställningskartan blir då ett verktyg i 

dialogen. Intervjuaren, som Scherp kallar samtalsledare, har till uppgift att dokumentera. Informantens 

egna ord ska helst användas och spegla hens tanke så exakt som möjligt. Det är viktigt att sitta bredvid 

varandra eftersom samtalsledaren ska kunna skriva och båda ska kunna läsa vad som skrivs. 

Samtalsledarens frågor, liksom den visuella bilden som framträder, bidrar till att synliggöra 

informantens förståelse och ge en helhetsbild. När intervjun är klar sammanfattas samtalet med 

utgångspunkt i föreställningskartan. Intervjun föreslås vara ca 1,5 timme lång och beskrivs ha använts 

av och med vuxna informanter.  

 

I Scherps (2003) metod används ingen intervjuguide och om forskaren förbereder informanten i förväg 

beskrivs inte. Bell (2006) vet att förberedelse av intervjufrågor är viktigt och tidskrävande. Kvale och 

Brinkmann (2009) tycker att intervjuer kan förberedas genom att forskningsfrågorna formuleras om 

till intervjufrågor och dessa bör då vara korta och konkreta. Intervjuguider som används vid samtal 

kan ha övergripande frågor men också mer konkreta stödfrågor och kan med fördel delges informanten 

så att temat är känt. Om intervjuguiden inte är detaljerad är det lättare att ge informanten utrymme 
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under intervjun, forskaren får fler oväntade svar, men samtidigt kan det försvåra en teoretisk analys.  

Få frågor kan också vara mer krävande för forskaren som måste vara väl förberedd och kunna leda 

intervjun utifrån syftet (Kvale & Brinkmann, 2009). I studien belyses frågeställningarna från 

intervjugruppers olika perspektiv och därför formulerades och bearbetades forskningsfrågorna om till 

tre övergripande frågeområden för att också underlätta analysen av resultatet, se bilagorna D, F och G. 

Konkreta frågor konstruerades för att ringa in de tre begreppen i KASAM. Tre intervjuguider 

förbereddes till vardera elever, assistenter och specialpedagoger. 

 

Den kvalitativa intervjun kan fånga informantens värld men kan också enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) vara ett tillfälle för informanten att få nya insikter om sin situation och därför måste 

intervjuaren vara medveten om att beskrivningar kan ändras under samtalets gång.  Genom att 

formulera om det informanten säger, eller inte säger, kan forskaren få en direkt bekräftelse på om en 

tolkning stämmer. Forskaren bör inta en nyfiken hållning. Att lyssna och fråga vidare med grund i vad 

som sägs och hur det sägs är viktigt för att fånga hela bilden.  Scherp (2003) framhåller att 

intervjuaren ”…inte ska utgå från att man har förstått utan fortsätta att fråga.” (Scherp, 2003 s11). Med 

hjälp av föreställningskartan får informanten inte bara se sina tankar växa fram utan kan också, tack 

vare metoden, tänka bredare och djupare. Den ideala situationen är att intervjun också kan tolkas under 

tiden. Det kan fungera eftersom intervjuaren verifierar sin tolkning genom att fråga och be om 

förtydliganden under intervjuns gång. Om intervjuaren använder en föreställningskarta är det hela 

tiden den intervjuade som bestämmer vad som skrivs ner och godkänner resultatet. På så sätt blir det 

ett lite mer jämlikt samtal även om det styrs av samtalsledaren (Scherp, 2003).  

 

En kvalitativ intervju ska kunna användas till att tolka både vad som sägs och hur det sägs. Forskaren 

måste sträva efter att få nyanserade beskrivningar av specifika situationer, runt bestämda teman, som 

har betydelse för den intervjuade. En god intervjusituation bygger på intervjuarens förmåga att skapa 

en relation och en trygg situation där informanten kan och vågar prata om privata händelser menar 

både Kvale & Brinkman (2009) och Scherp (2003). Scherp beskriver vidare att ett fördjupat samtal 

kräver omsorg om och respekt för den som blir intervjuad.  

 

Anledningarna till att jag valde föreställningskarta som intervjumetod var flera. Dels var jag sedan 

tidigare bekant med den och möjligheten att skapa en förstärkt visuell bild av det som samtalas kring. 

Jag ville också utöka möjligheten för informanten att delta i tolkningsarbetet genom att 

föreställningskartan skulle komma att bestå av ord, fraser och citat vilka kan liknas vid 

meningskoncentrering
9
 av en transkriberad intervju. ”När man skriver tvingas man handla mer 

avsiktligt än då man talar, eftersom skriftspråket är mer villkorligt.” (Renberg, 2011 s 122). Det 

faktum att intervjuaren skriver ner ord och fraser direkt på plats kan göra att tolkningen blir föremål 

för dialog. 

 

Rossman & Rallis (2003) menar att en tolkning i undersökningsskedet kan innebära en nackdel. 

Forskaren riskerar att dra förhastade slutsatser. Kritik mot intervju som metod tar också fasta på att 

olika personer kan tolka det som sägs på olika sätt och därför hitta olika innebörder i det informanten 

säger, anser Kvale & Brinkmann (2009). Forskarens subjektivitet kan å andra sidan ses som en styrka 

eftersom det egna perspektivet och de egna erfarenheterna bildar bakgrund till förståelsen, tydligt 

framträder och skapar mening. Intervju som vetenskaplig metod kan då ge styrka till en studie. En 

annan viktig aspekt som förts fram är att intervjuforskning kan ses som individualistisk, idealistisk 

                                                      
9
 ”En sammandragning av meningen i ett intervjuuttalande till kortare formuleringar som vanligen håller sig kvar på 

intervjupersonens språk- och förståelsenivå.” (Kvale & Brinkmann, 2009 s359)  
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men också godtrogen, att den lägger för stort fokus på individen och det individen säger. Forskaren 

kan på ett vis bortse från att individen är del i en social interaktion om intervjun till exempel sker i ett 

stängt rum, och glömma att ta hänsyn till att människors beteende i den sociala världen kan vara 

annorlunda skriver Kvale och Brinkmann (2009). Bell (2006) för fram att eftersom metoden oftast 

endast tillåter ett mindre antal intervjuer på grund av forskarens tidsbrist så är risken stor att bilden 

därför blir missvisande. En fördel är dock att metoden kan ge ett rikt material. 

 

Datamaterialet, i form av föreställningskartor, kan bearbetas på olika sätt menar Scherp (2003). Om 

likheter och skillnader i förståelse hos en grupp individer är intressant kan nyckelord och texter 

sorteras utifrån olika kategorier. Ordbehandlingsfunktionen tabeller är användbar för kategorisering 

och det är lättare att se ett mönster medan forskaren samtidigt fokuserar på att göra varje individs 

utsaga rättvisa.  

 

4.2.2 Enkät 

 

En enkät kan användas för att samla in svar från många individer och den kan ha olika syften (Bell, 

2006; Stukát, 2011; May, 2013). Det kan vara smidigt att i enkätform få information kring 

informanternas bakgrund, menar Stukát (2011). En enkät, vars innehåll även inspirerats av 

Antonovsky (2008 s246-253) förkortade frågeformulär formulerades för att användas som 

riktningsgivare för fördjupande frågor under intervjun.  Enkäten användes som uppstart och 

presentation av intervjuns tema. Enkäten innehöll slutna frågor i form av alternativfrågor. Om frågor 

ställs om sådant som hände långt tillbaka i tiden måste forskaren vara medveten om att informantens 

minne kan svikta. En enkät ska ha en logisk följd av frågorna, lagom utrymme mellan frågorna men 

också vara så kort som möjligt skriver Bell (2006). Eleverna fick ringa in hur väl påståendet stämde 

med den egna upplevelsen, se bilaga E. För att en enkäts validitet och reliabilitet ska bli god måste den 

som svarar och den som formulerat frågorna vara överens om vad som menas (Bell, 2006; Stukát, 

2011) och frågorna testades därför vid en pilotintervju. 

 

4.2.3 Dokumentanalys  

 

Dokumentation i skolan är inte producerat i forskningssyfte och kan väljas för att komplettera socialt 

påverkningsbara metoder menar Andréasson & Asplund Carlsson (2009) och för att sätta in studerade 

fenomen i en kontext och ett historiskt sammanhang. Dokumenten används då som en spegling av 

verkligheten, beskriver även May (2013). Bell (2006) menar att texter kan användas för att kontrollera 

reliabiliteten i andra metoder såsom intervju och enkät. Materialet liknar intervjumaterial på så sätt att 

det representerar människors åsikter och ståndpunkter och kan bearbetas på samma sätt. Säljö (2000) 

och May (2013) menar att texter kan bidra till nya referensramar men eftersom kommunikationen är 

enkelriktad måste läsaren förhålla sig till texten på ett sätt som gör att tolkningen av den är medveten.  

 

Ett dokument kan inte läsas på ett opartiskt sätt. Vi måste i stället närma oss det på ett engagerat sätt. 

… Dokument kan vara intressanta lika mycket på grund av vad de utelämnar som på grund av vad de 

innehåller. De ger inte bara en spegelbild, utan konstruerar också den sociala verkligheten och vissa 

versioner av händelserna. (May, 2013 s235) 
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Textanalys innebär att forskaren tolkar och försöker skapa mening ur texter med fokus på vad 

författaren menar eller vad läsaren kan tolka ur texten skriver Widén (2009). Bergström & Boréus 

(2005) beskriver liksom Widén att diskursanalys förekommer inom språk- och samhällsvetenskap och 

inriktar sig mot textens innebörd. Analysen kan ges olika dimensioner och fokus. Den kan riktas mot 

författaren, mot textens språk och innehåll eller mot vad innehållet betyder i ett sammanhang utanför 

texten. Uttolkaren använder sina kunskaper om den tid texten tillhör och förförståelsen samspelar med 

texten (Bergström & Boréus, 2005). Bell (2006) och Ahlberg (2011) menar att det är viktigt att 

analysera texten utifrån en intressant fråga för att säkerställa validiteten. Valda texter ska vara av 

betydelse för studiens resultat. Även källornas tillförlitlighet är grundläggande menar Bell (2006) som 

beskriver att en kritisk analys är intressant för att undersöka om en text kännetecknas av fakta eller 

värderingar.  

 

Dokumentation om elever skapas i ett sammanhang där undervisningen, styrdokument, skolans 

organisation och elevens situation kommer samman. Dokumentanalys kan avslöja vad som definieras 

som avvikande och vad som ses som normalt utifrån normativa värderingar. ”Det sätt som en elev 

skrivs fram i text kan nämligen få konsekvenser både för hur eleven uppfattar sig själv och för hur 

omgivningen kan komma att uppfatta eleven.” (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009 s42). Språk 

och ordval i elevdokumentation måste tolkas utifrån sitt sammanhang och forskaren vara medveten om 

sin egen förförståelse skriver Andreasson & Asplund Carlsson (2009). Det är viktigt att ta hänsyn till 

om dokument är offentliga och tillgängliga för forskning eller inte (Andreasson & Asplund Carlsson, 

2009; May, 2013). Åtgärdsprogram är offentlig handling men kan omfattas av sekretess enligt 

sekretesslagen om de innehåller integritetskränkande uppgifter (Asp-Onsjö, 2008; Andreasson & 

Asplund Carlsson, 2009). Den bakomliggande utredningen är inte en offentlig handling och finns 

endast med som underlag för fyra av sju elever (Asp-Onsjö, 2008). I studien tillfrågades samtliga 

rektorer och elever om tillåtelse att använda ansökan om assistent, utredning och åtgärdsprogram samt 

uppföljning av åtgärdsprogram som empiriskt textmaterial i forskningssyfte. Analysen inriktas på 

dokumentens meningsdimension och inspireras av diskursanalys, som ofta inriktas på makt. Vilka ord 

och begrepp som används i skolans dokumentation för att beskriva elever i svårigheter är här 

intressant i jämförelse med hur informanterna beskriver studiesituationen.  

 

4.2.4 Gruppintervju 

 

En gruppintervju av specialpedagoger avslutade studien. Den kan liknas vid en intervju med en 

fokusgrupp beskriven av Wibeck (2010). Ämnet för diskussionen bestämdes av mig som intervjuare. 

Endast en gruppintervju genomfördes, vid användandet av metoden fokusgrupper används olika 

grupper som varandras jämförelse (Wibeck, 2010). En mindre gupp behöver inte innebära en nackdel 

utan kan tvärt om stärka känslan av inflytande och samhörighet. En gruppintervju kan användas för att 

dra nytta av just dynamik och interaktion och den skapar andra uttalanden och fler idéer framkommer 

än vid individuella intervjuer menar också Bell (2006) och Kvale & Brinkmann (2009). Wibeck 

(2010) anser att gruppintervju med fördel kan användas om målet är att bredda förståelsen av ett 

fenomen eller om handlande och olikheter i handlande ska förstås. En annan möjlighet är att använda 

gruppen som uppsamlare av idéer och frågor inför en studie.  

Syftet med intervjun var att undersöka specialpedagogernas tankar dels om funktionens betydelse för 

relationen mellan elev och assistent och dels be dem beskriva hur respektive skola säkerställde att stöd 

av assistent motsvarade elevers önskemål och behov. En intervjuguide med övergripande frågor 
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skickades till gruppen via mail enligt Wibeck (2010) och Kvale Brinkmann (2009) synpunkter att inte 

styra för mycket med detaljfrågor. En intervjuguide bör dock finnas under intervjun.  Bell (2006) 

menar att åsikterna går isär om den strukturerade eller mer fria formen är bäst. En mer ostrukturerad 

intervju har den fördelen att intervjuaren, som Wibeck (2010) kallar moderator, styr deltagarna i liten 

grad och därför kan analysera samtalets innehåll och vart det rör sig, deltagarna får också möjlighet att 

i större utsträckning faktiskt samtala med varandra. Stukát (2011) anser att det finns en risk att 

informanterna påverkar varandra och att en majoritetsåsikt som egentligen inte någon håller med om 

blir framträdande.  Känsliga frågor kan också vara svårare att få svar på i en grupp menar Stukát. 

Wibeck (2010) lyfter fram detta som en etisk aspekt, att en person i en grupp lättare kan avstå från att 

uttala sig om en för den personen känslig fråga än vid en enskild intervju. Moderatorn har ansvar för 

att se till att fokus hamnar på deltagarna och inte på någon utanför gruppen. 

 

Öppningsfrågor, som alla deltagare får besvara, är viktiga för att deltagarna, om de inte känner 

varandra, ska våga börja prata direkt. Wibeck (2010) framhåller även vikten av att moderatorn, vid en 

mer strukturerad intervju, förberett introduktionsfrågor till ämnet, övergångsfrågor för att förmå 

deltagarna att se det övergripande perspektivet men framförallt nyckelfrågor som fokuserar på 

intervjuns huvudfrågor. Dessa kan används när halva intervjutiden gått. En slutfråga som samlar in 

avslutande tillägg bör alltid användas. Fullständig anonymitet kan inte utlovas vid gruppintervju men 

väl konfidentialitet och det är viktigt att diskutera att gruppdeltagarna inte får lämna ut något andra 

sagt vid intervjutillfället (Wibeck, 2010).  

 

4.3 Pilotstudie 

 

Enkäter och intervjuer behöver planeras och förberedas noga och frågor provas ut (Kvale & 

Brinkmann, 2009; Wibeck, 2010; Stukát 2011). En sammanställning av frågor gjordes som 

förberedelse inför samtalen för att ringa in undersökningsområdet utifrån de olika informanternas 

perspektiv. Därefter formulerades intervjuguider med övergripande frågor som skulle kunna fungera 

som utskick inför och stöd vid de enskilda intervjuerna (bilaga D, F och G).  

 

En första pilotintervju genomfördes med en elev på skola B. Eleven bokades in på skoltid, då eleven 

skulle träffat sin assistent. Intervjun startade med enkäten (bilaga E). De ord och formuleringar eleven 

frågade om ändrades något efter intervjun. Enkäten bedömdes som helhet vara en fungerande ingång 

till intervjun. Eleven hade inte fått någon frågeguide i förväg. Frågeguiden fungerade bra som stöd 

men föreställningskartan kunde delvis ersätta frågeguiden genom att elevens berättelse vägledde 

intervjun och det fanns plats för fördjupande deskriptiva frågor vilket beskrivs av Kvale & Brinkmann 

(2009). Eleven ville inte att intervjun skulle spelas in och citat skrevs därför ner direkt på plats. 

Intervjun tog därför lite längre tid än de senare intervjuerna. Tiden bedömdes för resterande intervjuer 

kunna vara 30 minuter inklusive inledning och sammanfattning. 

Elevassistenten i pilotstudien fick intervjuguiden skickad till sig per mail. Efter intervjun förändrades 

intervjuguiden utifrån dennes synpunkter om hur frågorna uppfattats innan intervjun och hur de 

uppfattades under intervjun. Tiden för intervju bedömdes behöva vara 25 minuter för assistenter som 

arbetade med en elev men 40 minuter för assistenter som arbetade med flera elever.  Intervjun spelades 

in med ipod och ljudfilen överfördes sedan till dator. Bjørndal (2005), Kvale & Brinkmann (2009) och 

May (2013) skriver att inspelning vid en intervju underlättar för intervjuaren att i lugn och ro invänta 

svar, tolka mimik och ställa följdfrågor, vilket pilotstudien bekräftade.  
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4.4 Undersökningsgrupp  

 

Studien genomfördes på tre gymnasieskolor i två angränsande kommuner i södra Sverige. Skolorna 

kontaktades via rektorerna som vid samtal beskrev att elever och elevassistenter arbetade tillsammans 

på olika sätt med goda resultat. Skola A var en större kommunal gymnasieskola med både 

yrkesförberedande och högskoleförberedande program. Skolan hade ingen särskild pedagogisk profil. 

Skolan bestod av flera byggnader. Skola B och C var privata, mindre gymnasieskolor med 

yrkesförberedande program. Skolorna hade båda en pedagogisk profil av undersökningsbaserat 

lärande. 

 

 

Skola A 
Kommun a 

Kommunal 
skola 

Totalt 5 personer 
med 
specialpedagogisk 
utbildning på skolan 

5 assistenter  11 elever med 
stöd av assistent  

Skola B 
Kommun a 

Privat skola 1 specialpedagog 
(60%) 

3 assistenter 
 

4 elever med stöd 
av assistent 

Skola C 
Kommun b 

Privat skola 1 specialpedagog 
(50%) 

2 assistenter  
 

3 elever med stöd 
av assistent 

 

Figur 4.2  Presentation av skolorna 

 

 

I fokus för studien var elever med stöd av assistent. Elva elever tillfrågades, tio tackade ja till att delta. 

En elev tackade i ett senare skede nej, och en intervju fick ställas in. Detta resulterade i åtta 

intervjuade elever, två tjejer och sex killar, fyra på kommunal och fyra på privat gymnasieskola. 

Eleverna valdes ut strategiskt, de tillfrågades på inrådan av elevassistenterna som bedömde att dessa 

elever troligen skulle vilja delta. En elev gick i årskurs 1, två i årskurs 2 och fem i årskurs 3. Tre av 

eleverna gick yrkesprogram, en elev gick på yrkesintroduktion
10

 men hade huvuddelen av sin 

undervisning i klassen på yrkesprogrammet medan fyra elever gick studieförberedande program. Den 

tid eleverna haft stöd av assistent på gymnasiet varierade från en till sex terminer. Innevarande termin 

varierade stödet mellan 25 och 50% av elevens tid i skolan. Fem elever hade någon form av 

funktionshinder. Antalet intervjuer bedömdes hanterbart och tillräckligt stort eftersom målet var att 

också enskilt intervjua alla elevers assistenter, vilka var totalt sju stycken. Eleverna kallas i studien för 

E 1-8. 

 

Assistenterna hade olika lång erfarenhet av yrkesrollen och olika utbildningsbakgrund. En av 

assistenterna var arbetsterapeut, en studie- och yrkesvägledare medan övriga fem inte hade någon 

motsvarande pedagogisk utbildning. Sex assistenter hade någon form av högskole- eller 

universitetsstudier i bagaget. Assistenterna kallas i studien för A1-7.  

 

  

                                                      
10

 ”Yrkesintroduktion (IMYRK) ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning. Utbildningen är delad mellan teori och praktik” 
www.skolverket.se 
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Tre specialpedagoger som samarbetade med ovanstående elever och assistenter intervjuades. På skola 

C var vid studiens genomförande specialpedagogen sjukskriven. Specialpedagogerna fick också 

representera skolans syn på specialpedagogik och särskilt stöd samt beskriva skolans mål med stöd av 

assistent. Specialpedagogerna kallas i studien för S1-3. S1 hade arbetat i 4 år som specialpedagog på 

gymnasiet. S2 hade arbetat 5 år som specialpedagog varav 2 år på gymnasiet och S3 hade arbetat 6 år 

som specialpedagog på gymnasiet. 

 

 

Elev Åk Stöd av 
assistent 

Haft stöd av 
assistent  
(antal terminer 
inklusive 
innevarande) 

Specialpedagog 

E 1  3 50% 3 S 1 
 E 2  3 50% 4 

E 3  3 50% 4 

E 4  3 25% 3 S 2 
S 3 
 

E 5 3 50% 6 

E 6 2 25% 4 

E 7 2 25% 2 

E 8  1 50% 1 - 

8 elever    3 specialpedagoger 

 

Figurer 4.3  Presentation av undersökningsgruppen    

 

 

4.5 Genomförande  

 

En studie kan genomföras i olika steg där hänsyn tas till input under studiens gång menar Rossman & 

Rallis (2003) och May (2013). 

 
 

Dokumentinsamling 

Pilotintervju elev 

              Enkät och enskilda intervjuer av elever, pilotintervju assistent   

                            Enskilda intervjuer av elevernas assistenter  

                                          (Bearbetning av resultatet av enskilda intervjuer ) 

                                                        Gruppintervju av specialpedagoger   

                                                                     Dokumentgenomgång 

 
Figur 4.4  Översikt av studiens genomförande 

 

 

Inför studiens start kontaktades fyra gymnasieskolor, två kommunala och två privata, via respektive 

skolas rektor. Vid inledande samtal samlades information in om hur många elever på skolorna som 

hade stöd av assistent samt skolans syn på särskilt stöd. Rektorernas information har använts som 

bakgrundskunskap till studien. När studien skulle starta och missivbrev skickas ut hade kontakt 

etablerats med elevassistenter på tre av skolorna och då bedömdes antalet informanter vara tillräckligt 

på dessa tre skolor.  

 

 

Elevassistent  Arbetar med  

A 1 2 elever 

A 2 1 elev 

A 3 2 elever 

A 4 1 elev 

A 5 2 elever 

A 6 2 elever 

A 7 3 elever 

7 assistenter  
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Dokumentinsamling 

Samtliga rektorer tillfrågades för att få möjlighet att använda dokumentation i form av 

åtgärdsprogram, uppföljning av åtgärdsprogram och ansökan om tilläggsbelopp för elevassistent i 

forskningssyfte. Dokumentinsamlingen inleddes direkt men tog lång tid. Den avslutades först då 

intervjuer av elever och assistenter var klara. Därför visste jag inte vad ansökningarna om stöd av 

assistent eller åtgärdsprogrammen innehöll då jag förberedde och genomförde de enskilda 

intervjuerna.  

 

För att förbereda intervjuerna skapades intervjuguider enligt beskrivning av Kvale & Brinkmann 

(2009). Guiderna innehöll övergripande teman, likt Scherp (2003) övergripande frågor, där 

forskningsfrågorna bearbetats till intervjufrågor och förslag på konkreta stödfrågor. Tre intervjuguider 

förbereddes till vardera elever, assistenter och specialpedagoger. Assistenter och specialpedagoger 

tillfrågades i ett tidigt skede om de själva ville delta i studien och vilka av eleverna de trodde skulle 

kunna vara intresserade av att delta. Assistenterna ombads presentera mig innan intervjun för 

respektive elev. Missivbrev skickades per mail till assistenter och specialpedagoger (bilaga B och C) 

och gavs personligen till eleverna (bilaga A). I ett sådant brev är det viktigt att skriva utifrån den det 

berör, menar Rossman & Rallis (2003). Missivbreven formulerades utifrån målgrupp och språkbruket 

beaktades. Två av de elever som tackade ja till att delta var under 18 år. Kontakt togs därför också per 

telefon med vårdnadshavare. Sju elevintervjuer genomfördes på elevens skola på den tid eleven i 

normala fall skulle träffat sin assistent. Detta föreslogs av alla assistenter och godtogs av alla elever 

utom en, som önskade att intervjun lades utanför skoltid med hänvisning till mängden skolarbete. Bell 

(2006) menar att det är informanterna som måste få bestämma tid och plats. Därför såg jag det 

angeläget att hitta en metod som skulle vara tidseffektiv men ändå ge möjlighet till fördjupat samtal.  

 

 

Pilotintervjuer och intervjuer av elever 

Den första intervjun med en elev användes som pilotintervju. Jag hade ambitionen att först intervjua 

alla elever och först därefter deras elevassistenter för att inte vara färgad av assistentens uppfattning 

och förståelse om elevens studiesituation. Tyvärr fick några intervjuer flyttas vilket innebar att 

ambitionen kunde följas endast för fem av sju elever. Två av elevintervjuerna bokades om. Den ena av 

dem genomfördes aldrig på grund av att eleven var på väg att sluta på skolan och det var svårt att hitta 

en intervjutid.  

 

Vid elevintervjuerna användes både enkät och intervju för att kunna förkorta intervjutiden. För att inte 

ta så mycket av elevernas tid i anspråk efterfrågade jag inte heller att de skulle förbereda sig på något 

särskilt sätt. Intervjuguiden låg framme synlig på bordet vid intervjutillfället men lite vid sidan, 

eftersom föreställningskartan var i fokus. Intervjuguiden användes endast i uppstarten av varje intervju 

för att presentera syftet och hur intervjun var tänkt att gå till samt för att åter berätta om etiska aspekter 

kring hur resultatet skulle användas. Därefter presenterades enkäten. Frågorna lästes upp och 

förtydligades vid behov, eleven fyllde själv i enkäten. Enkäterna fungerade väl, de var snabbt 

avklarade men gav samtidigt en möjlighet att under intervjuns gång återkomma och ställa fördjupande 

frågor kring känslan av tillhörighet och vad som enligt eleven bidrog till att skolsituationen kändes 

meningsfull.  
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Intervjuaren kan vara mer närvarande i själva intervjun om den spelas in vilket samtidigt säkerställer 

att informationen blir fullständig och noggrann och att det finns möjlighet att transkribera (Bjørndal, 

2005; Kvale & Brinkmann, 2009; May, 2013). Det är viktigt att försäkra sig om att den som ska 

intervjuas accepterar inspelningen. Jag trodde inte att ungdomarna skulle säga nej till ljudinspelning 

med ipod men det visade sig att två av eleverna direkt sa nej och att en var tveksam. I de fall 

informanten inte ville att samtalet spelades in respekterades detta. Vid tre tillfällen gjordes alltså ingen 

inspelning. Intervjuerna tog då lite längre tid eftersom elevernas tankegångar noggrannare skrevs ner 

liksom några citat, vilka godkändes av eleverna. Intervjuerna tog mellan 25 och 40 minuter. 

Inspelningskvaliteten var inte tillräckligt god vid den första inspelade intervjun (elevintervju nummer 

två) då ipoden lagts direkt på bordet, och skrapet av pennan störde ljudinspelningen, vilket försvårade 

transkriptionen. Vid efterföljande intervjuer åtgärdades detta. Ljudfilerna överfördes från ipod till 

dator. 

 

Intervjuer av elevassistenter 

En intervjuguide med övergripande frågor skickades till assistenterna innan intervjutillfället och 

samtalets ramar lyftes fram i vid intervjuns start. Flera av dem önskade frågor för att kunna förbereda 

sig väl. Intervjuerna tog mellan 30 och 50 minuter, något längre än jag räknat med. I intervjuerna med 

skolans personal användes i större utsträckning skolvärldens begrepp såsom särskilt stöd och 

Antonovskys begrepp meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Samtliga intervjuer med 

assistenter genomfördes på respektives arbetsplats. Efter varje enskild intervju, med såväl assistenter 

som elever, skrev jag samma dag ner mina reflektioner kring och intryck av det som sagts, vilket 

rekommenderas av bland andra Bell (2006). Alla assistenter samtyckte till inspelning.  

 

Gruppintervju och avslutningsvis dokumentgenomgång 

Inför gruppintervju med specialpedagogerna gjordes en första bearbetning av resultatet av de enskilda 

intervjuerna. Dokumentgenomgången var tänkt att också bilda bakgrund till frågorna men detta var 

inte möjligt. Intervjuguiden kompletterades utifrån en översiktsbild av intervjuresultatet och den 

skickades till specialpedagogerna per mail, senare än det var tänkt, varför förberedelsetiden för 

specialpedagogerna blev kort. Wibeck (2010) menar att även en mindre grupp om 3-4 personer kan 

vara ett fungerande antal vid en gruppintervju. Gruppen som intervjuades bestod av tre 

specialpedagoger, av vilka två kände varandra sedan tidigare (skola A). För att minska betydelsen av 

detta (Wibeck, 2010) bestämdes att genomföra intervjun på skola C. Wibeck (2010) föreslår att 

intervjudeltagares sammanfattningar kan underlätta bearbetning och analys. Avslutningsvis ombads 

specialpedagogerna att var för sig muntligt beskriva vad de nu uppfattade vara specialpedagogens roll 

i förhållande till elev och elevassistent. Intervjun, som även spelades in, tog 60 minuter.   

 

Allra sist genomlästes de dokument som samlats in kring intervjuade elever i form av åtgärdsprogram, 

utredning, ansökan om assistent och utvärderande samtal kring insatsen.  
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4.6 Bearbetning och presentation 

 

Samhällsvetenskapliga undersökningar ger ofta ett omfångsrikt material. Därför är det viktigt att tänka 

på hur det ska struktureras redan innan datainsamlingen startar menar Backman (2008). 

Forskningsfrågorna bearbetades till enkätfrågor och övergripande intervjufrågor utifrån Antonovsky 

(2005) begrepp meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för att underlätta bearbetningen av 

resultatet.  

Inom samhällsvetenskaplig forskning har kodning och kategorisering använts för att analysera och 

tolka mening i texter. En grundad teori introducerades enligt Kvale & Brinkmann (2009) av Glaser 

och Strauss 1967 där forskaren kvalitativt, istället för kvantitativ räkning, kan göra en analys av 

innehållet i till exempel en intervju genom att koda meningar och ord och bedöma deras relation till 

och betydelse för varandra och kontexten. Syftet är att induktivt kunna få fram vad materialet ger och 

inte enbart prova en existerande teori.  Kodning och kategorisering kan användas synonymt men också 

skilja sig på så sätt att kategorisering kan ske av utsagor i intervjusituationen utifrån förbestämda 

begrepp/kategorier, vilket var fallet i studien, medan kodning istället sker i efterhand när materialet 

granskas och forskaren söker mönster, likheter och olikheter. Kategorisering och kodning innebär 

också att långa uttalanden kan kortas ner till någon form av meningskoncentration för att lättare kunna 

hantera ett stort material och få en överblick över det. En text eller utsaga kan då skrivas om i 

meningsenheter som innehåller det viktiga i det informanten sagt.  För att få fram meningsenheter 

genom intervjun behöver forskaren koncentrera sig på informanternas upplevelse och inte fundera 

över sin egen förståelse av det som beskrivs (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Transkribering av intervjuer kan ta mycket lång tid, skriver Stukát (2011). Gruppintervjun 

transkriberades inte i sin helhet eftersom interaktionen mellan deltagarna inte var i fokus. Istället 

valdes varianten mellan Wibeck (2010) nivå II och III där deltagarnas kommentarer till varandras 

uttalanden markerades men där utsagorna transkriberades med hjälp av meningskoncentrering enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) beskrivning. Intervjuunderlaget från de enskilda intervjuerna utgjordes 

av femton föreställningskartor i A3 format samt ljudinspelningar. Materialet i föreställningskartorna 

utgjorde redan en form av meningskoncentration. Datorprogram kan stödja sammanställning och 

tolkning men inte ersätta tänkandet påpekar Kvale & Brinkmann (2009). Efter genomlyssning 

kompletterades informationen från kartorna med citat utifrån de tre kategorierna meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet. Föreställningskartor och gruppintervju bearbetades med hjälp av Scherp 

(2003) tabellmetod i Excel. All empiri kategoriserades utifrån de tre begreppen i KASAM och därefter 

söktes mönster inom respektive kategori. Kategoriseringen skapade förutsättning för en viss 

kvantifiering.  

 

Materialet bearbetades stegvis. Först bearbetades elevintervjuerna och en första tolkning gjordes. 

Enkätens resultat sammanställdes. Därefter tolkades intervjugruppernas utsagor. Dokumentanalysen 

inriktades i enlighet med Foucault (2003, 2008) mot sammanhållande mönster i diskursen. 

Dokumentationen bestod av utredning för fyra av sju elever, åtgärdsprogram för samtliga sju elever, 

uppföljning av åtgärdprogram i form av nytt åtgärdsprogram eller mötesanteckningar. 
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Etiska ställningstaganden 

Vid presentation av materialet valdes det könsneutrala hen eftersom studien inte fokuserar på genus. 

Det fanns ett tydligt mönster att alla elever, om de fick önska, gärna ville ha stöd av en assistent av 

samma kön som de själva, men någon skillnad vad gäller individernas upplevelse är annars inte tydlig.  

Kvale & Brinkmann (2009) påpekar vikten av genomtänkta val angående vilken information som 

presenteras. Citat och beskrivningar har noggrant gåtts igenom för att minska möjligheten till 

igenkänning. När det gäller gruppintervju kan anonymitet, liksom Wibeck (2010) påpekar, inte 

garanteras men konfidentialitet har betonats vid bearbetning. Allt material har förvarats samlat och på 

ett sådant sätt att det inte kunnat blandas ihop och ljudinspelningarna raderades då studien avslutades 

enligt överenskommelse med informanterna. Assistenter och elever fick vid intervjutillfället samma 

nummer för att det vid bearbetning skulle kunna vara möjligt att se om deras upplevelser stämde 

överens. I presentationen är numren ändrade. Det är inte möjligt att utläsa vilka elever och assistenter 

som samarbetar.  Däremot redovisas vilka specialpedagoger som samarbetar med respektive elever. 

För elever och specialpedagoger är skolformen också redovisad, större kommunal eller mindre privat 

skola, eftersom det visade sig relevant för resultatet. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

 

Ovan har redovisats frågeställningar, teori och metodval, hur studien genomförts och hur den 

bearbetats. Hur tillförlitligt och trovärdigt är då resultatet? Begreppen validitet och reliabilitet 

beskriver en studies trovärdighet. Reliabilitet anger om undersökningar gjorts på ett tillförlitligt sätt 

genom lämpliga mätinstrument. Om intervjuer, till exempel, är korrekt gjorda och uppgifter korrekt 

angivna kan en intervjuundersökning sägas vara valid (Kvale & Brinkmann, 2009). Systematisk 

genomgång och en röd tråd gör att läsaren kan följa tankegången och ha en möjlighet att genomföra en 

liknande studie med liknande resultat, vilket är ett vetenskapligt krav på reproducerbarhet. Framförallt 

är metod och genomförande viktiga att synliggöra vid användandet av en kvalitativ ansats (Rossman & 

Rallis, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009; Wibeck, 2010; Stukát, 2011; May, 2013).  

Min ambition har varit att under hela studiens gång hålla en hög trovärdighet samt skriftligen redovisa 

studiens delar utförligt och tydligt och att ange vad som är min egen bakgrund och referensram för att 

underlätta läsarens förståelse och kritiska läsning. 

Metoderna intervju, enkät och dokumentanalys kompletterade varandra och gav olika infallsvinklar på 

elevens studiesituation. Både enskilda intervjuer och gruppintervju gav fördjupad förståelse, men det 

var framförallt de enskilda intervjuerna som fångade informanternas livsvärld. Kvale & Brinkmann 

(2009) lyfter fram att en van intervjuare bidrar till att informationsinsamling men också tolkning blir 

säkrare. Min erfarenhet av vetenskaplig intervju var begränsad och därför genomfördes två 

pilotintervjuer. Erfarenhet av att leda handledning enskilt och i grupp var en tillgång för att skapa den 

trygga atmosfär som kan bidra till att informanten vågar berätta och inte håller inne med svar vilket 

annars kan bli missledande (Kvale & Brinkmann 2009; Wibeck 2010). Jag valde vid enskilda 

intervjuer den kvalitativa halvstrukturerade intervjun med stöd i föreställningskarta för att metoden 

gav informanten en extra möjlighet att reagera på min tolkning av den egna berättelsen då utsagan blev 

synlig i skrift, vilket bekräftas av Scherp (2003). Möjligheten till inspelning bidrog till att utsagorna 

kunde redovisas korrekt. Intervju och enkätsvar samt dokumentation om respektive elev, 

organiserades på ett sådant sätt att materialet inte blandades ihop. Att jag är gymnasielärare och 
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arbetar som specialpedagog påverkade hur jag uppfattade informanternas beskrivningar och hur jag 

vid bearbetningen tolkade materialet. Wibeck (2010) och Stukát (2011) påpekar att trovärdigheten 

ökar om flera personer kan delta vid insamling och bearbetning av en studies material, men så var inte 

fallet vid denna studie.  

Olika metoder har olika giltighet (May, 2013). Ur ett relationellt perspektiv är det intressant att hitta 

den mening som skapats genom interaktion i samtalssituationen menar Kvale & Brinkmann (2009). 

Forskaren måste vara medveten om att tolkningen är en sanning och att det kräver försiktighet att 

uttala sig om andras yttranden och upplevelser. May (2013) menar att personer kan ändra sina svar, det 

är personens sanning och kan inte motsägas av någon. Intervju av både elever och assistenter gjorde att 

svaren kunde jämföras, specialpedagogernas synpunkter kunde också jämföras med 

dokumentanalysen.  

 

Jag vill framhålla studiens etiska värde eftersom jag anser det viktigt att elevers tankar om sin 

studiesituation i gymnasieskolan blir synliga och att de på allvar beaktas av oss som verkar i skolan. 

Studien belyser de intervjuade elevernas situation men det är ett mindre antal elever, elevassistenter 

och specialpedagoger som intervjuats och resultatet kan därför inte sägas gälla för alla elever med stöd 

av assistent. Generaliserbarhet kan dock vid intervju ersättas med möjligheten att överföra kunskap 

från en situation till en annan, menar Kvale & Brinkmann (2009) och Wibeck (2010). Jag bedömer att 

de skolor som deltog i studien och situationen för de elever som intervjuats liknar den på andra 

gymnasieskolor idag och att läsare därför kan känna igen sig i beskrivningen. Intervjuade elevers 

stödbehov motsvarade, enligt skolledare och specialpedagoger, det skolorna de senaste åren ansett 

vara grund för ansökan om stöd av assistent. Valet av både kommunal och privat gymnasieskola 

gjorde att eventuella skillnader i informanternas upplevelser kunde belysas.  

 

4.8 Etik 

 

Det är inte forskarens rättighet att bedriva forskning. Samhällsvetenskaplig forskning kan beskriva det 

sociala livet men samhället är inte beroende av forskningen i den mening att människor ständigt tar 

beslut som inte grundar sig i forskning (May, 2013). Först och främst måste forskning vara användbar 

och uppfattas av läsare och användare som trovärdig och relevant, anser Rossman & Rallis (2003). Att 

forska omgärdas av etiska principer. Forskaren måste ta hänsyn till alla som berörs av forskningen, 

både de som deltar i och de som på något sätt är intresserade av resultatet (Rossman & Rallis, 2003; 

May, 2013). Etiska frågor är inte frågor som kan lösas. De måste behandlas och hur forskaren 

resonerar under forskningsprocessen har betydelse för resultatet. Specialpedagogisk forskning handlar 

om människor, kanske som i denna studie om individer i svårigheter i skolan, och det är därför extra 

viktigt att beakta etiska frågor (Ahlberg, 2011). Vetenskapsrådet (2011) ställer krav på etiska 

överväganden genom hela forskningsprocessen. Som exempel har studiens deltagare rätt att få tydlig 

information om vad deras deltagande innebär, de måste ge sitt samtycke, garanteras konfidentialitet 

och få reda på hur insamlat material och resultat kommer att användas. De beslut som en studie vilar 

på bör vara så tydligt beskrivna som möjligt för att kunna vara öppna för granskning (Vetenskapsrådet, 

2011; May, 2013). 
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4.8.1 Informationskravet och samtyckeskravet 

 

Det är viktigt att erhålla ett informerat samtycke av de personer som deltar i en studie och 

vårdnadshavares medgivande krävs för minderåriga. Informerat samtycke innebär att 

undersökningspersonerna informeras om studiens syfte, vad det ska användas till och att deltagandet är 

frivilligt (Rossman & Rallis, 2003; Kvale & Brinkmann, 2009, Vetenskapsrådet, 2011). Inledningsvis 

tillfrågades och informerades rektorer och därefter elevassistenter och specialpedagoger om studiens 

syfte och intresse att delta undersöktes. Därefter lämnades missivbrev till elevassistenter, elever och 

specialpedagoger. I de fall eleverna gav sitt samtycke till att delta lämnades informationen vidare till 

vårdnadshavare, om eleven var under 18 år. Föräldrarna kontaktades även via telefon. Missivbrevet 

innehöll också information om möjligheten att tacka nej under studiens gång.  

 

4.8.2 Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

Deltagare i en studie har rätt till ett skyddat privatliv. I en intervjusituation är det viktigt att forskaren 

hanterar balansgången mellan att få tillgång till informantens kunskap men också att respektera dennes 

integritet. Det sannolika värdet av ny kunskap måste ställas mot risken för integritetskränkning och 

skydd mot insyn i människors privatliv (Kvale & Brinkmann, 2009; Wibeck, 2010; Vetenskapsrådet, 

2011; May, 2013). De individuella intervjuerna resulterade i visuella föreställningskartor. Under 

intervjun kunde informanten bekräfta att jag förstått hen rätt och godkänna det som antecknades. 

Genom föreställningskartan kunde informanten få en överblick över vilken information hen delgett. 

Alla deltagare anonymiserades i redovisningen av resultatet.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

Denna studie inriktades mot fyra frågeställningar för att från olika perspektiv belysa vad stöd av 

elevassistent innebär för elever på gymnasiets nationella program.  Studiens resultat redovisas med 

utgångspunkt i KASAM. Resultatet presenteras i den inbördes ordning Antonovsky (2008) menade 

visar vad som är viktigast för individens känsla av sammanhang: först meningsfullhet och därefter 

begriplighet följt av hanterbarhet.  Under varje begrepp presenteras ett antal underrubriker. Avsikten är 

att presentera variationen i insamlad data och visa på likheter och skillnader dels mellan 

informanternas upplevelser utifrån sina roller elev, assistent och specialpedagog men också likheter 

och skillnader mellan elevers respektive skolans beskrivning av elevens studiesituation. Enkät och 

intervju utgör underlag för elevernas perspektiv, intervjuer och dokumentanalys utgör underlag för 

skolpersonalens perspektiv. Efter varje delbegrepp i KASAM analyseras resultatet utifrån valda 

teorier. För att läsaren ska kunna följa vilka intervjuutsagor som används har ett kodsystem skapats där 

elever, assistenter och specialpedagoger kallas E (elev), A (assistent) och S (specialpedagog) följt av 

en siffra. I beskrivningar och citat används det neutrala ordet hen eftersom studien inte undersöker 

skillnader mellan könen. 

 

Meningsfullhet innehåller följande underrubriker: självbild och självkänsla, relationer och tillit samt 

tillhörighet. Självbild och självkänsla presenteras här i förhållande till det upplevda stödbehovet 

kopplat till varför stödet finns och vikten av tillhörighet i en gemenskap. I samarbetet mellan elev och 

assistent lyfts relationen fram som meningsgivande vilket också involverar tillit och motivation. 

Relationens betydelse analyseras också utifrån perspektivet av ett pedagogiskt relationsskapande. 

 

Begriplighet består av följande underrubriker: delaktighet och medbestämmande, tydligt uppdrag samt 

roller och samverkan. Begriplighet ses här som möjligheten att förstå och kunna förutsäga vad stöd av 

assistent innebär. Under rubriken presenteras informanternas tankar om roller och vilka personer, eller 

aktörer, de uppfattar har makten och mandatet att påverka och förändra elevens situation. En aktör kan 

här beskrivas utifrån Wibeck (2010 s124) definition som någon som kan eller bör handla eller som 

kanske avstår från att göra det.   

 

Hanterbarhet omfattar följande underrubriker: dialogens betydelse, tid, planera och strukturera, fokus 

på kunskap samt eget ansvar för skolan och framtiden. Hanterbarhet beskrivs här som hur elev och 

assistent samarbetar, vilken innebörd detta har och vilka konsekvenser det får. Språkets och 

kommunikationens betydelse synliggörs i alla analysavsnitt. 
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5.1 Meningsfullhet 

 

5.1.1 Självbild och självkänsla 

 

Enkät – bakgrund 

I studien intervjuades åtta elever på gymnasiets nationella program. Två av eleverna hade haft stöd av 

assistent även i högstadiet, varav den ena också har personlig assistans utanför skolan och det 

anställdes därför en assistent direkt då eleven började gymnasiet. För den andra eleven anställdes en 

assistent först i slutet av höstterminen årskurs 1.  Sex av åtta elever fick delvis undervisning i en 

mindre grupp i högstadiet. Fem elever kände inte tillhörighet till sin klass i högstadiet, fyra av dessa 

kände större tillhörighet till den mindre grupp de då ibland fick undervisning i.  

Fem av eleverna fick kontakt med en elevassistent först under gymnasiets årskurs 2 varav en av dessa 

först under vårterminen. Den anställda assistenten har för hälften av eleverna varit samma person hela 

tiden medan den andra hälften samarbetat med vardera två elevassistenter under sin gymnasietid. Fler 

elever, fem mot tidigare fyra, känner tillhörighet till sin klass nu än på högstadiet. Alla anger att de 

trivs i skolan och ingen av dem tycker att deras frånvaro var högre innan de fick stöd av assistent. Två 

av eleverna har någon gång funderat på att hoppa av gymnasiet, dessa tycker nu att skolan ibland 

känns meningsfull. Ytterligare tre elever tycker det och de återstående tre tycker att skolan definitivt 

känns meningsfull. 

 

Elevens självbild och självkänsla 

När eleverna vid de enskilda intervjuernas start blir ombedda att presentera sig själva med tre ord är 

det ingen av dem som har någon större svårighet att göra det. De ord som först nämns är i samtliga fall 

ord som ”trött”, ”ofokuserad”, ”lat” och ”långsam” medan de först i andra hand väljer ord som ”alltid 

glad”, ”rolig” och ”snäll”. Därefter hittar de också lätt ord att beskriva vad de känner att de är bra på. 

Sex elever nämner sådant som de själva menar inte kan nyttjas direkt i skolsituationen som till 

exempel ”jag kan allt om fotboll”, ”musik, jag spelar i ett band” och ”jag är riktigt bra på dataspel”.  

Alla elever beskriver att de behöver mycket hjälp i skolan och att de behöver stödet som assistenten 

ger. Tidigare, i grundskolan, menar dock sex av åtta elever att de inte varit i behov av stöd i samma 

utsträckning. Flera elever säger att de kände sig duktigare på högstadiet, de hängde med i klassen, men 

känner att de inte gör det längre på gymnasiet. De upplever en markant skillnad på studiernas 

svårighetsgrad och beskriver sin studiesituation med ord som ”tuff”, ”illa”, tröttsam” och 

”övermäktig”. Gemensamt för alla är upplevelsen av att gymnasiestudier måste stås ut med och att det 

innebär en återkommande känsla av en övermäktig arbetsbörda. Skolan ställer nu högre krav, och 

ibland alltför höga krav.  

Ja, det var ganska lätt i högstadiet inte så mycket press och jag hade inget stöd då. Det är väldigt 

stor skillnad. Nu skulle jag nog säga att studierna inte går jättebra. Det är lugnt med det jag gör just 

nu, men det går inte hela vägen. Gymnasiearbetet är färdigt men samtidigt finns ångesten där för 

alla kurser som inte är avslutade och jag känner mig ledsen för att det inte blir så, även om det är 

ok ändå för jag har fått prioritera vissa ämnen och därför har jag klarat dem. (E4) 
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Det är tröttsamt. Jag kan lyssna om jag vill men jag blir så trött. Och jag har långa skoldagar för 

jag gör alla läxor här, jag blir bara störd hemma. Två dagar går jag hem klockan 17 och de andra 

dagarna är jag här nästan lika länge. (E1) 

Både specialpedagoger och assistenter beskriver att de ökade kraven från grundskolan till gymnasiet är 

något som de märker att eleverna brottas med.  

De elever som kommit till oss har inte haft assistent tidigare. Det blir skillnad för dem från 

grundskolan till gymnasiet, det blir lite större krav på dem och då känner de att de inte riktigt 

hänger med i kurserna. (S1) 

Skillnaden mot grundskolan är nog att pressen på eleven är större. Eleven måste få betyg för att 

komma vidare i livet. Det måste till ett vuxet förhållningssätt, man pratar ju olika med vuxna och 

barn. Jag måste utgå från elevens behov förstås och vad eleven behöver just den dagen just då. 

Men känslan av press finns där ändå, det märks tydligt. (A3) 

Elevernas bild av sig själva innehåller en uppräkning av tillkortakommanden utifrån upplevelsen av 

vad skolan kräver. Många känner sig långsamma och betonar att de inte hinner med i det tempo 

läraren önskar och de känner att det är svårt att koncentrera sig.  

 

Jag skulle nog beskriva mej som omogen, jag tar liksom inte så många saker på allvar. Om det är 

något ämne som inte kommer in så kan det bli lite så att jag gör lite olika saker istället. (E3) 

 

Vetskapen och känslan av att inte själv kunna hantera studiesituationen beskrivs som något nu 

accepterat men också som en sorg som finns där och som de fått arbeta med länge och behövt hjälp att 

bearbeta för att kunna acceptera.   

 
Jag vet att jag inte är så smart. Så är det ju. Sen är det många som tycker att det är orättvist, att de 

tycker att de också har tjatat om hjälp men inte fått och då känner jag att, ja, du är ju smartare och 

du klarar det! Då känns det skillnad. (E3) 

 

Ja, jag var rätt ledsen i årskurs 1 för ingenting av det jag gjorde blev färdigt då. Det var innan jag 

hade hjälp av A. Det var en stor omställning att komma hit, till gymnasiet, en helt annan värld. Det 

var så stor skillnad på vad och hur vi lärt oss. Jag tror att det är ganska vanligt att det känns så. 

(E4) 

 

Fast jag tror också att andra vet att det är ju inte så att jag har det enklare för att jag har assistent 

för så är det ju inte, utan jag har stöd för att jag behöver stöd. (E6) 

 

Specialpedagogerna beskriver att det är en lång process för många att acceptera stöd av assistent. För 

den elev som börjar på gymnasiet utan att ha haft stöd i grundskolan är det inte själklart att be om stöd 

eller ens att delta i en diskussion om stöd. Många elever säger att det varit tufft att bara tänka tanken. 

E4 beskriver att hen stretade emot länge men att dåvarande mentor hade en avgörande roll som 

ihärdigt föreslog att E4 skulle prova stöd av assistent. Idag är hen tacksam för att mentor och 

specialpedagog inte gav upp. E1 beskriver istället att: 

Det var så att jag inte klarade uppgifterna så lätt i årskurs 1 och då frågade S om jag ville ha 

elevassistent och då tänkte jag att det vill jag nog. Så jag var med på det. (E1)  

Fem av åtta elever har erbjudits stöd av assistent först under årskurs 2 vilket specialpedagogerna 

beskriver som ett vanligt förlopp.   
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Det pågår länge, det är en process och om det är en elev som inte har varit med om detta innan i 

grundskolan så måste det bearbetas nu på gymnasiet och det tar tid. (S2) 

För den elev som tidigare under grundskolan haft stöd är situationen en annan, de tar ofta själva 

kontakt direkt med specialpedagog vid höstterminsstarten i årskurs 1.  I studien är också dessa elever 

positivare i sin beskrivning av sig själva och sina förmågor. Fem elever kopplar stöd i skolan till att de 

har någon form av funktionsnedsättning. E6 har delvis haft individuell undervisning i högstadiet och 

betonar att det är normalt att man inte klarar allt:  

A kan inte matte till exempel så bra, men kan hjälpa mig med det hen är bättre på, och det är rätt 

mycket det med. (E6) 

Känslan av att inte kunna klara sitt gymnasieprogram på samma tid och på samma sätt som de andra 

klasskamraterna kommenteras av de elever som har förändringar i studieplanen (fem av åtta elever). 

Däremot är det också dessa som poängterar att de är nöjda med sin studiesituation som helhet. 

Skolan är ändå rätt ok faktiskt. Jag är väldigt intresserad av att lära mig saker. Nu får jag chansen 

att göra det, fast på mitt sätt. (E6) 

Flera elever berättar att de vet att olika situationer kräver mer eller mindre stödinsats, behovet av stöd 

skiftar och de känner att de klarar vissa kurser bättre än andra.  

Jag har stöd när det gäller matte och fysik. Lättast just nu är engelskan och svenskan. Vet inte 

varför. Det har inte alltid varit så. (E7) 

Jag lär mig bäst praktiskt. De dagar jag har apl
11

 är heller inte A med. Skolan har egentligen lovat 

att detta är en skola där man jobbar mycket praktisk. Om det hade varit ännu mer så hade jag 

behövt A ännu mindre faktiskt. (E1) 

Något både elever och specialpedagoger beskriver är önskan och viljan att börja om när man börjar 

gymnasiet, att vara som alla andra.  Men, det kan enligt S3 också vara föräldrarna som inte vill att 

barnets svårigheter ska bli synliga och inte vill diskutera stöd.  

Eleverna vill vara det där oskrivna kortet och det förstår man ju. Föräldrarna vill inte heller dela 

med sig av information, det kan gå lång tid innan det kommer fram vad svårigheterna består i eller 

när svårigheterna uppstår. Oftast får vi överlämning från grundskolan, men så är det inte heller 

alltid idag. (S3)   

Några elever, däribland E2, beskriver en motsatt bild.  

Det var mamma som tog tag i det. Det var hennes idé från åk 9. Hon önskade det även i åk 1. Hon 

pratade med alla som behövdes. (E2) 

Elevens självbild och självkänsla påverkas negativt under processens gång eftersom det inte fungerar i 

skolan hur mycket eleven än själv kämpar eller hur mycket eleven och skolan än kämpar tillsammans 

för att hitta lösningar efterhand. Alla tre specialpedagoger menar att detta är en nedåtgående spiral som 

läraren ser, som de ser, men som inte kan stoppas förrän eleven själv vill acceptera stöd och kan känna 

att de kan vara med och påverka sin situation på något sätt.  

                                                      
11

 ”Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av 
utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl) och kan även förekomma inom 
vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program.” www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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De inser någonstans att jo, jag behöver nog detta för nu har jag upptäckt att jag håller på att 

misslyckas, ett slags negativt accepterande. (S3) 

Jag tänker på det här med elevernas syn på sig själva. Är jag en person som behöver assistent eller 

inte? De allra flesta elever tycker att: ”Nej minsann, jag behöver inte ha assistent.” Man tycker att 

det är skamligt och man vet inte riktigt vad det är. Men så småningom, de flesta jag har stött på 

och de jag har nu, de tycker nog att de behöver det men de vill själva bestämma på vilket sätt. Det 

finns egentligen ingen annan än eleven som kan bestämma vad assistenten ska fylla för funktion 

och hur relationen ska vara och vad assistent och elev ska göra tillsammans. Olika elever uppfattar 

det på olika sätt men när de väl kommit över den där tröskeln att: ”Varför ska jag ha en assistent?” 

så blir det ofta väldigt bra. (S2) 

Specialpedagogerna beskriver att processen är viktig men de lyfter också fram att många elever kan 

känna sig besvikna även då allt fungerar mycket bättre. De önskar att de fått stödet tidigare. S2 

återkommer till föräldrarnas viktiga engagemang för att eleverna ska må bra. 

Jag kan se flera problem nu för våra elever som har fått assistent i årskurs 2. Nu ska de pröva av 

kurser från årskurs 1 samtidigt som de läser påbyggnadskurserna i årskurs 3. Hade de fått den 

hjälpen tidigare så hade de kanske klarat sig bättre. (S1) 

Eleverna inser också själva att de skulle haft stödet tidigare, men jag tror inte att de skuldbelägger 

sig själva, det hoppas jag i alla fall inte att de gör, men de kan vara lite arga på sina föräldrar. (S2) 

 

Bilden av eleven 

Gymnasiet närmar sig grundskolan i det att det är en skola för alla. De elever som tidigare inte 

kom till gymnasiet kommer nu. De lever i världen att allt är till för alla, de ser möjligheter i skolan 

även om de har svårigheter och att det är en rättighet, de känner starkt att det är min rätt att gå i 

gymnasiet. (S2) 

Specialpedagogerna beskriver att elever som erbjuds stöd av assistent på gymnasiet inte är vilka elever 

som helst. Det är inte elever med enbart ett eller flera funktionshinder, det är inte enbart kurserna som 

är för svåra heller och att kunskapsmålen inte nås, motivation för skolarbete kan vara låg men lika ofta 

är det elever som kämpar och vill. De sammanfattar att det är elever som får svårigheter också i mötet 

med skolans struktur och organisation – och med undervisningen som sker i klassrum i stora grupper. 

Både uppmärksamhet och koncentration lyfts fram som avgörande aspekter. Om behov av assistent 

finns är oftast tiden en fiende, eleverna hinner inte med i tempot som årskursindelningen håller. S2 och 

S3 sammanfattar:   

Det är elever där vi kan tänka att här skulle det kunna fungera i skolan med ett vuxenstöd till. (S3) 

Vad som behövs är en länk mellan skollärandet och eleven, en slags översättare av både 

sammanhang och innehåll. (S2) 

Sex elever i studien har en diagnostiserad funktionsnedsättning varav fyra har mer än en diagnos. Alla 

elever som har dyslexi lyfter fram detta själva och menar att det försvårar för dem eftersom läsning 

och skrivning tar lång tid, trots kompensatoriska hjälpmedel, men det är endast en elev som menar att 

detta var den avgörande anledningen till stöd av assistent. Övriga elever ser höga krav vara orsaken, 

vilket beskrivs ovan, men också att det är svårt att förstå vad läraren vill att de ska göra.  
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Flera elever säger att de behöver längre tid att förstå och arbeta klart och få förtydligande 

instruktioner. De uppfattar att läraren själv inte kan eller hinner ge dem detta. Specialpedagogerna 

menar att deras tid inte heller räcker till att stödja eleverna i de många situationer då svårigheterna 

uppstår. 

Assistenterna har en liknande bild av vad de uppfattar vara elevernas svårigheter och de ger också en 

nyanserad bild av de olika elever de arbetar tillsammans med. De lyfter fram styrkor likväl som 

svårigheter. Funktionshinder beskrivs men uppfattas inte alltid som avgörande. A2 och A3 ger 

exempel utifrån två av sina elever: 

E har i första hand svårt att förstå vad läraren vill ha och därför verkar det som att hen har svårt för 

att analysera. Men jag tror inte att det är det egentligen utan det är instruktionen hen inte förstår. E 

har egentligen inga som helst problem med att analysera, det är liksom själva skoluppgiften som 

gör det svårt för E att komma igång. (A2) 

Ja, egentligen är det ju skolan i sig som gör det svårt. Det är struktur som är svårt, att kunna 

hantera sättet som lektioner är uppbyggda på, som till exempel föreläsning och därefter uppgift. 

Det behövs extra tid för att färdigställa. E behöver få göra en sak i taget, avsluta en sak i taget men 

så funkar inte gymnasiet. (A3) 

 

5.1.2 Relation och tillit  

 

Eleverna fick frågan vad de uppskattade mest av vad assistenten gjorde för dem. Assistenterna fick 

frågan vad de trodde att eleverna uppskattade mest. Samstämmigheten i svaren är stor, elever och 

assistenter nämner i stort sett samma saker, men det finns skillnader i vad de uppfattar som viktigast.  

 

Ett stöd och en förebild 

Eleverna uppskattar att assistenten har tid, tar sig tid och visar att de vill att det skall gå bra för eleven. 

Sju elever lyfter fram assistenten som en förebild och vän. Ingen av de intervjuade eleverna skulle nu 

hellre vilja klara sig utan sin assistent. De pratar varmt om assistenten som en person som finns där 

och kan ge stöd i den stunden stödet behövs. Några elever säger att de ibland önskar att de klarat sig 

utan assistent men att de uppskattar assistenten som vän och inte vill vara utan denne.  

 

Det är det att A lägger ner så mycket tid, hen stannar också kvar med mig om jag behöver. (E4) 

 

Det går upp och ner! (skratt) Det brukar ju vara så. När jag är trött och irriterad kan det gå ut över 

A men det är inte A jag är arg på … oftast. (E1) 

 

A är med på rasterna också ibland, ja A kan skämta och är kul att vara med. (E2) 

 

Assistenterna beskriver att de medvetet arbetar för att skapa en relation. Att eleven känner att de kan 

lita på assistenten upplevs som oerhört viktigt. Första steget mot tillit är att finnas där vilket kan 

realiseras på olika sätt.  
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Socialt måste jag ibland ta fem minuter av min egen rast till att göra något som E tycker är kul, jag 

gör det ju med en baktanke att det här gynnar relationen framöver. Baktanke på så sätt att jag vill 

något men jag kräver inget av eleven. (A3) 

 

En assistent ska vara aktivt passiv. Jag behöver inte springa fram, jag finns där ändå. Det är inte 

ståhej kring mej utan jag står för trygghet och jobbar i skuggan. Närvarande men osynlig. (A5) 

 

Specialpedagogerna uttrycker att kompisrelationen är farlig, det är en god arbetsrelation som 

assistenten ska säkra och få tid på sig att bygga upp tillsammans med sin elev. A1 beskriver att det är 

viktigt att ha lite distans. När en elev inte behöver stöd längre står det en ny elev på tur som förtjänar 

allt fokus, att bli för engagerad gynnar därför ingendera. Att vara assistent till ungdomar, vuxna elever, 

är inte lätt, vilket både assistenter och specialpedagoger beskriver.  

Ungdomarna är nästan vuxna men har inte hittat sin roll än och jag måste vara vuxen i relationen 

och inte kompis. En vuxen resurs, ett stöd, en hjälp som pushar framåt. Coach kan man säga. (A7) 

 

Tydliga roller behövs också. Det är lätt att halka efter med tydligheten om kommunikationen blir 

bättre när relationen förstärks. Detta är ju mitt jobb och då behöver det finnas tydliga gränser. Man 

tar mikrosteg mot varandra hela tiden. På elevens sida finns kompisskap, det är inte helt enkelt. 

Om elevens sociala liv är begränsat kan assistenten vara en av de få sociala kontakter en elev har. 

Då är det svårt med tydligheten. (A5) 

 

Situationen att ha en person nära sig är inte helt okomplicerad från elevernas perspektiv heller. E1 

kallar inte A för ”min assistent” någon annanstans än hemma och i skolan. E6 kallar A ”min 

planerare” vilket är något elevens assistent också nämner och respekterar. Fyra av åtta elever har bytt 

assistent under gymnasietiden. De beskriver oro då de vant sig vid och lärt känna en person, hur ska 

det bli nästa gång? Alla medger att det blivit lika bra, om inte bättre, med assistent nummer två. E4 

beskriver skillnaden så här:  

Jag hade en annan innan och det gick också jättebra. Jag blev faktiskt riktigt besviken när hen 

skulle sluta. Men det blev ännu bättre med A faktiskt. A är tydligare och noga med att jag 

meddelar mig och är i tid. Jag försöker vara som A och efterlikna A i mitt eget tänkande. Jag har 

utvecklats mycket både som människa och kunskapsmässigt. (E4) 

 

Assistenterna vill vara tillgängliga när det behövs och eleven ska känna en acceptans för sin person 

och sin vilja. Assistenter och specialpedagoger beskriver att nyckeln är att lära känna individen för att 

kunna hitta rätt i dialog och samarbete och förstå var eleven befinner sig både känslomässigt och 

kunskapsmässigt. Att vara medmänsklig och visa förståelse är genomgående i deras beskrivningar och 

något som framträder är att ge eleven utrymme att vara och hitta sig själv.  

 

En elevassistent på gymnasiet behöver ha empati och förståelse och kunna ta elevperspektivet. Om 

jag hade varit i elevens skor hur hade jag då tänkt och känt? (A5) 

 

Man måste vara tålmodig, allt händer inte på en gång, ha social kompetens, lyssna och vara lyhörd för 

behov. (A6) 

 

Flera assistenter beskriver också att ett medvetet språkbruk och ordval är viktigt – och att kunna lyssna 

aktivt.  Flera elever beskriver just assistenternas förmåga att prata så att de förstår och att de är goda 

lyssnare. 
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Hur jag pratar med eleven är viktigt, vilka ord jag använder, så att det inte blir ett uppifrån eller 

nerifrån perspektiv utan att man ser att eleven har potential. Det måste bli en dialog. Det är ju så att 

eleven råkar ha svårare för någonting men är mycket bättre än mig på något annat. (A2)  

 

Språket tänker jag på, alltså att inte säga: ”Vad är det du inte kan?” Istället säga: ”Försök en gång 

till eller vi försöker en gång till.” (A7)  

 

A tar till sig. Ja, hen lyssnar på vad jag säger och är väldigt snäll. Det är det jättemånga som 

tycker. (E3) 

Alla elever beskriver att de känner sig sedda och trygga i sin relation med assistenten. Flera assistenter 

menar dock att det är viktigt att relationen inte är jämbördig på så vis att det är assistenten som måste 

leda de möten elev och assistent enskilt har tillsammans. 

 

S3 talar om att hitta rätt person som kan fungera med eleven, att personkemin stämmer och att 

assistenten har en positiv inställning. Flera assistenter kommenterar samma sak. 

 

Det är viktigt att få eleven att se ljuset i tunneln och jag berättar också för eleven hela tiden att jag 

tycker att det är jättekul när de lyckas med något. När något roligt händer försöker jag fokusera 

mycket på det. (A2) 

 

Den positiva inställningen, att vilja eleven väl, får däremot inte innebära att assistenten stödjer eleven 

för mycket menar specialpedagogerna. Några elever känner också att de ibland får lite på gränsen till 

för mycket hjälp. Alla håller dock inte med, såsom A1 nedan. 

 

Det här att inte gå in för mycket och stötta för mycket är viktigt utan att låta eleven utvecklas. Vi 

brukar säga att elevassistenter och specialpedagoger ska jobba för att bli överflödiga. Syftet är inte 

att stötta i varje situation utan att bli självgående. (S3) 

Hur hjälper A dig i klassrummet? A letar upp fakta till mig, men det ska egentligen jag själv 

göra… Varför gör A det tror du? Ja, för att A vill att jag ska komma igång och det hjälper mig att 

komma igång. (E3) 

Om jag kan hjälpa en elev med något så gör jag det. Hur kan man hjälpa någon för mycket? (A1) 

 

 

Fokus på lärande motiverar 

Det som förs fram som nummer två och är högt prioriterat är att elevassistenterna är allmänbildade och 

lär sig snabbt – och pratar studier. Assistenterna är villiga att lära sig och engagera sig i de ämnen 

eleverna studerar och det är eleverna väldigt medvetna om.  En majoritet av eleverna menar att stöd av 

assistent framförallt innebär att de ökar sina ämneskunskaper och kan känna att det nu är en stor 

skillnad mot var de kunskapsmässigt annars skulle befunnit sig. Kunskapsökningen ger en delaktighet 

i undervisningssituationen som eleverna värdesätter. 

 

Gör A på något sätt att det blir lättare att komma till skolan? Gör A något för den känslan? Ja, 

hen hjälper mig så att jag inte får så mycket läxor, och det underlättar jättemycket. Det känns 

lättare att gå på de lektionerna hen är med på, speciellt i SO för det är hen är jätteduktig på. (E2) 

Det är annorlunda med assistent för det blir bättre. Jag blir bättre. Jag kan mycket mer och det 

känns bra. (E8) 
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Nu kan jag saker. Jag vågar vara med i diskussionerna. Det är underbart! (E3)  

Eleverna, med få undantag, ser inte assistenten som lärare. Det är assistentens ämneskunskaper eller 

deras vilja, nyfikenhet och förmåga att snabbt kunna lära sig det som läraren beskriver och det som 

ämnet kräver för att sedan kunna förtydliga och brodera ut texten som eleverna uppskattar och litar på.  

Om det är någonting och så kan A inte det och så frågar jag, då lär A sig så att hen kan berätta för 

mej. A lär sig jättesnabbt för min skull. (E3) 

Jag förkovrar mig hela tiden så att jag kan följa eleven. (A1) 

Elevassistenterna menar också att gymnasiestudier är krävande, de behöver vara beredda att lägga ner 

tid på att läsa på det som eleven ska kunna för att vara en god samtalspartner.  Specialpedagogerna ser 

framförallt studiestrategi och förmågan att planera som det viktigaste stödet. Att hålla fokus, att vara 

disciplinerad och att få mycket gjort, alltså att verkligen plugga tillsammans, underlättar tycker 

eleverna. Assistenterna beskriver också detta, att hjälpa till att hålla en deadline, att planera och 

strukturera och vara en uppmuntrande arbetsledare.  

Assistenten är del i ett skyddsnät kan man säga och ser till att eleven inte ger upp direkt. A ska 

kunna strukturera upp och dela upp. Som när man var på bowlingkalas när barnen var små och de 

fällde upp de där sargarna, så att inte eleven skär ut i ett sidospår. Assistenten säger ”Vad var det 

nu vi höll på med?” Vara ett stöd att avgränsa och att hålla sig på rätt spår, men inte ta över och bli 

en lärare till, utan mer som ett omtänksamt storasyskon som vägleder men inte går in och tar över. 

(S3) 

Situationen för E är tuff men hanterbar. Ibland saknas motivation men det är inte det svåraste för E 

utan det är att hålla fokus på rätt sak och hitta vägen framåt. Att hålla höger hela tiden och inte 

svänga vänster för att där ser mer spännande ut. (A3) 

En bra assistent ska vara uppmuntrande och strikt på något sätt, den ska inte låta en göra annat 

utan hålla sig till saken och då hjälper A mej att fokusera, det behöver jag. Ha ett gott humör och 

säga att det här fixar du även när jag inte tror det först. (E7) 

 

Ett gemensamt mål 

Att avdramatisera är ett ord flera assistenter använder när de beskriver hur de bidrar till elevens 

välmående. De förklarar det som att stötta i att sätta fingret på vad det är som är viktigt att förstå och 

att kunna hitta ett förhållningssätt till skoluppgifterna som inte startar i stress och känslan av att ”det 

kan jag inte”. A2 beskriver att rollen kan vara att stå på elevens sida och ge feedback och stötta i att 

eleven faktiskt kan förstå och tolka vad det är läraren vill ha och vad uppgiften går ut på. A6 beskriver 

att avlasta och att hålla koll på vad som ska lämnas in och när det ska lämnas in sänker elevens stress 

eftersom eleven då känner att hen inte är ensam om situationen.  

Det viktigaste har nog varit att avdramatisera skolan och hitta lugnet, att lära E att prioritera och 

acceptera det hen hinner med att göra och känna sig nöjd med det. (A2) 

Det ska kännas ledigt och inte verka så seriöst som det egentligen är. Vi arbetar mot ett mål och 

det är elevens mål det gäller. (A4) 
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E1 sammanfattar det många av eleverna beskriver: 

Det känns som att skolan är på min sida nu, A, lärarna och mentor vill att jag ska klara mig, de 

svarar alltid på frågor och är på min sida. (E1) 

 

5.1.3 Tillhörighet 

 

Att tillhöra och delta i klassen 

En vänskapsrelation med assistenten underlättar enligt eleverna när de ska hantera klasskamraternas 

eventuella synpunkter på att de har stöd av en assistent, i eller utanför klassrummet. De lyfter fram att 

många kamrater också önskar mer stöd av skolan och att när assistenten finns i klassrummet blir denne 

som en extra resurs som kan vara tillgänglig för fler elever som behöver hjälp och alla ser vad 

assistenten gör. Känslan av att få snabbt stöd förs fram som mycket positivt. Ett fåtal önskar att 

assistenten sitter bredvid dem hela tiden. En nackdel som några elever beskriver är att läraren inte 

hjälper just dem när assistenten finns i klassrummet. 

A är väldigt snäll, det är det jättemånga som tycker. Hela klassen, A hjälper många, alla tycker om 

A. Är det viktigt, att alla gillar A? Ja, det är ju positivt! Jaha, jag tänker, har det någon betydelse 

för dej? Vad de andra tycker? Ja, jag tycker ju att A är bra och sen betyder det ju lite vad de andra 

tycker, jag ser ju vad de tycker… de tänker… Ja det är ju inte det först som betyder något fast man 

lyssnar ju lite. (E3) 

 

De andra får ju också hjälp. De får en bit av kakan och även om det egentligen bara är en smula, 

kanske bara några minuter mot all den tid jag får, så är det bra för alla behöver det och de är glada 

för smulan! (E7) 

 

De elever som nu har stöd i klassrummet vill inte vara utan det. Flera assistenter beskriver 

uppfattningen att gymnasieelever i första hand önskar individuellt stöd, men att det kan vara för att de 

inte vet vad stöd i klassrummet kan vara.  

 

A sitter gärna där framme och antecknar och hänger med och sen går hen runt och hjälper alla 

precis som läraren. Det är jättebra, det är då två lärare på plats. Alla kan få hjälp. Det var kanske 

först lite pinsamt men nu har vi alla växt in i det så det är inte alls konstigt. A hjälper alla och är 

mycket kunnig. (E4) 

 

Jag tycker om att A är här men ibland vill jag arbeta själv och då vill jag inte att A ska vara så 

mycket i klassen. Någon gång har jag väl tänkt att det hade varit bra om A inte fanns här. Innan så 

hade vi en som oftast satt bakom den hen hjälpte, och det var ju konstigt, det gillade vi inte alls. 

(E1) 

 

Det är en elev till exempel som kanske vill klara sig lite mer själv än vad hen klarar, men då har 

assistenten mer funnits i närheten och så har eleven fått bestämma själv när det behövs hjälp. (S1) 

 

Ingen av assistenterna är främmande för att delta i klassrummet men menar att tiden för individuellt 

stöd är ovärderlig. Specialpedagogerna håller med och visar på att stödtiden till förfogande, är 

begränsad. På skola B och C är assistenterna i första hand med i klassrummet, på skola A prioriteras 

individuellt stöd. Ingen av eleverna i studien har stöd all sin skoltid utan endast delar av den. Både 

elever och assistenter efterfrågar tid då de kan träffas enskilt eftersom eleverna upplever att de inte 
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hinner färdigt sina uppgifter. Många elever önskar tid utanför gruppen och allas blickar. Skola B 

försöker hitta lösningar, beskriver S1, så att elever som vill gå ut från klassrummet på lektionstid och 

jobba enskilt med sin assistent, till exempel efter en genomgång, ska kunna gör det. En förutsättning är 

då att det finns rum tillgängliga. 

 

Specialpedagogerna beskriver vikten av att eleven själv styr och ansvarar för sina studier. Det är 

eleven själv som vet hur den vill ha det. Elevernas svar bekräftar bilden, här E1: 

Jag lär mig bäst när jag är själv och kan ha fokus. När jag jobbar med någon annan kan jag inte. 

Alltså med någon klasskompis, då blir ingenting gjort. (E1)  

Nu, efter ett tag, brukar A oftast gå ut och säger då att jag kan komma om jag vill och det passar 

mig bra. Om jag inte mår bra vill jag inte ha någon nära, då är det bra att A håller sig lite på 

avstånd. (E1) 

 

Acceptans av olikheter 

Eleverna känner sig överlag nöjda med sin situation, fem av dem känner stor tillhörighet till sin klass. 

E1 och E8 är två av de elever som har stöd av assistent i huvudsak i klassrummet: 

Det är inte alltid det känns ok i klassen men det beror inte på att jag har någon som hjälper mig tror 

jag. Andra elever kan göra så att jag inte känner mig ok, men det finns ju trevliga personer också. 

(E1) 

 

Klasskompisarna vet att jag har dyslexi så då får jag lätta uppgifter när vi jobbar i grupp. Jag har 

sagt det själv till dem så att de vet men jag kan klara mig utan hjälp ibland. A hjälper mig att 

skriva när jag inte orkar. Det är så mycket text ibland och då säger jag till och får hjälp med att 

skriva. Andra elever kan också hjälpa mig med det och så pluggar vi tillsammans. (E8) 

 

E6 har endast individuellt stöd och beskriver kompisarnas reaktion på stöd av assistent så här: 

 
De brukar säga att det är A-tid. Jag ska plugga med A. De har frågat vad vi gör och då säger jag att 

vi pluggar och att jag behöver den extra pluggtiden. Det är bra stämning i klassen och på skolan. 

Man accepterar hur man är. Det finns flera i gruppen som har dyslexi och många har lite extra av 

allt möjligt. Det är ju inte självklart, på andra skolor har jag hört att man kan tro att man fuskar om 

man får extra stöd men det är ju inte alls det utan att man behöver ta det lite lugnare och ha någon 

som kan göra det lugnare och som är lugnare. Men alla har ju sitt eget att göra så egentigen är det 

nog ingen som har tid att undra hur andra har det och varför har du stöd? Alla vet att alla i klassen 

jobbar jäkligt hårt. Alla gör så gott de kan. (E6) 

Majoriteten av assistenterna beskriver att eleven blir synlig genom att de har stöd av assistent och kan 

känna att de är ”den som behöver en extra resurs”. Assistenterna väljer olika sätt att hantera sin roll i 

detta.  

Det måste vändas till en positiv grej men som inte tar över, det ska vara lite vid sidan om. Jag är 

inte viktigast utan är en liten del av skolsituationen även om vi ses mycket och mest hela tiden. 

(A3) 
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Det gäller att på något sätt bli godkänd av de andra eleverna så att man kan jobba ostört med sin 

elev. Hur menar du då? Ja, jag menar att eleven inte känner sig utsatt eller annorlunda på ett 

negativt sätt utan kan slappna av och vara trygg i sin roll som gymnasieelev. Alla elever är ju i 

behov av stöd. Om jag kan agera naturligt så kan eleven det också. (A4) 

 

Elever med reducerat program kan hamna i ett utanförskap just därför att de inte finns i gruppen hela 

tiden, beskriver några assistenter. Några menar att de kan bidra till att eleven får del i den sociala 

gemenskapen medan de flesta menar att de inte har möjlighet att påverka den situationen alls. 

Assistenterna väljer olika sätt att underlätta och finnas till för eleven. 

 

En assistent ska inte dra åt sig fokus från de andra eleverna, det är en naturlig del i mitt jobb att jag 

ska finnas där för en elev men jag ska inte få fokus från fler elever. Positionen är viktig, det gäller 

att kalibrera in sig i rätt position. Jag är inte stum mot de andra eleverna men jag håller mig i 

bakgrunden. (A5) 

 

Relationen ska ge trygghet och kunna visas upp för de andra eleverna, det är viktigt att våga synas 

med assistenten och säga att det är min assistent men också min vän. Många elever agerar så att de 

samlas runt yngre personer på skolan, det kan vara lärare eller som jag elevassistent. Om det då 

gör att E kan vara med i gänget tycker jag att detta är jättebra. På så vis kan jag hjälpa E in i 

sociala sammanhang. (A4) 

 

Specialpedagogerna kommenterar att elever är olika känsliga för andra elevers synpunkter och att de 

upplever att det är en ständigt pågående process att hjälpa eleverna att acceptera förändringar i 

stödformen och hitta lösningar som gynnar eleven på bästa sätt och som eleven trivs med. 

 

 

5.1.4 Analys 

 

Eleverna beskriver sin situation och sina studier främst utifrån hanterbarhet och meningsfullhet, där 

hanterbarheten får något större fokus. De beskrivningar som representerar begripliget är färre, endast 

en sjättedel av uttalandena i elevintervjuerna har i studien setts tillhöra den kategorin. Antonovsky 

(2005) gör indelningen att meningsfullhet är viktigast för individens känsla av sammanhang. Om han 

därmed också beskriver att individens behov av mening är viktigast kan hanterbarhet representera 

kortsiktig meningsfullhet, att vara motiverad att engagera sig i stunden, förstå uppgiften och känna att 

den är rimlig att klara, medan långsiktig meningsfullhet innefattar fungerande relationer, som 

förutsättning för engagemang i skolsituationen som helhet, vilket i realiteten har större betydelse och 

får mer långtgående konsekvenser.  

 

Självbild och självkänsla 

Ur enkätsvar och intervjuer med eleverna, samt till viss del skolans dokumentation, framgår att de 

elever som tidigt uppmärksammats av skolan, på högstadiet eller tidigare, är tryggare i sin självbild. 

De ser stöd och särskilt stöd som en möjlighet att klara gymnasiestudier på sina villkor medan elever 

vars resa börjar på gymnasiet har en lägre känsla av meningsfullhet eftersom de har svårt att förstå 

varför de nu behöver stöd i skolan. Deras självbild stämmer inte överens med vad de nu upplever. 

Lärarnas och kursernas krav upplevs som situationer som stressar, de utgör stressorer som eleven själv 
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inte har resurser nog att klara av. Uppgifter kan då vara exempel på en ”dagsakut förtretlighet” som 

kommer och går medan känslan av att vara annorlunda och ha lägre kapacitet än kamraterna en 

”kronisk stressor” som är svårare att förlika sig med.  

 

Eleven är beroende av att också skolan ser att de är i behov av stöd och kan inleda dialog som innebär 

att eleven inbjuds till delaktighet i beslut som rör dem själva. I intervjuerna med assistenter och 

specialpedagoger blir skolans försök att se eleven som en individ med många förmågor synlig och kan 

tolkas som ett salutogent perspektiv genom skapandet av tillitsfulla relationer. Tillsammans med 

eleven, och om eleven är omyndig även elevens förälder, försöker skolan fokusera på vad som 

fungerar för den enskilda eleven vilket innebär att stöd av assistent kan se olika ut för olika individer. 

Jakobsson & Lundgren (2013) beskriver att en person som känner sig delaktig också känner 

engagemang. Antonovskys begrepp meningsfullhet innebär att en individ känner att det är värt att anta 

utmaningen och engagera sig och Aspelin & Persson (2011) och Normell (2008) lyfter fram vikten av 

relationens betydelse för att våga synas och se sig själv, för integritet och självkänsla. I studien 

beskriver elever och specialpedagoger att motivationen att studera sjunker innan de väl accepterat och 

fått stöd av assistent och att motivationen höjs först då de känner sig trygga i den nya relationen och 

att de får lov att påverka på vilket sätt stödet utformas. Skolan blir meningsfull när den känns begriplig 

och hanterbar och det gör den när de egna prestationerna upplevs motsvara förväntningarna från 

skolan. 

 

Tillhörighet i ett pedagogiskt och socialt sammanhang 

Assistenten, som person, är en starkt bidragande faktor till att eleverna ökar och bibehåller sin 

motivation och kämparglöd att vilja klara gymnasiet. Assistenten betyder mycket för eleven, de pratar 

engagerat om vänskap, kunskap och vägledning vilket Antonovsky menar att personer som känner 

mening i tillvaron gärna gör. Den pedagogiska relation som Aspelin (2010) beskriver är inte 

fullständigt jämlik utan kräver att läraren förmår att möta eleven samtidigt utifrån sin egen och elevens 

position. Studien fokuserar på relationen mellan assistent och elev. Ur ett maktperspektiv är 

assistenten den som leder eleven men har inte makt över innehåll eller sammanhang, denna makt 

tillfaller läraren. Eleven är också beroende av att läraren och assistenten kommunicerar med varandra 

och förstår varandras roller. Studien visar att eleverna har stort förtroende för assistenterna vilket torde 

betyda att de lyckas väl i sitt sätt att möta och bemöta sina elever. Aspelin använder begreppet 

omfattning som kan beskriva assistenternas förmåga att inta elevens perspektiv på ett sådant sätt att 

eleven känner sig sedd, förstådd och lyssnad på. Men, vid det enskilda lärtillfället måste eleven se 

assistenten som sin vägledare och låta sig bli vägledd för att den pedagogiska relationen ska fungera 

och gagna elevens utveckling. Svårigheten att hålla distansen kommer fram i assistenternas 

beskrivning.   

Enligt ett konstruktivistiskt synsätt är lärande en aktiv process. Utifrån Vygotskij (2001) 

sociokulturella perspektiv sker lärande genom interaktion och samspel. Det blir synligt i studien 

genom att elevens arbete på lektionen fortsätter efteråt tillsammans med assistenten. Både elev och 

assistent utvecklas i samspelet. Eleverna känner att de lär sig mer och mer, assistenterna att de 

utvecklas i och med rollen. Individerna påverkas av sin miljö och några elever ger uttryck för att 

miljön också begränsar lärandet. En lärmiljö som är praktiskt inriktad och utformad är lättare att förstå 

och upplevs som stimulerande men eleverna upplever samtidigt inte att de kan påverka miljö och 

omgivning i lika hög grad som den påverkar dem.  
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Lärande sker, menar Vygotskij, inom den proximala utvecklingszonen. Eleverna har under många 

skolår upplevt undervisning och klassrumsmiljö men lyfter fram att det är arbetet tillsammans med 

assistenten som ger dem känslan av ökad kunskap vilken de sedan kan använda för att delta på ett 

aktivare sätt i klassrumssituationen. De känner tillhörighet och delaktighet i en pedagogisk gemenskap 

som de annars inte skulle ha haft samma utbyte av. En individ ska känna lagom med krav från 

omgivningen för att optimal utveckling ska ske och det ska finnas en samarbetspartner som garanterar 

en lagom utmaning. Studien visar att assistenten får och tar rollen som samtalspartner, studievän och 

handledare. Aspelin (2010) menar att en pedagogisk relation underlättar fokus på skolprestationer 

samtidigt som den också gynnar personlig utveckling. 

Säljö (2000) beskriver att ökad kunskap ger tillgång till ett innanförskap i motsats till exkludering. 

Eleverna ger uttryck för att de känner sig mer inkluderade i den sociala och pedagogiska gemenskapen 

i skolan genom att deras förmågor och kunskaper ökar. Utifrån Foucault (2008) beskrivning av makt 

som ett relativt begrepp skulle elevernas växande ansvarstagande för den egna situationen kunna göra 

att deras värde ökar och maktpositionen förändras. I studien syns ingen upplevelse av förändring i 

elevernas egna berättelser. De är ständigt medvetna om att det alltid finns mycket kvar att läsa och 

göra, deras position och upplevelsen av den egna positionen förändras inte mycket av ett ökat 

ansvarstagande och inte heller av ett ökat stöd. En skillnad kan skönjas i hur de nu upplever sig själva, 

men inte att de upplever att situationen är förbättrad i förhållande till andra elever eller läraren. Tydligt 

är däremot att assistenterna har högre tankar om sina elevers potential än vad eleverna själva har. Den 

pedagogiska relationen mellan elev och assistent verkar kunna bidra till att eleven ser att samma 

svårigheter inte uppkommer i alla situationer vilket betyder att stödbehovet inte ses som helt statiskt 

utan som föränderligt och har ett samband med kontexten. 

 

Språkbruk och makt 

Foucault betonar språkets makt vilken blir synlig i studien genom ordval i intervjuer, enkät och 

dokument. Relationen mellan elev och assistent beskrivs på många sätt av informanterna. Assistenter 

och specialpedagoger är överens om att vän, inte kompis, bidrar till rätt förhållningssätt samtidigt som 

specialpedagogerna uttrycker att assistenten kan agera inom spännvidden arbetsledare och omtänksamt 

storasyskon men ska undvika rollen lärare. Coach, planerare och vägledare är neutralare ord än de mer 

familjära syskon eller kompis medan elevassistent, som majoriteten av informanterna använder och 

som återfinns i skolans dokumentation, markerar elevens stödbehov och assistentens svagare 

maktposition i skolans organisation. 

 

Relationen mellan elev och assistent är inriktad på ökad måluppfyllelse genom studiestöd. Det är alla 

informanter överens om men uttrycker på olika sätt. Eleverna beskriver att assistenten är noga med 

tider och är strikt, de önskar disciplin och arbetsro. Assistenter talar om fokus på kunskap och 

specialpedagogerna betonar struktur och planering. En sådan beskriven studiesituation liknar många 

andra studiesituationer och avviker inte alls. Det som markerar skillnaden från undervisning är kanske 

att platsen skiljer. Specialpedagoger och assistenter menar att elev och assistent marginaliseras genom 

att placeras ”där borta” och att intresset från lärare och skolledning ibland brister. I intervjuerna är 

klassrummet synligt och en lika viktig arena för stöd av assistent som det individuella stödet som sker 

utanför klassrummet.  
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5.2 Begriplighet 

 

5.2.1 Delaktighet och medbestämmande 

 

Från gymnasiestart till stöd av assistent 

Vid gruppintervjun beskriver specialpedagogerna hur elevhälsan diskuterar uppmärksammat 

stödbehov många gånger innan beslut tas om stöd av assistent. Det är en lång process, som beskrivits 

ovan. Alla specialpedagoger och elevassistenter är eniga om att elev, vårdnadshavare och skola måste 

vara överens för att stödet ska fungera bra och att det är skolan som måste driva utredning och ta 

beslut. Specialpedagogerna menar att det är avgörande att elev och förälder är med i dialogen. S2 

beskriver att det är många inblandade. E4 kommenterar, det hen uppfattade vara första mötet, utifrån 

sitt elevperspektiv: 

Om det satt åtta där öppnade tre av dem munnen. Vad gjorde de andra där då? Det blev bara konstigt. 

(E4) 

Flera elever beskriver att de inte hänger med i processen. Specialpedagogerna ser att elevernas 

självkänsla blir stukad under processens gång, att de ofta hamnar i ett läge där de känner sig totalt 

misslyckade innan stödet sätts in och inte upplever att de kan påverka sin situation.  

Jag träffade specialpedagogen en gång i veckan men det fungerade inte så bra. (E4) 

Jag fick inte assistent först tror jag, men A hjälpte mig för att hen hade tid. Sen var det nog några 

möten. (E7) 

Eleven måste vara med på det, eleven är ju tillfrågad och inser någonstans att jo, jag behöver nog detta för nu har 

jag upptäckt att jag håller på att misslyckas, ett slags negativt accepterande. Men då kan det säkert ändå kännas 

att nu har de tagit ett beslut och jag svarade bara ja en gång. (S3)  

De tycker att jag behöver en assistent, så tror jag att eleven uppfattar det. (S2) 

När alla är införstådda med och överens om att skolan ansöker om assistent är det inte säkert att stödet 

kan erbjudas. S1 beskriver att kommunen skolan tillhör har nya regler inför kommande läsår och inte 

kommer att bevilja stöd för elever som enbart har funktionsnedsättningen dyslexi. En eller flera 

diagnoser krävs framöver för att kommunen ska godkänna skolans ansökan. S1 berättar vidare att 

skolan arbetar med att involvera eleverna i valet av assistent och att de får delta vid intervjuer, något 

som eleverna också berättar att de uppskattar. Det är viktigt att personkemin stämmer, menar S3. Om 

det finns en assistent tillgänglig men att det upplevs som att det skulle fungera bättre med en annan 

person kan skolan försöka styra om i tjänsterna. 
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Dokumentation: hur skolan möter eleven 

I skolans dokumentation syns hur skola och elev, och i de fall eleven inte är myndig, har träffats och 

diskuterat studiesituationen. Stöd av assistent nämns på ett flertal ställen innan det framkommer i 

åtgärdsprogram. De dokument som analyserades beskrev också en process, likt den informanterna 

menade att elever går igenom innan de får stöd av assistent. 

I ansökan om tilläggsbelopp önskar fem av sju kommuner veta om eleven tidigare haft tilläggsbelopp 

eller stöd av assistent. Skolan ska bifoga pedagogisk utredning, åtgärdprogram, studieplan, schema 

och om insatsen tidigare beviljats också en utvärdering av den. Skolorna skriver en längre motivering 

till varför stöd av assistent önskas och vilka stödinsatser skolan erbjudit, texter som liknar en 

sammanfattning av utredning, åtgärdsprogram och formuleringar ur mötesanteckningar. Språkbruket 

är liknande i de olika dokumenten.  Utredningar och utlåtande i form av expertkunskap ges stort 

utrymme och lyfts fram i ansökningarna. 

I den dokumentation som samlats in framställs elevernas svagheter i större utsträckning än deras 

styrkor. Eleverna beskrivs med orden stressad, humörsstyrd, långsam, passiv, ointresserad, ha svagt 

arbetsminne eller minnessvårigheter. Elevers långsamma arbetstakt orsakar irritation hos andra elever i 

klassen, detta beskrivs i dokumentation kring hälften av eleverna. Alla elever i studien har 

uppmärksammats ha dåligt självförtroende i förhållande till studier och en låg självkänsla. Svårigheter 

som kopplas till dem som individer är svårighet att skriva, lyssna, fokusera och planera. De beskrivs 

behöva mycket tydliga instruktioner, få hjälp i skrivprocessen och stöd att inte fastna i detaljer då de 

arbetar. Skolan uppfattar att eleverna känner sig stressade av att aldrig hinna klart och att ligga efter 

med arbeten hela tiden och att de allihop, trots stöd av lärare/mentor/specialpedagog, känner sig osäkra 

på vad som förväntas av dem. Entydigt är också att eleverna i studien beskrivs ha god närvaro i skolan. 

Ord som punktlig, noggrann, ambitiös och envis används i dokumentationen.  

I dokumentationen beskrivs att skolorna erbjuder stöd på individ-, grupp- och organisationsnivå.  

Åtgärdsprogrammen är olika utformade på skolorna och används på olika sätt. På skola A, den större 

kommunala skolan, innehåller åtgärderna främst beslut på organisationsnivå. Reducerad studieplan, 

stöd av assistent, förlängd studietid med ett fjärde år, möjlighet att delta i sommarskola eller att gå om 

en kurs finns med. På skola B och C är åtgärdsprogrammen mer detaljerade även på grupp- och 

individnivå vilket på skola A istället syns i uppföljande mötesanteckningar. För tre elever planeras ett 

fjärde gymnasieår, för tre elever ett reducerat program. Förlängda kurser erbjuds en elev. För två av 

eleverna görs inga förändringar i studieplanen. 

Skolorna erbjuder på gruppnivå mindre undervisningsgrupp, skola B och C även praktiskt inriktat 

arbete och muntliga provtillfällen. I dokumentation från skola A märks förlängd skrivtid vid prov och 

på alla skolorna fokuseras kompensatoriska hjälpmedel. Stöd av läraren i det enskilda ämnet 

framkommer genom att information och anteckningar ska finnas tillgängliga via skolans lärplattform. 

Undervisningen beskrivs genom studieöversikt över vilka ämnen som fungerar bra och vilka eleven 

”ligger efter” i. Stöd på individnivå innehåller att kunna sitta avskilt och arbeta, att kunna sitta själv 

även vid prov och vid behov få en fråga i taget, skrivstöd, läxhjälp, anpassade uppgifter, enklare text, 

förstorad text och handledning av assistent eller specialpedagog.  
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5.2.2 Tydligt uppdrag 

 

Eleverna har inga svårigheter att beskriva när och hur assistenten hjälper till. Vid intervjuerna nämner 

fyra elever dessutom att det finns dokument som beskriver vad de ska få hjälp med och att 

specialpedagogen har dessa.  Ingen elev menar dock att möten handlar om vad stödet innebär eller 

innehåller.   

De frågade mig på mötet om jag var villig att lägga ner tid på att träffa assistenten även utanför 

skoltid och jag sa ja. Det var allt. (E4)  

Ingen av de intervjuade assistenterna och specialpedagogerna menar att assistenten har ett tydligt 

uppdrag. Fem assistenter nämner åtgärdsprogram, de hänvisar till dokumentationen i sig men inte till 

att innehållet är känt. Två assistenter nämner att de läst den utredning som ligger till grund för att 

skolan ansökt om assistent. Fem assistenter beskriver att de deltar på återkommande möten. På frågan 

hur stödet utvärderas menar tre av sju assistenter att det gör det inte. Sex assistenter menar dock att de 

återkommande diskuterar med specialpedagogen hur de bäst bör gå tillväga i olika situationer och fyra 

assistenter återkommer senare under intervjun till att de kan se att stödet utvärderas i skrift vid möten 

med rektor eller biträdande rektor.  

Assistenterna säger att uppdragets natur skiftar utifrån elevens behov. De nämner att rollen kan 

innehålla att stödja eleven i att navigera – förstå sina studier och sin roll som studerande 

(begriplighet), avdramatisera och skapa mindre stress, öka självkänslan och våga (meningsfullhet) 

samt att erbjuda tid att planera, strukturera, diskutera och förtydliga, stärka kunskapen mot målen 

(hanterbarhet). Assistenterna lyfter fram dessa områden i olika hög grad men innehållet i uppdraget 

upplevs liknande av alla.  Det långsiktiga målet upplevs som otydligt och mindre begripligt medan det 

dagliga arbetet klaras av ändå.  

Specialpedagogerna på skola A säger inte att uppdraget är skriftligen beskrivet utan menar att det 

behöver skrivas ner. Om det inte finns något tydligt uppdrag finns det heller ingen gemensam syn 

kring vad assistenten ska göra, säger S3. 

Jag tänker att det kan bli tydligare. Det som vi ofta säger muntligt kan man punkta ner. Till 

exempel att jobba för att eleven ska bli så självständig som möjligt, vad händer om eleven blir 

sjuk… (S3) 

Specialpedagog och assistenter på skola B uttrycker inte samma uppfattning. Assistenterna nämner här 

åtgärdsprogram och menar att de deltar i klassen även om eleven är sjuk eftersom de är en resurs till 

hela gruppen. S1 beskriver dock att små skolor tenderar att använda assistenterna till uppdrag de 

egentligen inte har, till exempel att vikariera när någon lärare är sjuk. Specialpedagogerna för tydligt 

fram att de menar att assistenten inte ska agera lärare utan vara en handledare och stödperson. 

Specialpedagogerna på skolorna har olika uppfattning om hur användbart och tydligt innehållet är, 

men alla tre menar att det ska kunna vara ett verktyg för genomförande, utvärdering och uppföljning.  
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Enkät och dokumentation: stöd av assistent 

Elev Andel tid i 

skolan med stöd 

av assistent 

Enskilt stöd av assistent 

under lektionstid på 

annan plats än i 

klassrummet 

Stöd i 

klassrummet av 

lärare och 

assistent  

Enskilt stöd av 

assistent utanför 

lektionstid 

Resurstid - 

stöd för alla 

elever på skolan 

E1  50%  X X X X 

E2 50 % X X X X 

E3 50%  X X X 

E4  25%  X X  

E5 50% X X X  

E6 25%   X X 

E7 25%   X X  

E8 50% X X  X 

 

Figur 5.1 Stödinsatser som skolorna erbjuder eleverna. Skolans dokumentation sammanfaller med elevernas uppfattning 

om vilket stöd de tar del av.  

 

Ingen elev angav i enkäten att assistenten deltog på alla lektioner medan sju elever ringade in att 

assistenten var med på vissa lektioner.  Enligt fyra av dessa hjälpte elevassistenten under den tiden 

även andra elever i klassrummet.   Tre elever har reducerat program och därför finns tid i schemat med 

möjlighet att träffa assistenten på, för klassen, ordinarie lektionstid vilket en elev gör. Sex elever 

träffar assistenten utanför sin ordinarie lektionstid.  

Elevassistenterna omnämns i åtgärdsprogram och mötesanteckningar men hur elev och assistent ska 

arbeta tillsammans beskrivs inte utan den målsättning som redogörs för är elevens utifrån prioritering 

av kurser. Däremot, vilka tider elev och assistent träffas skrivs ner, men inte i vilken lokal.  

 

5.2.3 Roller och samverkan 

 

Roller och inflytande 

Under intervjuerna nämner alla elever någon eller några av sina lärare. Sex elever beskriver att läraren 

är väldigt viktig men flera elever menar att läraren inte hjälper dem på lektionen då assistenten finns 

där. På frågan vad som skiljer lärarens och assistentens roller åt svarar de att läraren är den som 

undervisar och planerar lektionen medan assistenten hjälper eleverna på plats.  
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A hjälper alla men först mig. (E2) 

 

Läraren är den som undervisar. A är en som är bredvid och hjälper till. Det är läraren man först går 

till om man undrar över något och vill ha hjälp på lektionen eller efter. Men om jag sitter med A 

frågar jag ju A. (E1) 

Läraren har ju sitt ämne, kan mer fakta och så vet läraren vad som ska göras och bestämmer. A vet 

också vad jag ska göra. A pratar med läraren hela tiden så att hen vet. (E3) 

 

Hälften av eleverna pratar spontant om mentor. Mentorn beskrivs som någon som ”har koll”. Alla 

elever vet vem mentorn är men alla har inte kontakt med denne. Två elever svarar att mentor troligen 

inte vet vem de är och att mentor aldrig frågar hur det går med studierna. Tre elever nämner 

specialpedagogen som viktig att ha kontakt med, men det behöver inte vara kontinuerligt. De säger att 

specialpedagogen vet vad som ska hända och kollar av hur det går. Två av dessa elever går på skola B 

där specialpedagogen också är deras mentor.  

Assistenter och specialpedagoger beskriver på ett likartat sätt hur tydliga roller underlättar allas arbete. 

De är också eniga med eleverna om att läraren ska ha störst inflytande över vad det är eleverna ska lära 

sig och att specialpedagogens roll är att ha kontinuerlig kontakt med elev och assistent. Assistenterna 

ser sig varken som lärare eller mentor. Uppdraget mentor menar flera är oklart och de vet därför inte 

hur de ska samarbeta med mentorn. De beskriver att stöd vid inlärning gör att rollerna ändå ligger nära 

varandra.   

 

Jag kan säga till eleven att: ”Nej, jag är inte lärare men för dig kan jag vara det.” Elevassistenten är 

allt i ett: mentor, lärare, speciallärare, skådespelare och säljare. Säljare, då menar jag alltså att sälja 

in kunskapen på ett annat sätt, på ett konkret och nära sätt så att eleven verkligen köper det.  

Samtidigt, läraren förbereder och bedömer, assistenten har en objektiv syn. Jag bedömer inte utan 

följer dit läraren vill att eleven ska gå. Mentorn har koll på eleven men det har jag med. Jag gör 

saker plus att jag har koll. Det gör inte mentorn på samma sätt. Mentorn har ju också fler elever. 

Lärarens jobb är inte att känna eleven egentligen, men mentorns jobb är att lära känna eleven. Fast 

det är jag som känner eleven bäst. (A3) 

 

Specialpedagogerna är eniga om att elevassistentrollen är svår och innebär ett stort ansvar. Assistenten 

ses av specialpedagogerna som en balanskonstnär. Assistenterna är väl medvetna om sin roll, mitt 

emellan, vilket också några av eleverna kommenterar: 

Det är bäst om A är bra med oss, hen ska hålla med, men det är ju läraren som vet. Och då måste ju 

A också veta vad läraren vill för att jag ska veta hur jag ska göra. A måste prata med alla liksom. 

Jaha. A måste följa läraren menar du? De måste vilja samma, annars blir det snurrigt för mig. 

(E2) 

Jag tror att man behöver ha mycket fantasi så att man kan sätta sig in i och vågar sätta sig in i hur 

eleven tänker och hur föräldern tänker, hur rektor och lärare tänker så att jag kan förstå. Förstå hur 

alla tänker och att man sedan kan vara lite smidig så att man inte sårar någon, varken förälder, 

elever eller lärare. (A2)  

Det är att hålla balansen hela tiden. Hålla balansen mellan elev – föräldrar, elev – ämnen, sig själv 

och lärare, sig själv, lärare och elev, det är väldigt många balanspunkter som en elevassistent 

måste förhålla sig till. Det är ett tufft jobb på det viset och jag kan tycka att assistenterna kan blir 

rätt så illa åtgångna av allt balanserande. (S2) 
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S3 kommenterar att rollerna assistent och mentor behöver synliggöras för att eleverna ska kunna nyttja 

bådas kompetenser. 

 
Klarare roller behövs. Vad förväntas av en elevassistent och vilket mandat har en elevassistent? 

Jag har inte tänkt så mycket i förhållande till mentorn men där kanske det är ännu viktigare att dra 

en gräns att detta är mentors ansvar och detta är assistentens ansvar. (S3) 

 

Specialpedagogerna beskriver att assistenternas position måste förtärkas på skolorna och att detta 

skulle gynna eleverna de jobbar med på flera sätt. S1 beskriver att assistenterna är med på 

personalmöten men att det inte är självklart att de har arbetstid då. Arbetstiden bestäms utifrån elevens 

schema. 

 

Assistenterna är en viktig del på skolan och de jobbar nära eleverna. De borde lyftas fram tydligare 

och vara en del utav någonting, de är inte en del av något nu inte heller del i ett arbetslag. Det är 

inte bara eleven och assistenten, det är inte du och han, du och hon och det fixar ni där borta, utan 

en resurs att räkna med, en kompetens att ta på allvar. De ska ses som en verklig resurs och angå 

skolan som helhet och inte bara den enskilda eleven. ”Ja, men han har ju assistent”, har man fått 

höra, som att det ska lösa allting. (S2) 

 

Samverkan 

Assistenterna på två av skolorna menar att samverkan är ovanligt och önskar mer av det, för elevens 

skull och för sin egen. De elever vars assistenter deltar i stor utsträckning på lektioner beskriver att de 

ser att lärare och assistenter pratar med varandra om deras studier.  

De snackar ihop sig vet jag om vad som behöver göras… Det är väl vad jag ska göra!  (E2) 

 

Jag går till mentor och säger att nu är E jobbig! (skratt) Och då måste de ju ha kontakt! Ja, det är 

mest jag som gör att de håller kontakt! (E1) 

 

S2 beskriver mentor som en skolnyckel som förmedlar information vidare till andra lärare, i dagsläget 

tror S2 att det är assistenten som kontaktar mentor och inte tvärt om, vilket flera assistenter bekräftar. 

Andra beskriver att de är med på utvecklingssamtal tillsammans med mentor och är där i rollen av den 

som bäst känner eleven. Olika uppfattningar om stöd och samarbete i klassrummet framträder. A7 

menar att dialog med lärarna finns och att det därför fungerar väl för eleverna eftersom assistent och 

lärare är överens om sina respektive roller. Specialpedagogerna ser att det är viktigt men att kan vara 

svårt att hitta ett fungerande samarbete. 

Jag försöker, fast jag har svårt för det, att inte spela lärare. Den rollen ska jag inte ta. Jag måste 

vara neutral och det är ganska svårt ibland. Jag får försöka känna av samarbetet och när det är läge 

att säga något eller att läraren bjuder in mig, det är jätteviktigt för vårt förhållande i klassen. (A7) 

 

Det är svårare för assistenten att vara i klassrummet än att ge individuellt stöd. Det blir ytterligare 

en person som assistenten är beroende av. Vad läraren säger och gör och visar och tycker spelar 

oerhört stor roll för vad assistenten kan göra i klassrummet. Men det handlar inte om att 

assistenten hela tiden måste vara med utan det är dialogen mellan assistent och lärare som är det 

viktiga. (S2) 
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Specialpedagogerna menar att de försöker bidra till att samverkan sker.  

 
Jag har pratat om det på flera personalmöten och sen har jag samtidigt pratat om elevens behov 

och vad man kan använda assistenten till så att lärarna också hört, men sen har jag nog uppmanat 

både assistenter och lärare att prata ihop sej själva med varandra. (S1) 

 

Specialpedagoger och assistenter framhåller vikten av samtal dem emellan för elevens lyckade studier 

och mående och alla specialpedagoger och fem assistenter menar att de har en naturlig och 

kontinuerlig kontakt. På en av skolorna har det under vårterminen inte funnits någon specialpedagog 

vilket är en stor brist menar assistenten. I elevhälsoteamet är samverkan med assistenten en 

självklarhet menar S3. En annan bild som framkommer är att om stödet fungerar är allt bra, men om 

det inte gör det upplever några assistenter att det inte finns något skyddsnät, varken för eleven eller för 

dem.  

Om E inte kommer och jag för fram detta: ”Hur gör vi?” Då är jag ensam om det. Och varje dag 

eleven inte får stöd är ju en förlust för eleven. (A5) 

 

5.2.4 Analys 

 

Antonovsky (2005) beskriver att en individ känner att tillvaron är begriplig om den är strukturerad och 

förutsägbar. Vikten av att eleverna förstår vad skolan och undervisningen innehåller, hur den ska 

tacklas och vad som förväntas av dem lyfts fram på olika sätt. För att kunna hantera sin situation, 

vilket förs fram av eleverna som det centrala, måste de också förstå syfte och mål, enligt Antonovskys 

modell där hanterbarhet förutsätter begriplighet.   

 

Att förstå och delta i gymnasieskolan 

Eleverna framhåller att det varit svårt att förstå processen fram till att stöd av assistent sätts in. Bristen 

på förståelse hänger då, enligt ovan, ihop med bristen på delaktighet i de beslut som fattas om elevens 

skolgång. Eleverna kan redogöra för varför de menar att de har stöd i skolan men varför stödinsatsen 

är just assistent är inte något de lätt kan förklara. När eleverna beskriver varför assistenten finns där 

talar de om sina egna svårigheter och brister i förhållande till skolans krav och förväntningar. Det är 

ett tydligt kategoriskt perspektiv som framträder och som grundar sig på såväl inre som yttre stimuli. 

Individen känner att den själv bär svårigheten och det är troligt att dialogen med skolans personal har 

del i att denna uppfattning kvarstår. Eleverna förstår att assistenten är knuten till dem personligen och 

skolan och kommunen ser också stödinsatsen som individuell. Individualiserat stöd kan beskrivas 

genom Foucault (2003) teori som ett särskiljande som samtidigt visar på att det finns en skillnad 

mellan vad som anses normalt och vad som anses onormalt eller avvikande. Studien visar att 

gymnasieeleverna accepterar att skillnader finns mellan individer, rädslan att ses som annorlunda av 

kamraterna är större för elever som inte tidigare haft stöd i skolan, men oviljan att bli stigmatiserad
12

 

och marginaliserad finns med i alla berättelser. De önskar starkt en tillhörighet till klassen och 

accepterar då stöd i klassrummet om de ser att fördelarna med detta överväger.  

  

                                                      
12

 Samhällsvetenskapligt begrepp som betyder social stämpling. www.ne.se  
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Stöd av assistent är inte enbart en negativt särskiljande insats, den bidrar också till delaktighet i såväl 

sociala som pedagogiska sammanhang, menar alla intervjugrupper. Samarbetet mellan elev, assistent, 

specialpedagog med flera funktioner ger ett mervärde och visar att skolan tar del av ansvaret för 

situationer då svårigheter uppstår.  

Eleverna hade svårt för att se och benämna sina styrkor, svårare än vad assistenterna hade att göra 

detsamma. Arbetet med att nyansera och förstå vad som skapar svårigheter och samtidigt acceptera 

olikheter kan beskrivas genom val av synsätt: hur vi förstår och systematiserar något. Antonovsky 

salutogena synsätt markerar att olikheter är det normala och att alla befinner sig inom spannet frisk – 

sjuk. Foucault beskriver på ett liknande sätt att ingen är antingen normal eller onormal utan snarare 

både och. En ökad känsla av begriplighet kan då minska känslan av att vara avvikande, individen 

förstår och kan benämna vad det är som är svårt eller skapar svårigheter. Det ger en tydligare bild av 

svårighetens begränsning om assistansens innehåll förtydligas. Informanterna efterfrågar en sådan 

tydlighet vilket enligt Antonovskys modell, tillsammans med hög meningsfullhet, också ger skjuts åt 

känslan av hanterbarhet.   

 

Språkets och textens makt 

Diskursen i skolans dokumentation är tydligt fokuserad på individen som bärare av svårigheter som 

måste kompenseras. Texterna bidrar, utifrån tolkning av Foucault (2003), till att den enskilda eleven 

skiljs ut. De visar genom språkbruket vilka värderingar som finns. De ord som beskriver eleven och 

elevens situation tydliggör vad eleven behöver. Målet är att klara gymnasiestudier och därför behöver 

individen kunna lyssna, koncentrera sig, läsa, skriva, planera och strukturera sin tid. Det blir synligt att 

det som gör att eleven anses behöva särskilt stöd i form av assistent är att lärarens och 

specialpedagogens tid och stöd inte upplevs räcka till, varken av eleven eller av skolan. Det finns en 

samstämmighet i elevernas och skolans bild av den enskilda elevens brister som skrämmer. Assistenter 

och specialpedagoger uttrycker ett öppnare synsätt, men texters makt att överföra känslor är stor. 

Vygotskij (2001) menar att människans tanke styrs av språket och att tanken i sin tur sedan styr hur 

individen handlar. Foucault (2008) menar också att språkets mönster påverkas av sammanhang och 

diskurs som sedan har betydelse för hur vi ser på oss själva genom våra egna och andras ögon. Skolan 

förstår elevens behov genom kartläggning och dialog, specialpedagogerna är i hög grad delaktiga när 

skolan ska bilda sig en uppfattning om vilket som måste bli assistentens uppdrag och skriva ner vad 

som uppmärksammats.  

Dokumentationens innehåll verkar okänt för flera av informanterna i studien. Det är dock troligt att 

tänka sig att skolans dokumentation används av skolans olika personalgrupper. När texter läses 

uppfattas innehållet som sant av läsaren. Det är därför viktigt att skriva om elever på ett sådant sätt att 

styrkor och förmågor framträder menar Andréasson & Aspelin Carlsson (2009). Överföringen av 

information om eleverna mellan skolans personalgrupper via text, kan då med deras tolkning av 

Foucaults maktteori göra att språkbruket har stor betydelse för vilket stöd som erbjuds, vilka krav som 

ställs och hur läraren agerar gentemot eleven. Den pedagogiska relationen, som Aspelin (2010) 

beskriver, kan stärkas eller försvåras beroende på textens innehåll och utformning om lärarens 

förmåga att omfatta eleven, att förstå elevens situation, påverkas av densamma.  
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Att förstå sin egen roll och se andras 

Eleverna ser sig inte som aktörer med makt att påverka beslutet om assistent medan specialpedagoger 

och assistenter betonar att eleven måste vilja ha stöd av assistent för att stödet ska fungera. Foucault 

(2008) beskriver att makt är ett relativt begrepp som syns i olika former av öppet eller dolt 

maktutövande. Specialpedagogerna vill se eleverna som delaktiga i dialogen kring behovet av stöd och 

menar att eleven har stor makt att beskriva hur stödet ska utformas. Den formella makten, som finns 

hos rektor tillsammans med elevhälsan, lyfts fram av alla intervjugrupper. Beslutande möten kan ses 

som ett öppet maktutövande som av några elever upplevs negativt, medan det vardagliga arbetet 

tillsammans med specialpedagog och assistent känns positivt styrande. Eleverna beskriver att deras 

handlingsutrymme ökar då stödet är beslutat. Tillsammans med assistenten är de friare att forma 

innehållet och kan ta en aktiv del i detta. Att ha en roll som elev med assistent upplevs då av flertalet 

elever som att olika parter samarbetar mot målet att eleven ska lyckas i sitt lärande.  

Eleverna upplever att de vågar vara synligare i klassrummet på grund av att de känner att de med 

assistentens stöd i större utsträckning klarar gymnasiekursernas krav. När stödet är tillräckligt och rätt 

känner eleven att skolan äntligen är på deras sida. Men, studien visar också att elever upplever det 

mycket negativt om lärare eller mentor inte agerar som väntat. Att eleven har stöd av assistent 

signalerar att eleven inte längre helt är lärarens ansvar. Att läraren inte aktivt hjälper eleven i 

klassrummet, utan överlåter detta till assistenten, upplevs som utpekande. Foucault (2008) beskriver 

att individers förväntningar på varandra spelar stor roll och Antonovsky menar att den yttre världen 

måste vara förutsägbar för att vara begriplig. Eleverna förväntar sig av läraren att denne ska fortsätta 

hjälpa till även om assistenten finns där och de förväntar sig ha en mentor som följer upp studierna. 

Om så inte sker känner eleverna en maktlöshet och pekar inte på något eget ansvar för fungerande 

relationer.  

Det är intressant att notera att klassrummet inte syns tydligt i skolans dokumentation. Vad som händer 

i undervisningen i form av anpassning i takt med att assistenten arbetar och lär känna eleven förs inte 

fram. Däremot är ämnen i form av studieöversikt ofta detaljerat beskrivna utifrån vilka ämnen som 

fungerar bra och vilka eleven ”ligger efter i”. Informanterna upplever en brist på samverkan och att 

information inte förs vidare mellan skolans olika aktörer. Om skriftlig dokumentation inte heller 

stödjer samverkan och behovet av åtgärder på gruppnivå i undervisningssituationen, genom att tydligt 

skriva fram detta som åtgärder som ska följas upp och utvärderas, bidrar den istället dels till att 

särskilja eleven som avvikande och dels till att förstärka intrycket av att det eleven behöver är 

särskilda arbetsinsatser som tar av lärarens tid från den övriga gruppen. Behovet av att någon annan än 

läraren tar hand om eleven förstärks.  

Specialpedagoger och assistenter visar tydligt att läraren har stor makt i förhållande till assistenten. 

Eleverna vill också att assistenten noga tar reda på vad läraren vill. Den asymmetriska situationen 

upplevs ibland som svår av assistenterna vilka menar att de inte får gehör för elevens behov på egen 

hand utan måste agera via specialpedagogen. Specialpedagogerna menar att assistenternas kompetens 

måste lyftas fram och att deras delaktighet i arbetslagets arbete måste öka eftersom ett samarbete 

mellan lärare och assistent är avgörande för om en elev ska lyckas med sina studier. 

Specialpedagogerna har handlingsutrymmet att till viss del, tillsammans med skolans ledning, arbeta 

för att höja assistenternas status. Assistenter och lärare måste dock också kommunicera mer med 

varandra vilket beskrivs av Foucault (2008) som att det egna anvarstagandet ökar den egna makten.  
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I intervjuerna med assistenter och specialpedagoger får upplevelsen av begriplighet stort utrymme. 

Assistentens roll är också väldigt otydlig i skolans dokumentation. Studien visar att det viktigaste 

stödet för eleven, det som gör att eleven upplever ett samarbete med skolan är det stöd som assistenten 

ger.  Elevens och assistentens relation och stödets innehåll blir näst intill osynligt i skolans 

dokumentation vilket kan beskrivas som marginalisering.  Assistenten behöver också skolans stöd för 

att förstå sitt uppdrag i ett större perspektiv och om assistenten inte ses som en självklar 

samarbetspartner av läraren eller del i arbetslaget saknas den känsla av begriplighet och hanterbarhet 

assistenten själv behöver i sin roll vilket i sin tur påverkar elevens lärande.  Enligt Antonovskys 

modell är det en hög känsla av meningsfullhet som är avgörande men därefter kommer begriplighet – 

mål och syfte. Det är alltså svårt för en individ att hantera sin situation om den är otydlig och oklar. 

Detta gäller för alla i alla situationer, här för såväl elever som assistenter och specialpedagoger.  

 

5.3 Hanterbarhet 

 

Elevernas svar på frågan vad som är annorlunda nu sedan de fått stöd av assistent handlar om att de 

känner sig sedda (meningsfullhet), att de förstår vad som krävs av dem (begriplighet) men framförallt 

känslan av att de nu kan hantera sin situation som gymnasieelever för att de får stöd när de behöver. 

 

5.3.1 Dialogens betydelse 

 

Alla elever beskriver att förstå och sedan sätta igång med en uppgift kräver kraft. Detta är något även 

alla assistenter poängterar och som beskrivs som en ansträngande arbetsinsats för både elev och 

assistent. 

Jag behöver stöd lite då och då. A pushar när det börjar spåra ur. Då säger A att det kanske är en 

idé att du gör så eller så? Då lyssnar jag och jag brukar hålla med. (E6)  

Hen bara är där och kollar och pratar vidare. Ja, så att jag kommer vidare. (E1) 

Det är tungt för E för hen kan inte starta och inte avsluta själv. Det är jättehårt arbete från oss båda som 

gäller. (A3) 

Dialog är det bästa för E, dialog med lösningsfokus, det vill säga att vi vet var vi vill landa med 

kunskapen. (A4) 

A7 beskriver att elever ofta behöver ”pratas vidare”.  Det är dialogen som vägleder eleven och visar på 

rätt riktning, som lättar upp när samtalsämnet för en stund istället blir något eleven kan mycket om och 

är speciellt intresserad av. Vidare menar A7 att det är viktigt att eleven får lov och vågar fråga och att 

det är lättare då eleven vet att assistenten inte är någon som bedömer allt de säger. Flera assistenter 

påpekar att de använder språket på ett medvetet sätt och till exempel smyger in förslag. A6 förklarar 

det som att ha en tanke med det som sägs men att inta en passiv roll eftersom det är eleven som ska 

tycka och göra. A1 beskriver att det är viktigt att ge eleven ett sammanhang, att prata tillsammans så 

att eleven ser en helhet och gärna visa på kopplingar till annat som eleven kan och känner till. A4 

beskriver det som att dialogen framförallt är ett sätt att processa kunskapen, att se den ur flera 

synvinklar och genom andras ögon och att detta hjälper eleven.  
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Du måste kunna hantera 1000 frågor på samma sak, om och om igen, men det är också fantastiskt 

för du måste verkligen svara på 1000 sätt. (A3) 

Samtal med assistenten ger möjlighet till repetition och en annorlunda förklaring till en uppgift. 

(S2) 

Lika viktigt som det är att kunna prata med assistenten är det att denne har en förmåga att lyssna 

tycker eleverna. Vikten av en positiv inställning, beröm och dialog som kan lyfta eleven och ge 

skolarbetet mening och tydlighet poängteras av S3. Assistentens egen inställning är i många fall 

avgörande, det gäller att anställa rätt person som kan se och förmedla möjligheter och lösningar. 

Specialpedagogerna är överens om att skolorna har tur och att de relationer som finns just nu mellan 

assistenter och elever gynnar eleverna i deras lärande. Det är inte alltid fallet och kan vara svårt att 

arbeta fram eller påverka. Assistenterna lyfter behovet av dialog med specialpedagogerna och med 

varandra för att hitta lösningar och få nya perspektiv.  

 

5.3.2 Tid 

 

Tid och tålamod lyfts fram på olika sätt, genomgående genom alla intervjuer.  

Tiden är viktig. Det är viktigt för E att sitta med mig och jobba. Om E fått tid men skulle arbetat 

själv hade det inte fungerat lika bra. (A6) 

Jag har ju tid att vänta och känna in när jag kan bryta, för att inte ta ifrån någon att det är ok att 

tänka en längre stund. (A7) 

Att få ett nära stöd uppfattas som en tidsvinst på flera sätt. Stöd av assistent minskar elevernas 

arbetsbörda när det gäller hemarbete eftersom de fått extra förklaringar men också faktiskt fått hjälp 

snabbt och inte använt viktig lektionstid till att sitta och vänta på hjälp. 

Jag behöver lägga ner mycket tid på skolarbetet, det finns inte mycket tid över till annat. A hjälper 

mig så att läxorna känns kortare, jag förstår vad det är när jag kommer hem och behöver inte 

fundera så mycket. (E7)  

Om jag inte haft assistent hade jag nog dröjt mer.. det hade dröjt med att få hjälp i klassen, vi är 

många som vill ha hjälp. Det är jobbigt att vänta för man vill ju bli klar. (E8) 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt att utnyttja assistentens tid väl. Det är en ständig process 

att hitta rätt. Det behövs tid att färdigställa det som påbörjas på lektionerna, men kanske är det bra om 

assistenten deltar på delar av lektioner istället för hela för att kunna få den viktiga tiden med 

individuellt stöd också, funderar specialpedagogerna. Alla skolorna erbjuder resurstider där alla 

skolans elever är välkomna. Skillnaden är att assistenterna deltar med andra lärare på denna resurstid 

på skola B och C och att eleverna arbetar med det de själva tycker att de behöver.  På skola A erbjuds 

alla elever extra stödtider i några ämnen och deltagandet är frivilligt. 

 

  



82 
 

5.3.3 Planera och strukturera 

 
Det är just det här med att starta upp och planera. Det kan jag inte alls. (E2) 

Eleverna lyfter fram som en av de viktigaste förändringarna att de nu får hjälp med att planera, komma 

ihåg, avsluta och lämna in uppgifter. De hittar var de ska börja och får hjälp att se det som är viktigt. 

Flera elever är också tacksamma över handfast hjälp så att de kan samarbeta i grupp. De känner att 

med assistentens hjälp kan de bidra och färdigställa sin del och känner sig på så sätt delaktiga i 

grupparbeten. 

Jag behöver hjälp med att planera och behöver mer tid. Det är svårt att planera också med andra, till 

exempel i ett grupparbete, inte bara jobba med andra. (E7)  

 

Grupparbete är svårt för då måste vi i gruppen bestämma och planera tillsammans och det är svårt. 

Det är svårt att prata om hur man ska dela upp. A hjälper till också med frågor till våra arbeten i 

gruppen. Jag behöver hjälp att göra frågorna att komma på dem. (E8)  

A7 menar att stödet inte handlar om planering eftersom skolan inte ger läxor. Övriga assistenter och 

specialpedagogerna beskriver planering och att kunna strukturera, att helt enkelt veta hur man pluggar, 

som avgörande stödinsatser. Avlastningen det innebär att inte behöva hålla allt i huvudet utan kunna få 

överblick genom en planering är det många som beskriver, såväl elever som assistenter och 

specialpedagoger.  

Assistenterna lyfter fram stöd i struktur på olika sätt.  

Om eleven är ute på öppet hav kan jag hjälpa till att navigera. Jag ritar en karta runt eleven kan man 

säga så att hen vet var hen är och vart hen ska. Jag är en trygg punkt som kan ta tag i saker 

tillsammans med eleven. (A5)  

 

Om eleven saknar struktur, en inre struktur kan jag ge en yttre struktur så att skolan blir hanterbar. 

Till exempel en pärm eller ett system med mappar i datorn. (A3) 

Assistenterna beskriver att de hjälper eleven att fokusera på det som är väsentligt och att förstå vad 

som är viktigt att börja med och se vad som är nästa steg. Specialpedagogerna beskriver samma sak 

och menar att detta är stommen i vad stöd av assistent är.  

Att bolla en instruktion och läsa igenom den tillsammans. Om det ser mastigt ur, och det tycker 

eleverna ofta, så diskuterar man var man ska börja och hittar första steget och sedan delmål efter 

det. (S1) 

A3 ser att tidsbrist gör att elever kan fly undan och att planeringsstöd är ett sätt att hantera stress och 

press genom att hålla fokus på en sak i taget. Men det är inte bara positivt menar A3. 

Det blir också så att när jag hjälper till och delar upp försvinner känslan av helheten, av alltihop, och 

känslan av tillfredställelse när en sak är klar och eleven ska känna sig lite närmare målet. Det gör E 

inte nu tror jag. (A3) 
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5.3.4 Fokus på kunskap  

 

Lärarnas olika sätt att förklara, ”att lägga ribban på rätt nivå” kommenterar flera av eleverna. 

Assistenterna stödjer med extra förklaringar också när det gäller baskunskaper, saker de borde kunna 

från grundskolan, men som läraren inte vill, har tid eller kan förklara, men som eleverna känner att de 

måste kunna fråga någon om. 

Ja på högstadiet hade jag ju en del individuell undervisning och här är det i klassen men… Vissa 

lärare har lite svårt att förklara men de försöker. Det är inte samma pedagogiska träning för lärare 

vad jag förstår på gymnasiet som det är på grundskolan. De har svårt att förklara faktiskt, så tror jag 

nog att alla nior känner. (E6) 

Assistentens extra förklaringar och förtydliganden är varmt välkomna, eleverna förlitar sig på att 

assistenten förstår vad uppgifterna går ut på.  

Om jag inte haft A hade jag nog förlitat mig mycket på facit! (E7) 

Eleverna tror att assistenterna också får ut något av att lära sig nya saker tillsammans med sina elever, 

fokus på kunskapsinhämtning får stort utrymme i elevernas beskrivning. Eleverna uppskattar att 

assistenten kan erbjuda tid och engagemang, men lika högt på listan står att assistenten är kunnig och 

hela tiden visar vägen till ny kunskap och färdigheter. 

Det som är annorlunda nu är att jag tänker mer på läxorna. Innan orkade jag inte göra läxor och då 

struntade jag i det, men nu tänker jag mer på att jag ska göra det och då gör jag det. A hjälper mig 

med det och att komma igång och att förstå uppgifterna. A är också med på lektionerna och lyssnar 

och hjälper mig så att jag kan göra uppgifterna. (E1)  

Eleverna beskriver på olika sätt vad de känner fungerar bäst för dem när det gäller arbetssätt och 

innehåll i undervisingen men om undervisningen i klassrummet anpassas eller förändras för att 

förstärka deras lärande är det ingen av dem som noterat. Vad assistenterna noterar är att de 

kompenserar för lärarens brist på anpassning och riktar in sig på vad respektive lärare inte 

tillhandahåller. Men, för att det ska fungera behöver assistenten tillgång till klassrumssituationen 

fysiskt eller digitalt, assistenterna tycker att båda fungerar och anpassar sig efter elevernas önskemål.  

Jag tittar på vad läraren gör. Vad behöver eleven kunna hantera? Om en lärare använder Power 

Point måste eleven klara av att lyssna, titta och använda dessa sedan i en diskussion. Eleven måste 

kunna fokusera på innehållet. Alla lärare har sitt eget sätt och hur matchar det elevens svårigheter? 

Vad ger läraren eleven och vad behövs då också? Assistenten gör och färdigställer det som läraren 

påbörjat kan man säga. (A3)  

Ibland tar assistenten på sig lite för mycket jobb, menar S1. Det är inte meningen att assistenten ska 

skriva om en uppgift helt, det är lärarens roll att tillhandahålla anpassat material men att förenkla och 

förtydliga kan vara genvägar till förståelse. 
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5.3.5 Eget ansvar för skolan och framtiden 

 

De flesta av eleverna beskriver att det ändå är de själva som har ansvaret för hur studierna fungerar. 

Det hänger fortfarande på mig att jag ska klara det. (E3) 

Målet med stöd av assistent är att öka elevens förmåga att klara sig själv och att se de egna resurserna, 

beskriver samtliga assistenter. På frågan om framtiden tror assistenterna att eleverna kommer att klara 

sig bra, eleverna ser också framtiden an med tillförsikt. Universitetsstudier hägrar för många. Där kan 

de fokusera på ett ämne i taget, något många av dem önskat även på gymnasiet. Assistenterna tror på 

sina elever, de pratar om vilja och styrka och att fortsätta arbeta med att planera sin vardag, då 

kommer de att klara sig alldeles utmärkt. Några av eleverna är mer skeptiska. 

Jag har ingen startknapp hemma, den är ju här i skolan. A är startknappen. (E2) 

A1 får det avslutande ordet: ”Men om bara eleven tror på sig själv ligger världen öppen.”  

 

5.3.6 Analys 

 

Stöd av assistent bidrar enligt studien till att eleven känner en ökad meningsfullhet. Enligt 

Antonovskys modell finns då grundförutsättningen för att individen ska ha motivation att förbättra sin 

situation. Om skola och elev också arbetar tillsammans för att öka tydligheten så att eleven lättare 

förstår och kan förutsäga vad som förväntas och ska hända i olika situationer i skolan, begriplighet, ger 

det ytterligare skjuts uppåt. Hanterbarhet, avslutningsvis, fokuserar på hur relationen mellan elev och 

assistent kan innehålla dialog och praktiskt arbete i form av fungerande studiestrategier.  

 

En pedagogisk relation 

Hattie (2009) lyfter fram att läraren medvetet måste kombinera nästa steg mot målet med elevernas 

förkunskaper och förutsättningar, skapa utrymme att tänka eget och vidare så att lärandet kommer nära 

eleven. Aspelin (2010, 2013) och Aspelin & Persson (2011) fokuserar speciellt på lärarens 

relationsskapande kompetens. Sociokulturell teori utgår från att lärandet sker mellan människor, 

relationell pedagogik att lärandet sker inom relationen vilket gör relationen central. Assistenterna i 

studien visar på engagemang för sina elever och erbjuder dem tid och dialog. Eleverna uttrycker sin 

uppskattning av assistenternas genuina engagemang och de möten de erbjuder. Relationen är en 

förutsättning för ökat lärande och en relation genom vilken lärande kan ske. Assistenten är inte elevens 

lärare, men använder lärarens material och vägledning till att vidareutveckla tankegångar och genom 

att lära känna sin elev också hitta de lärandestrategier som fungerar bäst för eleven. Utifrån Vygotskijs 

proximala utvecklingszon är det möjligt för assistent och elev att ta små steg framåt tillsammans mot 

elevens och kursens mål. Vygotskij (2001), Hattie (2009), Aspelin (2010) beskriver att också eleven 

har en aktiv roll i lärandet respektive den pedagogiska relationen. Assistenterna beskriver sin roll i 

görandet som passiv men som aktiv i dialogen.  Dialogen leder fram till möjligheter och lösningar, ett 

synliggörande av innehåll och sammanhang som i studien beskrivs vara en förutsättning för att eleven 

ska kunna ta vid och arbeta.  
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Assistenterna är dock aktiva även på andra sätt. Det krävs planering och tankearbete för att hålla ihop 

trådarna för de elever de arbetar med. Eleverna har olika behov av stöd men gemensamt för alla är att 

de inte på egen hand förstår ur de ska ta sig an och planera skolarbetet utifrån de krav de upplever att 

skolan ställer. Stöd av assistent bidrar till en högre känsla av hanterbarhet genom att eleven faktiskt tar 

hjälp och får hjälp i den utsträckning eleven känner behövs. Att klara studierna blir ett gemensamt 

ansvar. Assistenten bevakar och stödjer en rimlig arbetsbelastning och eleven kan känna tillförsikt att 

det faktiskt kan ordna sig. Eleven behöver landa i här och nu, en sak i taget, men också få en överblick 

att planera utifrån. 

Att eleven ska känna sig motiverad kan inte enbart vara avhängigt relationen till assistenten. Och om 

eleven inte ser någon mening i tillvaron och att det är lönt att engagera sig i studierna hjälper inte 

fokus på varken begriplighet eller hanterbarhet menar Antonovsky (2005). Men den pedagogiska 

relationens innehåll blir utifrån detta än mer intressant. I relationen har bemötandet stor betydelse 

skriver Imsen (2005), Aspelin (2020, 2013) och Aspelin & Persson (2011). Alla goda relationer till 

personer på, men också utanför skolan, blir då viktiga för att öka känslan av meningsfullhet. Hattie 

(2009) beskriver att lärares engagemang för elevens perspektiv på lektionen och i förhållande till 

undervisningen pekar ut något intressant för eleven som kan vara värt att engagera sig i. I kombination 

med ett intresse för eleven som individ menar Hattie att relationen mellan lärare och elev har visat sig 

vara en av de faktorer som kan göra skillnad. Studien visar att assistenter och elever tillsammans har 

fokus på relation och kunskapande vilket kan förklara varför stöd av assistent bidrar till elevernas 

känsla av sammanhang. 

 

Att öka sitt självförtroende och sin självständighet 

I relationen mellan elev och assistent skapas också förutsättningar för att stärka självkänslan men 

också självförtroende och självständighet. Elever behöver stöd i att upptäcka att de kan, vad de kan 

och hur de ska gå till väga, inte välja bort att försöka utan istället välja att göra på sitt sätt. Med 

utgångspunkt i sociokulturell teori, kan assistentens roll beskrivas som att, tillsammans med eleven 

och övriga aktörer i skolan, hjälpa eleven att se att behovet av stöd inte är statiskt utan olika och 

beroende av situationen, det är inte kategoriskt utan relationellt. Elever som lämnar gymnasiet och har 

lärt sig att aktivt ta hjälp, om och när det behövs, har också erfarit dialogens och samarbetets styrka. 
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6 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 

Kapitel 6 inleds med en sammanfattning av studiens resultat med utgångspunkt i frågeställningarna. 

Sedan diskuteras först resultatet utifrån vald litteratur och teori och därefter val av metod och studiens 

tillämpning. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning.  

 

6.1 Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att utifrån ett livsvärldsperspektiv och en fenomenografisk ansats belysa hur 

elever på gymnasiet upplever stöd av assistent och vad relationen mellan elev och assistent innebär för 

elever på gymnasiets nationella program. Syftet var också att belysa specialpedagogens betydelse för 

samarbetet mellan elev och assistent. 

 

Hur säkerställer skolan att stöd av elevassistent är den form av särskilt stöd som bäst 

möter elevens behov? 

Specialpedagogernas och elevernas berättelser och skolans dokumentation visar att skolorna under 

årskurs 1 för en dialog med eleverna, deras föräldrar, mentorer och lärare för at hitta de anpassningar 

och stöd som fungerar bäst för den enskilde eleven. Processen är lång och fortsätter ofta under hela 

elevens första gymnasieår. Eleverna upplever att de inte är fullt delaktiga i process och beslut. Studien 

visar att de elever som på gymnasiet erbjuds stöd av assistent oftast har ett eller flera funktionshinder, 

kan ha svårigheter med koncentration och uppmärksamhet, men det som är gemensamt för dem alla är 

att de får svårigheter i mötet med skolans struktur och organisation, i mötet med undervisning i stora 

grupper. 

 

Hur beskiver eleven sig själv och sin skolsituation? Hur kan assistenten vara ett stöd för 

att göra elevens studiesituation begriplig, hanterbar och meningsfull? 

Att acceptera stöd av assistent är inte något självklart för gymnasieungdomar och frustrationen är stor 

bland de intervjuade eleverna över att gymnasiet inte är mer följsamt utifrån deras behov. Eleverna 

upplever framförallt att kraven i gymnasieskolan är höga men också att de är otydliga. De hamnar i en 

nedåtgående spiral där de känner sig misslyckade och jämför sig med kamraterna som klarar 

gymnasiets tempo och som förstår hur läraren leder undervisningen. Eleverna i studien behövde aktiv 

hjälp för att kunna ta sig ur situationen. En tidigare god erfarenhet av stöd på grundskolan gör att 

gymnasieeleven har lättare för att bestämma sig för att stöd av assistent är värt att prova. 

Resultatet av studien visar att eleverna känner en ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i 

sin studiesituation när de får tillgång till stöd av assistent. Med assistentens stöd kan eleverna hitta rätt 

i skolans struktur och den enskilde eleven får stöd i att planera och arbeta utifrån sina förutsättningar. 

Eleverna framhåller att de inte kan klara studierna utan det nära stödet, enskilt och/eller i klassrummet, 

ett stöd som behöver finnas olika stor del av elevernas skoldag. Många elever uttrycker den befrielse 

de känner när de äntligen får tillräckligt stöd och möjlighet att påverka stödets innehåll och form. De 
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intervjuade eleverna tycker fortfarande att gymnasiestudier är otroligt tuffa att ta sig igenom. Stöd av 

assistent underlättar men kan innebära längre skoldagar eftersom enskilt stöd ofta läggs utanför 

elevens ordinarie schema.   

Elevernas självbild och självkänsla stärks genom relationen med assistenten liksom deras 

självförtroende av att faktiskt klara gymnasiestudier, om än i lite lägre takt än övriga klasskamrater. 

Relationen bidrar starkt till känslan av en meningsfull skolgång. Eleverna ser assistenten som en vän, 

ett stöd och en förebild. En god relation till assistenten underlättar också i mötet med klasskamraternas 

eventuella synpunkter på elevens behov av stöd. Relationer upplevs som centrala av alla elever. Flera 

elever efterlyser också mer kontakt med mentor men också en närmare kontakt med läraren som några 

elever inte upplever stödjer dem i klassrummet om assistenten är närvarande. 

Eleverna uppskattar assistenternas förmåga att förtydliga undervisningens innehåll, både vad gäller 

struktur och ämneskunskaper, vilket ökar känslan av begriplighet. Assistenten är den som skapar 

utrymme för eleven att tänka vidare och gör så att lärandet kommer nära eleven. Eleverna upplever att 

de tillsammans med assistenten ökar sina kunskaper vilket gör klassrummet och undervisningen 

tillgänglig genom att de vågar och kan delta på ett annat sätt än tidigare.  Studierna blir hanterbara när 

assistenten erbjuder tid, dialog och beröm. Assistenter och elever planerar tillsammans vilket ger 

överblick och delmål som känns möjliga att nå. Många av eleverna lägger ner fortsatt mycket tid på 

läxor hemma medan andra behöver assistentens hjälp i skolan för att påbörja, genomföra och avsluta. 

 

Vilken betydelse har specialpedagogen för samarbetet elev – elevassistent? 

Innehållet i åtgärdsprogrammen, där stöd av assistent dokumenteras, är inte alltid känt för assistenter 

och elever. Alla intervjugrupper i studien efterfrågar en större tydlighet och användbarhet i de verktyg 

som skolan har för att följa upp och utvärdera särskilt stöd. Specialpedagogens roll beskrivs som 

viktigast under gymnasiets och stödinsatsens uppstart när denne bidrar med att göra studiesituationen 

begriplig och hanterbar. Eleven behöver känna att skolan ser att studiesituationen är svår och att 

specialpedagog, men också mentor och lärare, aktivt erbjuder hjälp. När eleven fått stöd av assistent 

fungerar specialpedagogen som assistentens handledare och upplevs av både elever och assistenter 

vara den som har överblick över studiesituationen och kan bolla tankar om uppkomna hinder, möjliga 

lösningar och framtida mål.  Specialpedagogens roll är också, enligt specialpedagoger och assistenter, 

att tillsammans med skolans ledning öka synligheten av assistentens viktiga arbete och underlätta 

samarbetet mellan elev, assistent och lärare. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 En meningsfull skolsituation 

 

Studiens elevgrupp är elever som omtalas vara ambitiösa och flitiga om än långsamma läsare och 

skribenter. Det är elever med en hög närvaro i skolan och endast ett fåtal av dem har tidigare funderat 

på att hoppa av skolan. I och med sin höga närvaro har de nåtts av stöd och varit mottagliga för dialog, 

till skillnad från de många elever som slutar gymnasiet i förtid (Möllås, 2009). Det är troligt att stöd av 

assistent passar fler elever än som idag nås och erbjuds detta. Elever som idag inte är i skolan har 

saknat ett uppsökande stöd enligt Skolverkets undersökning (2006). För dessa elever är kanske 

frivillighet och eget initiativ svårt att hantera tror Möllås (2009) liksom troligen de höga krav och den 

struktur som ställer till det för studiens elever. Kan det vara så att skolan missat chansen att fånga upp 

de elever som väljer bort skolan men att ett aktivt nära stöd, som enligt studien ger en känsla av 

sammanhang, skulle kunna gynna fler ungdomar?  

Möjligheten till en meningsgivande relation mellan elev och assistent är studiens starkaste bild av vad 

stöd av assistent ger elever på gymnasiet. Den goda relationen innehåller vänskap, empati och 

lyhördhet för elevens behov vilka är ingredienser som bidrar till hälsa och därmed ett lyckat lärande. 

Hälsan i sin tur är en drivkraft för motivationen att lära (Socialstyrelsen, 2014). Det är dock inte bara 

de personliga samtalen som eleverna lyfter fram, även om samtalen är närvarande i känslan av 

trygghet de förmedlar, utan det är inkluderingen i dels en pedagogisk gemenskap, och dels en 

studiegemenskap i och utanför klassrummet som är den stora vinsten. Stöd av assistent upplevs alltså 

inte som särskiljande, vilket är en benämning på stödformer som förläggs utanför klassrummet och 

inte är lärarens ansvar (Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2010a.) Stöd av assistent har gjort en stor 

skillnad för elevernas mående. De upplever inte den likgiltighet och hopplöshet som tidigare. De är nu 

villiga att satsa tid på sina studier därför att assistenten erbjuder sin tid, sitt stöd och viljan att dela 

svårigheterna och hitta möjliga lösningar. Stöd av assistent kan ses som en mycket flexibel och 

tillgänglig form av stöd vilket lyfts fram som en nödvändig utmaning för gymnasieskolan av 

Skolverket (2010a).  

Det är intressant att fundera kring elevers vana att anpassa sig, vilket också lyfts fram av Skolverket 

(2006). Många elever i studien uttrycker en stor tacksamhet för att de äntligen får stöd. Är det också 

ett tecken på undergivenhet och beroende? Frågan ställs i Skolverkets (2006) undersökning. Det är 

alldeles klart att eleverna absolut inte vill ha mindre tid med assistenten och det finns heller inga 

tecken på att stödtiden minskar ju äldre eleverna blir. Ökad självständighet är dock ett av gymnasiets 

mål enligt skollag och läroplan.  

Studiens resultat överensstämmer med Skolverket (2001, 2008a) som ser att elever med stöd av 

assistent ofta också har någon form av anpassning av sin studieplan. Det är kanske inte så konstigt 

eftersom eleverna i studien uttrycker att tiden är en fiende, i betydelsen att de behöver mer tid än vad 

som erbjuds i den ordinarie studieplanen. Det kan hänga samman med deras uttalade svårighet att 

koncentrera sig på många kurser samtidigt, medan de resultat de når för de kurser de avslutar ofta är 

mycket bra. Det är alltså inte elevens förmåga som brister vilket också gymnasielärare bekräftar 

(Skolverket 2008a). Elevernas förmåga att själva välja, att styra över sina studier, hamnar i skymundan 

när skolan väljer lösningar som reducering av studieplanen (Skolverket, 2001, 2008a).  
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Eleverna i studien uttrycker sin tacksamhet över att få lov att klara ett färre antal kurser åt gången, 

samtidigt som sorgen att inte hinna med allt, att skjuta på framtiden, till ett fjärde gymnasieår, 

Komvux eller folkhögskola skymtar fram. 

Forskning visar att särskiljande stödformer får allvarliga negativa konsekvenser (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001; Nilholm, 2006,2012; Persson, 2007; Isaksson, 2009). Däremot kan 

tillräckligt stöd vara en befrielse för en elev som alltid fått kämpa (Groth, 2007). Nilholm & 

Göransson (2013) lyfter fram rätten att känna att undervisningen ger något och i studien är det stödet 

av assistent som gör att eleven känner motivation och kan delta aktivt i undervisningen. Samtidigt 

håller Hjörne & Säljö (2013) med ovanstående att placering i andra miljöer är marginaliserande. Men, 

enskilt stöd av assistent behöver ske också utanför klassrummet, visar studien, eftersom eleven då i 

lugn och ro kan ställa frågor och färdigställa uppgifter. Att ha ett annat schema än klasskamraterna, att 

ha fler timmar på schemat än andra, är en utmaning bara det för elever som känner att studier är 

motigt. Studien visar att det faktum att ha en assistent kopplad till sig upplevs svårt i en uppstart men 

sedan är utmaningen att acceptera att assistenten också deltar i klassrummet. Om eleven själv är med 

och bestämmer hur stödet ska gå till skulle känslan av marginalisering kunna minska, också i takt med 

att den nya lärmiljön blir känd och tydlig för eleven och relationen till assistenten bidrar till att stärka 

elevens självkänsla. 

 

6.2.2 En begriplig skolsituation 

 

Studien visar att specialpedagoger och assistenter framhåller känslan av begriplighet som mycket 

viktig, för dem själva men också för elever i behov av särskilt stöd. De menar att roller, organisation, 

kommunikation och delaktighet har stor betydelse för vilket stöd assistenten har möjlighet att ge 

eleven. Skolinspektionen (2009) visar att gymnasieskolor är sämre på individuella lösningar och 

anpassningar än generellt stöd och att många elever faktiskt slutar gymnasiet därför att stödet har 

brustit (Skolverket 2010a). Elever som erbjuds stöd tackar inte alltid ja (Skolverket, 2008a). Samma 

sammanställning visar å andra sidan att fler elever tackar ja till stöd, desto fler ju äldre de blir vilket 

också en dansk studie bekräftar (Nilholm & Göransson, 2013). Många av studiens elever, har under en 

längre tid erbjudits olika stödformer, innan de slutligen tackar ja till stöd av assistent. Har de varit i 

kontakt med stöd tidigare tackar de oftare och snabbare ja vilket kan ge tolknigen att de som inte fått 

stöd i grundskolan heller inte vet vad de väljer bort.  

Många elever i studien upplever att skolan tar beslut som de delvis känner till men inte helt känner sig 

delaktiga i. Beslut om stöd av assistent är ett sådant exempel. Specialpedagogerna menar att skolorna 

inte kan ansöka om tilläggsbelopp utan att elev och föräldrar är positivt inställda men pekar samtidigt 

på skolans ansvar att hitta lösningar. Elevens eget ansvarstagande betonas i styrdokumenten och barns 

möjlighet att få vara delaktiga i dialog kring det som rör dem själva är fastställt i FN:s barnkonvention 

(SFS 2010:800; SKOLFS 2011:144; www.riksdagen.se). Gymnasieelever är nästan vuxna och blir 

dessutom myndiga under sin studietid och kan därför förväntas ta ett stort ansvar i dialogen kring stöd 

menar Nordevall (2011). Det är viktigt att hitta vägar till ett ökat medbestämmande, vilket Antonovsky 

(2005) visar är en av komponenterna för upplevelsen av en begriplig och därför meningsfull tillvaro. 

Eleverna i studien är nöjda med stödformen och känner sig väldigt delaktiga i utformandet av det 

dagliga stödet när det väl kommit igång. En anledning till detta kan vara relationen mellan elev och 

assistent. Enligt Juul & Jensen (2003) och Jakobsson & Lundgren (2013) kan samspelet dem emellan 

vara den avgörande komponenten som gör att kommunikationen fungerar och verkligen når fram. 

http://www.riksdagen.se/
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Stödet finns i relationen och uttrycks genom relationen.  Aspelin (2010, 2013) och Aspelin & Persson 

(2012) beskriver med sin teori om relationell pedagogik hur läraren genom att möta eleven med en 

genuin nyfikenhet i en mellanmänsklig relation har en unik möjlighet att lära känna eleven och i och 

genom relationen skapa ny kunskap tillsammans med denne. Överfört till relationen elev och assistent 

är deras gemensamma mål och kunskapande synligt och accepterat av båda, assistenten har förtroendet 

att vara den som handleder och genom relationen känner sig eleven synlig och delaktig. 

Elevassistenterna i studien poängterar också tydligt detta samband.  

Under processen fram till beslut om stöd av assistent borde relationer till andra personer/funktioner i 

skolan kunna fungera på samma sätt för att bidra till en ökad känsla av delaktighet och på så sätt ge 

motivation och mening åt studierna. Den relationsskapande läraren pekas av forskning ut som den 

viktigaste personen/faktorn för en elevs lyckade lärande (Hugo, 2007; Hattie, 2009; Möllås, 2009; 

Aspelin 2010; Skolverket 2010a; Aspelin & Persson, 2011; Nordevall, 2011). Läraren i klassrummet 

är också den som enligt skolans styrdokument har det största ansvaret för anpassning utifrån elevens 

behov (SFS 2010:800; SKOLFS 2011:144; Socialstyrelsen, 2014). Skolverket skriver i sin rapport från 

2006 om elever med funktionshinder, att de intervjuade eleverna uppfattade sig utanför förslag på och 

beslut om anpassning, de upplevde dessutom att lärarna inte förde information om eleverna vidare 

mellan sig och att detta återkommande försatte eleverna i besvärliga situationer. Säkert är att ett aktivt 

relationsskapande från lärarens sida kan vara tillräckligt stöd för många elever. Om anpassningar i 

undervisningen görs synliga för eleven i dialog, där lärare och elev regelbundet följer upp hur och vad 

eleven lär sig, vilket enligt Hattie (2009) är en framgångsmodell, kanske de synliga stödinsatserna 

underlättar för eleven i sitt beslut att, om så behövs, bestämma sig för att tacka ja till stöd av 

elevassistent tidigare och på så sätt undvika den nedåtgående spiralen. Troligt är i alla fall att det 

synliggjorda stödet ökar känslan av begriplighet och kan motivera eleven att orka kämpa på.  

Mentors roll lyfts också fram i studien. Eleverna önskar ha en relation till sin mentor, de som inte har 

det påtalar detta. Eleverna ser inte att mentorns, lärarens, specialpedagogens och assistentens roller är 

lika utan eleverna har ett behov av alla fast på olika sätt. Flera assistenter i studien är osäkra på 

mentorns roll i förhållande till sin egen, de ser sig däremot inte som lärare. Mentorns uppgift är att lära 

känna eleven riktigt bra (SOU 2010:95; Nordevall, 2011). Det sammanfaller med assistenternas 

uppfattning om sin roll. Ett aktivt mentorskap förebygger enligt Nordevall (2011) studiesvårigheter 

genom att relationen ger eleven stöd och genom att uppdraget är, i likhet med assistentens, att 

underlätta organisationen av elevens lärande. Kanske behövs assistent i mindre omfattning för att 

begripliggöra skolan och undervisningen eller kanske kan stödet gradvis minska om skolan arbetar 

med de möjligheter lärare och mentor har och behöver för att skapa pedagogiska relationer med sina 

elever, i synnerhet de elever som är i behov av särskilt stöd?  

Skolans dokumentation kan ses som ett kvitto på att den arbetar aktivt med anpassning och särskilt 

stöd (Möllås, 2009; Socialstyrelsen, 2014). Kopplat till ovanstående är det stöd som ges utan tydlig 

dialog med eleven inte synligt för denne, även om det är synligt för skolans personal. Imsen (2006) 

menar att barn och vuxna ser saker ur olika perspektiv, och behöver mötas i dialog för att förstå 

varandra. Dokumentation ger möjlighet inte bara till uppföljning och utvärdering utan också till 

tyckande och medbestämmande från fler personer (Asp-Onsjö, 2008). Studien visar att även om 

dokumentation finns är det inte säkert att den leder till en ökad känsla av begriplighet, varken för elev 

eller assistent, särskilt inte om den inte används som utvärderingsredskap. 
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Språkets makt är stor menar både Vygotskij (2001) och Foucault (2008). Våra tankar styrs av språket, 

det vi skriver ner om elever kan senare styra hur andra handlar med stöd i hur de uppfattat eleven 

genom texten (Andreasson & Asplund Carlsson, 2009; Gadler 2011). Personalens förmåga att 

kommunicera kring elever kan vara avgörande för en elevs måluppfyllelse. Det kan ha stor betydelse 

för personal som ska samverka kring en elev, i vilken mån de låter andra kollegors uppfattning styra 

den egna bilden av eleven, samtidigt som förkunskaper kring eventuella svårigheter kan göra att det är 

möjligt att förebygga hinder och bidra till att eleven inte behöver misslyckas. I studien belyses hur 

eleven skrivs fram i utredning och åtgärdsprogram. Ett tydligt mönster är att klassrumssituationer och 

anpassningar i undervisningen är tämligen osynliga vilket stämmer med Hjörne & Säljö (2013) och 

Guvå (2014) uppfattningar om hur Elevhälsan pratar om elever och vad som står i skolans 

dokumentation. Eleven med stöd av assistent blir sedd på olika sätt beroende på vilket perspektiv som 

råder.  

Stöd av assistent är inte något skolan själv beslutar om. Skolan ansöker om stöd hos elevens 

hemkommun (SFS 2010:2039), men stödansvaret ligger på skolan oavsett kommunens beslut (SFS 

2010:800). Det finns ett osäkerhetsmoment i själva ansökningsprocessen som säkert påverkar eleven, 

för vad händer om kommunen inte vill betala ut något tilläggsbelopp? Specialpedagogens roll kan här 

vara att hela tiden föra dialog med eleven om olika varianter av anpassning och tydligt beskriva hur 

plan B ser ut så att eleven inte behöver känna oro för att kanske hamna utan stöd. Socialstyrelsen 

(2014) lyfter på detta sätt fram elevhälsans personal som viktig då de kan lyssna på och föra fram 

elevens tankar. Stöd av assistent är också en tidsbegränsad stödform i och med att skolor ansöker för 

en termin i taget. Det kortsiktiga perspektivet ligger i linje med intentionerna i riktlinjerna för särskilt 

stöd och åtgärdsprogram (Skolverket 2008b; SKOLFS 2013:8) men kan också orsaka stress hos 

eleverna, men även hos assistenter och skolans övriga personal, eftersom beslutet ligger utanför deras 

kontroll (Imsen, 2006). 

 

6.2.3 En hanterbar skolsituation 

 

De intervjuade elevernas personlighet, att de beskrivs som noggranna och ambitiösa kan också ha 

betydelse för hur de hanterar sin situation. De känner stress och osäkerhet och söker därför stöd. Att 

assistenterna betonar avdramatisering av situationen är intressant eftersom Rosander (2013) menar att 

personlighetsdrag som samvetsgrann och neurotisk är viktiga och ger en vink om att en individ kan 

hantera studier och klara dem på ett bra sätt. Stöd av assistent innebär för eleven att ha en guide till 

skolans värld. I studien talar flera assistenter om sig själva som kartritare eller kartläsare så att eleven 

vet var, hur, när och på vilket sätt de ska ta sig an sina studier. Hanterbarhet är det tredje av 

Antonovsky (2005) begrepp. Utan att kunna hantera de praktiska verktyg som behövs för 

gymnasiestudier står sig eleverna slätt och detta är de fullt medvetna om. Eleverna lyfter fram 

planering och struktur, tid och dialog som de viktigaste verktygen att bemästra. Motivationen att ta 

reda på hur saker förhåller sig är nödvändig för att kunna förstå enskilda uppgifter och skolan som 

helhet.  

Ett sätt att sammanfatta och överföra Antonovskys modell till skolans värld och specialpedagogisk 

verksamhet, kan vara att se begreppen i förhållande till på vilka nivåer skolan arbetar för att erbjuda 

särskilt stöd. Eleven känner att det är meningsfullt att gå i skolan (övergripande organisationsnivå) och 

förstår hur kurser och lektioner kan fungera (gruppnivå). Hanterbarhet, slutligen, handlar då om hur 
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relationen mellan elev och assistent, på individnivå, kan innehålla dialog och praktiskt arbete som 

hjälper eleven att anamma de strategier som ger ett ökat lärande. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

För att belysa elevers upplevelse av stöd av assistent och vad stöd av assistent innebär för elever på 

gymnasiet valdes en kombination av metoderna enskild intervju, gruppintervju, enkät och 

dokumentanalys.  

 

Det största materialet samlades in genom enskilda intervjuer med stöd av föreställningskarta. Eftersom 

Scherp (2003) beskriver hur metoden används med vuxna informanter valdes en variant för att dra 

nytta av det visuella stödet och följsamheten vid samtalet men att minska på förberedelsekrav och tid. 

Samtalen varade endast ca 30 minuter, mot föreslagna 90, och informanten ombads inte skriva stödord 

på lappar. Informantens förberedelse och introduktion blev istället enkät på plats för eleverna, 

respektive intervjuguide via mail till assistenterna. Vid samtalen fungerade kartan väl som ett stöd.  

Bilden gjorde det möjligt för informanten att göra utvikningar och sedan komma tillbaka till 

huvudfrågorna. Intervjuguiden lades åt sidan till förmån för den gemensamma kartan. Jag upplevde att 

förberedelsearbetet med intervjuguiderna underlättade för mig att ringa in och bredda huvudfrågorna 

till att omfatta de olika intervjugruppernas perspektiv, men vid själva samtalet med stöd av 

föreställningskarta var det inte möjligt och inte heller nödvändigt att också ha en intervjuguide. Ett 

alternativ, som i större utsträckning följt Scherps modell, hade varit att utöka tiden med 10-15 

minuters förberedelsetid då informanten på plats kunnat ta del av frågeområdena och skrivit ner tankar 

som sedan, utplacerade på kartan, kunnat fungera som hållplatser för samtalet.  

 

Wibeck (2010) menar att intervju som metod möjliggör insamling av personliga erfarenheter som 

annars kan vara svåra att fånga. Studien visar att informanterna gärna berättade om sina upplevelser på 

ett nära och avslöjande sätt vilket Nordevall (2011) menar att även ungdomar kan göra om de bara ges 

möjlighet. Bland andra Rossman & Rallis (2003) och Bell (2006) beskriver språkets betydelse vid 

intervjuforskning. Min upplevelse var att många individer i båda intervjugrupperna var lite extra noga 

med sitt ordval och ville vara exakta i sina berättelser och att detta kan ha berott på att samtalet 

dokumenterades synligt i en föreställningskarta. Metoden underlättade tolkning eftersom den också 

kunde bekräftas av informanten under samtalets gång. Även bearbetningsfasen förenklades då kartan 

redan var en utskriven text likt en transkriberad intervju utifrån meningskoncentration beskrivet av 

Kvale & Brinkmann (2009). 

 

Alhberg (2011) och Stukát (2011) menar att urvalsmetoden av informanter har betydelse för resultatet. 

De elever som intervjuades valdes ut därför att assistenterna trodde att de skulle vilja delta. På 

skolorna fanns vid studiens genomförande totalt 18 elever med stöd av assistent och det är möjligt att 

de elever som inte tillfrågades hade gett en annorlunda bild av stöd av assistent. De elever som 

tillfrågades fick också reda på att deras assistenter skulle kunna komma att intervjuas men att det i 

studien inte skulle framgå vilka elever och assistenter som arbetade tillsammans. Ett alternativt 

tillvägagångssätt skulle kunnat vara att, till exempel via skolans specialpedagog, lämna en enkät till ett 

större antal elever och assistenter och sedan med utgångspunkt i enkäten identifiera och kontakta 

intresserade deltagare. Studiens syfte var att belysa stöd av assistent ur både elevens och skolans 

perspektiv. De assistenter och specialpedagoger vars elever intervjuades tackade också ja till att delta. 
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Därför var det möjligt att i bearbetning och presentation av resultatet beskriva likheter och skillnader i 

intervjugruppernas upplevelser av just dessa åtta elevers situation.  

 

Gruppintervjun av specialpedagoger och dokumentanalys breddade förståelsen av skolans perspektiv 

på vad stöd av assistent innebär för eleven. Intervjuguiden fungerade som ett bra stöd under intervjun.  

Metoderna intervju och dokumentanalys liknar varandra på så sätt att det är texter som tolkas (Bell, 

2006). Rossman & Rallis (2003) menar att tolkning av en intervju under samtalets gång kan vara en 

nackdel medan Bergström & Boréus (2005) beskriver hur textanalys kan berikas av flera tolkningar. 

Ett alternativ till forskarens tolkning är att också be den som berörs av dokumentet att tolka innehållet. 

En intressant jämförelse skulle kunnat vara att läsa dokumenten tillsammans med eleverna för att få 

deras upplevelse av hur skolans dokumentation, till exempel åtgärdsprogrammet, beskriver deras 

situation. Eftersom studien startade med enskilda intervjuer kunde resultatet från dessa inverka på 

vilka frågor som avslutningsvis ställdes till specialpedagogerna och med vilka glasögon dokumenten 

lästes och tolkades. Dokumentanalysen hamnade sist i studien istället för först vilket jag i efterhand 

tycker var en fördel. Det medförde att elevernas och assistenternas perspektiv blev lättare för mig att 

uppfatta. Min förkunskap om gymnasieskola har ändå färgat studien, men nu kanske i något mindre 

grad.  

 

Antalet intervjuer och olika intervjugrupper begränsade möjligheten att återkomma till informanterna 

och ställa följdfrågor. Tiden räckte inte till. Under bearbetning och tolkning av resultatet önskade jag 

vid flera tillfällen att jag ställt ännu fler fördjupande frågor. Kvale & Brinkmann (2009) och Stukát 

(2011) beskriver vikten av avvägning av antalet informanter. Deltagarnas upplevelser innehöll en 

spridning medan de avslutande intervjuerna bidrog till att fler likheter än skillnader i upplevelse 

framkom vilket gör att antalet intervjuer kan bedömas som tillräckligt. 

 

Bjørndal (2005) och Nilholm & Göransson (2013) beskriver hur observation kan bekräfta eller 

motsäga den empiri som samlats in med hjälp av enkät och intervju. Eftersom elevernas situation i 

klassrummet visade sig vara nära sammankopplat med deras upplevelse av stödbehov hade 

observation av eleven och/eller elev och assistent i klassrummet kunnat berika studien. Vid 

observation kan också maktförhållanden framgå tydligt. Maktperspektivet belystes nu i studien bland 

annat genom informanternas upplevelse av roller och inflytande.  

 

6.4 Tillämpning 

 

Innehållet i studien kan vara intressant för alla som arbetar på gymnasiet och alla som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd. Studien kan bidra med förståelse för hur elever på gymnasiet uppfattar 

stöd av assistent och hur viktiga pedagogiska relationer är för att elever ska kunna utveckla både sina 

prestationer i gymnasiets olika kurser och utvecklas som personer. Stöd av assistent påverkar den 

pedagogiska praktiken. Resultatet kan användas för att diskutera hur samverkan mellan olika 

funktioner och roller fungerar på den egna skolan, hur väl definierade dessa roller är samt om och hur 

samverkan dem emellan kan bidra till att minska behovet av särskilt stöd. 

Elevhälsan har i uppdrag att gemensamt arbeta för att förbättra den lärmiljö som eleverna befinner sig 

i. Uppdraget är framförallt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande (SFS 2010:800; Hjörne & 

Säljö, 2013; Socialstyrelsen, 2014). För att kunna underlätta för gymnasieelever att delta i dialog kring 

stöd och för att skolan ska få syn på processen ur elevernas perspektiv kan det vara en god hjälp att 
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kontinuerligt, till exempel utifrån en intervjuguide som bilaga E, fråga elever i årskurs 2 hur de 

upplevt sitt första gymnasieår, året då elev och skola tillsammans kämpar för att hitta rätt och anpassa 

verksamheten efter elevens behov. 

 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

 

Studier med inriktning mot särskilt stöd på gymnasiets nationella program är få liksom studier som 

undersöker elevers perspektiv och upplevelser av stöd. Utifrån litteraturgenomgång och studiens 

resultat ges några förslag på intressanta frågor att belysa. 

Informanterna i studien var eniga om att acceptans av stöd av assistent ofta föregicks av en tung känsla 

av misslyckande.  

 På vilka sätt kan skolan arbeta förebyggande på organisations- grupp- och individnivå för och 

hitta rätt anpassning och stödformer?  

 Hur tänker elever generellt, det vill säga alla elever, på gymnasiet kring särskilt stöd och stöd 

av assistent? Hur kan deras inställning påverkas? Vilka effekter kan klasskamraternas 

acceptans av stöd ha för eleven med stöd av assistent?  

Ett sätt att få en bild av vilka ungdomar som får stöd av assistent skulle vara att undersöka hur 

handläggning av ärendet fungerar på kommunnivå. Antalet ansökningar ökar och alla ansökningar kan 

inte beviljas.  

 Vilka kriterier finns i olika kommuner för att bevilja assistent?  

 Hur tänker rektorer kring ansökan av assistent? Hur ska en ansökan formuleras? 

 För elever som inte får tillgång till stöd av assistent, hur fungerar skolgången då? Hur planerar 

och genomför skolan ett alternativt stöd?  

Samverkan kring elever i behov av stöd är viktigt men kan vara problematiskt av många olika 

anledningar.  

 På vilka sätt kan de upptäckter som elever och assistenter gör av elevernas styrkor och de 

arbetssätt som fungerar komma läraren till del och andra elever till gagn?  

 Hur kan samverkan utvecklas för att bidra till en förbättrad lärmiljö för alla elever?  

På grundskolan och på gymnasiets introduktionsprogram finns en större vana av samarbete mellan 

specialpedagog, lärare, mentor och elevassistent.  

 Vilka framgångsfaktorer finns som kan gynna också elever på gymnasiets nationella program? 
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BILAGOR 

Bilaga A 

Till dej som är elev (och till din vårdnadshavare om du inte är myndig) 

Hej elev på gymnasiets nationella program! 

Jag heter Johanna Borg och arbetar som specialpedagog på gymnasiet. Jag läser också sista terminen 

på specialpedagogprogrammet vid Kristianstad Högskola och skriver nu mitt examensarbete. 

Jag är intresserad av att veta mer om hur du som elev upplever din studiesituation och vad det innebär 

för dig att ha stöd av en elevassistent. Visste du att kommuner beviljar alltfler elever stöd av assistent 

och att antalet elevassistenter ökar på gymnasiet? Trots detta har det forskats väldigt lite kring hur 

elever och deras assistenter upplever sin vardag.  

För att få reda på mer skulle jag vilja intervjua dig!  

Jag skulle bli väldigt glad och tacksam om du kan tänka dig att ta dig tid att bli intervjuad. Ditt 

deltagande betyder att det i framtiden finns mer kunskap om hur elever upplever sin skolsituation. Jag 

kommer också att intervjua elevassistenter och specialpedagoger som arbetar på gymnasiet. 

 

Intervjun går till så här: Vi träffas på skolan och intervjun tar ca 30 minuter. Först läser jag upp, och 

du får fylla i, frågor ur en kort enkät om hur du upplever din vardag. Sedan ställer jag frågor till dig 

och du får berätta om hur du upplever din studiesituation. Jag skriver anteckningar under tiden vi 

pratar i form av en mindmap så att vi båda kan se att jag uppfattat dig rätt. Om du och din 

vårdnadshavare tycker att det är ok, kommer intervjun även att spelas in för att jag ska kunna lyssna 

igenom vårt samtal igen. Detta behöver jag göra när jag ska jämföra dina svar med andra elevers svar.  

En undersökning som ska kunna läsas av andra måste alltid följa Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer om god forskningssed. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Ditt namn 

kommer inte att finnas med i texten och det kommer inte att gå att ta reda på vilka personer som 

deltagit i undersökningen. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte och 

all ljudupptagning och alla anteckningar raderas efter bearbetning. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. Vill du läsa examensarbetet när det 

är klart? Säg till!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Johanna Borg 

0727-149247 

borgjohanna@yahoo.se 

 

JA jag kan tänka mig att bli intervjuad: 

Kontakta mej på mobilnummer: 

Min vårdnadshavares underskrift och telefonnummer: 

 



 
 

Bilaga B 

Hej elevassistent! Tack för att du kan tänka dig att delta i min studie! 

Först en kort presentation: Jag heter Johanna Borg och arbetar som specialpedagog på gymnasiet. 

Samtidigt går jag sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Kristianstad Högskola och skriver 

nu mitt examensarbete. Jag har under några år haft ett nära samarbete med elever som har stöd av 

assistent och med deras elevassistenter. Det finns många tankar på skolorna om hur stöd kan gå till och 

det kan se olika ut på olika skolor. Kommuner beviljar alltfler elever stöd av assistent, antalet 

elevassistenter ökar på gymnasiet. Trots detta finns det inte mycket forskning om hur elever och deras 

assistenter upplever sin vardag och därför är jag är väldigt glad och tacksam för att du kan tänka dig att 

bli intervjuad!  

 

Syftet med studien är att undersöka hur elever upplever att det är att gå på gymnasiet och ha stöd av 

elevassistent samt hur relationen mellan elev och assistent kan påverka elevens vardag och leda till 

lyckade studier. Jag kommer först att intervjua elever, gärna de elever som just du stödjer. Jag kommer 

sist i studien också intervjua specialpedagoger som arbetar på gymnasiet för att undersöka 

specialpedagogens roll när eleven har stöd av assistent.  

Intervjun går till så här: Jag skickar dej i förväg en intervjuguide med frågor som du gärna får 

fundera på innan vi ses. Vi träffas sedan på skolan och intervjun tar ca 30 minuter. Jag skriver 

anteckningar under tiden vi pratar så att vi båda kan se att jag uppfattat dej rätt. Om du samtycker 

kommer intervjun även att spelas in för att jag ska kunna lyssna igenom vårt samtal igen. Sedan 

transkriberas samtalet och används som material i studien.  

En undersökning som ska kunna läsas av andra måste alltid följa Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer om god forskningssed. Det innebär att ditt deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Namn ersätts 

med pseudonymer och det kommer inte att gå att ta reda på vilka personer som deltagit i studien. Det 

insamlade materialet kommer enbart att användas i forskningssyfte och all ljudupptagning och alla 

anteckningar raderas efter bearbetning. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dej till mej. Vill du läsa examensarbetet när det 

är klart? Hör av dej!  

 

med vänliga hälsningar 

 

Johanna Borg 

0727-149247 

borgjohanna@yahoo.se 

  



 
 

Bilaga C 
 

Till dej som är specialpedagog och som arbetar tillsammans med elevassistenter  

och elever med stöd av assistent 

 

Hej! Tack för att du kan tänka dig att delta i min studie! 

Studien är en del av ett examensarbete sista terminen på specialpedagogprogrammet vid Kristianstad 

Högskola. Syftet är att undersöka hur elever upplever att det är att gå på gymnasiet och ha stöd av 

elevassistent. Syftet är också att undersöka vilken betydelse specialpedagogen kan ha för samarbetet 

mellan elev och assistent.  

Jag har under några år haft ett nära samarbete med elever som har stöd av assistent och med deras 

elevassistenter. Det finns många tankar på skolorna om hur stöd kan gå till och det kan se olika ut på 

olika skolor. Kommuner beviljar alltfler elever stöd av assistent, antalet elevassistenter ökar på 

gymnasiet. Trots detta finns väldigt lite forskning inom området och därför är jag är väldigt glad och 

tacksam för att du kan tänka dig att bli intervjuad! Jag kommer att intervjua elever och elevassistenter 

och även titta på dokumentation i form av åtgärdsprogram som finns för de elever jag intervjuat. Allt 

detta planeras vara klart då vi träffas för en gruppintervju. 

 

Intervjun går till så här: Vi träffas på X-skolan den XX kl XX och intervjun tar ca 60 minuter. Vid 

intervjutillfället kommer en intervjuguide att användas. Den skickar jag till dej i förväg. Om du och de 

2 andra specialpedagogerna samtycker kommer intervjun även att spelas in för att jag ska kunna lyssna 

igenom vårt samtal igen. Sedan transkriberas samtalet och används som material i studien.  

En undersökning som ska kunna läsas av andra måste alltid följa Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer om god forskningssed. Det innebär att ditt deltagande i denna studie är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Resultatet av intervjuerna kommer att behandlas 

konfidentiellt. Ditt namn kommer inte att finnas med i texten och det kommer inte att gå att ta reda på 

vilka personer som deltagit i undersökningen. Det insamlade materialet kommer enbart att användas i 

forskningssyfte och all ljudupptagning raderas efter bearbetning. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dej till mej. Vill du läsa examensarbetet när det 

är klart? Hör av dej!  

 

med vänliga hälsningar 

 

Johanna Borg 

0727-149247 

borgjohanna@yahoo.se 

  



 
 

Bilaga D Intervjuguide elev 

 
  

Stödfrågor elev 5+20+5 min  

stöd av föreställningskarta 

Inledning: presentation, intervjuns syfte, 

upplägg, tid, etiska aspekter, användning av 

resultat, återkoppling 

Jag är nyfiken på hur du upplever din studiesituation och  

vad det innebär för dej att ha stöd av en elevassistent. 
Bakgrund enkät (5 min) 

 

ELEV 

 Vilka tre ord skulle du använda för att beskriva dej själv?  

 Vilka är dina styrkor?   

 När och var trivs du bäst? 

 

 

STUDIESITUATION & LÄRANDE 

 Beskriv hur skolan känns för dej  

 Hur ser en skoldag ut?  

 Vad är lätt/svårt i skolan? Vad gör det lätt/svårt?  

 

 

STÖD AV ASSISTENT 

 Hur gick det till när du fick stöd av assistent?   

 Beskriv hur och när assistenten hjälper dej.  

 Vilka egenskaper och vilka kunskaper behöver en assistent ha?  

 Vad har blivit annorlunda sedan du fick stöd av assistent?  

 Kan du beskriva vad assistenten betyder för dej?  Vad uppskattar du mest?  

 

Avslutningsfrågor (om det inte framkommer tidigare) 

 Vilka vuxna i skolan har betydelse för att du ska lyckas med dina studier? 

 

 

MÅL OCH FRAMTID 

Hur tänker du kring framtiden efter gymnasiet? 

 

Nu när du nu ser vår mindmap, vad tänker du då? 

Sammanfatta tillsammans (5 min) 



 
 

Bilaga E Enkät till elev som har stöd av assistent  

Frågor om din skolbakgrund 
 
Namn:    Ålder: 

Jag går i åk:  

 
 

RINGA IN DET SOM STÄMMER: 

 

Jag har fått stöd av assistent sedan  åk 1   höstterminen  vårterminen 

åk 2   höstterminen  vårterminen  

åk 3   höstterminen 

 

Assistenten har varit en och samma person hela tiden  

Ja Nej 

 

Sätt ett kryss för allt som stämmer:  

Assistenten…   är med på alla lektioner  

är med på vissa lektioner  

träffar jag utanför lektionstid  

träffar jag istället för att delta i lektioner  

stödjer även andra elever i klassrummet  

 

Jag hade högre frånvaro från skolan innan jag fick stöd av assistent     

Ja    Nej 

 

Jag funderar på eller har funderat på att hoppa av gymnasiet   

Ja   Nej 

 

Jag känner att jag är en del av min klass  

Ja absolut   Både ja och nej    Nej inte alls 

 

 

Jag trivs i skolan  

Ja  Både jag och nej Nej 

 

Skolan känns meningsfull och jag är nöjd med vad jag gör i skolan 

Ja Både ja och nej Nej 

 

 

 

Beskriv hur det var på högstadiet: 

 

Jag kände att jag var en del av med min klass på högstadiet    

Ja absolut   Både ja och nej     Nej inte alls 

 

Jag hade stöd av assistent på högstadiet  

Ja    Nej 

 

Jag deltog i en mindre undervisningsgrupp på högstadiet     

Ja    Nej 

  



 
 

 

 

 

Bilaga F Intervjuguide assistent 

Intervju assistent ca 30 min med stöd av föreställningskarta 

Jag är nyfiken på hur du uppfattar din roll och  

hur du tänker att relationen elev-assistent påverkar elevens studiesituation. 
Inledning: presentation, intervjuns syfte, upplägg, tid, etiska aspekter,  

användning av resultat, återkoppling 

 

UPPDRAG  ELEVASSISTENT 

 Du arbetar som elevassistent, kan du berätta om din roll?  

 Hur gick det till när det beslutades att eleven skulle få stöd av assistent?  

 Vilka egenskaper och kunskaper bör en assistent på gymnasiet ha? 

 Att vara assistent till mer än en elev, vad tänker du kring det?  

 

 

ELEVENS SITUATION 

 Vilka ord vill du lyfta fram för att beskriva elevens situation?  

 Vilka är elevens styrkor? I vilka sammanhang trivs/fungerar eleven bäst?  

 Hur ser en skoldag ut?  

 Vad är lätt/svårt för eleven i skolan och vad gör det lätt/svårt? 

 

STÖD AV ASSISTENT 

 På vilka sätt bidrar du till att göra studierna begripliga (vad), hanterbara (hur) och 

meningsfulla (varför) för eleven? 

 Vad behövs för att relationen mellan gymnasieelev och assistent ska fungera?  

 Vad förväntar sig eleven av dej?  

 Hur har elevens situation och uppfattning om sej själv förändrats sedan stödinsatsen 

startade?  

 På vilket sätt utvärderas arbetet?  

 

 Vad är skillnaden på din roll respektive mentors och lärarens roller?  

 Hur skulle du beskriva specialpedagogens betydelse för eleven och för dej?  

 

MÅL OCH FRAMTID 

 Hur tror du att eleven tänker kring livet efter gymnasiet?  

 Hur tänker du kring elevens framtid? 

 

SAMMANFATTNING 



 
 

Bilaga G Intervjuguide specialpedagoger 

 

Gruppintervju specialpedagoger 
 

Syftet med intervjun är att belysa: 

Vilken betydelse specialpedagogen har för elev och assistent 

Vilka möjligheter specialpedagogen har att i sin funktion agera på individ- 

grupp- och organisationsnivå för att möta elevens behov 

 

Inledning  

 

 

Individnivå 

 Elevers syn på sig själva och sina studier? 

 Elevassistentens roll? 

 

SPECIALPEDAGOGENS ROLL 

 Vilken är din roll i förhållande till en elev med stöd av assistent?  

 Vilken är din roll i förhållande till assistenten? 

 Vilken betydelse har du som specialpedagog för relationen mellan 

elev och assistent? 

 

Gruppnivå 

 Hur kan man tänka kring stöd av assistent och inkludering? 

 Vilka personer och funktioner är viktiga för eleven? 

 Samverkan? 

 Specialpedagogens roll? 

 

Organisationsnivå 

 Stöd av assistent: när, hur och varför?  

 Delaktighet och medbestämmande? 

 Uppföljning och utvärdering av stödet? 

 Specialpedagogens roll? 

 
 

Sammanfattning 

 

 


