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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få ökad kunskap om hur personalförändringar påverkar särskoleele-

ver som är integrerade i grundskolan. Den typ av personalförändring som avsågs i studien var 

när elevassistenter slutade arbeta på skolan. Som metod har kvalitativa intervjuer genomförts 

där både särskoleelever, elevassistenter och pedagoger har fått delge sina erfarenheter och upp-

levelser. Resultatet visade att det uppstod en orolig situation när beskedet kom, samt under den 

perioden som pågick fram till att särskoleeleverna, elevassistenterna och pedagogerna fick veta 

hur den nya situationen skulle bli. Det uppstod även en sorg mellan särskoleeleverna och ele-

vassistenterna, eftersom en nära relation byggts upp emellan dem. Resultatet visade även att 

särskoleeleverna kunde hitta strategier för återhämtning under den oroliga perioden genom att 

försöka förstå orsakerna till personalförändringen, förbereda sig för en förändring och hitta 

stunder för avslappning. När personalförändringen var genomförd och läget åter stabiliserades 

upplevde samtliga informanter positiva följder av förändringaprocessen, såsom ökad social 

mognad och självsäkerhet hos särskoleeleverna, utökad erfarenhet inför nya arbetsuppgifter för 

elevassistenterna och större tro på särskoleelevernas förmågor att klara förändringar hos peda-

gogerna.  
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Inledning 

”Man vet vad man har, men inte vad man får” är ett uttryck som kan passa in när det gäller 

förändringsprocesser. När människor står inför förändringar så vill de flesta försöka föreställa 

sig hur det ska bli. Om personen själv har valt att byta inriktning i sitt liv, så finns ofta förvänt-

ningar och förhoppningar på något positivt som väntar. Men när personen däremot inte har gjort 

ett eget val till förändring, utan omständigheter eller situationer som personen själv inte kan 

påverka förändras, kan upplevelsen av situationen bli en annan. Situationen kan då upplevas 

jobbig och svårgreppbar (Stefansson, 2011) och oro och otrygghet blir tecken på att personen 

har svårt att hantera förändringsprocessen (Maras & Aveling, 2006). 

Vid ett samtal med en speciallärare i särskolan, från en mindre kommun i norra Sverige, fram-

kom att tre elevassistenter i hennes kommun hade fått avsluta sina tjänster vid samma tidpunkt. 

Det var vid skolavslutningen i juni 2013. Enligt specialläraren hade personalförändringen inne-

burit ”kaos” för både särskoleelever, elevassistenter och pedagoger, eftersom den inträffade 

med kort varsel. Personalförändringen som inträffat gav uppslag till att studera personalföränd-

ringars betydelse för några särskoleelever i grundskolan. De olika perspektiven som särskolee-

lever, elevassistenter och pedagoger kunde ge gav studien ytterligare motivation att beforska 

erfarenheterna och upplevelserna kring detta fenomen. 

Inom skolans värld sker förändringar när till exempel elever ska byta stadier, klasser och skolor. 

Dessa förändringar är oftast inte självvalda, utan sker på grund av ålder, bostadsområde eller 

annan, icke påverkbar, faktor. Även då personal slutar och ny personal börjar blir det en för-

ändring som kan påverka både elever, assistenter och lärare. Förändringsprocesser kan upplevas 

både positivt och negativt, beroende på hur förförståelse, förberedelser och kommunikation 

fungerar (Garpelin & Kallberg, 2008). 

Elevassistenter, som arbetar nära elever, får ofta en relation till dem som omfattar hela deras 

livssituation. Elevassistenter upplevs betydelsefulla av elever (Minuer, 2013). Jag har person-

ligen sett vid ett flertal skolavslutningar att elever har gett elevassistenter presenter och brev för 

att visa sin tacksamhet över att de funnits till hands för dem under deras skolår. Elevassistenter 

sitter ofta inne med mycket information om elevers upplevelser och känslor. Även andra vuxna 

i skolan kan få stor betydelse för eleverna. Det kan vara lärare, matsalspersonal, skolsköterskor 

eller annan personal (ibid).  

I särskolan, där alla elever har det gemensamt att de har en utvecklingsstörning, kan tillvaron 

te sig opålitlig när händelser sker som särskoleeleverna inte är beredda på, eller kunnat förbe-

reda sig inför (Stefansson, 2011). Särskoleelever kan ha svårare än andra i samma ålder att 

förstå det som händer i deras livsvärld, på grund av utvecklingsstörningen. Samtidigt finns det 

individuella variationer inom gruppen av elever med utvecklingsstörning, vilket bör tas hänsyn 

till (Maras & Aveling, 2006). De flesta särskoleelever som är integrerade i grundskolan behöver 

stöd och hjälp vid både undervisning och under övrig tid i skolan. Elevassistenten blir ofta den 

person som blir särskoleelevernas ”hjälp-jag”, som hjälper dem igenom skolans vardag (Mi-

nuer, 2013). Assistenter som följer samma person under en längre tid utvecklar en nära relation 
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till den personen (Jakobsson & Nilsson, 2011), en relation som kan liknas vid familjeband 

(Säljö, 2000). Ju närmare relation som utvecklats desto större kan en separation upplevas, då 

den blir aktuell. Funderingar som väcks hos mig är hur det upplevs när en elevassistent, som 

har stöttat en särskoleelev i grundskolan, får sluta sitt arbete på skolan. Hur upplevs det för 

särskoleeleven? Hur upplevs det för elevassistenten? Hur upplevs det för pedagogerna? Upple-

ver individerna det lika eller har de olika upplevelser? Vilka strategier används för att klara av 

förändringen? Vilka lärdomar kan man dra av deras erfarenheter? Om detta ska denna studie 

handla om. 

Syfte och frågeställningar 

För att bättre kunna förstå och därmed utarbeta handlingsberedskap vid personalförändringar 

kring särskoleelever i grundskolan är studiens övergripande syfte att utveckla kunskap om 

personalförändringars betydelse i en integrerad verksamhet. Studien ämnar undersöka särsko-

leelevers upplevelser kring att mista en elevassistent, samt hur personalen runt omkring 

särskoleeleven upplever sin egen och särskoleelevernas situation i förändringsprocessen. Stu-

dien ämnar även utveckla kunskaper om vilka faktorer som har betydelse vid en förändrings-

process. Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

- Hur upplevde särskoleeleverna, elevassistenterna, specialpedagogen och lärarna beskedet 

om personalförändringen? 

- Vilka strategier använde särskoleeleverna, elevassistenterna, specialpedagogen och lärarna 

för att klara av personalförändringen? 

- På vilket sätt har personalförändringen påverkat särskoleeleverna? 

- Vilka erfarenheter tar särskoleeleverna, elevassistenterna, specialpedagogen och lärarna med 

sig från personalförändringen? 
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Bakgrund 

Särskolans historia 

Särskolan i Sverige startade 1955. Tidigare hade barn med lindrig till måttlig utvecklingsstör-

ning undervisats i Sinneslöskolan och Idiotskolan, som uppstått ur frivilliga initiativ inom 

Landstinget (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Undervisningen utökades 1968 till att även inne-

fatta barn med måttlig till grav utvecklingsstörning, då träningsskolan infördes (Stefansson, 

2011). På 1980-talet övergick särskolan till att lyda under samma skollag som grundskolan och 

på 1990-talet kommunaliseras både grundskolan och särskolan, och båda skolformerna fick en 

gemensam läroplan (Ineland et al, 2009). 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska en elev med utvecklingsstörning beredas plats i en 

särskola, om eleven inte bedöms ha möjlighet att nå målen för grundskolans kunskapskrav. Det 

är vanligt förekommande att elevassistenter finns som stöd för särskoleelever både i särskolan 

och då elever är integrerade i grundskoleklasser (Skolverket, 2002).  

Centrala begrepp 

Utvecklingsstörning är ett begrepp som innebär att intelligenskvoten hos en person ligger under 

70, det vill säga en nedsatt förmåga att resonera, tänka och lösa problem (Granlund & Görans-

son, 2011). Personer med utvecklingsstörning har även nedsatt adaptiv förmåga, vilket innebär 

en försämrad förmåga att anpassa sin vardag till sig själv och sitt sätt att fungera. De har svå-

righeter att bland annat förstå abstrakt information. Diagnosen delas oftast in i lindrig, måttlig 

och grav utvecklingsstörning (ibid). En person med utvecklingsstörning förstår ändå verklig-

heten utifrån sina egna erfarenheter, det vill säga det den själv har varit med om (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). 

Särskoleelever är elever som har en utvecklingsstörning och är inskrivna i särskolans skol-

form. Särskoleelever kan gå i en särskola eller vara integrerade i en grundskola (SFS 

2010:800). I studien avses särskoleelever som är integrerade i grundskole- eller gymnasieklas-

ser. 

Med elevassistenter avses i studien assistenter som är anställda av kommunen, till skillnad 

från personliga assistenter som oftast arbetar åt något assistansbolag och endast är anställda 

för att finnas som stöd och hjälp åt en enskild individ. En elevassistent kan både finnas som 

stöd för enskilda elever och hela elevgrupper (Skolverket, 2002). I studien är elevassistenterna 

knutna till enskilda särskoleelever som går integrerade i grundskolan. 
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Tidigare forskning  

Forskning inom området för funktionsnedsättningar är en relativt ung forskningsgren. Under de 

senaste 40 åren har forskningen gått från att ha varit en verksamhet separerad från universitetens 

etablerade system till att numera vara en accepterad akademisk verksamhet med flera forsk-

ningsinriktningar (se exempelvis Stefansson, 2011; Söder, 2013). Intresset för att studera livs-

situationen för personer med lindrig utvecklingsstörning har ökat markant under senare åren, 

såväl nationellt och internationellt (Mineur, Bergh & Tideman, 2009). Trots det ökade intresset 

är forskningen kring personer med funktionsnedsättningar fortfarande ung och därmed är utbu-

det begränsat. 

Forskning om särskoleelevers upplevelser och erfarenheter om personalförändringar är svår att 

finna. Däremot finns forskning kring liknande fenomen såsom övergångar inom förskola och 

skola. Garpelin & Kallberg (2008) har gjort en studie om små barns erfarenheter och upplevel-

ser av att byta avdelningar i förskolan och övergången till förskoleklass. Även Maras & Ave-

lings (2006) studerar övergångar där de undersöker skolelever med funktionsnedsättningars 

upplevelser och erfarenheter av att byta skolor och stadier. Resultatet i deras studie visar på att 

förändringsprocesser kan upplevas på olika sätt, beroende på hur omständigheterna ser ut (se 

även Einarsdottir, 2011; Ekström, Garpelin & Kallberg, 2008; Mineur, 2013; Rous, Teeters 

Myers & Buras Striklin, 2007). Det finns även forskning om upplevelser av förändringsproces-

ser i allmänhet för elever med funktionsnedsättningar (Stefansson, 2011).   

I likhet med forskningsdeltagande för personer med utvecklingsstörning är synen på barns del-

tagande i studier en relativt ung företeelse inom forskning (Einarsdottir, 2011). Barns perspek-

tiv har till största delen skett via vuxnas perspektiv, genom observationer och vuxnas uppfatt-

ning om barns uppfattningar (Johansson, 2003). Numera ses barn som kapabla att själva ut-

trycka sina erfarenheter och upplevelser kring sin egen livssituation. Einarsdottir (2011) menar 

att barn har reflektioner över sina egna erfarenheter, till exempel från sin förskoleperiod, och 

kan uttrycka vad de upplevt när de gått över från förskolan till skolan. Hon anser att barns röster 

ska lyssnas på av vuxna, och deras åsikter ska påverka både beslut och verksamheter där barnen 

ingår (se även Broström, 2012). Forskning och forskningsmetoder för yngre barn fungera bra 

för studier av äldre barn med utvecklingsstörning, eftersom personer med utvecklingsstörning 

i allmänhet har en lägre mentala ålder än deras faktiska ålder (Cederborg, Hellner Gumpert & 

Larsson Abbad, 2009). 

Förändringars betydelse för barn och elever i behov särskilda stöd 

Forskning om förändringsprocesser i särskolan pekar på att världen kan upplevas opålitlig av 

särskoleelever med utvecklingsstörning, då alla händelser inte går att förutse och därmed inte 

heller att förbereda sig på (Stefansson, 2011). Resultatet från Stefanssons (2011) studie, om 

särskoleelevers upplevelser av att hantera oförutsedda händelser, visar att det vilar ett särskilt 

ansvar på personalen att hjälpa särskoleelever i deras livsförståelsearbete. Med livförståelsear-

bete menar Stefansson (ibid) att särskoleelever kan lära sig hantera livets oförutsägbarhet, istäl-

let för att undvika eller misslyckas vid nya upplevelser.  
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Resultat från flera studier lyfter även fram att elever, föräldrar och lärare kan uppleva stress vid 

förändringsprocesser, som att byta skola eller stadier (se exempelvis Brewin & Statham, 2011; 

Einarsdottir, 2011; Ekström et al, 2008; Garpelin & Kallberg, 2008; Maras & Aveling, 2006; 

Rous et al, 2007). I en studie av Rous et al, (2007), som gjorts på barn i förskoleåldern, visar 

resultatet på att kommunikation och tydlighet kan minska stressen vid övergångar. Även i Ma-

ras & Avelings (2006) forskning, på övergångar inom skolan för elever i behov av särskilt stöd, 

visar resultatet på att förberedelser och kontinuitet är faktorer som kan minska stressen. De 

klargör vidare att elevassistenter ofta står för den kontinuitet som eleverna har behov av genom 

att fungera som en länk mellan stadierna. Lärare och elevassistenter kan ge information och 

hjälpa både elever och föräldrar att förbereda sig inför förändringarna. Elever kan uppleva en 

stress över praktiska faktorer som att läsa schemat och hitta i skolan, vilket oftast löser sig 

genom att eleverna får stöd av elevassistenterna i dessa situationer (ibid). Garpelin & Kallberg 

(2008) pekar på, i sin studie på förskolebarn, att förskolor som har en väl utarbetat plan för hur 

övergångar ska gå till reducerar stressen hos elever, föräldrar och personal och övergången kan 

upplevas som positiv.  

Även om det finns gemensamma behov hos elever i behov av särskilt stöd är denna elevgrupp 

inte homogen, utan individuella lösningar behöver utarbetas vid förändringsprocesser (Maras 

& Aveling, 2006). En väl underbyggd plan som ligger till grund vid individuella lösningar ökar 

upplevelsen av en positiv förändring (Rous et al, 2007). Resultaten från Garpelin och Kallbergs 

(2008) studie om övergångar i förskolan visar på att en smidig övergång är när barnen upplever 

trygghet. En smidig övergång kan kopplas till barnets förförståelse inför det som väntar, samt 

en villighet att delta i förändringsprocessen. Resultatet från Brewin & Stathams (2011) studie 

visar på att elever i behov av särskilt stöd ökar sitt självförtroende då de upplever en övergång 

som välfungerande. Eleverna fick en positiv självbild då de stod inför nya förändringar.  

Relationers betydelse för barn och elever i behov av särskilt stöd 

Elevassistenter arbetar ofta väldigt nära särskoleelever och det uppstår en nära och speciell re-

lation mellan dem (se exempelvis Ineland et al, 2009; Mineur, 2013; Ringsby Jansson, 2002). 

Resultatet från Mineurs (2013) studie, om särskoleelevers upplevelse av sin skolvardag i gym-

nasiesärskolan, visar att särskoleelever ofta uppskattar den omsorg som de får av vuxna, en 

omsorg som ofta omfattar hela deras livssituation. Denna omsorg ger upphov till en ökad känsla 

av trygghet och trivsel i skolan. Mineur (ibid) betonar att de vuxna, både lärare och assistenter, 

kan bli mycket betydelsefulla för särskoleelever. Även andra vuxna i skolan, såsom skolskö-

terskor, matsalspersonal och andra lärare kan bli viktiga för särskoleeleverna. 

I en familj är banden mellan familjemedlemmarna djupa och emotionella till sin karaktär. De 

anhöriga känner barnets historia och kan hjälpa barnet i nya situationer, genom att påminna om 

tidigare erfarenheter (Säljö, 2000). Ineland et al (2009) framhåller att relationen mellan perso-

ner med utvecklingsstörning och assistenter ofta utvecklas till något som går utanför den roll 

som personalen egentligen har. En elevassistent har en mycket nära relation till eleven med 

utvecklingsstörning, vilket kan liknas vid banden inom en familj. Resultatet från Inelands et al 

(2009) studie visar att det bildas en gemenskap kring personer med utvecklingsstörning och 
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personalen där till och med gemensamma värderingar utvecklas. I den gemenskapen kan per-

sonen med utvecklingsstörning hämta kraft, tröst och förståelse kring företeelser som kan upp-

levas som svårhanterade.  

Jakobsson & Nilsson (2011) poängterar dock, i sin forskning om specialpedagogik och funkt-

ionshinder, att den nära relationen som utvecklas mellan elevassistenter och särskoleelever kan 

leda till ett beroende av hjälp och bekräftelse. Det finns en risk i att beroendeförhållandet leder 

till hämning i utvecklingen hos eleven, då den förlitar sig på ständig hjälp från elevassistenten. 

Banden mellan särskoleeleven och elevassistenten kan förstärkas ytterligare när de blir hänvi-

sade till varandra, till exempel vid egna uppgifter och då de sitter utanför klassrummet. Samti-

digt som elevassistenten får starka band både till eleven och till elevers familj, så ska elevassi-

stenten succesivt backa undan och tillsammans med lärarna arbeta för att få eleven självständig 

samtidigt som denne ska förbereda eleven inför förändringar. Detta leder till en komplex situ-

ation för elevassistenten (ibid).  
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Metod 

I detta avsnitt redogörs för hur studien har genomförts. Avsnittet innehåller information om 

metod, intervjuer, informanter och de etiska överväganden som använts i studien. 

Val av metod 

Studien fokuserar på särskoleelevers, elevassistenters och pedagogers erfarenheter och upple-

velser av när elevassistenter slutar jobba på skolan. Det är inte personalförändringen i sig som 

ska studeras, utan just upplevelserna och erfarenheterna kring det fenomenet, vilket gör att den 

kvalitativa forskningsintervjun lämpar sig i studien. Forskningsintervjun används för att få kun-

skap om hur individer förstår världen utifrån sin egen synvinkel, och skapar en mening ur sina 

erfarenheter (se exempelvis Backman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).  

Informanter 

Ambitionen var att intervjua de tre elevassistenter som slutat och de tre särskoleelever som haft 

stöd av dessa elevassistenter, samt några pedagoger som varit involverade i personalföränd-

ringen. Det var specialläraren vid särskolan som informerade om vilka personer som varit in-

volverade i förändringsprocessen. Specialläraren hjälpte till att förmedla kontakten till dem un-

der besöken på skolorna som gjordes innan intervjuerna. Detta kan ses som ett snöbollsurval, 

där en informant utser andra informanter (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Alla tre särsko-

leeleverna fanns tillgängliga för intervju och deras föräldrar gav sitt samtycke till barnens del-

tagande i studien. Två av elevassistenterna fanns kvar i kommunen och kunde intervjuas, medan 

den tredje hade flyttat. I samband med personalförändringen anställdes dock en ny elevassistent 

(Albert, Adam nuvarande assistent) och han ställde upp på intervju. För att få ett tredje perspek-

tivet på förändringsprocessen valdes en specialpedagog och två lärare ut som hade varit invol-

verade i personalförändringen. De nio informanterna fanns vid intervjutillfället vid tre olika 

skolor i kommunen, ett gymnasium, en högstadieskola och en mellanstadieskola. Här nedan 

följer en presentation av informanterna. 

Särskoleelever 

Särskoleeleverna i studien har, av anonymitetsskäl, fått namnen Adam, Bea och Cissi. De un-

dervisas integrerade i grund- eller gymnasieskolan i olika grad, vilket innebär att de har en 

tillhörighet till en ordinarie grundskole- eller gymnasieklass. Kommunen har en särskoleklass 

där särskoleelever, ur olika årskurser (grund- och gymnasienivå), undervisas vid behov. De 

undervisas antingen alla tillsammans, i mindre grupper eller enskilt. 

Adam är 16 år och går i årskurs 9. Adam har lindrig utvecklingsstörning och autism. Han har 

varit individintegrerad i sin grundskoleklass ända sedan årskurs 1, endast i enstaka ämnen eller 

vid enstaka tillfällen behöver Adam ha egen undervisning utanför klassrummet. Adam har haft 

stöd av en elevassistent sedan årskurs 3. 
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Bea är 11 år och går i årskurs 6. Bea har en lindrig utvecklingsstörning och har endast haft stöd 

av en specifik elevassistent i årskurs 4. I lågstadiet hade Bea extra stöd av olika resurser. 

Cissi är 15 år och går första året på det individuella programmet i gymnasiesärskolan. Hon har 

autism och måttlig utvecklingsstörning. Cissi har haft stöd av en elevassistent från förskoleklass 

och till årskurs 8. 

I samband med personalförändringen som särskoleeleverna varit med om sker vissa föränd-

ringar i särskoleelevernas skolsituation. För Adams del blev situationen när det gäller integre-

ring, i princip, oförändrad före och efter personalförändringen, förutom att elevassistenten er-

satts av en ny. För både Bea och Cissi påverkade personalförändringen deras integrering på så 

sätt att skolåret efter förändringen får båda vara mer i särskoleklass där det finns mer personal. 

När ytterligare ett skolår börjat har deras situation stabiliserats och de får åter igen vara mer 

integrerade i sina ordinarie grundskole- respektive gymnasieklasser. I tabellen nedan redovisas 

en ungefärlig procentsats som särskoleeleverna har undervisats i grundskole- respektive grund-

särskoleklass, utifrån information från specialläraren i särskolan. 

 Läsår 2012/2013: Läsår 2013/2014: Läsår 2014/2015: 

Adam Årskurs 7:  

Har elevassistent. 

Grundskoleklass 95% 

Egen undervisning med 

lärare från särskolan 5% 

Årskurs 8:  

En ny elevassistent  

anställs.  

Adams situation, i  

princip, oförändrad. 

Årskurs 9:  

Samma som tidigare, dvs 

Adam har en  

elevassistent. 

Bea Årskurs 4:  

Har elevassistent. 

Grundskoleklass 60% 

Grundsärskoleklass 40% 

Årskurs 5: 

Ingen ny elevassistent 

anställs.  

Grundskoleklass 30% 

Grundsärskoleklass 70% 

Årskurs 6:  

Ingen elevassistent. 

Grundskoleklass 75% 

Grundsärskoleklass 25% 

Cissi Årskurs 8:  

Har elevassistent. 

Grundskoleklass 50% 

Grundsärskoleklass 50% 

Årskurs 9:  

Cissi har ingen elevassi-

stent, utan ser sin lärare 

även som elevassistent. 

Grundskoleklass 5% 

Grundsärskoleklass 95% 

Gymnasiesärskolan, år 1:  

Cissi har ingen elevassi-

stent, utan ser sin lärare 

även som elevassistent. 

Gymnasieklass 50% 

Grundsärskoleklass 50% 

Tabell 1. Personalförändringen för särskoleeleverna i studien, 

 beräknad i ungefärlig procentsats 
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Elevassistenter 

Elevassistenterna som benämns i studien har, av anonymitetsskäl, fingerade namn med tillhö-

rande beskrivande titlar. Nedan sammanställs hur länge elevassistenterna arbetat med särsko-

leeleverna i studien.  

Anders, Adams tidigare elevassistent, var elevassistent för Adam i årkurs 5-7. Har ibland träf-

fat Adam efteråt, då han har jobbat med andra ungdomar som periodvis praktiserat i elev-

caféet vid Adams skola. 

Albert, Adams nuvarande elevassistent, har varit elevassistent för Adam sedan årskurs 8. Bör-

jade jobba som allmän elevassistent på Adams skola när Adam gick i årskurs 7. Jobbade då 

bland annat med andra elever i Adams klass och vikarierade även några gånger som Adam 

elevassistent, då den tidigare elevassistenten var sjuk.  

Barbro, Beas tidigare elevassistent, var elevassistent för Bea i årskurs 4. Hade träffat Bea 

några gånger under lågstadiet, då hon vikarierade emellanåt som allmän elevassistent vid den 

skolan. Återanställdes som elevassistent i Beas klass, med huvuduppgift att stötta en annan 

elev, när Bea gick i årskurs 6. 

Specialpedagog och lärare 

Specialpedagogen och lärarna i studien är tre kvinnor som endast benämns med beskrivande 

titel av anonymitetsskäl. Specialpedagogens och lärarnas roll och relation till särskoleeleverna, 

samt hur länge de arbetat med särskoleeleverna, beskrivs nedan. 

Adams specialpedagog ansvarade för resursfördelningen av elevassistenter vid Adams högsta-

dieskola, under personalförändringen, samt skötte kontakten med Adams vårdnadhavare. 

Beas lärare har varit Beas klasslärare sedan årskurs 4. Hade kontakt med Beas vårdnadshavare 

under personalförändringen. 

Cissis lärare har varit Cissis lärare i särskolan sedan årskurs 7. Hade kontakt med både Cissis 

tidigare assistent och hennes vårdnadshavare under personalförändringen. 

Intervju 

Inför intervjuerna utarbetades två intervjuguider, en för intervju med särskoleelever (bilaga 1) 

och en för intervju med elevassistenter och pedagoger (bilaga 2). Intervjuguiderna innehåller 

fem respektive sju huvudfrågor och ett flertal följdfrågor. Anledningen till att det finns två olika 

intervjuguider är att särskoleelever endast svarar på frågor om sig själva, medan elevassistenter 

och pedagoger svarar på frågor både om sig själva och om särskoleeleverna, vilket gör att frå-

gorna är utformade ur de två olika perspektiven. Frågorna är dock likartade och berör samma 

teman. Intervjuerna är halvstrukturerade till sin form, vilket innebär att intervjuguiderna inte 

följdes strikt (Backman, 2008). Intervjusituationen fungerade mer som ett samtal mellan två 
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personer kring ett ämne som båda var intresserade av, med fokus på ett tema (Kvale & Brink-

mann, 2009).  

Intervjuerna spelades in, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är det vanligaste sättet att 

registrera en intervju. För att skapa en god atmosfär började intervjuerna med en stunds småprat 

och informanterna bjöds på fika. Alla intervjuerna genomfördes i grupprum på de olika sko-

lorna. Intervjuerna tog olika lång tid. Den kortaste tog 8 minuter och den längsta 40 minuter, 

övriga låg mellan 13-19 minuter. 

Enligt Cederborg et al (2009) krävs viss erfarenhet för att intervjua personer med utvecklings-

störning (se även exempelvis Ineland, 2013; Ringsby Jansson, 2002). Eftersom den erfaren-

heten inte var så stor hos intervjupersonen gjordes ändå så många förberedelser som möjligt 

inför intervjuerna. Bland annat informerade intervjupersonen sig om barnets funktionsnedsätt-

ningar för att kunna anpassa sitt sätt och sitt språk (Cederborg et al, 2009), samt vilka förhåll-

ningssätt som var lämpliga att tänka på. Informationen om särskoleelevernas olika behov läm-

nades av specialläraren i särskolan. Intervjupersonen tog till sig information angående lämpliga 

förfaringssätt vid intervjuer med personer med utvecklingsstörning via forskning och litteratur 

och blev då medveten om att personer med utvecklingsstörning har svårigheter med abstrakt 

information, samt tendenser att vilja svara jakande och tillfredsställande på frågor oavsett hur 

frågan ställs (Ringsby Jansson, 2002). Ineland (2013) menar att det även gäller att ha en flexi-

bilitet och kreativitet när personer med utvecklingsstörning ska intervjuas, till exempel genom 

att ge längre tid eller använda bildstöd. En av särskoleeleverna (Cissi) var ovan vid den situation 

som intervjun innebar och därför efterfrågades ett foto av hennes tidigare assistent, som använ-

des under intervjun, för att underlätta för henne att förstå vad det handlade om. 

Innan intervjutillfällena genomfördes några besök i särskoleelevernas klasser och i samband 

med deras skolluncher, för att skapa en kontakt eftersom det är av vikt att skapa en relation till 

barnet man ska intervjua och det är en förutsättning för att kunna få barnets förtroende och 

kunna genomföra en intervju (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012). I samband med be-

söken på skolorna avtalades lämpliga tidpunkter för intervjuer med både särskoleelever, ele-

vassistenter och pedagoger. 

Spontana reflektioner skrevs ner efter varje intervju innehållande upplevelser av intervjusituat-

ionen, såsom stämningen, relationen, grad av fokus, tankar och eventuellt något som var värt 

att minnas, som till exempel en blick, en min eller en kroppsrörelse. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) kan det vara värt att efter varje genomförd intervju ägna tio minuter åt att erinra och 

reflektera över vilken information som framkommit, samt nedteckna det mellanmänskliga sam-

spelet som inte går att fånga på ljudfilen. 
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Etiska överväganden 

I samband med att kontakten togs med informanterna fick samtliga muntlig information om 

studiens syfte och vilka etiska överväganden som gjorts enligt de forskningsetiska principerna 

inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga området (Vetenskapsrådet, 2002). Princi-

perna innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekra-

vet. I samband med att intervjuerna genomfördes fick informanterna samma information i 

skriftlig form (bilaga 3). Informationen innehöll upplysningar om att deltagandet var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst (informations- och samtyckeskravet), att allt material endast 

ska användas i denna studie (nyttjandekravet), samt att materialet avidentifieras och kommer 

inte att kunna spåras till varken person, skola eller kommun (konfidentialitetskravet). Informan-

terna fick även information om att intervjuerna spelades in, men att både ljudfiler och transkri-

beringar raderas efter avslutad studie (nyttjande- och konfidentialitetskravet). Enligt samtyck-

eskravet ska samtycke begäras från vårdnadshavarna om deltagarna är under 15 år. I studien 

har samtliga särskoleelevers vårdnadshavare fått ge sitt samtycke till deltagande (bilaga 4), oav-

sett ålder, med hänsyn till att eleverna är inskrivna i särskolan och därmed har en utvecklings-

störningsdiagnos, vilket kan påverka deras förmåga att helt och fullt förstå innebörden av del-

tagandet. För att måna om informanternas integritet, enligt konfidentialitetskravet (Vetenskaps-

rådet, 2002) omnämns särskoleeleverna och elevassistenterna i studien vid fingerade namn och 

övriga informanter med en beskrivande titel, samt skolorna utifrån stadier. Närmare information 

om kommunen har utelämnats. 

Analysens genomförande 

Under hela arbetet med studien har analys skett (Kvale & Brinkmann, 2009). Redan i utarbet-

ningen av intervjuguiderna skedde en viss analys av vad informanterna eventuellt skulle kunna 

svara. Under intervjuerna skedde även en viss analys i tanken över vad informanterna sa och 

deras uttalanden började ta form av vissa kategorier, även det i tanken. För att sedan analysera 

intervjuerna mer strukturerat lyssnades inspelningarna först igenom och därefter transkribera-

des i sin helhet (Hjerm et al, 2014). Syftet med studien var att samla in empiriskt material som 

kan relateras till intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter av personalförändringar och 

inte att göra språkliga jämförelser mellan intervjuerna, varför transkriberingarna skrivits i skrift-

språk för att underlätta läsandet. Eventuella dialektala uttalanden har försvenskats för att ta 

hänsyn till informanternas integritet. 

När transkriberingarna hade färdigställts lästes de igenom ett flertal gånger för att uppfatta vilka 

delar som hade relevans för studien. Genom att sortera informanternas olika uttalanden till olika 

kategorier (Hjerm et al, 2014) har varje kategori kunnat få en passande rubrik. Fyra rubriker 

beskriver en logisk tidsordning, som motsvarar händelseförloppet av den förändringsprocess 

som står i fokus för studien, samt relateras till studiens forskningsfrågor. Rubrikerna är: ”Re-

aktioner på beskedet om personalförändringen”, ”Strategier för att klara av personalföränd-

ringen”, ”Personalförändringens påverkan på särskoleeleverna” och ”Erfarenheter av personal-

förändringen”. Dessa rubriker har även använts för att presentera resultaten i studien. 
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Studiens kvalitet 

Tillförlitlighet  

I en kvalitativ intervjustudie handlar det till stor del om hantverksskicklighet (Kvale & Brink-

mann, 2009). Att genomföra intervjuer med personer med utvecklingsstörning kräver erfaren-

het (Ineland, 2013) och som förberedelse inför intervjuerna har olika metodböcker och andras 

erfarenheter studerats (se exempelvis Ineland, 2013; Cederborg et al, 2009; Doverborg & Pram-

ling Samuelsson, 2012). Tillförlitligheten ökar också genom att intervjuerna har analyserats och 

bearbetats i flera steg, samt att citat ur intervjuerna fått illustrera resultatet. Analys har skett i 

många olika former parallellt under alla moment inom studien, såsom det beskrivits i avsnittet 

om analysens genomförande, vilket är en naturlig process i ett kvalitativt forskningsarbete (se 

exempelvis Backman, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009; Olsson & Sörensen, 2011). Studiens 

transparens har beaktats genom att alla moment i genomförandet har beskrivits så utförligt som 

möjligt (ibid). 

Generaliserbarhet 

För att uppnå generaliserbarhet har studiens resultat kopplats och analyserats mot den tidigare 

forskningen som kunnat uppbringas inom ett så likartat område som möjligt. En intervjustudie 

är dock till sin natur begränsad i omfång och därmed fokuserad på varje individs unikhet, vilket 

gör att generella slutsatser som gäller en större population inte dras. Istället har studien utgått 

från tidigare forskning och analyserat likheter och skillnader utifrån denna (Kvale & Brink-

mann, 2009). 
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av särskoleelevernas, elevassistenternas, specialpedagogens 

och lärarnas berättelser över sina erfarenheter och upplevelser av personalförändringen. Resul-

tatet redovisas samlat i underrubriker som följer en logisk tidsordning och med utgångspunkt 

ur studiens forskningsfrågor. Underrubrikerna är ”Reaktioner på beskedet om personalföränd-

ringen”, ”Strategier för att klara av personalförändringen”, ”Personalförändringens påverkan 

på särskoleeleverna” och ”Erfarenheter av personalförändringen”.  

Reaktioner på beskedet om personalförändringen 

Särskoleelevernas minnen av sina reaktioner på beskedet om att  

elevassistenten skulle sluta 

När beskedet kom om att särskoleelevernas elevassistenter skulle sluta jobba på skolan så be-

skriver Adam och Bea att det uppstod en orolig situation. De berättar att det blev jobbigt och 

att de upplevde att situationen var oväntad och att de inte hade trott att deras elevassistenter 

skulle sluta. Bea uttrycker det så här: 

Jobbigt! Jag ville ju ha kvar hon! (Intervjuutskrift med Bea, sid 1) 

Adam uttalar en irritation över att kommunen satsade pengar på annat istället för att behålla 

elevassistenterna. Han beskriver även att han från början inte alls trodde att han skulle behöva 

byta elevassistent, men att när han hade fått det beskedet så var han ändå säker på att han skulle 

få en ny. Den oro han kände kretsade mer kring vem det skulle bli. Bea har samma upplevelse 

av att först inte tro att det kunde hända och sedan trodde hon också att hon skulle få en ny. Hon 

berättar att det var först när höstterminen började som hon fick beskedet att det inte skulle bli 

så och beskriver en känsla av sorg och tomhet över att inte ha någon elevassistent längre. Hon 

uttrycker även att hon hade en oro över att inte hitta till olika ställen i skolan, då hon tidigare 

alltid fått hjälp av sin elevassistent med det. Utav särskoleeleverna är det endast Cissi som upp-

lever att det kändes helt okej att elevassistenten slutade. Även om Cissi säger att allt gick bra 

så uttrycker hon även att hon saknat sin elevassistent lite grann. 

Elevassistenternas minnen av särskoleelevernas reaktioner på beskedet om 

personalförändringen 

Anders och Barbro, som skulle sluta sina arbeten (Adams och Beas tidigare elevassistenter), 

minns att situationen blev väldigt orolig både för särskoleeleverna och för deras vårdnadsha-

vare. Dessa två elevassistenter upplevde även en sorg för egen del i att behöva lämna sina 

särskoleelever, efter att ha byggt upp en relation med dem. De uttrycker även en oro över sin 

egen arbetssituation och vad som skulle hända för deras egen del.  

Albert, Adams nuvarande elevassistent, berättar att han arbetade på skolan med andra elever 

vid denna tidpunkt och märkte att det skapades oro bland samtliga elevassistenter på skolan. De 

reagerade med att både bli överraskade och arga. Han minns att elevassistenterna på skolan 
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upplevde att de särskoleelever som drabbades fortfarande hade behov av stöd och att de blev 

oroliga för de reaktioner som detta kunde innebära hos eleverna. Anders, Adams tidigare ele-

vassistent, betonar att den relation som han och Adam hade byggt upp genom flera år tillsam-

mans var betydelsefull, vilket gjorde att uppbrottet kändes tungt för både för Adam och för 

honom själv. Anders säger: 

Vi hade kämpat ihop i flera år och vi kände varann ganska bra …det kändes tungt att lämna bort honom 

…för han var ledsen, morsan hans var ledsen… så det var svårt. (Intervjuutskrift med Anders, Adams 

tidigare assistent, sid 1) 

Även Albert, Adams nuvarande elevassistent, bekräftar att han kunde se att Adam var orolig 

men att Adam inte gärna visade sådana känslor. Han beskriver det som att Adam blev mer tyst 

och tillknäppt under förändringsprocessen, vilket han tolkade som ett uttryck för oro hos Adam.  

Specialpedagogens och lärarnas minnen av särskoleelevernas reaktioner på 

beskedet om personalförändringen 

Adams specialpedagog var förvånad över hur lugn hon upplevde att Adam var under föränd-

ringsprocessen. Hon hade förväntat sig att det skulle påverka Adam i mycket högre grad, bland 

annat för att hon i sin kontakt med Adams vårdnadshavare upplevde att det fanns en stor oro 

hos dem. Adams specialpedagog kan inte minnas att förändringsprocessen påverkade honom 

nämnvärt i skolan. Cissis lärare berättar att hon minns att även Cissi upplevdes lugn genom 

förändringsprocessen. Hon uttrycker däremot att hon är mycket osäker på om Cissi förstod att 

elevassistenten skulle sluta. Hon berättar att oron låg mer hos de vuxna runt omkring Cissi. 

Cissis lärare oroade sig över hur allt skulle ordna sig och hur Cissi skulle reagera när hon hade 

förstått vad som skulle hända. Hon beskriver att Cissi brukar reagera starkt på förändringar 

genom att bli mycket arg och upprörd. I likhet med Beas tidigare elevassistent kunde även Beas 

lärare uppleva att Bea blev nedstämd och orolig under denna period av ovisshet. Beas lärare 

berättar att hon var osäker på om Bea helt förstod innebörden av personalförändringen och 

minns att Bea reagerade genom att bli passiv och desorienterad, som om hon inväntade vad som 

skulle hända. Hon upplevde att en stor del av Beas trygghet försvann.  

Både specialpedagogen och lärarna berättar att de upplevde det svårt att hjälpa särskoleeleverna 

genom denna förändringsprocess, då de själva inte hade fått information om vad som skulle 

hända. Beas och Cissis lärare visste inte om det skulle anställas nya elevassistenter eller vilken 

roll de själva skulle få. Specialpedagogen och lärarna uttrycker ett missnöje över att beskeden 

kom så sent och en frustration över att det inte fanns någon utarbetad plan för förändringen. 

Adams specialpedagog menar att: 

Det blev väldigt konstigt, eftersom föräldrarna fick inte veta, från rektorn, förrän jättesent… Det var 

jobbigt… man har ju inte tagit det beslutet, att byta assistent… man kanske inte heller står bakom det 

beslutet och tycker att det är jättebra… men man måste ändå, på nåt sätt, försvara det. (Intervjuutskrift 

med Adams specialpedagog, sid 1) 
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Strategier för att klara av personalförändringen 

Särskoleelevernas strategier för att klara av personalförändringen 

Särskoleeleverna försökte förstå och hitta förklaringar på varför deras elevassistenter skulle få 

sluta på sina jobb. Adam hade uppfattat det som att kommunen skulle bygga ett större förråd 

och då behövdes pengar till det istället: 

Är det viktigare? Större utrymme istället för att elever lär sig nåt? (Intervjuutskrift med Adam, sid 1) 

Han uttrycker att han ogillade beslutet och Albert, Adams nuvarande elevassistent, säger att 

Adam fortfarande kan fundera över det beslutet. Adam berättar att han även var orolig för att 

eventuellt behöva byta skola, eftersom hans vårdnadshavare hade kontaktat ansvariga i kom-

munen och framfört att Adam skulle byta skola om elevassistenten togs bort. Adam uttrycker 

att han helst inte ville det eftersom han känner sig trygg på sin nuvarande skola. Han hade dock 

börjat förbereda sig på hur det skulle vara och även hur han skulle agera om skolbytet skulle bli 

verklighet.  

Bea berättar att hon ville veta varför hennes elevassistent skulle sluta och att hon väntade på ett 

besked som aldrig kom: 

Jobbigt. Jag ville ju att hon skulle va kvar… jag tänkte: ’Varför då?’... men jag fick ju aldrig veta varför 

hon skulle sluta. (Intervjuutskrift med Bea, sid 1) 

Bea säger att det var först när höstterminen började som hon förstod att det inte skulle komma 

någon ny elevassistent. Hon berättar att hon dock var så van vid att ha någon som stöttade henne 

i skolan så hon minns att hon inte ens föreställde sig hur det skulle vara att klara sig utan en 

elevassistent. Bea beskriver att hon blev ledsen och när hon blir det så reagerar hon inte så 

mycket alls.  

Cissi uttrycker att hon inte alls var orolig under den här perioden. Hon berättar att hon visste 

varför hennes elevassistent slutade och förklarar att elevassistenten skulle flytta till Norge. Hen-

nes tidigare elevassistent hade dessutom sagt att Cissis lärare skulle hjälpa henne i stället. 

Både Adam och Bea uttryckte att de upplevde situationen väldigt orolig, men att de kunde 

slappna av när de gjorde ”det vanliga”. Adam beskriver att när han satt på bussen eller spelade 

dator så tänkte han inte alls på att elevassistenten skulle sluta:  

Ja tror inte jag tänkte så mycket. Datorn tog all min tid… så blir det när man sitter och lirar vid en dator. 

(Intervjuutskrift med Adam, sid 2) 

Bea säger att när hon åkte bil med sina föräldrar eller när hon var hemma på kvällarna så oroade 

hon sig inte. Hon berättar att hon kunde slappna av när föräldrarna var med. 
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Elevassistenternas minnen av sina egna och särskoleelevernas strategier för 

att klara av personalförändringen 

De tidigare elevassistenterna, Anders och Barbro, uttrycker inte något speciellt angående 

särskoleelevernas strategier. Båda pratar om sin egen oro över att mista sin anställning och att 

allt fungerade som vanligt för särskoleeleverna den tid som var kvar av terminen. Anders be-

rättar att han fick beskedet innan sommarlovet om hur det skulle bli för Adam, men han minns 

inte att han och Adam pratade så mycket om det.  

Barbro, som var osäker på hur nästa termin skulle bli både för sin egen och för Beas del, säger 

att osäkerheten gjorde att hon och Bea inte heller pratade om det. Hon berättar att det var vanligt 

att hon anställdes en termin i taget och att besked om en eventuell nyanställning kom väldigt 

tätt inpå nästa termin. Hon förklarar att extraresurserna oftast bestäms sist. När hon förstod att 

hon inte skulle få förnyad tjänst som stöd för Bea, funderade hon på hur resurserna på skolan 

skulle räcka till för Bea: 

Och då tänker man givetvis, vad har hon för resurser där då, så att det kan bli lättast för henne också. 

Jag tror ju mycket på att det är bra för henne att vara i sin klass så mycket som möjligt, utifrån hennes 

behov, men att hon ska kunna få den här individuella hjälpen också. (Intervjuutskrift med Beas tidigare 

elevassistent, sid 1) 

Albert, Adams nuvarande elevassistent, berättar att Adam verkade lugn men misstänkte att han 

ändå var lite orolig: 

Ja, lite orolig, tror jag, för han vill ju vara lite tuff, så inte tror jag att han visade det så gärna. Men man 

ser det på honom, för han blir ju lite tillknäppt då han tycker att något är orättvist. (Intervjuutskrift med 

Albert, Adams nuvarande elevassistent, sid 2) 

Adams vårdnadshavare var däremot mycket orolig under förändringsprocessen och Albert, 

Adams nuvarande elevassistent, berättade att han därför hade daglig kontakt med vårdnadsha-

varen under första terminen för att berätta om hur skoldagen hade varit. Detta kände han av-

hjälpte oron hos vårdnadshavaren. Även om elevassistenten var ny för vårdnadshavaren så upp-

levde både Adam och Albert att de kände varandra lite, eftersom Albert funnits på Adams skola 

under tiden som Adam gick i årskurs 7. Albert uppger att han tror att det faktum att de till viss 

del redan kände varandra hade stor betydelse för att bytet av elevassistent gick så pass bra. Han 

tror även att det hade betydelse att han var bekant med Anders, den tidigare elevassistenten, 

och fick god information från honom både före, under och efter personalförändringen. 

Specialpedagogens och lärarnas minnen av sina strategier för att klara av  

personalförändringen 

Adams specialpedagog berättar att hon hade trott att Adam skulle påverkas av vårdnadshava-

rens oro. Hon ordnade med ett möte där vårdnadshavaren fick ventilera sin oro, vilket hjälpte 

till viss del. Hon berättar att Adam och hans vårdnadshavare även fick komma på besök för att 

lära känna den nya elevassistenten inför att höstterminen skulle börja, vilket även det dämpade 

oron till viss del. 
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Beas och Cissis lärare försökte stötta särskoleeleverna genom förändringsprocessen och funde-

rade över organisationen kring särskoleeleverna och hur deras egen roll skulle bli gentemot 

dem. Beas lärare försökte föreställa sig hur hennes egen roll skulle bli gentemot Bea. Hon be-

rättar att hon hade svårt att föreställa sig hur hon skulle räcka till för både Beas behov och de 

övriga i klassen.  

Beas lärare berättar att hon samarbetade med särskoleklassen och fick hitta ett lämpligt schema 

till Bea, så att hon fick både vara integrerad i sin klass och ha en del av sin undervisning i 

särskoleklassen. Hon upplevde att hon fick prova sig fram för att hitta nya sätt att arbeta för att 

det skulle fungera när Bea var i sin klass. 

Cissis lärare minns inte vem som gav Cissi beskedet, men förklarar att det vanligaste sättet att 

ge Cissi besked är att avvakta tills det finns en lösning på vad som ska ske efter en förändring. 

Hon förklarar att det är det sättet som fungerar bäst för Cissi. Så hon misstänker att den som 

gav beskedet till Cissi troligtvis även har meddelat att elevassistenten skulle till Norge, vilket 

gör att Cissi uppger det som orsak. Cissis lärare tror även att det var avgörande för Cissi att 

situationen upplevdes trygg på grund av att Cissi såg henne (sin lärare) som sin nya elevassistent 

och att de redan kände varandra. Precis som Beas lärare försökte även Cissis lärare föreställa 

sig hur hon skulle räcka till för Cissis behov: 

Just det här att när hon har haft sin assistent, hon var ju alltid med, och kunde förklara saker, och jag 

kände att jag kommer inte att ha den tiden som Cissi behöver, eller som jag trodde att hon behövde i 

alla fall. Jag tänkte att Cissi har större behov av att ha en person som alltid är med och som förklarar, 

för det var ju så det hade varit. Hon hade ju varit med assistenten hela tiden. (Intervjuutskrift med Cissis 

lärare, sid 1) 

Hon berättar att hon fick tänka om en del när det gällde schemaläggning och för att få det att 

fungera fick Cissi vara mer i särskoleklassen än tidigare. Cissis lärare upplever att det blev ett 

bra upplägg trots att det avvek från det som Cissi varit van vid.  

Personalförändringens påverkan på särskoleeleverna 

Särskoleelevernas upplevelser av hur personalförändringen påverkat dem 

Särskoleeleverna själva uttrycker alla tre att det känns bra nu efter personalförändringen och att 

oron avtog när de visste hur den nya situationen skulle bli. Adam och Cissi är fåordiga och 

uttrycker helt kort att det blev bra, medan Bea utvecklar det lite mer. Bea är även den av särsko-

leeleverna som beskriver att det tog lite längre tid innan hennes oro avtog. Hon berättar att hon 

bland annat varit orolig för att inte få så mycket hjälp som hon skulle behöva när hon var i sin 

klass, men blev positivt överraskad över att hon fick mer hjälp än vad hon hade trott: 

Jag visste inte om jag skulle få mycket hjälp, och så… men jag fick ju mer hjälp, då. (Intervjuutskrift 

med Bea, sid 4) 

Elevassistenternas upplevelser av hur personalförändringen påverkat 

särskoleeleverna 

Alla tre elevassistenterna uttrycker att de upplever att särskoleeleverna är mer öppna och det 

har blivit lättare att kommunicera med dem efter personalförändringen. Både Anders och Albert 
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(Adams tidigare och nuvarande elevassistenter) upplever att Adam mognat och att han har mått 

bra av att ha klarat av bytet. Anders tycker sig märka att Adam har lättare för att ta till sig 

information och att det är lättare att nå honom. Albert upplever Adam som mer social genom 

att han bland annat alltmer accepterar kroppskontakt. Han berättar att han till och med fått en 

kram, vilket han tolkar som ett högt betyg på att Adam gillar och respekterar honom som sin 

elevassistent. Båda dessa elevassistenter säger att de upplever det positivt att Adam kan se att 

det fungerar även när det inte är samma person som jobbar med honom. Albert säger att: 

Jag tror att han själv kan tycka att han varit lite bra som har klarat av att byta assistent! Att han fick en 

liten kick och att han ser att det finns mer än en. (Intervjuutskrift med Adam nuvarande elevassistent, 

sid 2) 

Barbro, Beas tidigare elevassistent, berättar att hon åter jobbar på Beas skola men mest med 

andra elever. Hon uttrycker att hon tydligt kan se att Bea utvecklats både som person och män-

niska. Barbro upplever att Bea blivit mer självständig och att hon ser gladare ut än tidigare:  

Nu efteråt, tror jag. Nu får man lite perspektiv på det. Nu är jag ju lite i hennes klass igen, men inriktad 

mot en annan elev. Så det är ju roligt att se hur hon har utvecklats och börjat ta egna initiativ. (Intervju-

utskrift med Barbro, Beas tidigare elevassistent, sid 1) 

Specialpedagogens och lärarnas upplevelser av hur personalförändringen  

påverkat särskoleeleverna 

Både specialpedagogen och lärarna uttrycker att var och en av särskoleeleverna upplevs gladare 

och att de tar större eget ansvar efter personalförändringen. 

Adams specialpedagog tror att Adam kan ha nytta av den här erfarenheten inför övergången till 

gymnasiet, eftersom hon tror att det även kan innebära ett nytt byte av elevassistent. Hon tror 

även att det kan vara bra för vårdnadshavarna att det har fungerat för Adam, trots den orolig 

situation som uppstod.  

När det gäller Bea upplever hennes lärare, i likhet med hennes tidigare elevassistent, att hon 

tagit stora steg i utvecklingen efter personalförändringen. Beas lärare upplever att Bea fortfa-

rande har ett behov av extra stöd, men inte i samma grad som tidigare. Beas lärare beskriver att 

Bea upplevs klara av att ta för sig på ett nytt sätt. Hon beskriver det som här: 

Hon är med klassen mer. Men det jag har sett ändå, det är att hon har klivit fram mer, hon har tagit 

mycket mer ansvar, hon vågar mer. Sen om allt har att göra med att hon inte har någon assistent, det är 

en sak, men för det kan ju vara andra faktorer också.. men hon har ändå behov av det, märker jag. 

(Intervjuutskrift med Beas lärare, sid 2) 

Beas lärare upplever även att hon utstrålar en annan självsäkerhet och att hon är positivt över-

raskad över den snabba förändringen som har skett. Hon upplever att Bea tar egna initiativ och 

provar saker som hon tidigare undvikit, som till exempel att delta på idrottlektionerna. 

Cissis lärare säger också att Cissi ser gladare ut nu, jämfört med innan personalförändringen. 

Hon tycker även att Cissi blivit mer social och tar bättre kontakt med andra människor. Tidigare 

skedde mycket av Cissis kommunikation via den tidigare elevassistenten. Hon upplever även 

att Cissi fått en större självständighet. Som exempel på det berättar hon att Cissi numera noga 

läser på sitt schema när hon ska ha olika lektioner. Om det står att matten börjar klockan tolv, 
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så tar hon upp sina böcker och börjar räkna, även om läraren inte har hunnit komma. Tidigare 

avvaktade hon alltid tills elevassistenten sa åt henne vad hon skulle göra. 

Erfarenheter av personalförändringen 

Särskoleelevernas reflektioner över sina erfarenheter av  

personalförändringen 

Särskoleeleverna har inte reflekterat så mycket över vilken nytta denna erfarenhet skulle kunna 

innebära för dem men uttrycker ändå några funderingar. Cissi säger att hon klarar sig själv nu. 

Hon pratar om att hon ”ska bli arton först” ett par gånger under intervjun: 

Jag är expert på att klara mig ensam när jag blir arton… jag tränar nu. (Intervjuutskrift med Cissi, sid 

sid 3) 

Bea tycker att hon påverkats positivt och ser sig själv som modigare numera. Hon ger ett ex-

empel på att hon bland annat kände sig modig inför en brandövning på skolan. Hon berättar att 

hon tidigare oftast reagerat med panik när det skett oväntade saker men nu skulle hon tackla 

brandövningen genom att tävla med en lärare om vem som blev minst rädd. Den som vann blev 

utsedd till att vara modigast. Adam, som nu går i årskurs 9 och snart ska börja gymnasiet, be-

rättar att han funderat en del kring nästa övergång. Han önskar att den nuvarande elevassistenten 

får följa med honom till gymnasiet och säger att han nog gör uppror om det inte blir så. Samti-

digt förklarar han att han har svårt att helt föreställa sig hur hans reaktioner kan bli eftersom 

han måste befinna sig en verklig situation för att helt veta hur den känns. 

Elevassistenternas reflektioner över sina erfarenheter av  

personalförändringen 

Elevassistenterna reflekterar alla tre vilka erfarenheter de personligen tycker sig ha nytta av i 

sin egen yrkesroll och i sin personliga utveckling. Två av dem upplever att de personligen lärt 

sig att behålla lugnet bättre, vara konsekvent och att det är viktigare att använda sunt förnuft 

istället för att följa instruktioner från eventuella böcker eller handlingsplaner. Alla tre upplever 

att de fått fler verktyg för sitt fortsatta arbete. Anders, Adams tidigare elevassistent, berättar att 

han arbetar med en ungdom med liknande problematik och har därmed stor nytta av de år han 

arbetat med Adam. Barbro, Beas tidigare elevassistent, upplever att det är nyttigt att få distans 

till sitt arbete och kan se många positiva erfarenheter som hon kan ha nytta av. Hon reflekterar 

över att varje situation och verksamhet är unik och det, i sig, ger goda erfarenheter. Hon upple-

ver även att det är viktigt både med positiva och negativa erfarenheter och att man lär sig av 

båda perspektiven: 

Om jag tänker på helheten så är det vilket roligt yrke man faktiskt har och får vara med och se deras 

utveckling. Och då tänker jag inte bara på det här ’uppåt-uppåt’ utan även de här dalarna också, som 

man kan lära sig av och stoppa ner i sin ryggsäck. För det är faktiskt det man lär sig utav. Så det tar jag 

med mig! (Intervjuutskrift med Beas tidigare elevassistent, sid 2) 

Specialpedagogens och lärarnas reflektioner över sina erfarenheter av  

personalförändringen 
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Både specialpedagogen och lärarna uttrycker att de är mycket kritiska till på det sätt som per-

sonalförändringen genomfördes och att det inte fanns någon utarbetad plan för övergången. De 

upplever samtliga att beskedet kom alldeles för sent. De uppger att det blev svårt för dem att 

förbereda särskoleeleverna på ett bra sätt för övergången. De fick inte heller tydliga besked om 

hur det skulle bli, vilket gjorde att de inte kunde informera varken särskoleeleverna eller deras 

vårdnadshavare om detta. De har alla uppfattningen att särskoleelever i allmänhet behöver lång 

tid på sig vid övergångar och anser att den processen blev allt för kort vid detta tillfälle. Framför 

allt Beas och Cissis lärare upplevde att det var svårt för dem att förbereda sig inför vilken roll 

de själva skulle få gentemot särskoleeleverna och vilka konsekvenser det skulle få för verksam-

heten.  Både specialpedagogen och lärarna uttrycker att de hade önskat att förändringsprocessen 

hade gått till på ett annat sätt och Cissis lärare säger att: 

Ja, alltså dels.. alltså man skulle ju ha önskat att det hade gått till på ett annat sätt.. alltså att man fick 

veta i god tid att nu kommer det att bli en förändring, så man hade haft en chans att ställa in sig, både 

sig själv och eleven, på att nu kommer det att bli en förändring. Nu gick det i och för sig bra den här 

gången. Och så blev det ju ett avbrott. Det blev ju sommarlov och sen blev det nåt nytt. Men hade man 

vetat det tidigare, så hade man kunnat göra det ännu bättre.. för alla inblandade. Och en erfarenhet är 

ju ’Det kan ju gå bra’, för jag var så här jättenegativt inställd, jag var verkligen så här ’Ja men det här 

blir ju inte bra’, men det gick ju bra ändå, så.. ja.. man vet ju aldrig. Men förutsättningarna borde ju 

vara bättre, så att man får veta i god tid. För det är ju viktigt. (Intervjuutskrift med Cissis lärare, sid 2) 

Trots att specialpedagogen och lärarna säger att de var negativa till hur förändringen hade gått 

till upplever samtliga att det ändå gick bra. Beas och Cissis lärare är till och med överraskade 

hur bra det gick. Beas lärare upplever dessutom att hon är förvånad över hur fort det gick för 

Bea att vänja sig vid att vara utan elevassistent och att hon började visa en helt annan självsä-

kerhet. Hon berättar att hon även har omvärderat sina tankar om särskoleelevers förmågor. Hon 

säger att hon i fortsättningen ska tro mer på dem och sluta oroa sig så mycket: 

Ja, jag är fortfarande inne på att dom ska få veta i god tid, förändringar. Men jag kanske också ska tänka 

för mig själv att faktiskt tro att dom kan mer än vad jag tror, att dom kan. Att känna, ’ja men okej, hon 

vågar ju! Jättebra!’ Och man blir lika glad varje gång, men har ändå den där lilla känslan som pedagog, 

’ja men nu ska vi se’.. men det gick ju jättebra, vad oroar jag mig för! (Intervjuutskrift med Beas lärare, 

sid 3) 
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Analys och diskussion 

I detta avsnitt presenteras en analys mot den tidigare forskningen och en diskussion över studi-

ens resultat och metod. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion 

Reaktioner på beskedet om personalförändringen 

Resultatet i studien visar att en känsla av oro uppstod hos flera av informanter, i varierande 

grad, i samband med beskedet om personalförändringen. Även resultat från Maras och Avelings 

(2006) studier visar på att oro och stress kan uppstå när elever inte upplever sig kunna hantera 

nya situationer (se även Rous et al, 2007; Garpelin & Kallberg, 2008). Även föräldrar och lärare 

kan uppleva stress vid förändringsprocesser, enligt resultatet från Brewin och Stathams (2011) 

studie. En del av oron bestod av praktiska dilemman som till exempel Bea som oroade sig om 

hur de skulle hitta till sina lektionssalar, Barbro, Beas tidigare elevassistent, som oroade sig 

över hur resurserna skulle räcka till och Cissis lärare som oroade sig över hur organisationen 

skulle se ut. Maras och Aveling (2006) lyfter fram i sin studie att många frågor av praktisk art 

kommer fram i osäkra situationer. Det är anmärkningsvärt att oroskänslan i denna studie fanns 

hos alla informanter oavsett livserfarenhet och funktionsförmåga. En invand situation, som 

Säljö (2000) liknar vid ”den sociala arenan”, står för en trygghet. När den sociala arenan rubbas 

blir tillvaron osäker tills nya sociala arenor åter ger balans för individen, vilket ser ut att vara 

en allmänmänsklig reaktion oberoende av ålder och erfarenhet. Cissi och Adam upplevdes 

minst oroliga, vilket skulle kunna förklaras med att de fick besked relativt snabb om hur allt 

skulle ordna sig och därmed skapa nya sociala arenor, varför deras oro upphörde. 

Anders och Barbro, elevassistenterna som skulle sluta arbeta på skolan, upplevde en oro och en 

sorg över separationen från särskoleeleverna, vilket indikerar att de haft en nära relation. I en-

lighet med resultaten från Mineurs (2013) och Inelands et al (2009) studier framstår relationen 

mellan särskoleelever och elevassistenter som något särskilt, vilket kan göra att separationen 

kan upplevas svår för båda parterna. Maras och Avelings (2006) visar i sin studie att elevassi-

stenten står för en kontinuitet i övergångar mellan stadier, vilket upplevs som en trygghetsfak-

tor. I denna studie är det elevassistentens anställning som skulle upphöra och därmed upphörde 

det stöd som särskoleeleverna hade haft behov av, vilket gjorde att kontinuiteten bröts. När 

kontinuiteten bryts bidrar även det till en otrygg situation och den sociala arenan rubbas (Säljö, 

2000).  

Specialpedagogens och lärarnas oro bestod både i oro för särskoleelevernas skull, men kanske 

främst i oro kring sin egen situation och organisationen kring särskoleeleverna. Eftersom ele-

vassistenterna, som slutade, varit de personer som stöttat särskoleeleverna i deras livsförståel-

searbete, blev det nu andra vuxna, i det här fallet lärarna, som fick axla det ansvaret. Enligt 

Stefansson (2011) innebär livsförståelsearbete att människor försöker förstå och hantera sin 

tillvaro. Lärarna kände ett ansvar både för att hjälpa särskoleeleverna genom förändringspro-

cessen, för hur allt skulle organiseras och för hur deras egen roll skulle komma att se ut. Allt 

detta skapade oro hos lärarna och i likhet med Garpelin och Kallbergs (2008) studie så upplevde 
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lärarna inte att övergången fungerat på ett bra sätt då en plan för övergången fattades. Förutom 

lärarna upplevde även de elevassistenter som skulle sluta och specialpedagogen att övergången 

inte fungerat optimalt. Det är tänkbart att deras oro för sin egen situation påverkade deras möj-

ligheter att se positivt på särskoleelevernas utvecklingsmöjligheter. Det är även tänkbart att 

deras egen oro begränsade dem i att kunna hjälpa särskoleeleverna genom förändringsproces-

sen. Garpelin och Kallberg (ibid) visar även på att villighet att delta är en viktig faktor för att 

en övergång ska upplevas positiv. Denna studies resultat visar på att särskoleeleverna inte var 

beredda på en förändring och var därmed inte heller villiga att delta i den. Inte heller elevassi-

stenterna, specialpedagogen eller lärarna hade en villighet att delta när de saknade upplevelsen 

av delaktighet både i förarbetet till och genomförandet av förändringsprocessen.  

Strategier för att klara av personalförändringen  

Särskoleleverna kände ett behov av att förstå orsakerna till förändringsprocessen. Cissi hade 

fått en förklaring (att elevassistenten skulle flytta) och efterfrågade därför ingen annan förkla-

ring, medan Adam och Bea funderade på orsakerna till förändringen. Att förstå och hantera sin 

tillvaro ingår, enligt Stefansson (2011), i livsförståelsearbetet, liksom att hitta tillfällen för av-

slappning och återhämtning. Stefansson menar att särskoleeleverna kunde slappna av när de 

gjorde det vanliga. Både Adam och Bea kunde hitta strategier för återhämtning under orospe-

rioden när de gjorde vanliga aktiviteter såsom att spela dator eller vara tillsammans med trygga 

vuxna. Ineland et al (2009) bekräftar att det är viktigt för särskoleelever att få slappna av och 

känna sig trygga, vilket krävs för att de ska kunna återhämta sig och orka med jobbiga situat-

ioner. Även Säljö (2000) anser att barn kan slappna av i de starka banden de har med sina 

föräldrar. I Adams fall hade hans vårdnadshavare tänkt ut en alternativ lösning ifall det inte 

skulle anställas en ny elevassistent, vilket han fann en vila i. Det var antagligen det lugnet hos 

Adam som hans specialpedagog fick uppleva och förvånades över.  

Anders och Barbro, de elevassistenter som skulle sluta jobba på skolan, gjorde inget speciellt 

under den oroliga tiden förutom att fortsätta stötta sina särskoleelever precis som de brukade. I 

Barbros fall var det vanligt att hon endast var anställd en termin i taget, vilket kan vara orsaken 

till att hon inte hade anledning att göra något annorlunda av den tid som var kvar. Bland den 

personal som skulle vara kvar på skolan var det Albert, Adams nuvarande elevassistent, och de 

två lärarna som fick axla rollen som särskoleelevernas stödpersoner och hjälpa dem med deras 

livsförståelsearbete (Stefansson, 2011). Albert och de två lärarna, samt specialpedagogen, fick 

också stötta vårdnadshavarna så att de fick information och känna en delaktighet, vilket även 

Garpelin och Kallberg (2008) ser som en viktig faktor för att en övergång ska upplevas som 

trygg. Även om inga direkta frågor ställdes under intervjuerna angående vårdnadshavarna be-

rättade både elevassistenterna, specialpedagogen och lärarna om dem som en naturlig del av 

förändringsprocessen. 

Det blev även kvarvarande personal, det vill säga Albert (Adams nuvarande elevassistent), spe-

cialpedagogen och lärarna, som fick hitta strategier för att lösa situationen. De fick lugna oron 

hos Adams vårdnadshavare och ordna med det praktiska kring organisationen, såsom att tillrät-

talägga scheman för särskoleeleverna. 
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Personalförändringens påverkan på särskoleeleverna  

Ingen av särskoleeleverna hade reflekterat över hur personalförändringen påverkat dem. De 

upplevde mest att det blivit bra och att oron över förändringen försvunnit. Det hade därmed 

skapats nya sociala arenor (Säljö, 2000). 

Alla tre elevassistenter ansåg dock att de såg skillnad i mognad och öppenhet hos särskoleele-

verna. Även specialpedagogen och lärarna upplever att särskoleeleverna blev mer öppna och 

glada. De kunde se att utvecklingen hade påverkat särskoleelevernas humör, sociala förmåga 

och initiativförmåga i positiv riktning. Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter aspekten att relat-

ionen mellan elever och elevassistenter kan innebära en hämning av utvecklingen och själv-

ständigheten hos eleverna. I studien var Bea osäker på om hon skulle hitta till lektionssalarna, 

vilket indikerar ett visst beroende av stöd. Även den oro som informanterna hade över hur 

särskoleeleverna skulle klara sig visar att både särskoleeleverna och personalen utvecklat en 

tillit till det stöd som funnits till hands. De nära relationer som uppstod mellan särskoleelever 

och elevassistenter kan ses som ett socialt sammanhang som både kan medföra trygghet när den 

fungerar och upplevas svår när rubbningar sker. Samtidigt kan förändringar innebära nya erfa-

renheter och kunskaper som kan bli användbara i andra liknande sammanhang (Säljö, 2000), 

samt möjligheter till utveckling för individen (Jakobsson & Nilsson, 2011).  Adams specialpe-

dagog är inne på de tankarna att erfarenheterna från denna övergång kan vara bra inför Adams 

övergång till gymnasiet, både för honom själv och för hans vårdnadshavare. 

Erfarenheter av personalförändringen  

Särskoleelevernas upplevelse av att ha klarat av personalförändringen och att ha blivit mer 

självständiga visar på att varken de själva eller personalen på skolan bör underskatta deras för-

måga att klara av förändringar, vilket även lärarna i studien kom fram till. I Brewin och 

Stathams (2011) studie visade eleverna ökat självförtroende då de upplevde att övergången varit 

välfungerande. Även om övergången inte helt bedömdes som välfungerande i denna studie upp-

levde särskoleeleverna en tillfredsställelse av att klara av den, trots den negativa starten. Cissi 

verkade ha en uppfattning om att hon skulle bli helt självständig då hon fyllde arton år och att 

hon var på väg mot det målet. Den självständighet som särskoleeleverna upplevde skulle kunna 

kopplas till att de haft ett förhållande till elevassistenterna som kan ha inneburit en viss hämning 

av utvecklingen, likt resultatet i Jakobsson och Nilssons (2011) studie. 

De tidigare elevassistenterna, Anders och Barbro, upplevde att särskoleeleverna utvecklats och 

kände en tillfredsställelse över att särskoleelevernas klarat av förändringsprocessen på ett bra 

sätt, trots den oroliga situation som inledde processen. De kände även en trygghet i att ha träffat 

sina särskoleelever efteråt och sett deras utveckling. För egen del såg de positivt på sina erfa-

renheter av att ha jobbat med dessa ungdomar och tyckte sig ha nytta av dem i det arbete de fått 

efter den avslutade tjänsterna på skolan. Barbro lyfte fram att hon lärt sig av både de positiva 

och negativa erfarenheterna. 
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Både Cissis och Beas lärare, samt Adams specialpedagog, var mycket kritiska till tillvägagångs-

sättet av förändringsprocessen och menade på att beskedet kommit alldeles för sent. Deras er-

farenheter av särskoleelever är att de i allmänhet behöver lång tid på sig vid övergångar. Även 

resultat från den tidigare forskningen (se exempelvis Garpelin & Kallberg, 2008; Maras & Ave-

ling, 2006; Rous et al, 2007) visar på att elever i behov av särskilt stöd behöver väl förberedda 

övergångar vid förändringar. Samtidigt blev de två klasslärarna överraskade över hur bra och 

snabbt särskoleeleverna klarade av förändringen och spekulerar i att de underskattat särskolee-

levernas förmågor. 

Samtliga informanter upplevde att allt ändå hade gått bra, vilket tyder på att även om tillväga-

gångssättet inte upplevdes optimalt så var upplevelsen av att klara av förändringsprocessen po-

sitiv. Även resultatet i form av social utveckling hos särskoleeleverna upplevdes positiv. 

Sammanfattningsvis är personalförändringar för särskoleelever i grundskolan en komplex situ-

ation som involverar både särskoleelever, vårdnadshavare, elevassistenter, specialpedagoger 

och lärare. Alla behöver känna en delaktighet från början för att ha möjlighet att uppleva för-

ändringsprocessen som positiv och se utvecklingsmöjligheter för särskoleelever. Personalens 

oro över sin egen situation bör inte överskugga särskoleelevernas möjligheter till utveckling, 

vilket kan avledas med en utarbetad plan för övergången. Om personalen upplever sig delaktig 

och trygg med förändringens alla delmoment har de möjlighet att hjälpa särskoleeleverna och 

deras vårdnadshavare genom förändringsprocessen på ett optimalt sätt. Enligt studiens resultat 

avtar oron vid aktiv dialog och besked om hur det ska bli, varför en så kort tid som möjligt bör 

beaktas för detta skede. Särskoleelever bör inte underskattas vare sig när det gäller sin kapacitet 

att klara av förändringsprocesser eller att finna vila och tillfällen för återhämtning, men samti-

digt bör personalen vara uppmärksam och finnas till hand vid behov. Förändringsprocesser kan 

leda till utveckling och öka självständighet hos särskoleelever, vilket bör föranleda att skolan 

kontinuerligt och kritiskt utvärderar de stödinsatser som finns runt särskoleelever så att särsko-

leelevernas utveckling inte hämmas. Tack vare informanternas redogörelser under intervjuerna 

har kunskapen om personalförändringarnas betydelse för särskoleelever i grundskolan fördju-

pats. Studiens resultat ger ökad förståelse för upplevelser av förändringsprocesser och kan ge 

viss handlingsberedskap vid liknande händelser.  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera särskoleelevers, elevassistenters och pedagogers erfarenheter 

och upplevelser av personalförändringar. De kvalitativa intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2009) som genomförts enligt uppsatta ambitioner har fungerat väl som metod för att besvara 

syftet. Analysen har skett parallellt under studiens gång, vilket både har varit en naturlig process 

och ett nödvändigt arbete för att resultatet skulle utkristalliseras ur det insamlade materialet och 

därefter kunnat bearbetas. Snöbollsurvalet var en lämplig metod för att få fram informanter som 

kunde delge sina erfarenheter och upplevelser kring personalförändringen. 

Studien är begränsad till totalt nio informanter vilket gör att studien får anses som liten. Förde-

len med en mindre studie är att den ger möjlighet till djupare intervjuer av informanterna kring 

deras upplevelser och erfarenheter. Det blir en unikhet i studien och liknande erfarenheter kan 
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framträda i eventuella andra eller framtida studier (Kvale & Brinkmann, 2009). Resultatet i 

denna studie kan ses som ett exempel på hur en personalförändring för särskoleelever kan upp-

levas och erfaras av särskoleelever, elevassistenter, specialpedagoger och lärare. Eftersom stu-

dien är liten, och det råder brist på liknande studier, kan resultatet inte generaliseras till en större 

grupp av särskoleelever, elevassistenter och pedagoger. Däremot kan resultatet kopplas till den 

tidigare forskningen, såsom i resultatdiskussionen och därmed får studien en viss bärighet i 

forskningssyfte. För att få en mer generaliserbar studie skulle fler särskoleelever, elevassistenter 

och pedagoger ha deltagit. Ökad generalisarbarhet uppnås även om fler skolor och kommuner 

deltar.  

Betydligt mer information än väntat framkom under intervjuerna med särskoleeleverna, trots 

att det fanns svårigheter (se exempelvis Cederborg et al, 2009; Ineland, 2013; Ringsby Jansson, 

2002). Adam och Bea pratade obehindrat och hade lätt för att uttrycka sig. Adam har dock 

behov av att prata om annat och det tog ungefär 15 minuter innan intervjun närmade sig de 

centrala delarna. Cissi svarade mycket kort på frågorna, och hade mycket svårt att svara på 

öppna frågor. Många svar blev också jakande (Ringsby Jansson, 2002), men det var osäkert om 

det var ett uppriktigt svar eller om det var ett svar som hon trodde var mest tillfredställande och 

kunde innebära att intervjuaren blev nöjd och därmed att intervjun eventuellt tog slut snabbare. 

Faktorer som exempelvis erfarenhet av att intervjua personer med utvecklingsstörning och vil-

ken relation intervjuaren har till eleverna kan påverka vilka svar särskoleeleverna gav. 

Trots att intervjuerna var relativt korta framkom mycket information av värde för studien. Samt-

liga informanter upplevdes svara uppriktiga och visade en villighet att besvara frågorna så san-

ningsenligt som möjligt. Personalförändringen låg visserligen ett och ett halvt år tillbaka i tiden, 

vilket kan ha påverkat resultatet, men det var trots allt lika långt tillbaka i tiden för alla infor-

manter, vilket ger en likvärdighet. Det fanns uttalanden under intervjuerna som dock kändes 

efterkonstruerade, särskilt när det gällde särskoleeleverna. Det är möjligt att särskoleeleverna 

bäst minns sina positiva upplevelser efter personalförändringen och det kan påverka hur de 

minns erfarenheterna och upplevelserna före personalförändringen. Pedagogerna hade ett stort 

behov av att få ”prata av sig”, vilket också kan ha påverkat resultatet. De var fokuserade på hur 

organisationen hade skötts och var mycket negativa till det, vilket kan ha överförts till hur de 

kom ihåg hur situationen var för särskoleeleverna.  

Fortsatt forskning 

Eftersom det råder brist på fler studier av detta slag, gör att det finns möjligheter att ytterligare 

utöka och fördjupa kunskaperna kring personalförändringars betydelser för särskoleelever i 

grundskolan. 

En förnyad studie om i det aktuella ämnet kan kompletteras med intervjuer både före och efter 

förändringsprocessen, i likhet med Maras & Avelings (2006) studie om elever i behov av sär-

skilt stöd som byter skola. Fler frågor skulle kunna ställas kring de strategier informanterna 

använde sig av för att klara av förändringsprocessen, vilket skulle öka kunskapen om hand-

lingsberedskapen vid liknande tillfällen. En förnyad studie skulle ha fördel av att kompletteras 
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med observationen både före, under och efter förändringsprocessen. Då måste förändringspro-

cessen dock vara känd i förväg, vilket kan påverka resultatet. Logiskt sett bör det vara så att 

kända förändringar till sin natur har större förutsättningar för att upplevas positiva. De föränd-

ringsprocesser som upplevs negativa är troligtvis de som sker utan, eller med mycket kort, för-

varning. Om förändringsprocessen sker med kort varsel bör intervjuerna ske direkt efter för-

ändringsprocessen, samt lite senare då nya situationer och sociala arenor uppstått. På så sätt 

ökar trovärdigheten kring informanternas upplevelser och erfarenheter av förändringsprocesser.  

För att öka bredden i studien bör fler skolor och kommuner representeras, samt fler informanter 

inom alla informantkategorierna finnas med. Vårdnadshavarna har en betydande roll vid för-

ändringsprocesser, varför även de bör ingå som en informantkategori. En större intervjustudie 

skulle kunna bredda studiens syfte och även inbegripa djupare förståelse för de olika informant-

kategoriernas perspektiv. Större erfarenhet av att intervjua personer med utvecklingsstörning 

skulle vara behjälpligt. Det bör även vara av vikt för intervjupersonen att skaffa sig en viss 

relation med särskoleeleverna för att ha möjlighet att anpassa frågor och upplägg på ett optimalt 

sätt.  

Att få fördjupade kunskaper kring erfarenheter och upplevelser av personalförändringars bety-

delser för särskoleelever ger ökad förståelse och handlingsberedskap för all personal som arbe-

tar med särskoleelever, både i grundsärskolan och i grundskolan. 
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Bilaga 1 Intervjuguide Särskoleelever 

 

1. Berätta om när assistenten skulle sluta!  

Följdfrågor: 

Vad tänkte du om det? Hur kändes det för dig? Hur reagerade du? 

Vad var svårt? Vad gick bra?  

Fanns det något du oroade dig för? Vad? Hur känns det nu? 

2. Berätta vad du tänkte när du fick veta hur det skulle bli när assistenten hade slutat! (få en 

ny assistent/klara sig utan assistent) 

Följdfrågor:  

Vad tänkte du om det? Hur kändes det för dig? Hur reagerade du? 

Vad var svårt? Vad gick bra?  

Fanns det något du oroade dig för? Vad? Hur känns det nu? 

 

3. Hur påverkades din situation i skolan när du visste att assistenten skulle sluta? 

Följdfrågor:  

Hur kändes det på lektionerna? Hur kändes det på rasterna? Luncherna? På väg till/från sko-

lan? 

4. Hur påverkades din situation på fritid (när du var hemma) när du visste att assistenten 

skulle sluta? 

Följdfrågor:  

Hur kändes det på morgonen? Kvällarna? Helgerna? Sommarlovet? 

5. Om du jämför hur du kände det då med hur det känns nu. Upplever du någon skillnad? Vil-

ken, i så fall?  

Följdfrågor:  

Vad har varit bra? Vad harvarit svårt? Vad har blivit bättre? Hur tänker du nu? 

Vad har du lärt dig? När kan du ha nytta av det du lärt dig? 

  

Upplevelser och Erfarenheter av Personalförändringar  
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Bilaga 2 Intervjuguide Elevassistenter/Pedagoger 

 

1. Assistent: Berätta hur du upplevde det när du skulle börja/sluta som assistent åt eleven! 

     Pedagog: Berätta hur du upplevde det när eleven skulle byta/bli utan assistent! 

2. Vad var svårt för dig som ass/ped? 

Följdfrågor: Förvånande? Något du var oförberedd på? Hur kändes det? 

3. Vad var positivt för dig som ass/ped?  

Följdfrågor: Överraskande? Förvånande? 

4. Vad var svårt för eleven? 

Följdfrågor: Överraskande? Förvånande? På vilket sätt märktes det? Socialt? I skolarbetet? 

5. Vad var positivt för eleven? 

Följdfrågor: Överraskande? Förvånande? På vilket sätt märktes det?  

6. Om du jämför eleven då, i samband med personalförändringen, och idag. Finns det några 

skillnader?  

Följdfrågor: Vilka? Hur märks det? Ge exempel!  

7. Vilka erfarenheter tar du som ass/ped med dig av denna personalförändring? 

Följdfrågor: Har du haft nytta av dina erfarenheter? På vilket sätt? Ge exempel!  

  

Upplevelser och Erfarenheter av Personalförändringar  
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Bilaga 3 Information inför intervju 

X-staden 2014-11-11 

 

 

 

- Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken betydelse personalförändringar i 

skolan kan ha för särskoleelever 

- Deltagandet är frivilligt, och kan avbrytas när som helst, utan någon speciell förkla-

ring. För deltagare som är under 15 år behövs samtycke av vårdnadshavarna. Jag har 

dock valt att begära samtycke för samtliga elever i särskolan oavsett åldern. 

- Allt material avidentifieras och ska inte kunna spåras till vare sig person, skola eller 

kommun 

- Materialet ska användas till en rapport (examensarbete) i mina studier till Speciallärare 

och kommer att publiceras i DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv, www.diva-por-

tal.org) 

- Intervjuerna kommer att spelas in på en Iphone, så att de därefter ska kunna transkri-

beras och analyseras. Både ljud- och textfiler kommer att raderas då rapporten är god-

känd 

- Arbetet följs av de etiska regler som utfärdats av vetenskapsrådet, 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   

 

Om det är något ni undrar över, eller vill avbryta ert deltagande, ta kontakt med mig. 

Åsa Berglund Einarsson, student på speciallärarutbildningen vid Umeå universitet 

070-XXX XX XX, asa.berglund.einarsson@x-staden.se 

Upplevelser och Erfarenheter av Personalförändringar 

för särskoleelever  

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga 4 Samtycke till intervju 

X-staden 2014-11-09 

 

Information 

- Syftet med studien är att utveckla kunskap om vilken betydelse personalförändringar i 

skolan kan ha för särskoleelever 

- Deltagandet är frivilligt, och kan avbrytas när som helst, utan någon speciell förkla-

ring. För deltagare som är under 15 år behövs samtycke av vårdnadshavarna. Jag har 

dock valt att begära samtycke för samtliga elever i särskolan oavsett åldern. 

- Allt material avidentifieras och ska inte kunna spåras till vare sig person, skola eller 

kommun 

- Materialet ska användas till en rapport (examensarbete) i mina studier till Speciallärare 

och kommer att publiceras i DiVA (Digitalt Vetenskapligt Arkiv, www.diva-por-

tal.org) 

- Intervjuerna kommer att spelas in på en Iphone, så att de därefter ska kunna transkri-

beras och analyseras. Både ljud- och textfiler kommer att raderas då rapporten är god-

känd 

- Arbetet följs av de etiska regler som utfärdats av vetenskapsrådet, 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   

Om det är något ni undrar över, eller vill avbryta deltagandet, ta kontakt med mig. 

Åsa Berglund Einarsson, student på speciallärarutbildningen vid Umeå universitet 

070-XXX XX XX, asa.berglund.einarsson@lillstaden.se 

Härmed godkänner vi att vårt barn deltar i en intervjustudie om särskoleelevers erfarenheter 

och upplevelser av personalförändringar (assistent-situationen).   

Intervjuare: Åsa Berglund Einarsson 

 

Datum:___________________ 

Eleven:___________________________________________________ 

Målsman:_________________________________________________ 

                 __________________________________________________ 

Lämnas till Åsa senast 2014-11-20 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

