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Sammanfattning 
 
Dagens skola har sin utgångspunkt i att verka för en skola för alla. Detta innebär att somliga 
elever behöver extra insatser för att klara utbildningsmålen. Ett stöd som finns att tillgå är 
elevassistenter. Syftet med denna forskning är att öka insikten i lärare och elevassistenters syn 
på samverkan, samt hur den kan utvecklas för att i slutändan gagna elever i behov av särskilt 
stöd. Studien är gjord utifrån en kvalitativ forskningsmetod genom djupintervjuer med tre 
lärare och tre elevassistenter. Den kvalitativa intervjun har sitt fokus på informantens 
förståelse av ett fenomen och under intervjuerna har lärarna och elevassistenterna gett sin syn 
på samverkan och vilka faktorer som styr och begränsar. Resultatet visar en positiv bild av 
yrkessituationen dem emellan, vilket har sin utgångspunkt i goda relationer och öppen 
kommunikation. Dock utrycker samtliga informanter en avsaknad av gemensam planeringstid 
och forum för kommunikation. Mer tid tror de skulle utveckla deras samverkan ytterligare. 
Detta visar utifrån ramfaktorteorin samt skriven litteratur vilket visar att skolan och dess 
personal i vissa fall styrs av yttre ramfaktorer. Det ges ingen tid till planering och struktur för 
samverkan vilket i sin tur påverkar arbetssituationen och slutligen elever i behov av stöd.  
 
Nyckelord: kommunikation, planeringstid, ramfaktorteori och samarbete.
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
I Sverige har vi skolplikt, därför är det självklart att alla barn skall gå i skolan. I Skollagens 
första paragraf står det skrivet: Alla barn skall, oberoende av kön, geografiskt hemvinst samt 
sociala och ekonomiska förhållanden, ha tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet 
för barn och ungdomar (Lärarförbundet, 2001). Detta förstärks ytterligare i läroplanen från 
1994 (Lpo-94) där skolans utgångspunkt är ”en skola för alla”. Lpo-94 säger att 
undervisningen skall anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Vägarna till att nå 
målen i skolan kan se olika ut därför kan inte undervisningen utformas lika. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen i 
utbildningen. Skollagen säger exempelvis att utbildningen skall ta hänsyn till elever i behov 
av särskilt stöd. Samtidigt visar inte styrdokumenten vad särskilt ansvar innebär, vilket 
problematiseras i och med skolplikten (Larsson-Swärd, 1995). Begreppet barn i behov av 
särskilt stöd framkom första gången i Barnstugeutredningen från 1968, dit räknades fysiskt 
handikappade barn, barn med psykiska, emotionella, sociala eller språkliga svårigheter.  
 
För att tillgodose behoven för elever i behov av särskilt stöd behöver samhället och skolan 
göra vissa insatser. Något som skolan kan erbjuda eleven är stöd genom en elevassistent. Ulla 
Gadler (1997) skriver att elevassistenter som yrkesgrupp började växa fram under början av 
70-talet då samhället ställde tydligare interaktionskrav när det gällde elever med fysiska 
funktionshinder. Dessa extraresurser i form av elevassistenter användes för att elever skulle 
kunna gå kvar i närliggande skolor istället för att flytta till andra städer med speciella klasser. 
 
Gadler (2002) har även presenterat en skrift där hon har tittat vidare på assistentens 
verksamhet. Hon skriver bl.a. att varje elevassistent måste ha sin egen arbetsbeskrivning. 
Detta för att arbetsinsatserna skall kunna utvärderas och vid behov förändras. Hon skriver: 
Arbetet som elevassistent innebär en samverkan med många människor, alltifrån den 
rörelsehindrade eleven, övriga elever, skolpersonal och elevens/elevernas föräldrar. I 
interaktionen mellan alla de här personerna är det nödvändigt att vara klar över sin egen roll 
och uppdraget i förhållande till övriga roller. (Gadler, 2002, s. 13).  
 
En arbetsbeskrivning skall upprättas och bör innehålla: 
 
• målet med assistansen för den enskilde eleven utifrån elevens åtgärdsprogram 
• vilken/vilka elever som assistenten skall jobba med 
• när, hur och i vilken omfattning assistansen ska ges 
• vikareplan 
• plan för fortbildning 
• planeringstid för samarbete med lärare/arbetslag 
• aktuell förteckning över kontaktpersoner inom exempelvis habilitering, kommunens 

stödteam/resursteam och Specialpedagogiska institutet (Gadler, 2002, s. 17) 
 
När en elevassistent anställs till antingen en klass eller enskild elev innebär detta att det 
uppstår en nära yrkesrelation mellan denne och den pedagogisk ansvarige läraren. För att få 
till ett fungerande samarbete krävs att både elev, föräldrar, skolan och assistenten samverkar. 
En annan problematik är att det för assistenten kan vara svårt att finna sin yrkesroll. 
Assistenten kan uppleva att denne inte får chansen att ge eleven det stöd i skolan som anses 
nödvändigt, utan istället känna sig bromsad och hindrad av arbetssituationen i skolan. 
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Samtidigt är tiden till att förändra den dagliga verksamheten begränsad, många uttrycker en 
avsaknad av tid (Gadler, 1997). Jag har själv arbetat som elevassistent och då började jag 
intressera mig och reflektera över elevassistenters yrkesroll. Intresset har fortsatt under mina 
år vid Lärarutbildningen eftersom jag i min framtida yrkesroll som lärare kan ställas inför en 
arbetssituation tillsammans med en elevassistent. Med anledning av mina upplevelser vill jag 
som blivande lärare i mitt examensarbete fokusera på elevassistentens arbetssituation. Min 
uppfattning är att samverkan mellan elevassistenter och lärare skulle kunna utvecklas 
ytterligare samt att det är nödvändigt för att tydliggöra för alla inblandade kring elever i 
behov av särskilt stöd 

1.2 Ämnesval  
Ämnesvalet har vuxit fram under en längre tid. Ett intresse för människor som har det svårt 
och i synnerhet barn ledde till arbete som elevassistent vid en högstadieskola. Under mina två 
år som yrkesverksam assistent växte många funderingar fram kring elevassistentens 
arbetssituation. Arbetet var intressant men också krävande Viljan att individualisera och 
anpassa elevens studiegång fanns det ingen tid till. Inte heller fanns det möjlighet till 
reflektion och samtal med lärarkollegor, utan skoldagarna flöt på. Planering och utarbetad 
struktur lyste med sin frånvaro, jag kände att det inte fokuserades på elevens behov. Samtidigt 
var det utmanande att finnas till hands som stöd till en elev i svårigheter. Samtidigt var 
möjligheterna att påverka arbetssituationen liten och till viss mån svår.  
 

1.3 Min förförståelse 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan vi individer inte frigöra oss ifrån våra tidigare 
erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar. Författarna kallar detta för förförståelse. 
De menar att förförståelsen påverkar oss när vi söker ny kunskap. Den kan vara både positiv 
och negativ. Positiv på det sätt att förförståelsen kan ge en djupare förståelse av 
undersökningen. Samtidigt kan den påverka oss negativt ifall tidigare erfarenheter gör att 
alternativa synsätt missas och ytterligare kunskap går förlorad.  
 
Min pedagogiska inriktning startade på en gymnasieskola i en norrlandskommun. Där 
genomförde jag tre års utbildning vid Barn och fritidsprogrammet och har sedan dess fortsatt 
på den vägen. Efter min gymnasiala utbildning arbetade jag som elevassistent och därefter 
fick jag arbete som barnaktivitetsvärd vid en hotellkedja i Spanien under 1,5 år. Därefter 
startade mina studier på Lärarutbildningen. Min utgångspunkt finns i elevassistenternas 
arbetssituation eftersom det är där jag har mina tidigare yrkeserfarenheter. 

1.4 Syfte  
Syftet med detta arbete är att öka insikten i hur samverkan mellan elevassistenter och lärare 
fungerar och bör fungera. Dessutom ges verksamma lärare och assistenter ökad kunskap i hur 
samverkan mellan elevassistenter och lärare ser ut och kan utvecklas. Studien kan bidra till ett 
förbättrat samarbete yrkesgrupperna emellan för att i slutändan gagna eleven. 
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1.5 Frågeställningar 
 

• Hur ser lärare på sin samverkan med elevassistenter i skolan idag?  
• Hur ser elevassistenter på sin samverkan med lärare i det dagliga arbetet? 
• Vad styr och begränsar elevassistenters och lärares samverkan? 

 

1.6 Begreppsdefinitoner 

1.6.1 Elevassistent 

Gadler (1997) säger att en elevassistent skiljer sig något från exempelvis en personlig 
assistent eller resursperson på så sätt att insatserna är riktade mot skolmiljön.  Elevassistenten 
är den fysiska person som är anställd för att utföra den assistans som eleven behöver i olika 
situationer. (Gadler, 1997, s. 5). Vidare skriver författaren att assistenten är en individ med 
egna egenskaper och med olika erfarenheter vilket påverkar yrkesrollen. 
Riksförsäkringsverkets Allmänna råd 1993:11 beskriver elevassistans som en form av 
personligt stöd i den pedagogiska verksamheten. Där han/hon är anställd av kommunen och 
kan vara bunden till en särskild elev, till en klass eller till en skola. 
 

I sin skrivelse berättar Gadler (2002) att kommunen idag har fullt ansvar över skolan och att 
några statliga anvisningar för elevassistenter inte finns. De är inte nämnda i styrdokumenten, 
dock ingår assistenterna under skolans regi, är anställda av kommunen och är under ledning 
av rektor. Elevassistentens uppdrag är att utifrån elevens behov utveckla hans/hennes 
kunskap, självständighet och sociala kunskap. Författaren skriver också att det är många och 
finkänsliga behov som elevassistenten skall tillgodose. Därför önskas ett gott förhållande 
mellan berörda parter. En positiv inledning på arbetet tillsammans kan vara att elev och 
föräldrar deltar i tillsättningen av assistenten. 

1.6.2 Samverkan 

I studien har jag valt att använda mig av begreppet samverkan i frågeställningarna. 
Samverkan betyder att arbeta i samma riktning och med gemensamma mål. Detta kan försiggå 
i olika omfattningar, från att hålla kontakt med någon till att man verkar i gemensamma 
verksamheter. (Gummesson, 1992)    



 - 4 - 

1.7 Studiens disposition 
 
 

 
 

1. INLEDNING 
 

 
                       
 
 

2. METOD 
 
 

 
 
 

3. LITTERATUR- 
               GENOMGÅNG 
 

  
 
 
 

4. RESULTAT 
 
 

 
 

5. ANALYS & 

DISKUSSION 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Inledningen av arbetet innehåller till en början 
problembakgrunden för studien. Därefter presenteras 
ämnesvalet, hur min förförståelse ser ut samt syfte och 
frågeställningar. Kapitlet avslutas med 
begreppsdefinitioner. 

Innehållet består inledningsvis av en teoridel och 
växlar över till en litteraturgenomgång som består av 
underrubriker där relevant litteratur presenteras. 
 

Andra kapitlet är metodinriktat. Metodval och 
datainsamlingsmetod redovisas samt att de 
forskningsetiska principerna behandlas. Därefter 
visas mitt tillvägagångssätt genom att urval, 
intervjuernas genomförande och databearbetningen 
synliggörs. 

Resultatredovisningen presenteras i det fjärde kapitlet 
med en uppdelning av lärarnas och elevassistenternas 
svar. 

Resultatet analyseras och diskuteras utifrån mina 
frågeställningar och syfte. Samt att studiens 
tillförlitlighet och validitet presenteras. 
 

 
6. SLUTSATSER 

 

 Avslutningsvis knyts arbetet ihop i slutsatserna och 
studiens nytta i läraryrket diskuteras samt att fortsatta 
forskningsfrågor lyfts fram. 
 

 
7. REFERENSLISTA 

 

 Litteraturen som använts i forskningen redovisas. 
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2. Metod 

2.1 Metodval  
Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) skriver att en metod är en nödvändighet, 
utan kunskaper inom metodområdet blir det svårt att uppnå de uppsatta målen för 
undersökningen. Kunskaper kring metoder kan användas som ett redskap till att nå 
målsättningen. En strategi som kan användas är en kvantitativ metod, vilken är inriktad på att 
finna samband, mäta företeelser och förklara ett visst fenomen. Däremot kan den kvalitativa 
forskningsmetoden förklaras med att den söker förklaringar, går mer på djupet och 
kännetecknas av närhet. Fokus ligger på att man ska få en bättre förståelse för de undersökta 
faktorerna och då behövs inte den statistiska infallsvinkeln. Karin Widerberg (2002) beskriver 
kvalitativa forskare som ställer frågor som: vad betyder fenomenet?, vad handlar det om? 
Men den kvantitativa forskaren frågar; hur vanligt är fenomenet och vilka är sambanden? 
Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns möjligheten att använda en mängd olika 
metoder. Widerberg beskriver exempelvis observationer, intervjuer, text- och bildanalyser. 
Hon skriver vidare att vill man fånga ett fenomen i riktiga livet använder man observationer 
eller hur ett fenomen visar sig i bild eller text används bild- och text analyser. Vill forskaren 
som jag visa på informantens förståelse av ett fenomen används intervjumetoden.  
 
 

2.2 Datainsamlingsmetod 
För att söka svar på mina frågeställningar föll mitt val på att använda mig av kvalitativa 
intervjuer. Argumentet var att utifrån en samtalsliknande intervju försöka visa 
elevassistenternas och lärarnas egna tankar och ord. Widerberg skriver att: Vid kvalitativa 
intervjuer är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och intervjuperson 
och det unika samtal som uppstår i just denna kontext, eftersom intervjupersonerna skiftar 
och därmed också relationen och samtalet (Widerberg, 1997, s.16). Resultatet får ett större 
djup, eftersom metodvalet ger möjligheter att ställa öppna frågor under intervjun samt att 
informanten ges tillfälle att tala relativt fritt. Kvalitativ metod ger mig också tillfälle att ställa 
följdfrågor samt att informanten har möjlighet att fråga mig ifall det uppstår oklarheter under 
intervjun.(Holme & Solvang, 1997) Utifrån dessa argument föll mitt val att använda den 
kvalitativa forskningsmetoden. I undersökningen har jag också sökt skriven litteratur på 
bibliotek samt att jag använt Internet som sökforum.  

2.3 Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principerna antogs av Humanistiska samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet 1990. De säger att forskning bedrivs för individernas och samhällets 
utveckling, därför är det medborgarnas och samhällets rätt att kräva forskning som bedrivs 
med hög kvalitet. Detta krav kallas forskningskravet, vilket betyder att kunskaper och 
metoder hela tiden utvecklas. Samtidigt har samhällets individer en berättigad rätt att skyddas 
från insyn i den personliga integriteten. En medborgare ska heller inte behöva underkastas 
skada, kränkning eller förödmjukelse. Kravet nämns som individskyddskravet, vilket också är 
den naturliga grundstenen i forskningsetiska tankebanor.  
 
Informationskravet 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 
syfte. 
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För att tillmötesgå informationskravet redogjorde jag vid min första telefonkontakt med 
informanterna vilken universitetskurs jag läste och att uppgiften gällde examensarbete inom 
Lärarutbildningen. Därefter presenterade jag innebörden och syftet av examensarbetet och 
min valda inriktning på studien. Den givna informationen upprepades vid mötet för intervjun. 
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
I och med telefonkontakten med informanterna gav jag dem upplysningar kring 
tillvägagångssättet vid ett eventuellt möte, exempelvis att bandspelare och 
anteckningsmateriel skulle användas samt tidsåtgången beräknades till ca 60 minuter. Vidare 
berättade jag att anteckningarna och inspelningarna kommer att förstöras direkt efter avslutad 
forskning, informantens anonymitet ska skyddas. Avslutningsvis tillfrågades informanterna 
om en möjlig intervjumedverkan i studien. 
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 
ta del av dem.  
 
Det skriva resultatet av min studie har framkommit genom sammanställningar av sammanlagt 
sex intervjuer, vilket medfört inspelade kassettband, handskrivna och dataskrivna dokument. 
För att tillmötesgå konfidentialitetskravet har de ovan nämnda informationsbaserna förvarats 
utom räckhåll för utomstående samt att informanternas personnamn aldrig använts i skrift 
under forskningsprocessen för att deras anonymitet skall skyddas. Jag har även valt att 
utesluta namn på de berörda skolorna och i vilken kommun som studien genomförts. 
 
Nyttjandekravet  
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
I min studie har jag tagit del av få personuppgifter och dessa kommer att förstöras efter att 
forskningen färdigställts. De uppgifter jag tagit del av kommer enbart att användas i detta 
examensarbete. (Vetenskapsrådet, 2002) 
 

2.4 Urval  
För att söka informanter till min forskning har jag valt att använda mig av mina personliga 
kontakter på tre olika skolor i en norrlandskommun. Vid skolorna har jag tagit kontakt med en 
lärare och en elevassistent som arbetar tillsammans i grundskolans tidigare år. Sammantaget 
har jag mött tre elevassistenter och tre lärare under min studie.  I mitt val att utnyttja mina 
privata kontakter i sökandet efter informanter såg jag fördelar med att tidigare personlig 
kännedom om varandra skulle ge mig ett mer avslappnat möte samt att det sparade mig tid i 
kontaktsökandet. En negativ aspekt som jag upplevde med att känna informanterna var att 
intervjun i vissa perioder gled ur ämnet. Detta ställde stora krav på mig att leda intervjun. 
 
Vid min första telefonkontakt med informanterna beskrev jag mitt forskningsområde samt att 
jag gärna skulle vilja intervjua dem. Därefter presenterade jag min frågeställning. Informanten 
bör få tid att fundera över den innan intervjun, eftersom det ger informanten chansen att 
förbereda sig och tänka över ämnet och frågeställningen, vilket jag hoppades skulle berika 
mina intervjuer. De tre elevassistenterna som deltagit i studien är två män och en kvinna. 
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Kvinnan har arbetat som elevassistent i ca 25 år medan de två männen har ca 5 års erfarenhet 
vardera inom yrket. Lärarna som jag intervjuat var två män och en kvinna. Den kvinnliga 
lärarinformanten har ca 30 år inom barnomsorgen varav 3 år som lärare. De manliga lärarna 
har ca 10 respektive 5 år inom läraryrket. Samtliga informanter arbetar i en 
kommundelsnämnd med ca 10000 invånare. 
 

2.5 Intervjuernas genomförande  
För att få en snabb och smidig första kontakt med informanterna föll mitt val på att använda 
telefon och ringa dem direkt. Under dessa telefonkontakter har olika lösningar för träffarna 
skapats. Vid intervjutillfällena har exempelvis både hembesök hos informanterna samt besök 
på deras arbetsplatser nyttjas. Alla intervjuer har varit av individuell karaktär. Under 
intervjuerna användes bandspelare för att få helhet genom att spela in informanternas egna 
ord. Informanterna erbjöds också att få intervjun utskriven i text för genomläsning och 
godkännande, men samtliga avböjde. Intervjun startade med att jag ställde frågor om 
informanternas utbildning och bakgrund inom skolan, detta för att ge mig en bakgrundbild om 
personen jag intervjuar. Därefter lades min stora öppna frågeställning fram, till de tre lärarna 
löd den; Hur ser din och elevassistentens samverkan ut i det dagliga arbetet? Till 
elevassistenterna lät den; Hur ser din och lärarens samverkan ut i det dagliga arbetet? Vilket 
följdes av ett öppet samtal kring frågeställningen. Löpande under intervjun antecknade jag 
stödord för att kunna ge speglingar och ställa följdfrågor. Tidsåtgången för varje intervju 
slutade på mellan 45 och 60 minuter. 
 

2.6 Databearbetning 
Bearbetningsstarten av mina intervjuer innebar att jag lyssnade igenom varje intervju direkt 
efter genomförandet. Detta för att ge mig en fylligare upplevelse av mötet med informanterna. 
Därpå transkriberades varje kvalitativ intervju enskilt på papper för hand. Därefter 
sammanförde jag elevassistenternas svar för sig och lärarnas svar för sig i två skilda 
dokument för att möjligen se skillnader och likheter mellan elevassistenters och lärares syn på 
samverkan. Ur de två dokumenten utröntes teman ur intervjuerna, dessa var syn på 
samverkan, tid, kommunikation och en extra vuxen i klassrummet.  
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3. Litteraturgenomgång 
 
För att finna en teoretisk referensram som kan hjälpa mig att analysera mitt resultat har jag 
använt mig av Ramfaktorteorin. Då denna teori i sig är insorterad under Läroplansteori 
beskriver jag nedan dels läroplanens utveckling i Sverige och Ramfaktorteorin. Därefter 
redovisas även skriven litteratur kring samverkan och elevassistenternas arbete i skolan. 

3.1 Läroplanens utveckling i Sverige 
Under hela 1900-talet diskuterades hur skolan i Sverige skulle utvecklas. Den mest 
debatterade tanken var att bilda en gemensam bottenskola istället för att eleverna tidigt blev 
uppdelade i läroverk eller fortsatt folkskola. 1940 beslöt den svenska regeringen att tillsätta en 
skolutredning för utveckling och modernisering av den svenska skolan. Skolutredningen 
presenterade en rad utlåtanden till förändring men innan de hann göra slag i saken tillsatte 
dåvarande skol- och kyrkoministern Tage Erlander 1946 års skolkommission. Att skolan 
genomgick en stor översyn skulle i sin tur medförde en annan syn på skolans uppgift (Linde, 
2006). 
 
Linde skriver vidare att arbetet som 1946-års skolkommission åstadkom innebar stora 
förändringar av det svenska utbildningsväsendet. Dagens läroplaner säger författaren är fjärde 
generationen efter kommissionens gärningar kring år 1946. Vidare exemplifierar Linde tre 
huvudaspekter som genomsyrade arbetet. 
 
1. Att ersätta de patriotiska och kristna värdena för skolans arbete och värdeförmedling med 
demokratins ideal, en mer sekulär hållning och internationalism. 
2. Att de undersökande och elevaktiva arbetsformer som prövats inom den amerikanska 
progressivismen skrevs fram som vägledande principer för skolans arbete. 
3. Att uppdelningen av elever som skulle gå till läroverk och elever som skulle fortsätta 
folkskolan skulle ersättas av en för alla gemensam nioårig enhetsskola (som senare kom att 
kallas grundskolan). (Linde, 2006, s. 87-88). 
 
I punkt tre framkommer en aspekt som är viktig för mitt arbete. Skolan skulle ifrån att ha varit 
uppdelad gå i riktning mot att bli en skola för alla. Publikationen av skolkommissionens 
arbete gavs ut 1948 (SOU 1948:27) och var grundligt presenterad i de flesta fall, speciellt den 
demokratiska processen som skulle prägla skolan och där aktiva elever skulle vara kunskaps 
sökare. Skriften debatterades i riksdagen och fler mindre utredningar följde vilket tillslut 
ledde till att svenska skolan fick en gemensam enhetsskola kallad grundskolan och Sveriges 
första läroplan år 1962, benämnd Lgr62. 1969 reviderades Lgr62 och året därefter kom 
Sveriges första läroplan för gymnasieskolan, Lgy70. I och med den hade fackskola, 
yrkesskolor och gymnasium sammanförts till en skolform, gymnasieskolan skriver Linde 
vidare. 
 
Linde säger även att de ovan nämnda läroplanerna framställdes på liknande sätt, inledningsvis 
med mål och riktlinjer, därefter timplaner och instruktioner i enskilda ämnen. Grundskolan 
fick en ny läroplan 1980, Lgr80 och även gymnasieskolans styrdokument förändrades och 
skrevs om. Alla dokument hade liknande upplägg som tidigare: att mål och huvudmoment 
föreskrevs för ett nationellt sammanhållet innehåll men med så vida ramar att ett stort 
tolkningsutrymme gavs för lärarna som skulle följa föreskrifterna. (Linde, 2006, s. 89). Här 
beskrivs ramar som något som ger tolkningsutrymme för lärarna. Lundgren (1989) skriver att 
över tid gled ansvaret för utbildning mer och mer över på staten på grund av 
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samhällsutvecklingen. Detta gjorde att fler beslut av pedagogisk innebörd togs inom statliga 
väggar vilket fick till följd att möjligheten till att påverka för vanliga medborgare minskade. 
Med ökad statligt ansvar tilltog också kontrollbehovet över utbildningen vilket aktualiserade 
uppföljning och utvärdering.  

3.1.2 Dagens läroplaner 

I dagens svenska skola nyttjas Läroplan för den obligatoriska skolan (Lpo94), Läroplan för 
frivilliga skolformer (Lpf94) och läroplanen för förskolan (Lpfö98). Till dessa styrdokument 
knyts ytterligare dokument och de är kursplaner. Kursplanerna innehåller målen för varje kurs 
inom skolan. Motiveringen till att flera dokument nyttjas är att läroplanerna skall fungera över 
en längre tid medan kursplanerna bör kunna förändras och utvecklas kontinuerligt. Skillnaden 
mellan läroplanstexter och kursplanerna är målformuleringarna. I läroplanerna är målen för 
studierna generellt formulerande medan kursplanernas texter är utformande mot kunskap, 
exempelvis eleven förstår… och eleven tillämpar… (Linde 2006 sid. 89). Detta betyder att 
målen visar läraren vilka kunskaper eleverna skall förvärva inte vilket ämne eller vilka 
metoder som skall användas i undervisningen skriver Linde. 
 

3.2 Ramfaktorteorin 
Göran Linde (2006) presenterar ramfaktorteorin som en tradition inom läroplansforskningen 
som fördjupar sig i resultaten, undervisningsutvecklingen och yttre begränsningar. Statliga 
beslut som inte direkt är knutna till läroplanen blir centrala i tolkningen. Exempelvis antalet 
elever i klassen, lokaler, skolmaterial och tid är viktiga aspekter för lärare i tydningen av 
styrdokumenten. Dessa ramar påverkar pedagogen i hans/hennes yrkesroll genom att begränsa 
läraren i sin tolkning av läroplanen. Det kan också vara fysiska ramar såsom betygsystemet 
och kompetensbehov. Donald Broady (1999) skriver att redan 1967 visade Urban Dahllöf i 
rapporten Skoldifferentering och undervisningsförlopp ramfaktorteorins huvudsakliga princip, 
nämligen att det inte går att fokusera direkt på resultaten i granskningar av 
utbildningsprocessen och dess följder, utan hänsyn måste tas av processvariabler i en annan 
ordning. Dahllöf presenterar kring detta två olika processvariabler, målnivå och tid. Målnivå 
menar han betyder den kunskapsnivå som eleverna skall nå utifrån läroplanen. Tid avser för 
samma moment den tillgängliga undervisningstiden. På detta sätt visade Dahllöf att yttre 
förhållanden också påverkar och begränsar undervisningsförloppet. Broady berättar vidare att 
tidig forskning av exempelvis Dahllöf och Lundgren visar att undervisningstiden är en mycket 
avgörande ramfaktor genom att den begränsar undervisningsförloppet och på så vis även 
resultaten. 
 
I sin skrift från 1967 definierar författaren Dahllöf för första gången begreppet ram i 
läroplansteoretiska sammanhang. Han beskriver begreppet ram som de faktorer som påverkar 
undervisningsutvecklingen och där eleven samt pedagogen inte har någon kontroll över dessa 
(Lundgren 1989). Dahllöf (1999) belyser vidare några perspektiv hur skolan kan utforskas. 
Han menar att för att kunna analysera hur skolan som institution styrs och kan styras, 
förutsätter det att verktygen för styrning identifieras. En väg att gå är enligt författaren att 
precisera skolans förutsättningar, exempelvis skolans ramar, vilken verksamhet som bedrivs 
på plats och vad resultaten blir. Han redovisar en modell som arbetats fram vilken innehåller 
tre komponenter, ramar, process och resultat, se figur 1 nedan. 
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 Figur 1. (Dahllöf, 1999) 
 
Modellen förstås genom att ramar ses som att skolan påverkar utbildningen. Medan resultatet 
är det eleven lärt sig vilket påverkats av lärandeprocessen som i sin tur berörs av ramarna. 
Författaren förklarar vidare att ramarna inte bestämmer över ett förlopp eller en verksamhet 
utan de anger vilka begränsningar som gäller. En ram eller kombinationer av flera ramar 
påverkar pedagogiska förlopp och leder till skiftande utfall i undervisningsresultatet.  
 
Lundgren (1989) har vidareutvecklat Dahllöfs tankar och redovisar rambegreppet i tre delar: 
 
1. Konstitutionella ramar - innehåller skollag etc. 
2. Organisatoriska ramar - innehåller organisatoriska insatser relaterade till ekonomiska 
resurser, exempelvis klasstorlek, tidsfördelning etc. Kan också inkludera en ideologisk 
motivering såsom regler för elevsammansättning på skolor och i klasser. 
3. Fysiska ramar - innehåller läromedel, utrustning, byggnader, laboratorier etc.  
 
Ramfaktorteorin har under åren utsatts för kritik. Broady (1999) presenterar att teorin har 
anklagas för att vara allt för pessimistisk, att ramarna inte bibehålls och att den låter sig 
förändras med hjälp av en skola med annorlunda tänkande lärare. Men författaren avfyrar 
kritiken och hävdar att den inte har några belägg eftersom den grundläggande ramfaktorteorin 
stod på en grund av bestämda förutsättningar och för att söka svar på bestämda frågor. Broady 
menar att ändras förutsättningarna för skolans pedagogik kan givetvis utgången bli 
annorlunda.  

3.3 Samverkan 
Monica Hansen (1999) skriver att samverkan idag ses som ett populärt begrepp att använda. 
Hon berättar att begreppet är något eftersträvansvärt numera i vårt samhälle, exempelvis talas 
det om behovet av samverkan mellan olika instanser såsom barnomsorg, skola, sjukvård, 
socialvård etc. Författaren förklarar vidare skillnaden till ett närliggande ord; samarbete. 
Hansen menar att samverkan har en vidare innebörd och som hon skriver; "samverkan 
förutsätter och innefattar såväl arbetsgemenskap och samarbete som strävan efter 
gemensamma mål och värderingar". 
    
I en forskning kring fritidspedagogernas intåg i skolverksamheten har Gummesson (1992) 
skildrat vilka aspekter som är nödvändiga för att lyckas. Författaren skriver att ifall en 
samverkan mellan fritidspedagoger och lärare ska falla väl ut skall ett gemensamt mål för 
arbetet utarbetas, de ska vara klara över sin yrkesroll och visa respekt för varandras 
kompetens. Man ska inte hotas av den andre utan se varandra som tillgångar. Utöver detta 
måste det avsättas tid till möten och planering. 
 

Marianne Lundgren och Björn Persson (2003) beskriver begreppet samverkan som en process 
mellan likväl inom olika verksamhetsområden. Författarna gör oss även uppmärksamma på att 
inte alltid se samverkan som något positivt. De säger att begreppet ofta ses som synonymer 
till medborgarskap, samspel, samklang och harmoni, alla begrepp med positiv klang. Istället 
bör samverkan ses på så förutsättningslöst sätt som möjligt. 
 
 
 

Ramar Process Resultat 
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Lundgren och Persson har sammanställt vad som enligt dem karakteriserar samverkan: 
• Gemensamma mål och syften 
• Urskilja kompetensgränser 
• Ambition att tona ned professions hierarkier 
• Gemensam syn på klienternas behov 
 
Författarna har också redovisat en modell i tre nivåer för relationen mellan 
samhällsuppdraget, samverkan och metoder. Ses som figur 2 nedan och visar att samverkan i 
sig inte är något mål och att det inte heller är en metod till att uppnå målet. Istället ska 
samverkan ses som en process som kan beskrivas som en brygga mellan mål och metod. De 
skriver utifrån modellen att en förutsättning för att samverkansarbetet skall fungera är att i 
nivå ett skall samhällsuppdraget uppfattas relativt lika av de personer som skall utföra arbetet. 
Inom modellens nästa nivå är det viktigt att alla inblandade har en gemensam syn på vad 
samverkan skall leda till, hur allas kompetens skall tas till vara och vilka insatser som behövs. 
Det sista som behöver göras i nivå tre är att metoder för genomförandet, organisation av 
arbetet och prioriteringar av arbetsuppgifter diskuteras.  
 

 Figur 2. (Lundgren & Persson, 2003) 
 
 
Berth Danermark (2003) definierar samverkan som målfokuserade gärningar som utförs 
gemensamt med andra i en avgränsad grupp mot ett eller flera preciserade problem och syften. 
Vidare beskriver författaren att all samverkan har ett objekt. Han menar att man samverkar 
om något. För att nå en god samverkan presenterar författaren tre huvudaspekter som han 
anser vara centrala. Han skriver för det första att en samverkan kring människor ofta 
sammanför personer med olika utbildningar och synsätt i att bemöta problematiken. Därför 
kan ibland skilda sätt hur situationen bör angripas uppstå. Detta område kallar författaren för 
kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. Den andra faktorn som Danermark skriver om är 
att olika yrkesgrupper ibland styrs av olika lagar, regelverk, avtal eller anvisningar för hur 
arbetet kan utföras. Han menar att formella och informella regler kan skilja sig för de 
inblandade i samverkan, t.ex. arbetstid och sekretess. Tredje och sista faktorn som författaren 
presenterar är hur den organisatoriska situationen ser ut. En samverkan innehåller ofta flera 
personer och organisationen av arbetet är central. Sammanfattningsvis menar författaren att i 
samverkan spelar olikheter i kunskaps- och förklaringsmodeller, i regelsystem och i 
organisation stor roll för hur den konkreta samverkan gestaltar sig. För att nå en framgångsrik 
samverkan bör dessa tre faktorer identifieras, synliggöras och diskuteras menar Danermark. 
 

Sammhällsuppdraget 

Samverkan 

Metoder 
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3.4 Elevassistenternas arbete i skolan 
Ulla Gadler (1997) redovisar ur intervjuer med aktiva elevassistenter hur deras funktion i 
skolan ser ut. Hon skriver att ett stort antal av informanterna i undersökningen svarat att de 
saknar organiserad planering tillsammans med klassläraren eller specialpedagogen. Istället får 
de instruktioner under pågående lektioner och att endast ett fåtal av assistenterna har 
organiserad planeringstid, samt att det är ett litet antal som deltar i ett arbetslag där den 
pedagogiska verksamheten planeras.  
 
Gadler reflekterar över detta resultat genom att bland annat skriva:  
Om det har fattats ett beslut att en elev har behov av elevassistent för att kunna tillgodogöra 
sig sin skolutbildning, bör det vara självklart att det förekommer någon form av kontinuerlig 
planering för att man som personal med olika roller ska veta vilket mål man arbetar mot och 
vem som ansvarar för vad. (Gadler, 1997, s. 22)  
 
Uteblir planering är risken stor att det inte sker en medveten strävan mot de uppsatta målen 
menar författaren. Gadler skriver vidare att hur elevens kunskapsutveckling ser ut beror 
mycket på den enskilde elevassistentens personlighet och kunskap. Hon menar att assistentens 
förhållande till arbetslaget, klassläraren och eleven genomsyrar elevens utveckling. 
Författaren beskriver också vikten av att utvärdering och uppföljning genomförs utifrån 
undervisningsmålen för att nya metoder ska utvecklas och provas. Hon menar att ett sådant 
arbete måste utgå ifrån ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever med en nära 
kontakt med såväl hemmen som det omgivande samhället. 
 
Några år senare skriver Ulla Gadler (2002) vidare att det är värdefullt om assistenten har 
tillgång till handledning där denne får möjlighet att reflektera över sin arbetssituation och sina 
känslor med någon professionell person, exempelvis ur elevvårdspersonalen. Författaren 
säger också att: arbetet som elevassistent innebär en samverkan med många människor, 
alltifrån rörelsehindrandeeleven, övriga elever, skolpersonal och elevens/elevernas föräldrar. 
I interaktionen mellan alla de här personerna är det nödvändigt att vara klar över sin egen 
roll och uppdraget i förhållande till övriga roller. (Gadler, 2002, s. 13). 
  
Barbro Jarl (1999) har utfört enkätundersökningar och därefter sammanställt dessa, där 
skriver hon att det är läraren och specialpedagogen som har huvudansvaret för det 
pedagogiska arbetet för eleven. Eftersom elevassistenten är den person som till största del är 
aktiv i elevens skolverksamhet måste assistenten och läraren samarbeta om hur detta skall 
utformas.  
 
Ann Ahlberg (1999) har beskrivit hur en samverkan kan se ut i praktiken, hon berättar om Pia 
som arbetar som elevassistent till Robert och om Gunilla som är lärare i klassen. Pia finns 
som stöd för Robert hela skoldagen och de har skolarbete både enskilt och i klassrummet 
tillsammans med de andra eleverna. Att Robert tilldelats en elevassistent betyder till viss del 
en avlastning av arbetsuppgifter för Gunilla men samtidigt ett ansvar att se till att 
undervisningen för Robert blir så bra som möjligt. Därför tvingas Gunilla och Pia samverka 
för att tillgodose Roberts behov. Oftast planerar Gunilla vilka uppgifter Robert skall göra och 
Pia stödjer honom i dem. 
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4. Resultat  

4.1 Redovisning av lärarnas svar från intervjuerna. 

4.1.1 Syn på samverkan 

Samtliga tre lärare anser att samverkan mellan dem och elevassistenten är en viktig del av 
deras arbete tillsammans. En av lärarna säger att utan samverkan sker ingen utveckling i 
arbetet och risken att arbetet stagnerar är stor. Alla tre informanterna är också överens om att 
det pedagogiska ansvaret för eleven ligger på dem som lärare. 
 
En av lärarna nämnde att utan samverkan riskerar utvecklingen i arbetet att avstanna. Utifrån 
detta presenterar lärarna några aspekter som de anser vara viktiga för en fungerande 
samverkan. Som grundpelare bör det finnas öppen kommunikation, tillit och respekt för 
varandra. De anser att ett fungerande samspel mellan parterna är viktigt. Lärarna säger att om 
dom och elevassistenten befinner sig på ungefär samma våglängd och känner förtroende i 
varandras arbete, finner de att en god samverkan är möjlig. Ytterligare två aspekter som 
framkommit under intervjuerna är erfarenhet och initiativrikedom. En av informanterna 
känner att elevassistentens långa yrkeserfarenhet gör det lättare att lita på att arbetet utförs. En 
annan säger att om assistenten är självgående och tar egna beslut leder detta även till att 
tilliten och förtroendet ökar. Sammantaget anser informanterna att aspekterna ovan är 
utgångspunkter för att en samverkan skall fungera. En av lärarna säger också att 
elevassistenten bör våga säga vad de tycker och tänker, vilket denne också tror görs ifall ovan 
nämnda aspekter är uppfyllda.  
 
Praktiskt har lärarna presenterat hur samverkan kan ge sig i uttryck på olika sätt. En lärare 
skildrar hur konkret samverkan bedrivs i det dagliga arbetet genom att det varje fredag sker en 
gemensam klassplanering. Där går läraren igenom tillsammans med eleverna den gångna och 
nästkommande veckan i ett schema uppskrivet på tavlan. Under genomgången finns 
elevassistenten med och har möjlighet att tycka till kring upplägget. Läraren frågar också i 
vissa fall assistenten om hans/hennes åsikt. Detta ger enligt läraren en grovplanering inför 
veckan och därefter har elevassistenten ansvar att strukturera upp och planera arbetet för 
eleven. Ansvaret över planeringen har assistenten själv tagit på sig efter dialog med läraren. 
 
En annan informant presenterar ytterligare ett konkret exempel av samverkan i och med att 
elevassistenten vid lektioner och genomgångar finns med i klassrummet kring dennes elev, 
för att vid behov finnas till hands och ge de hjälpmedel som behövs. Det kan röra sig om 
ytterligare instruktioner, att gå tillbaka och öva något mer eller att gå ut ur klassrummet för en 
lugnare miljö. Detta upplägg är något som gemensamt arbetats fram under tid och som läraren 
beskriver genom att säga: arbetssättet är inte något man funderar speciellt mycket över, det 
bara fungerar. 
 

4.1.2 Tid  

Under intervjuerna har samtliga lärare presenterat att de inte har någon schemalagd 
planeringstid tillsammans med elevassistenten. En berättar t.ex. att samverkan mellan sig själv 
och elevassistenten är något som prioriteras bort. Informanten säger att ställs planeringstid 
med elevassistenten mot tid till planering av undervisningen i stort, väljs oftast tiden 
tillsammans med assistenten bort. Läraren säger: att planera med assistenten och arbetet för 
en elev är som det ser ut med arbetsbelastning idag näst intill omöjligt. Detta menar 
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informanten beror på att planeringstiden är begränsad och att sätta sig ner och samtala kring 
endast en elev känns överflödigt.  
 
Ytterligare en anledning till att samverkanstiden är begränsad påverkas utav 
tjänsteutformningen. Exempelvis arbetar en av elevassistenterna ej full tid, vilket gör att 
möjligheten till samverkan begränsas ytterligare. Den tid som tas till vara på är spontana 
träffar som presenterats ovan samt att assistentens erfarenheter väger upp till en fungerande 
situation.  
 
Lärarna lyfter under intervjuerna fram ett forum som de anser vara viktigt i samverkan. Detta 
är arbetslagsträffar som bedrivs en gång i veckan. Informanterna anser att 
arbetslagstillhörighet för elevassistenterna är oerhört betydelsefullt. Vid dessa möten finns 
planerad tid för samtal och diskussioner kring bl.a. klassrumssituationer och elever. Dock 
bedrivs ofta övergripande ämnen såsom friluftsdagar, temaarbeten etc. men chansen att träffas 
och samtala med varandra finns och uppskattas av lärarna. 
 
En önskan om mer tid till samverkan uttrycks under intervjuerna av lärarna. Detta utifrån att 
de spontana träffar som beskrivits ovan inte känns tillräckligt strukturerade. En lärare säger 
exempelvis att: det känns stressat att tala med elevassistenten, antingen är jag själv eller 
assistenten påväg någonstans, man hinner oftast inte tala klart. En annan säger att mer tid 
skulle kunna användas till att som lärare vägleda, handleda och visa elevassistenten hur 
planeringen ser ut och hur undervisningen skall gå till. Sammantaget ger de tre lärarna en 
mängd olika förslag på vad den gemensamma tiden tillsammans skulle kunna fyllas med. De 
framhåller diskussioner kring upplägg och utformning av lektioner, samt samtal om vad som 
gjorts, vad som skall göras, vad som fungerade bra respektive mindre bra och anledningar till 
detta. Allt för att assistenten skall kunna hjälpa och utveckla eleven på bästa sätt. Jag skulle 
kunna visa assistenten vad jag tänkt i förväg så blir det enklare för honom att ge eleven stöd. 
 

4.1.3 Kommunikation 

I synen på samverkan framhåller samtliga intervjuade lärare kommunikationen mellan dem 
och elevassistenterna som central. Informanterna säger att arbetssituationen i en 
grundskoleklass sker i en nära relation till varandra, där de träffas varje dag. Därför bedrivs en 
löpande kommunikation hela tiden. Detta sker i klassrummet genom bl.a. blickar, nickar och 
tal. Lärarna beskriver också spontana träffar såsom raster, kaffepauser och träffar i korridoren 
som forum för samverkan. Två av lärarna säger att all tid som ges tas till vara, för att hålla 
diskussioner och samtal tillsammans med elevassistenten. I dessa möten finns möjlighet att 
kolla upp hur arbetet går och vad som skall göras. Ett annat exempel som en av lärarna ger är 
att efter nästan varje pass får läraren en kommentar av assistenten hur arbetet gått. Detta kan 
ske genom kroppsspråk eller en muntlig kommentar.  
 
De möjligheter till kommunikation som ges för lärarna och elevassistenterna är först och 
främst de arbetssituationer de har i klassrummet. En av informanterna beskriver att öppna 
samtal kring vad och hur något skall göras bedrivs där. Det kan t.ex. vara att läraren frågar 
assistenten om vad den tror och vice versa. En annan aspekt som presenteras är att i vissa fall 
kan elevassistenten gå in och tycka till om lärarens upplägg för att ge ett alternativ till 
tillvägagångssättet. Problemet som en av lärarna känner med att sköta kommunikationen 
under lektionerna är att eleverna hela tiden finns runt omkring. Detta kan i vissa fall bromsa 
samtalet, på så sätt att inte kunna säga exakt vad man vill, på grund av elevernas närvaro. 
Under lektioner är det inte läge att diskutera arbetsmetoder säger en lärare. 
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Arbetslagsträffarna ger en kontinuerlig möjlighet att föra diskussioner och samtal kring 
samverkan mellan varandra. Träffarna beskrivs som ett möte där det finns en chans för alla 
som arbetar kring eleven att: få tala av sig. Andra möten till kommunikation förutom i 
klassrummet och arbetslagsträffarna som finns är utvecklingssamtal en gång/termin med elev 
och föräldrar. En lärare berättar att han/henne och elevassistenten brukar träffas enskilt innan 
utvecklingssamtalet och se över situationen. Två av informanterna berättar också om 
elevvårdskonferenser som hålls minst en gång/termin. I samband med dessa möten diskuteras 
elevens utveckling och det arbete som gjorts samt hur framtiden skall se ut.  
 

4.1.4 En extra vuxen i klassrummet 

I intervjuerna med lärarna framkom ytterligare en aspekt i synen på samverkan med en 
elevassistent, nämligen att vara ytterligare en vuxen kring klassen. Informanterna 
presenterade endast positiva upplevelser av att samverka med en extra vuxen i klassrummet. 
De beskrev konkreta situationer såsom att elevassistenten kunde ta med sig några elever ut ur 
klassrummet, för att kunna erbjuda ett lugnare arbetsklimat. I en av klasserna hade också en 
bänkgrupp möblerats för elever i behov av ett större stöd där elevassistenten hade sitt 
övergripande fokus. En annan positiv aspekt som beskrevs var att vid konflikter kunde dessa 
behandlas direkt av elevassistenten, utan att läraren behöver lämna klassen.  
 
Vidare sa lärarna att med ytterligare en vuxen bland eleverna fanns större möjligheter till att 
se alla barn och bekräfta dem mer. Läraren har ytterligare två ögon och öron som 
uppmärksammar vad som händer i klassrummet, en lärare beskrev det som: ögon i nacken och 
en annan: det blir lättare att hinna med. Informanterna berättade också att elevassistenterna 
fungerade som ett stort stöd och bollplank för dem i undervisningen. Två av lärarna beskrev 
assistenten som en samtalspartner som gav dem feedback och nya idéer. En sa: När man vill 
prova något nytt har man direkt någon att diskutera det med.  
 

4.2 Redovisning av elevassistenternas svar från intervjuerna 

4.2.1 Syn på samverkan 

De tre elevassistenterna upplever samverkan i arbetssituationen med lärarna som positiv och 
beskriver deras relation som god. Assistenterna säger att de har en bra personlig kontakt med 
lärarna. De berättar också att det är fördelaktigt för samverkan i fall dem och lärarna har 
liknande pedagogiska synsätt, värderingar och vet hur parterna tycker och tänker i olika 
situationer. Eftersom de beskriver samverkan som ett sätt att komplettera varandra i arbetet. 
En av elevassistenterna säger: vi utför ett arbete tillsammans som kan beskrivas som att vi 
sitter i samma båt, där läraren håller i årorna och jag finns till hands.  Konkret beskriver en 
av informanterna en klassrumssituation genom att berätta att under lärarens genomgångar 
lyssnar elevassistenten noga, för att därefter se efter hur eleven reagerat och vilken hjälp som 
kan behövas. Elevassistentens uppgift blir att strukturera och stödja elevens arbete, 
exempelvis med extra instruktioner eller högläsning av en text.    
 
Elevassistenterna säger även att de ser en fungerande samverkan som en viktig del i arbetet 
tillsammans med lärarna. Viktig därför att de ser samverkan som ett verktyg för att kunna 
hjälpa eleven på bästa möjliga sätt. En informant ger en beskrivning av att vid arbetets början 
fokusera på att alltid hålla eleven i behov av stöd i centrum och inte användas som en generell 
klassresurs, utan finnas till hands och genom samverkan med läraren vara största möjliga 
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hjälp för eleven i behov av särskilt stöd. Ytterligare en presenterad syn på samverkan är att se 
eleven under bådas ansvar och genom att dela på ansvaret och växla mellan varandra i 
klassrummet försöker man undvika att eleven blir beroende av assistenten.  
 
Konkreta exempel som elevassistenterna ger av hur de ser på samverkan i klassrummet är av 
liknande sort som lärarna. Beskrivningen de ger är att pedagogen går igenom veckans arbete 
antingen på måndag för hela veckan eller vid morgonsamlingen varje dag. Under eller i 
samband med dessa vecko- eller dagsplaneringar förs en dialog mellan läraren och 
elevassistenten om upplägget av undervisningen.    
 
Samtidigt beskriver två av elevassistenterna en samverkan som går av sig själv. I vissa 
situationer kör de bara på och använder sitt sunda förnuft, en av informanterna säger att jag 
går på känn. Elevassistenterna säger också att arbetssituationerna fungerar utifrån tidigare 
erfarenheter av liknande händelser samt att de känner förtroende från läraren att kunna ta egna 
beslut för att vid ett senare tillfälle rådfråga lärare om deras uppfattning och diskutera fram 
alternativa lösningar. Exempelvis kan läraren eller specialpedagogen som har det pedagogiska 
ansvaret plocka fram alternativa material som t.ex. cd-skivor, dataprogram etc.  
 

4.2.2 Tid  

Minimal tid tillsammans för samverkan, ser samtliga informanter som det största problemet i 
deras arbetssituation. Detta beror på flera aspekter och i första hand på grund av att de inte har 
någon gemensam planeringstid. Elevassistenterna säger att varje liten stund tas till vara och 
utnyttjas. Man får diskutera över en kopp kaffe eller ute på rastvakten. Andra aspekter som 
påverkar samverkanstiden är att en elevassistent inte arbetar full tid, samt att i konkurrens 
med annan planeringstid för lärarna prioriteras tid med elevassistenten bort. En assistent 
upplever också att desto längre tid de arbetar tillsammans desto smidigare går planeringen och 
samverkan emellan denne och läraren. 
 
Elevvårdskonferenserna en gång per termin med berörd elev och arbetslagsträffarna en gång i 
veckan à en till en och en halv timme är det forum och den tid som assistenterna berättar finns 
för gemensam samverkan. Där har de planerad tid tillsammans med kollegor för planering och 
samtal. Dock anser assistenterna att arbetslagsträffarna är mer av övergripande karaktär och 
att de inte går in specifikt beträffande deras samverkan med läraren. 
 
Likt lärarna beskriver även elevassistenterna en önskan om att mer tid för samverkan skulle 
behövas. Tiden skulle de fylla med framförallt djupare samtal tillsammans med lärarna om 
innehållet i undervisningen. För att på så sätt förbereda och strukturera kommande 
arbetsområden och uppgifter. En assistent beskriver en situation där denne inte alls var insatt i 
lektionens innehåll och därför blev insatserna för eleven knapphändiga. Informanten säger att 
tid till förberedelser och planering sker på övertid och hemma. Det blir att man gör 
förberedelserna hemma. När ska man annars hinna göra dem? säger en assistent. 

4.2.3 Kommunikation 

Samtliga assistenter anser att en öppen och god kommunikation är det främsta verktyget för 
att en bra samverkan skall fungera. Att utifrån en god relation känna att det finns ett gott 
kommunikationsklimat mellan elevassistent och lärare, för att löpande under lektionerna och 
när andra tillfällen ges kunna diskutera händelser och tillvägagångssätt för en positiv 
utveckling. Infinner sig en god relation sker kommunikationen spontant genom dialoger i 
deras dagliga kontakt. En av assistenterna beskriver tacksamhet av att känna personal inom 
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arbetslaget redan innan arbetet startade, vilket förenklade tillvägagångssättet för en god 
kommunikation.  
 
Elevassistenterna lyfter också likt lärarna fram vikten av att känna tillhörighet till ett 
arbetslag. Arbetslaget beskrivs i detta samband som en oerhörd tillgång. Eftersom samtliga 
informanter tillhör ett arbetslag beskrivs ett klimat av nära samarbete och möjligheter till god 
kommunikation. Tillsammans kan vi nå längre, berättar en elevassistent … där kan man säga 
vad man tycker och känner säger en annan. Arbetslagsträffarna en gång i veckan är en 
möjlighet att sitta ner och möta sina kollegor, för att få chansen att samtala och diskutera 
varandras arbetssituationer. Även vid elevvårdskonferenserna berättar informanterna att det 
förs dialoger mellan lärare, rektor, föräldrar, elevassistent och i vissa fall specialpedagog 
kring arbetet, bland annat utvärderas åtgärdsprogrammen för eleverna och indirekt också 
elevassistenternas arbete.  
 
Ytterligare ett forum till att föra kommunikation mellan elevassistenten och läraren sker i ett 
fall som framkommit i en av intervjuerna. Nämligen där de två informanterna arbetar 
tillsammans inom fritidshemmet, assistenten säger: När man arbetar på fritids är strukturen 
lite friare och det finns större möjligheter att prata med varandra. Annars sker 
kommunikationen enligt elevassistenterna exempelvis korridorer, personalrum och under 
lektioner osv. 
 

4.2.4 En extra vuxen i klassrummet  

Att vara två i klassrummet upplever elevassistenterna som positivt. Möjligheten till att dela 
klassen och gå ifrån finns ofta, vilket gör att de kan växla i kontakten med eleven. Samt att 
assistenterna känner sig delaktiga genom att lärarna hela tiden frågar och för en öppen dialog 
med dem. Informanterna säger också att de tycker sig se att läraren kan slappna av, eftersom 
de är två vuxna bland eleverna. Detta gör att en elevassistent exempelvis får en känsla som 
uppskattad och betydelsefull i sitt arbete. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 
Vidare kommer resultatredovisningen att sammanfattas med en uppdelning mellan lärare och 
elevassistenter. 
 

5.1.1 Sammanfattning av lärarnas svar 

Samtliga lärare ansåg att samverkan med elevassistenterna var en viktig del i arbetet 
tillsammans. Utgångspunkten var ett gott förtroende för varandra och uppnås genom 
kommunikation i den dagliga kontakten på arbetsplatsen. Praktiskt fungerar samverkan 
genom att elevassistenten och läraren hela tiden finns tillsammans i arbetssituationen runt 
klassen och eleven. Gemensamt har de ingen schemalagd planeringstid utan de organiserade 
möjligheter de har är arbetslagsträffarna. Dessa möten uppskattas av lärarna men samtidigt 
uttrycks en önskan av mer tid till samverkan. Nu utnyttjas exempelvis raster och korridorer 
vilket gör att situationen för tillfället upplevs som ostrukturerad. Inom samverkan nämner 
lärarna kommunikationen som central men möjligheterna till detta är begränsade, 
utvecklingssamtal och arbetslagsträffarna är de forum som finns. Detta svar kan jämföras med 
det Gummesson (1992) skriver, att det måste avsättas tid till möten och planering för att 
lyckas i samarbetet. Tillsist ansåg lärarna det mycket positivt att vara ytterligare en vuxen i 
klassrummet, undervisningen fick större möjligheter och det fanns en nära kollega att föra 
diskussioner med. 
 

5.1.2 Sammanfattning av elevassistenternas svar   

Elevassistenterna var positivt inställda till sin arbetssituation pga. en god relation till sin 
lärarkollega. Samverkan anses viktigt och uppfattas som ett verktyg för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. Öppen kommunikation mellan assistenten och läraren beskrevs som 
utgångspunkt i en fungerande samverkan, vilken grundar sig i en god relation till läraren. 
Konkret bedrivs denna genom daglig kontakt i klassrumssituationer. Problematiken för 
samverkan enligt assistenterna var tid, genomgående uttrycktes brist på gemensam 
planeringstid. För tillfället utnyttjas varje sekund till att samtala och diskutera om 
arbetssituationen. Kommunikationsmöjligheterna upplevdes likt lärarna som bristfälliga och 
de som fanns att tillgå var utvecklingssamtal och arbetslagsträffar. Att ingå i ett arbetslag 
ansåg elevassistenterna som viktigt. Det ansågs också positivt att vara två vuxna i 
klassrumssituationen, vilket gav möjlighet till studieanpassning för eleven i fråga.    
 

5.2 Analysdiskussion  

5.2.1 Syn på samverkan – lärare 

Som resultatet visar anser samtliga lärare att en samverkan mellan dem och elevassistenterna 
är en av huvudutgångspunkterna i deras gemensamma arbetssituation. De två yrkesgrupperna 
samverkar kring ett objekt, i studiens fall barn i behov av särskilt stöd, vilket följer 
Danermaks (2003) resonemang där samverkan ses som målinriktade insatser tillsammans med 
andra och bedrivs i en bestämd grupp med definierat syfte och mål. Detta leder oss vidare till 
Hansens (1999) tankar där begreppet ses ur ett djupare perspektiv än exempelvis samarbete på 
så sätt att samverkan förutsätter arbetsgemenskap i en verksamhet mot gemensamma mål och 
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värderingar. Lärarnas arbete kan inte enbart inriktas på resultaten utan processen måste även 
beaktas. Detta belyser också Broady (1999) när han skriver att yttre faktorer såsom läroplanen 
påverkar och begränsar lärarnas arbetssituation. Idag styr målen dagens skola och då måste vi 
se till vilka medel lärarna har till att nå dem.  
 
Samverkan ses av lärarna som viktigt för utvecklingen av arbetet och verktygen till det är 
öppen kommunikation, tillit och förtroende, alltså ett fungerande samspel. För att kunna 
fastslå att en god samverkan sker anser jag det är viktigt att utvärdera och se över 
arbetssituationen. Vilket också Gadler (1997) påpekar när hon poängterar vikten av att 
bedriva uppföljning av undervisningsmålen för eleverna, samt att detta skall utgå ifrån en 
driftig personalstyrka. Jag menar att i skolans alla led bör en kvalitetssäkring ske och utifrån 
lärarnas redogörelse kring hur den praktiska samverkan sker är min åsikt befogad. De säger 
att mycket av arbetet tillsammans bara sker, inte något man funderar över vilket i min 
mening betyder att utvärdering är en nödvändighet för att kunna slå fast att en önskvärd 
samverkan verkligen bedrivs. 

5.2.2 Syn på samverkan – elevassistenter 

En positiv upplevelse är det som elevassistenterna lyfter fram i synen på samverkan 
tillsammans med lärarna. Detta utgår ifrån att samtliga upplever en god relation till den lärare 
de arbetar och verkar tillsammans med. Förhållandet som informanterna beskriver är en stor 
tillgång i assistentens arbetssituation. Såsom Gadler (1997) menar att har elevassistenten en 
god relation till arbetslaget, klassläraren och självklart till eleven bidrar detta till en positiv 
progress. Jag likt Dahllöf (1999) anser att om skolan ger elevassistenten goda förutsättningar 
(ramar) att utföra sitt arbete (vilket i stor utsträckning rör en samverkan med läraren) bidrar 
detta till en växande utvecklingskurva (process) vilket i sin tur förhoppningsvis ger goda 
resultat (resultat). Min åsikt är precis som elevassistenterna, att samverkan skall ses som ett 
verktyg till att nå de uppsatta målen, något som används i verksamheten till att i denna studies 
fall, barn i behov av särskilt stöd. 
 
Vidare har assistenterna likt lärarna visat på att delar av arbetet går av sig självt och funderas 
inte så mycket över. Mina egna erfarenheter som verksam elevassistent består också av 
upplevelser av att arbetet flyter på. Därför är det som jag diskuterat ovan ett måste att 
verksamheten följs upp för att undvika att yrkesroller och arbetssituationer för elevassistenter 
och lärare blir diffusa. Detta visar även Gadlers (2002) tankar på i och med vikten av 
utvärdering och uppföljning.      
 

5.2.3 Övergripande diskussion kring samverkan 

Min tolkning av den tidigare forskningen är att samverkan står för ett arbete utfört 
tillsammans med någon eller några person och skall bli fruktbärande. Det ska alltså utmynna i 
någon framgång eller nå en gemensam målsättning. Sammantaget gjorde detta att jag ansåg 
samverkan som ett passande ordval i min forskningsstudie.  
 
Samtliga sex informanter såg samverkan som något viktigt i den gemensamma 
arbetssituationen. Intressant i sammanhanget är Lundgren och Perssons (2003) modell (figur 
2) som visar att samverkan inte ska ses som ett mål eller en metod till att uppnå målet. 
Däremot ska begreppet uppfattas som en process som kan beskrivas som en brygga mellan 
mål och metod. Om vi tänker oss Dahllöfs (1999) tredelade modell (figur 1) med ramar, 
process samt resultat och slår ihop precis nämnda till en får vi som jag ser det en utökad och 
enkel förklaringsmodell av hur samverkan kan ses i kontexten, se figur 3 nedan. Jag menar att 
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samhällsuppdraget ger skolan olika resurser i form av ramar, vilka i sin tur ger förutsättningar 
för samverkan och processer samt vilka metoder som läraren och elevassistenten väljer för att 
nå resultatet, vilket därefter utvärderas. För att konkretisera mina tankar ytterligare har jag 
utarbetat en egen modell som jag presenterar visar nedan (figur 3). Den visar samverkan som 
ett verktyg, vilket har inflytande på hela förloppet, från process till ett utvärderat resultat. 
Därför anser jag ramarna som mycket betydelsefulla för den stora pedagogiska verksamheten. 
Förs en jämförelse med de två tidigare nämnda modellerna visar det att jag valt att lägga till 
utvärdering som en av delarna, med anledning av min övertygelse om uppföljningens vikt för 
kvalitetssäkring. 
 

 Figur 3. (Lundgren, 2008) Egen modell fritt 
efter Dahllöf (1999) och Lundgren & Persson (2003). 
 

5.2.4 Tid - lärarna 

Samtliga svar från lärarna visar att någon gemensam organiserad tid till samverkan inte finns. 
Studien uppvisar en bild av att planeringstiden som lärarna har fylls med övergripande 
strukturering av den pedagogiska verksamheten, exempelvis planeras arbetet för hela klasser 
eller grupper av elever. Samtidigt säger Gadler (1997) att har en elevassistent anställts bör det 
vara en självklarhet att en strukturerad planeringstid tillsammans med läraren skapas. För mig 
låter det näst intill osannolikt att en verksamhet skall fungera utan planering, när arbetet sker i 
en nära relation till varandra som lärare – elevassistent innebär. Samtidigt ger statliga beslut 
påföljder som betyder att somliga aspekter inom den pedagogiska verksamheten rår verkarna 
inte på. Tiden är en av dessa och är en stor central faktor i skolorganisationen samt att den 
påverkar pedagogen i sin yrkesroll (Linde 2006). Författaren Lundgren (1989) har benämnt 
dessa som Organisatoriska ramar vilka är knutna till de ekonomiska resurserna.  
 
Enligt mig visar problematiken med utebliven planeringstid (tillsammans med 
elevassistenten) att den prioriteras bort av i första hand skolledare. Vilket i sin tur inte ger 
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pedagogerna någon praktiskt möjlighet till samverkan med assistenten. Min känsla är att 
många beslutsfattare för skolan tänker att lärare som beviljats en personlig resurs till klassen 
inte ska klaga eller kräva mer tid till planering, utan de får nöja sig med de insatser som 
gjorts. Dock har många intressanta och enligt mig goda förslag till vad tiden skulle kunna 
fyllas med lämnats av lärarna under intervjuerna. Exempelvis föreslås lektionsförberedelser, 
pedagogiska arbetssätt kan gås igenom, instrueras samt möjlighet till reflektion och 
diskussion kommer fram från lärarna. 

5.2.5 Tid – elevassistenter  

Även assistenterna utrycker en saknad av gemensam planeringstid och presenterar också detta 
som ett primärt problem i arbetet. Så fort det blir en lugn stund funderar man och diskuterar 
med läraren men man får aldrig tid att sätta sig ner och göra det ordentligt säger en av 
informanterna, vilket enligt mig tyder på att dessa stunder blir ostrukturerade och att samtalen 
inte får slutföras tillfredsställande. Som jag diskuterat ovan påverkar skolans ramar (Linde, 
2006) lärarnas tid och i sin tur inverkar det på elevassistenternas arbetssituation vilket får 
konsekvenser. Stödet till barnet kan påverkas utav att assistenten inte haft kontakt med 
pedagogen, exempelvis genom att förberedelserna inför ett moment inte kunnat utföras 
optimalt. Vem som ansvarar för vad är ytterligare frågeställningar som kan inverka på 
arbetsinsatsen för eleverna. Dessa frågor anser jag vara viktiga och bör vara besvarade 
eftersom oklarheter kan innebära såsom Gadler (1997) skriver tveksamheter inför 
verksamhetens mål.  
 

5.2.6 Övergripande diskussion kring tid  

Sammantaget för de diskussionerna jag fört ovan, med samtliga sex informanters 
beskrivningar är tidsproblematiken, och det går inte att blunda för ramfaktorernas 
inblandning. De konstitutionella, organisatoriska och de fysiska ramarna (Lundgren, 1989) 
påverkar skolpersonalens förutsättningar och möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter. Antal 
barn i klasserna, lokaler, ekonomi, arbetstid, personaltäthet, allt sammantaget får 
konsekvenser för brukarna, nämligen eleverna och i synnerhet eleverna i behov av särskilt 
stöd. Enligt Gummesson (1992) måste tid ges till personalen för att en samverkan ska vara 
möjlig. Ahlberg (1999) har presenterat ett konkret exempel där läraren planerar och 
strukturerar elevens arbete och därefter visar assistenten tillvägagångssättet. Men jag anser att 
för att ge ett så bra stöd som möjligt bör elevassistenten medverka i planeringsfasen.  
 
Kritiken som förts mot ramfaktorteorin tolkar jag som att många av skolans personal vänder 
och vrider på varje minut och krona för att verksamheten ska hålla en god pedagogisk 
kvalitet. Mina erfarenheter säger att i skolans värld har nedskärningar och ökade barngrupper 
tagits emot med respekt för samhällsutvecklingen samt en insikt i att försöka göra det bästa av 
situationen. Samtidigt håller jag med Broady (1999) som menar att ändras de yttre villkoren 
blir också resultaten annorlunda  
 

5.2.7 Kommunikation – lärarna 

Kommunikation är ett vitt begrepp och mycket betydelsefull inom skolvärlden, eftersom det 
sociala samspelet verkar genom hela den pedagogiska verksamheten. Den sker i olika former 
och mellan en mängd olika individer. Lärarna uttrycker också kommunikation som 
utgångspunkt i samverkan mellan dem och assistenterna. Lyckad samverkan handlar om att 
lära känna varandras synsätt och att kunna kommunicera kring dem (Danermark 2003). Visst 
ligger citatet väl i munnen, men fungerar det praktiskt? Har yrkesgrupperna inom skolorna 
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samtalsklimatet att kunna tala och diskutera olika arbetssätt och tankar, säkert några men 
säkert inte alla. Studiens intervjuade lärare ser kommunikationen som nyckeln till samverkan 
och använder assistenten som bollplank vilket gläder mig. Tänk om hela den pedagogiska 
verksamheten kunde fungera så. Mina tidigare erfarenheter säger att än idag finns pedagoger 
som har svårt att ta till sig kritik utifrån eller från kollegor. Att diskutera, samtala och rådfråga 
sina kollegor kring undervisningsproblematik anser jag vara utvecklande för skolans 
verksamhet.  

5.2.8 Kommunikation – elevassistenter 

Bra relationer lyfter assistenterna fram som en aspekt till att nå en god samverkan. Genom en 
positiv gemenskap och ett tillåtande samtalsklimat driver de utvecklingen i arbetet framåt, 
vilket är positivt anser jag. Dock funderar jag på de fall då relationerna inte är goda, utan 
samspelet mellan assistent och lärare inte fungerar. Hur ter sig arbetssituationen då? Min 
studie visar inte på någon sådan problematik och jag har aldrig stött på någon heller, men 
visst måste det finnas eller ha funnits? 
 
Mina erfarenheter och informanternas stora tacksamhet av att tillhöra ett arbetslag indikerar 
enligt mig på ett samtalsbehov. Gadler (2002) beskriver det värdefullt att ge elevassistenter 
möjlighet till handledning av någon professionell person, vilket jag anser är en rättighet i 
arbetet som assistent. Om elevassistenten har en önskan till handledning skall detta erbjudas. 

5.2.9 Övergripande diskussion kring kommunikation 

Utifrån lärarnas och assistenternas svar tyder jag en gemensam nämnare för en framgångsrik 
samverkan, kommunikation. Samtidigt berättar informanterna att den mestadels sker i 
”röriga” förhållanden såsom korridorer, raster och klassrum ofta med elever närvarande. En 
lärare upplever situationen stressig och att samtalen inte avslutas ordentligt. Då måste jag 
ställa mig frågan hur så kan vara fallet, varför ges ingen tid till kommunikation? Hur 
prioriteras de organisatoriska ramarna (Lundgren 1989) och hur fördelas tiden? Informanterna 
ger alla indikeringar på att få möjligheter till att kommunikationsformer ges. Min åsikt är 
också att de samtalstillfällena som ges ofta är av övergripande struktur, exempelvis 
arbetslagsträffar medan inriktade diskussioner på samverkan mellan endast lärare och 
assistent lyser med sin frånvaro.   

5.2.10 Övergripande diskussion kring en extra vuxen 

På grund av informanternas mycket likartade svar har jag valt att slutligen analysera mitt 
resultat kring en extra vuxen gemensamt. 
 
Från media och ur de pedagogiska fälten kan vi ibland höra att personaltätheten i skolorna bör 
ökas. Detta pga. att lärare inte hinner med sina arbetsuppgifter och elever ”faller mellan 
stolarna”.  I min studie har det framkommit positiva upplevelser av att vara två som arbetar 
tillsammans i en klass. Det ger större pedagogiska möjligheter samt att eleverna erbjuds mer 
vuxentid. Med det menar jag att risken att något barn inte uppfyller målen blir mindre och 
som en lärare sade, det blir lättare att bekräfta eleverna. Utifrån min forskning ser jag också 
stora fördelar med att undervisningen kan anpassas för att tillmötesgå eleven i behov av 
särskilt stöd. I dessa fall där elevassistent anställts har verkligen ramarna (Lundgren 1989) 
som skolan går under utnyttjats och använts, eftersom en elevassistent är en ekonomisk och 
pedagogisk satsning från skolorna. 
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5.3 Studiens tillförlitlighet 
Tillvägagångssättet vid samtliga intervjuer har följt samma uppsatta intervjuplan. När det 
gäller kvalitativa intervjuer finns alltid tillfällen där varje enskild intervju blir unik utifrån 
svaren. Detta ställer stora krav på mig som samtalsledare, på så sätt att min uppgift blir att 
hålla intervjun inom de tänkta ramarna. Återkopplingar och speglingar av informanternas svar 
är verktyg som jag använder mig av, utan att påverka den intervjuade med mina egna 
uppfattningar vilket också Holme och Solvang (1997) beskriver. Mina bandinspelningar av 
intervjuerna fångade inte in de synliga delarna av intervjun, vilket gör att den transkriberade 
texten varken visar miljön eller det sociala sammanhanget i samtalet. Det var endast den 
hörbara kommunikationen som fångades upp. Kommunikationen i form av kroppsspråk och 
ansiktsuttryck är något som endast jag som intervjuare har kvar i minnet. Detta innebär att det 
vid intervjusammanställningarna är viktigt att komma ihåg att de transkriberats av mig vilket i 
sin tur kan ha påverkat sammanställningen och i nästa led resultatet.        

5.3.1 Validitet 

Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen. (Holme 
& Solvang 1997, s. 163). Eftersom min studie inriktar sig på att titta närmare på 
elevassistenter och lärares syn på samverkan valde jag att fokusera på dessa yrkesgrupper. Det 
svårt att generalisera det övriga pedagogiska fältet utifrån min forskning men det är inte den 
kvalitativa forskningens huvuduppgift, eftersom min kvalitativa studie inte kommer att 
upprepas kontinuerligt (Pakel & Davidsson 2003). Utgångspunkten i min forskningsprocess 
har varit de forskningsetiska principerna som presenterats i kapitel två samt att jag under mitt 
författande varit så sanningsenlig som möjligt. För att öka validiteten har intervjuerna 
fördelats lika mellan lärare och elevassistenter (tre av varje), assistent- lärarparen arbetar 
tillsammans samt att de tjänstgjorde vid tre skilda skolor. 
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6. Slutsatser 

6.1 Slutliga kommentarer 
Informanterna och deras intervjusvar i forskningen ger en positiv bild av den samverkan som 
sker där idag. Personalen verkar målinriktat och ser varandra som tillgångar i den 
gemensamma verksamheten. Den samverkan som de utför tillsammans skall ses som ett 
verktyg till att nå de uppsatta målen.  
 
Dock har jag i diskussionen tydligt ifrågasatt prioriteringen av resurser inom skolväsendet. 
Frågan är också ofta debatterad av media vilket gör den alltid lika aktuell.  Samtidigt ska vi 
komma ihåg att det ekonomiska läget för skolorna i Sverige länge varit stramt vilket är 
skolans dilemma många gånger. Hur ska det sparas, var ska pengarna satsats och vilka frågor 
ska skolledare prioritera? Många är de dilemman som budgetförhandlare ställs inför. Men 
med min studie i fokus ser vi att tre skolor utfört konkreta investeringar och anställt 
elevassistenter och på så sätt gjort en insats för elever i behov av särskilt stöd.  Min studie 
utgick från mina erfarenheter som verksam assistent och vidare mot en vilja att se över 
elevassistenternas och lärarnas samverkan. Praktiskt placeras man i en verksamhet 
tillsammans och skall utföra ett arbete som ska bidra till utveckling för eleven. Utifrån detta 
anser jag ett en samverkan är nödvändig för att fullgöra skolans uppdrag. 
 
Därför är det frustrerande att ramarna (Lundgren, 1989) för en förbättrad samverkan stramas 
åt och begränsar utvecklingen. Jag menar att har en elevassistent tillsats och arbetar 
målinriktat med läraren. Varför ges då inte möjligheten att tillsammans med den ansvarige 
pedagogen utföra arbetet på ett hundra procentigt sätt? Min studie visar att en samverkan sker 
dagligen men ingen av informanterna har fått möjlighet att reflektera över de så viktiga 
pedagogiska frågorna vad, hur och varför? Jag tänker att har pengarna satsats på en assistent 
varför inte löpa hela linan ut och erbjuda en ”samverksvänlig” arbetssituation. Ett förslag är 
att på kommunal nivå utarbeta en generell arbetsbeskrivning likt Gadlers (2002) som gäller 
vid varje anställning av elevassistenter. Detta skulle synliggöra yrkesrollerna, uppdraget och 
rättigheterna för alla inblandade, assistenten själv, lärarkollegor, rektor och eleven som 
tilldelats stöd. 
 
Jag har i min studie inte upplevt någon hierarkisk maktkamp mellan de två yrkesgrupperna 
utan de respekterar varandra och ger sken av ett öppet tillåtande klimat, vilket visar en skola 
som fungerar och som hela tiden utvecklas och strävar framåt. Detta anser jag också betyder 
att inom skolans väggar finns en målmedveten pedagogisk personal som vill föra 
utvecklingen framåt, vilket är ett måste i dagens snabba informationssamhälle. 
 

6.2 Följder i läraryrket 
Som jag ser det ger min studie en förståelse för elevassistenters situation i skolan och hur 
deras yrkesroll kan se ut. Samtidigt synliggör de arbetsinsatserna som lärare och assistenter 
gemensamt gör för att utveckla och stödja elever i behov av särskilt stöd. Jag ser nyttan av 
kunskapen i ämnet som ett stöd för min fortsatta yrkesbana inom skolan. Dels har den gett 
mig insikt i läroplansteori dels uppfattning om andras yrkessituation. Studien kommer också 
att vara till hjälp om jag som lärare skulle få ett barn i behov av särskilt stöd i min klass och 
en elevassistent tillsattes.   
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6.3 Fortsatt forskning 
Utifrån min studie finns uppslag på vidare forskning i ämnet. Som jag ser det kunde en 
intressant frågeställning vara ifall det finns möjligheter att påverka ramfaktorerna på lokal 
nivå, och på det sättet få bukt med den avsaknad av tid som beskrivits i denna studie. En 
annan inriktning skulle kunna vara hur skolledare tänker kring och ser på elevassistenternas 
roll i skolan. 
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