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Elevassistentens uppfattningar 
om sitt arbete för elever med 

neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar  

Lisa Ageman & Josephine Gunnarsson  

Sammanfattning  

Studien syftar till att belysa hur yrkesverksamma elevassistenter uppfattar sitt arbete för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studiens frågeställningar är ”Hur beskriver elevassistenten 

sitt arbetssätt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?”  

”Hur uppfattar elevassistenten sin yrkesroll i relation till elever och kollegor?” samt  

”hur kan man förstå elevassistentens beskrivning av sitt arbete utifrån Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang?” Studien utgår från teorin KASAM, känsla av sammanhang. Datan har samlats in via 

semistrukturerade interjuver och därefter analyserats via en abduktiv tematisk analys. Resultatet visar 

att yrkesrollen är oklar, att en relation till eleverna är av vikt och att olika arbetssätt för att uppnå en 

känsla av struktur är central. En av studiens slutsatser är att det råder en viss oklarhet angående vad 

yrket som elevassistent faktiskt innebär, både hos de som själva jobbar som elevassistent men även 

hos andra yrkeskategorier på skolan och detta har sina konsekvenser för hur elevassistenter uppfattar 

sin yrkesroll.   
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Abstract   

The aim of this study is to elucidate how professionals perceive student assistants work with students 

with neuropsychiatric disorders. The study questions are "How do you describe a student assistant 

their approach to pupils with neuropsychiatric disorders?" "How does a student assistant in their 

professional relationship with students and colleagues?" And "How can one understand student 

assistant's description of his work on the basis of Antonovsky's theory about the sense of connection?" 

The study is based on the theory SOC, sense of coherence. The data were collected through 

semistructured interviews and then analyzed through an abductive thematic analysis, where both 

empirical and theory were interacted with each other. One of the study's main conclusion is that there 

is some confusion about what the profession of teaching assistant means, both among those who 

themselves work as a student assistant, but also of other professionals in the school and this has its 

consequences for the student assistants perceive their professional role.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
 

Vi som författare av denna studie har tillsammans över 16 års erfarenhet av att jobba med individer 

med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är i avstamp från de erfarenheterna som denna studie 

har formats och blivit till. Vi vet av egen erfarenhet att vi personal som arbetar i nära relation till våra 

huvudpersoner kan komma att bli en viktig del i dennes liv. Ibland kan utfallet av en aktivitet eller 

liknande helt hänga på assistenten som person. Således blir det viktigt att man i en sådan nära relation 

är medveten om att det stöd man ger personen kan komma att påverka hur den personen kommer att 

fungera och uppfatta liknande aktiviteter i framtiden. Vi menar att detta blir ännu viktigare och 

känsligare när man har med unga personer att göra. Som personal är man med och formar dessa 

individer från en tidig ålder och det blir av största vikt att dessa år blir så bra som möjligt för ett bra 

utfall senare i livet. Utifrån denna insikt och kunskap har vi format denna studie. Vi är intresserade av 

att studera en yrkeskategori som oftast kommer mycket nära den specifika personen med diagnos men 

där det inte krävs någon formell pedagogisk utbildning hos personen, nämligen elevassistenten. I 

denna studie kommer vi att fokusera på hur elevassistent själv uppfattar sin yrkesroll och hur man 

jobbar med elever med olika typer av funktionsnedsättningar.  

Enligt svensk lag ska alla elever i Sverige ha rätt till en likvärdig utbildning. Skolan ska med andra 

ord ge samma möjlighet till lärande och utveckling oavsett elevens sociala/ekonomiska- 

hemförhållande. Vidare är elevers olika bakgrund och förutsättningar tänkt att kompenseras via 

utbildning (Skolverket, 2016). Sverige har även antagit och skrivit under internationella styrdokument 

där vi som land förbinder oss att verka för utveckling av en inkluderande skola (ibid).   

Claes Nilholm (2012) beskriver vad skollagen säger om arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Nilholm menar att en elev kan få särskilt stöd som antingen ett alternativ till den vanliga 

undervisningen eller som komplement till den vanliga undervisningen, detta sker alltså i den 

befintliga klassen. Diskussionen kring om en elev är i behov av särskilt stöd skall tas upp när det 

finns risk för att en elev inte kommer att klara av sina kunskapsmål. Rektorn på skolan har även en 

skyldighet att utreda detta snabbt (ibid). Om det visar sig att ett barn behöver stöd så skall hen få det, 

det skall då enligt svenska skollagen upprättas ett åtgärdsprogram.  Eleven har således laglig rätt att få 

det stöd som hen behöver för att nå kunskapsmålen.   

Tidigare studier har visat att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever en ökad 

psykisk ohälsa på grund av stress i skolan. I Skolinspektionens tillsynsrapport 2013 visade det sig att 

sju av tio svenska skolor inte följer skollagen när det gäller hur det särskilda stödet bör organiseras 

för att möta varje elevs specifika och individuella behov (Skolinspektionen, 2015). Tidigare forskning 

har även visat att elever med ADHD som misslyckas i skolan löper en större risk att drabbas av 

allvarliga psykosociala problem senare i vuxenlivet och över 40 % av intagna i kriminalvården har en 

ADHD diagnos (Fernell, 2014). Forskning har dock även visat på att en lyckad skolgång är en stark 

skyddsfaktor för elever med framförallt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ibid).  
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1.1.1 Definition av begreppet funktionsnedsättning  

Lars Lindberg & Lars Grönvik (2011) definierar ordet funktionsnedsättning som: när en person har en 

nedsatt fysisk, psykisk eller intellektuell förmåga. Exempel på fysiska funktionsnedsättningar är när 

personen har svårt att balanserna, styra eller koordinera kroppens fysik, såsom armar, ben och huvud. 

Psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär svårigheter med det sociala samspelet, 

exempel är ADHD eller autism. Intellektuell funktionsnedsättning kan även kallas kognitiv 

funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. Med det innefattar att personen i fråga har svårigheter 

med att förstå och bearbeta intryck och ny kunskap. Det krävs således mer tid att förstå och lära sig 

saker (Hallberg & Hallberg, 2014). I Sverige är det ungefär 10-15 % som säger sig leva med en 

funktionsnedsättning (Lindberg & Grönvik, 2011).  Vilket i sin tur innebär att det är en relativt stor 

andel av Sveriges barn och ungdomar som är i behov av extra stöd under sin studiegång.  

Ibland blandas begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning ihop. Funktionshinder innebär 

den begränsning som funktionsnedsättningen ger i kombination med miljön (Lindberg & Grönvik, 

2011). Ett funktionshinder uppstår t.ex. då det finns förväntningar på hur man bör samarbeta med 

andra, om personen i fråga har svårt att samarbeta uppstår ett funktionshinder. Eller om exempelvis 

ett köpcentrum inte är anpassat så rullstolar kan ta sig fram överallt, då uppstår också ett 

funktionshinder för den person som sitter i rullstol.  

 

1.1.2 Definition av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  

I Stockholms län har antalet utredningar av neuropsykiatriska diagnoser ökat med 55% under två år 

(Asker Anna, SVD, 2012). Inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar finns det flera olika 

undergrupper av diagnoser och dessa är: ADHD, ADD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom 

samt tvångssyndrom. Det som dessa diagnoser har gemensamt är att det grundar sig i en 

funktionsnedsättning som är kopplad till hur hjärnan arbetar och fungerar, därför ordet neuro. Dessa 

typer av funktionsnedsättningar är medfödda och personer med neuropsykiatriska  

funktionsnedsättningar kommer således ha sin funktionsnedsättning under hela sitt liv (Attention, 

2016). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har visat sig ha en hög ärftlighet och ofta finns det 

flera inom samma familj med diagnos. Gemensam problematik hos individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar är motoriska svårigheter, att tolka och kommunicera med sin omgivning alltså 

svårigheter med det sociala samspelet, att reglera sin uppmärksamhet samt att styra och anpassa sina 

impulser samt aktivitetsnivå (ibid). Hur svårigheterna tar sig i uttryck kan variera stort mellan 

individer och många personer lär sig både att hantera och hitta sätt att lösa problem som kan 

uppkomma på grund av personens funktionsnedsättning. Enligt vår erfarenhet formas mycket av detta 

under barnens skolgång och därmed påverkas barn med funktionsnedsättningar väldigt mycket genom 

antingen en misslyckad eller lyckad skolgång.  

I denna studie kommer fokus ligga på två neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dessa är 

autismspektrumtillstånd samt ADHD. Autismspektrumtillstånd förkortas även AST och består av 

flera olika diagnoser, dock finns det flera gemensamma beröringspunkter för dessa diagnoser. De har 

liknande svårigheter och samma karaktär men i olika grad. Peter Szatmari (2011) skriver att personer 

med diagnos inom autismspektrumtillstånd har svårt med både verbal och icke-verbal 

kommunikation, repetitiva och stereotypa mönster och rörelser och aktiviteter samt social interaktion. 

AST börjar att ge sig tillkänna hos barn innan 36 mån ålder. Det är 0,5%-1% av alla barn som har en 

diagnos inom AST. Den som först beskrev diagnoser inom autismspektrumet var en barnpsykiatriker 

vid namn Leo Kanner. Han menar dock att studier idag visar att det framförallt är inom två områden 
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som barnens svårigheter finns, social kommunikation och repetitiva och stereotypa beteenden. Även 

kognitiva svårigheter är vanligt förekommande hos dessa individer och 25% med AST diagnos har 

även en utvecklingsstörning (Szatmari, 2011).  

Aspergers syndrom innebär att personen har varaktiga brister i både social kommunikation och 

interaktion. Diagnosen innefattar även att personen har ett starkt begränsat intresse samt har lätt att 

hamna i tvingande handlingar eller rutiner (Attwood, 2011). Sedan 2015 har Aspergers syndrom 

tagits bort som separat diagnos och ingår numera som en av diagnoserna inom 

autismspektrumtillstånd, men de personer som innan 2015 fått diagnosen har den kvar. Aspergers 

syndrom innebär även att personen är känslig för olika sinnesintryck, det kan vara beröring, lukt samt 

ljus och ljud. Attwood (ibid) skriver även om hur personer med Asperger syndrom är mycket 

stresskänsliga och utvecklar ofta psykiatriska symptom såsom fobier, ångest, depressioner samt 

tvångstankar/handlingar. En person som har diagnosen Asperger kan även ha andra tilläggsdiagnoser 

såsom ADHD eller dyslexi.  

Tidigare har man trott att Aspergers syndrom var mycket mer vanligare hos pojkar än flickor, men 

med mer forskning och studier har det visat sig att detta inte stämmer. De diagnoskriterier som 

skapats har byggt och formats efter pojkar vilket har inneburit att flickornas beteende tolkats som 

andra problem och inte som Asperger syndrom men detta är alltså under förändring.  

ADHD är en förkortning av de engelska orden Attention Deficit Hyperactivity Disorder, på svenska 

brukar man översätta det till hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning. Forskning har 

visat att ungefär 3 till 6 % av alla barn, oavsett kultur, socioekonomiska eller geografiska skillnader 

utvecklar en ADHD-diagnos. ADHD debuterar i regel under barndomen och kvarstår ofta upp till 

vuxen ålder (Attention, 2016). ADHD har man således hela livet men många lär sig att leva med 

diagnosen och hittar strategier för hur man kan hantera olika situationer. ADHD är en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning vilket innebär att det är hjärnan som fungerar och arbetar på ett 

annat sätt än vad den gör hos människor utan ADHD. Genom forskning har man sett att 

signalsubstanserna dopamin och noradrenalin inte fungerar som de ska hos personer med en ADHD-

diagnos. Både ärftligheten samt miljön spelar en stor roll för utvecklingen av ADHD (ibid) ADHD 

finns i tre olika former: ADHD huvudsakligen hyperaktiv impulsiv form. ADHD kombinerad form 

samt ADD - som är ADHD utan hyperaktivitet. Det som kännetecknar ADHD är 

koncentrationssvårigheter, impulsivitet, hyperaktivitet (inte ADD). ADHD ser olika ut hos olika 

personer, mycket handlar om vilka sammanhang och uppgifter man ställs inför och många av 

egenskaper som personer med ADHD upplever kan både upplevas som hinder eller tillgångar. Många 

med ADHD har även tilläggsdiagnoser, såsom språkstörning eller autism (Rønhovde & Borlie, 2006).  

1.1.3 Definition av begreppet diagnos  

Karin Johannisson menar att en diagnos inte innebär att en person enbart saknar hälsa (Johannisson, 

2006). Diagnos är både något som händer fysiskt i kroppen hos en person men det är också en 

språklig konstruktion. Johannisson (ibid) menar att en sjukdom inte finns eller existerar förrän vi ger 

den ett namn. Dessa språkliga konstruktioner av en sjukdom eller diagnos speglas av medicinens 

position men även av vilken tid vi befinner oss i. Detta leder till att sjukdomar är beroende av sin 

kultur och kontext och kan komma att uppfattas olika av människor. ”Ordet diagnos kommer av 

grekiskans diagnosis som betyder särskiljande kunskap, bedömning." (Johannisson 2006, s.30)  

Johannisson (2006) menar även att när vi gett sjukdomen ett namn så börjar den att få bärare som 

stämmer överens med symtombilden. För att få en diagnos idag måste ett barn uppfylla de krav som 

finns för en diagnostisering vilket idag sker med två aktuella internationella diagnostiska system. 

Dessa två olika diagnosmanualer är ICD-10 samt DSM-5. Enligt Socialstyrelsen är det WHO:s 

diagnosmanual ICD-10 som ska användas i Sverige, med det innebär att alla diagnoser samt insatser 
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inom hälso- och sjukvården ska förstås utifrån de riktlinjer som återfinns i den manualen. ICD-10 är 

den manual som också främst används av andra europeiska länder. Till 2018 beräknas det att en ny 

manual, ICD-11, har tagits fram. DSM-manualen används över hela världen för att kategorisera och 

diagnosera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd (Attention, 2016).  DSM-5 gavs ut 

i maj 2013 och innehöll flera olika förändringar angående dessa diagnoser, bland annat har diagnosen 

Asperger tagits bort som separat diagnos, såsom vi ovan nämnde.  

Sverige befinner sig just nu i en brytningstid där det finns skillnader i hur man bedömer olika 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, detta ger konsekvenser inom olika utredningsteam där man 

använder sig av antingen ICD-10 eller DSM-5. Användningen av olika diagnosmanualer leder till att 

det råder en stor variation av bedömningen av de personerna går på en neuropsykiatrisk utredning 

(ibid)  

Individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan således ha olika typer av svårigheter och 

när det handlar om barn blir det extra viktigt att tillgodose barnens alla olika behov. Utifrån det 

faktum att många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever en allt högre stress i 

skolan än vad andra jämnåriga elever menar vi att det finns belägg för att genomföra denna studie. Vi 

har valt att studera en yrkeskategori som ofta kommer eleverna och dess vårdnadshavare mycket nära, 

nämligen elevassistenten. Kommunals fackförbund (2016) beskriver yrkeskategorin elevassistent som 

en person som arbetar med att stötta elever med särskilda behov i skola och gymnasieskola. Att stötta 

genom skoldagen, samt att ha kontakt med elevens nätverk. Utbildning för yrket kan vara barn och 

fritidsprogrammet eller komvux och eftergymnasiala kurser. Elevassistenter återfinns både i 

specialskolor samt i ”vanliga” skolor och jobbar då mycket nära den specifika eleven. Vår egen 

erfarenhet säger att det inte är ovanligt att formell utbildning helt saknas och att dessa personer ofta 

slumpmässigt jobbar i denna yrkeskategori. Detta i relation till att dessa personer i många fall arbetar 

med de elever som har störst behov av stöd blir motsägelsefullt menar vi. Vi vill med studien bredda 

kunskapen om elevassistenten som yrkesroll. En person som vi tänker är en stor del av barnens liv 

och som är med att skapa förutsättningar för en bra framtid.  

1.1.4 Pedagogisk relevans  

Pedagogik som vetenskaplig disciplin handlar om påverkans- och lärandeprocesser samt frågor 

rörande fostran, utbildning och kunskapsbildning. Denna studie skrivs inom ämnet pedagogik och 

tangerar även specialpedagogiken, eftersom de elever som elevassistenterna huvudsakligen arbetar 

med har olika former av funktionsnedsättningar. Den pedagogiska relevansen för denna studie består 

dels av själva utbildningsfrågan, att vi studerar elevassistenterna som dagligen arbetar i skolan och 

sysslar därmed med utbildning av olika former. Vi menar även att studien handlar om lärande och hur 

ett lärande formas och går till, både hos elevassistenterna själva samt hur de är med och skapar ett 

lärande hos sina elever. Därmed menar vi att studien erhåller sin pedagogiska relevans.   
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2. Teoretisk inramning och 

tidigare forskning  

För att närma oss studiens intresseområde har vi valt att använda oss av teorin KASAM - Känsla Av 

SAMmanhang, begreppet är framtaget av Aaron Antonovsky som under sin tid som forskare 

studerade hälsotillstånd hos kvinnor som överlevde förintelsen (Antonovsky, 2005). Antonovsky 

menar att en människas hälsa har en direkt koppling till personens känsla av sammanhang. 

Antonovsky menar att det finns vissa grundläggande behov som behöver uppfyllas för att en 

människa ska känna ett välbefinnande. Detta avsnitt kommer inledas genom en redogörelse för det 

salutogena synsättet för att sedan följas av vad KASAM-teorin innebär och hur man kan stödja 

människor för att de ska känna en högre känsla av sammanhang och vad det i sin tur innebär för 

människors hälsouppfattning.  

Avslutningsvis presenteras forskning som gjorts på detta område, framförallt kopplat till skolans värld 

och hur man där kan jobba och framförallt stödja elever med olika funktionsnedsättningar med hjälp 

av KASAM-teorins byggstenar. Efter en teoretisk inramning samt hänvisning till tidigare forskning 

presenteras studiens problemområde och forskningsfrågor, genom att först presentera tidigare 

forskning och teoretisk inramning menar vi att studiens syfte och frågeställning får en tydligare 

relevans och förhoppningsvis bidrar det till en tydligare förståelse hos läsaren.  

2.1 Salutogent synsätt  
 

Med ett salutogent synsätt menas med att man utgår från de resurser och förmågor en människa har i 

stunden. Det salutogena perspektivet fokuserar på det som främjar psykisk hälsa snarare än att 

fokusera på det som orsakar ohälsa (Antonovsky, 2005). Antonovsky menade på att stress och 

svårigheter är en naturlig del av livet och att det därför var av värde att studera människor som hade 

en förmåga att bevara psykisk hälsa trots starka påfrestningar. Ett salutogenetiskt synsätt sägs ofta 

vara det motsatta mot sjukvårdens ofta patogenetiska synsätt, där man istället fokuserar på att studera 

varför människor upplever ohälsa. Antonovsky (ibid) lyfte att människor som upplever att livet har ett 

sammanhang också har en förmåga att hantera svårigheter bättre, således ger en känsla av 

sammanhang en motståndskraft mot påfrestningar och leder till en ökad tillfredsställelse med livet.  

Fokus bör således ligga på “friskfaktorer” snarare än “riskfaktorer”  

  

Även den svenska psykologen Bo Hejlskov menar att vi ska förstå det salutogena synsättet om ett sätt 

att fokusera på de talanger och styrkor en individ har istället för fokusera på det som inte fungerar 

(Hejlskov Elvén m.fl, 2012).  
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2.1.1 KASAM-teorin  

Känsla av sammanhang  

KASAM är ett kognitivt begrepp och består av tre delar: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Har en person höga värden av dessa tre delar så har en person en 

hög känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky så klarar en människa av starka stressituationer bättre 

ju högre känsla av sammanhang hon känner. Hejlskov (Hejlskov Elvén, m.fl, 2012) lyfter också 

vikten av KASAM, och kopplar den även till barn och ungdomar med diagnoser inom 

autismspektrumtillstånd. Han menar att en individ inte kan motivera sig att utföra något som hen inte 

finner mening i. Hejlskov poängterar även att det är av största vikt att personal som jobbar med elever 

med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar jobbar och främjar att dessa elever har en känsla av 

sammanhang i allt de gör (ibid).  

  

De tre begreppen som utgör KASAM är som ovan nämnt: begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet. Begriplighet definierar Antonovsky som hur en person ser stimuli som rationell och 

konkret. Det handlar om att personen känner att det som händer i världen är både strukturerat samt 

begripligt. När begripligheten får ett högt värde tänker personen i fråga att framtiden är förutsägbar, 

och är så inte fallet så kan den ordnas eller förklaras på ett som personen kan förstå. När en person 

med hög grad av begriplighet ställs inför stressfulla eller oförutsedda situationer försöker hen förklara 

och hitta en lösning till den, till skillnad från personer med låg grad av begriplighet som istället skulle 

bete sig ostrukturerat och förvirrat (Antonovsky, 2005). Hanterbarhet definieras av Antonovsky som 

när en person nås av stimuli så ställs det krav som hen måste hantera. När en person uppfattar att hen 

har de resurser som krävs för att göra detta uppstår ett högt värde av hanterbarhet. Således skulle en 

person med hög grad av hanterbarhet uppleva svåra händelser som utvecklande och lärande till 

skillnad från en person med låg grad av hanterbarhet som skulle uppfatta sig som oförmögenhet att 

kunna handla och utan möjlighet att kunna förändra situationen (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet 

är KASAM:s motivationskomponent enligt Antonovsky. Här behöver personen vara delaktig i de 

bitar av livet som skapar en persons öde och erfarenheter. Meningsfullhet i livet skapas av att 

personen känner att de utmaningar man möter och står inför känns värda att engagera sig i. 

Människor med hög grad av meningsfullhet uppfattar och känner en mening med livet trots tuffa 

händelser till skillnad från personer med en låg grad av meningsfullhet som istället skulle uppleva en 

stark meningslöshet med livet då de ställs inför påfrestningar (Antonovsky, 2005).  

  

Nedan kommer vi presentera vetenskapliga artiklar som grundar sig i studier som berört KASAM och 

barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, detta för att visa vetenskapliga relevans för vår 

egna studie.  

2.2 Tidigare forskning  

Efter att ha läst tidigare forskning kring KASAM och kring elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar så anser vi att det finns en hel del tidigare forskning i ämnet. Det finns många 

artiklar och tidigare uppsatser som lyfter elever med dessa svårigheter med olika ingångsvinklar. Det 

finns också många artiklar som belyser vikten av KASAM hos människor. Dock fann vi nästan 

ingenting när vi försökte få fram tidigare forskning kring elevassistentens roll för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det kändes då angeläget att få studera hur denna 
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yrkeskategori har det i skolan idag. För även om det funnits tidigare studier så hade de inte haft 

samma plats, urval samt fokuserat på samma saker. 

2.2.1 Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och skolgång  

  

Nåkkve Balldin och Kenth Hedevåg (2013) har gjort en studie med syfte att belysa olika 

framgångsfaktorer som kan hjälpa elever med ADHD eller andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att lyckas i skolan. Studien är kvalitativ och kartlägger, utifrån ett pedagogiskt 

synsätt, hur skolan och dess pedagoger bäst möter elever med dessa typer av funktionsnedsättningar. 

De menar att en lyckad skolgång för en elev med framförallt ADHD är en mycket stark skyddsfaktor 

för det kommande livet.  

  

Artikelförfattarna hänvisar till fem olika grundförmågor som krävs hos en elev för att klara målen i 

läroplanen och dessa fem är: analysförmåga, kommunikativa förmåga, metakognitiv förmåga, 

förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga. De menar att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårigheter med alla dessa fem komponenter och därför 

ska skolan aktivt jobba för att utveckla dessa grundförmågor hos dessa elever. Balldin och Hedevåg 

(2013) poängterar att den neurovetenskapliga forskningen ständigt utvecklas och människans kunskap 

kring hjärnan blir allt större och därmed också vår vetskap om dessa diagnoser, pedagoger bör således 

alltid vara försedd med de senaste forskningsrönen för att bäst kunna nå fram och utveckla eleverna. 

Artikeln framhäver även hur viktigt det är med kunskap, ett inkännande bemötande samt 

anpassningsinsatser är hos de pedagoger som jobbar med dessa elever. De menar att stödjande 

insatser måste göras på organisations- grupp- samt individnivå och de söker efter en större samverkan 

och delaktighet mellan flera samhällsinstanser gällande elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Artikelförfattarna tar även upp begreppet KASAM och menar att pedagoger 

bör anpassa krav efter förutsättningar och att om elever känner en känsla av sammanhang har de 

lättare att utveckla de fem övergripande grundförmågorna.  

Att elevens diagnos spelar roll för vilken hjälp och stöd eleven kan få tar Joakim Isaksson (2009) upp 

i sin artikel.  Studien syftar till att undersöka hur elevers identitet konstrueras i skolan och då 

framförallt elever som särskiljer sig genom särskilda behov. Studiens slutsats är att diagnosen är en 

viktig funktion för elevens rätt till rätt stöd. och att det genom en medicinsk diagnos blir lättare för 

pedagoger att bedriva en stödjande pedagogik och ”fånga” upp de elever som inte klara skolgången. 

Isaksson (ibid) visar även belägg på hur diagnos blir en social kategorisering som är svår att komma 

bort från senare i livet. Skolgången spelar med andra en stor roll senare i livet.  

Även i Eva Hjörnes (2012) studie med den talande titeln “det har skett en förändring hemma” vill 

man studera vikten av en diagnos (ADHD) i skolan. Denna gång med riktningen om diagnosen 

används som förklaring till skolsvårigheter. Detta studerar forskaren genom att se vilken betydelse 

diagnosen får i de samtal skolan har med föräldrarna. Vilka argument som skolan använder för en 

diagnostisering och vilka argument föräldrarna i sin tur använder emot. Studien visar att en elevs 

föräldrar försöker att förklara sitt barns beteenden som normala, studiens visar även belägg för att det 

finns en rädsla hos föräldrarna att diagnosen skall följa deras pojke livet ut. Skolan i sin tur menar att 

det innebär mindre skuldkänslor för föräldrar samt mer anpassad skolgång genom att sätta en diagnos 

(ibid). Det finns alltså två likheter i resultaten från Hjörnes och Isakssons studier. Att kunna anpassa 

pedagogik/skolgång samt att en diagnos är en kategorisering som kan följa en person livet ut.  

Katarina Gustavsson samt Eva Hjörne (2015) har tillsammans studerat lokala undervisningspraktiker 

på en friskola med en inkluderande praktik. Det är en kvalitativ studie där forskarna väljer att utföra 

intervjuer i fokusgrupper tillsammans med lärare, elever och ledningsgrupp på en friskola. Denna 
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skola har en uttalad profil som innebär en skola för alla. Forskarna har ett sociokulturellt perspektiv 

där dem utgår ifrån begreppet "community practices" och gör i studien 6 intervjuer med olika 

yrkesgrupper i skolan.  

Alla grupper lyfter under intervjuerna vikten av att skolan är liten. De menar att detta gör att alla 

elever känner sig sedda, både lärare och elever påtalar att rektorn kan namnen på både lärare och 

elever. Att arbeta för nära relationer med elever och anhöriga. De menar att vikten av att skapa en god 

kontakt är centralt, de menar att det tyder på "community of practice". Lärarna talar om att de "hänger 

med eleverna". De talar om vikten av specialpedagogik för alla. Detta gör att det inte blir lika 

utmärkande för de som har behov av det. De säger att specialpedagogik är nödvändigt för vissa elever 

men bra för alla. De ger exempel på att förr var dator ett hjälpmedel för någon som hade svårigheter, 

idag har alla en dator. Kompetenta lärare och tydliga instruktioner. Även här menar dem att en tydlig 

instruktion är bra för alla, men vissa måste ha en tydlig instruktion. Dubbelbemanna med lärare. 

Ledningsgruppen har valt att dubbelbemanna klasser med två lärare vid behov för att slippa liten 

arbetsgrupp eller specialgrupp.  

2.2.2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och KASAM  

Emanuela Riviera m.fl. (2012) studerar känsla av sammanhang (KASAM) hos ungdomar i tonåren. 

Studien går systematiskt igenom de studier som har gjorts om känsla av sammanhang. Studien 

startade med 1458 studier som gjorts på KASAM. Sedan skalade man ner till de studier som riktade 

sig till tonåringar, och med tonåringar satte man gränsen 11–18 år. Tillslut blev det 68 studier som 

blev grunden för denna studie. Sedan har man valt ut olika teman på variabler som kan komma att 

påverka ungdomars känsla av sammanhang. Dessa blev kön, skola, kamratgrupp och familjen. 

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan könen och känsla av sammanhang men inte i alla 

åldrar. De barn som var under 15 år, där fanns det ingen skillnad mellan könen och hur hög KASAM 

barnen hade, men i de högre åldrarna 15–18 fanns det en skillnad. Pojkar i den åldern hade högre 

KASAM än flickor. Skola var en annan variabel som studerades, det visade sig att tryck från de 

arbete de förväntades göra i skolan hade negativa konsekvenser för ungdomarnas KASAM. Det var 

bara två studier av de 68 som lyfte kamratgruppen so påverkan för känsla av sammanhang. Detta 

visade sig kunna ha både negativa och positiva konsekvenser för KASAM. Den sista variabeln var 

familjerelationer. Där visade det sig att stöd från familj hade positiv inverkan på ungdomars känsla av 

sammanhang, även att ha bra relation till familj visade sig vara positivt.  

  

Även Tobias Edbom (2010) har författat en vetenskaplig artikel som berör elever med ADHD och 

känslan av sammanhang (KASAM). Artikeln bygger på Edboms egna avhandling. Studien är en 

svensk longitudinell tvillingstudie. Barnen har följts från att de varit 8 år gamla tills de fyllt 21. 

Edbom utgår från Antonovskyjs teori om känsla av sammanhang och utgår från dess grundbegrepp- 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Studien har delats upp i olika delar där barnen samt 

föräldrarna har fått fylla i olika uppskattnings-enkäter under barnens uppväxt. Studien grundar sig på 

statisk analys där Edbom (2010) kunnat räkna på det signifikanta sambandet mellan känsla av 

sammanhang och utveckling/förekomsten av ADHD. Edboms studie visar på en hög grad av samband 

mellan känsla av sammanhang och ADHD. Han visar belägg för att ju högre grad av självkänsla, 

alltså ju högre grad av känsla av sammanhang, desto högre sannolikhet att barnet fungerar bra i skola, 

familjen och på andra plan i livet. Han menar även att barn som inte blir bemötta utifrån sin egen 

mognad tenderar att utveckla allt svårare ADHD-symptom. Studien visar på att de personer som 

förstod sitt sammanhang i tonåren hade halverat sina ADHD-symptom tills dess att de fyllde 20. 

Edbom presenterar även resultat som visar på att ju lägre självkänsla (låg känsla av sammanhang) 

desto högre/svårare ADHD-symptom. Även risken att drabbas av psykisk ohälsa på grund av sin 

ADHD-diagnos ökade om barnet hade en svag känsla av sammanhang. Edbom avslutar sin artikel 
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med diskutera vad dessa resultat kan användas till och pekar på att alla samhällsinstanser som barnet 

har kontakt med måste bättre jobba med att fånga upp personen i ung ålder för att motverka att deras 

psykiska och fysiska hälsa försämrats.  

 

  

2.2.3 Sammanfattning tidigare forskning  

 

Den tidigare forskningen som vi nu presenterat menar vi ligger till grund för vår studies vetenskapliga 

relevans. Dels visar forskningen på att elever med neuropsykiatriska diagnoser är i behov av mer 

samverkan och stöd än elever utan diagnos. Forskningen visar även på hur en lyckad skolgång hos 

dessa elever främjar ett välmående senare under livet, således sparar det både psykisk och fysisk 

lidande. Den tidigare forskningen visar också på det sociala stigmat som finns angående diagnoser 

och kanske då främst angående neuropsykiatriska diagnoser. Diagnosen i sig tycks ha dubbla 

meningar, dels är det en kategorisering som antas säga något om personens väsen men den tycks 

också vara ett bevis på att mer stöd i skolan eller i hemmet behövs. Genom en diagnos får personen, i 

detta fall eleven, således rätt till adekvat samhällsstöd.   

Den tidigare forskningen visar även på KASAM-teorins användningsområden och hur ett arbetssätt 

som utgår från dess byggstenar främjar ett välmående hos framförallt elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Studierna som vi presenterat visar på att ju högre grad av sammanhang som 

ett barn känner desto högre sannolikhet att barnet mår bättre och presterar bra i skolan. Detta menar vi 

ligger till grund för att pedagoger i skolan bör jobba för att deras elever ska känna en känsla av 

sammanhang och ger därmed en bekräftelse för oss att KASAM-teorin är en bra ingångsvinkel att ha i 

denna studie.    
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3.  Problemområde och 

forskningsfrågor  

  

3.1 Problemområde 

Utifrån den forskning som finns kring vårt valda område i kombination med vår egna yrkeserfarenhet 

menar vi att vår studies problemområde är tudelad. Vi menar att det dels genom den tidigare 

forskningen finns belägg för att pedagoger i skolan bör göra allt i sin makt för att höja känslan av 

sammanhang för elever i skolan och därmed jobba med elevers upplevelse av begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet. Den tidigare forskningen visar även på att elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper en större risk att misslyckas med skolan och löper 

därmed en större risk att få ökade psykosociala problem senare under livet, men genom att främja och 

stödja en känsla av sammanhang hos dessa elever menar forskningen att dessa elever lättare kan klara 

av skolgången och därmed uppleva ökad hälsa senare i livet. Denna del menar vi är den första delen 

av vårt problemområde, den andra delen grundar sig i vetskapen om att elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ofta får stöd i form av en elevassistent, ett yrke som inte kräver någon formell 

pedagogisk utbildning och som ofta har en oklar yrkesbeskrivning. På detta sätt menar vi att vår 

studie både har en vetenskaplig samt en praktisk relevans. Studien syftar således till att få en 

fördjupad syn på hur elevassistenterna uppfattar sin yrkesroll och därmed kunna tolka hur de främjar 

och stödjer eleverna för att klara sin egna skolgång bättre.  

3.1.1 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att belysa hur yrkesverksamma elevassistenter uppfattar sitt arbete med 

elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Studien ämnar således bidra med mer kunskap 

om hur elevassistenter ser och beskriver på sin yrkesroll och det arbete som de utför. Syftet är även 

att, utifrån det som elevassistenterna berättar, försöka förstå hur elevassistent stödjer eleverna att 

känna en känsla av sammanhang under sin skolgång.  

3.1.2 Frågeställningar 

  

 Hur beskriver elevassistenten sitt arbetssätt för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar?  

 Hur uppfattar elevassistenten sin yrkesroll i relation till elever och kollegor?  

 Hur kan man förstå elevassistentens beskrivning av sitt arbete utifrån Antonovskys teori om 

känsla av sammanhang?  
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4. Metod  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

  
Denna studie grundar sig i tolkningsläran, hermeneutiken, med det menas att de resultat vi kommer 

att presentera är tolkade av oss författare och vi utgår från att sanningen är intersubjektiv. Med det 

följer det sig naturligt att ontologin, synen på sakens beskaffenhet, grundar sig på ett 

konstruktionistiskt synsätt. Med det menas att företeelser och dess mening skapas via ett socialt 

samspel men att de också står under en ständig revidering, alltså under en ständig omförhandling 

(Bryman 2011, s. 32). Vi kommer således utgå ifrån att kunskapen bildas och skapas via interaktion 

mellan människor. Bryman (ibid) menar just på den kvalitativa forskningstraditionen utgår från en 

kunskapsteoretisk utgångspunkt som grundar sig i att förstå och tolka människans sociala livsvärld 

och det är det vi ämnar göra i denna studie.  

  

Genom studiens gång har vi fört varsin så kallad forskningsdagbok, vilket Bryman lyfter som viktigt 

för att hålla koll på vad som är gjort och inte (Bryman 2011, s. 95). Detta för att ha koll på vilken 

skola som svarat och inte. Genom att sammanfatta och skriva ned tankar och idéer som dyker upp 

minskar risken att vid ett senare tillfälle glömma bort det, det har även varit ett sätt att främja ett 

bättre samarbete då vi gjort intervjuerna på varsitt håll.  Att föra anteckningar under processen gång 

har också underlättat de gånger då vi haft handledning och lättare kunnat ställa frågor rörande 

studiens upplägg.  

  

4.2 Urval  
 

Vi inledde vår sökning efter yrkesverksamma elevassistenter genom att kontakta fyra skolor inom 

samma län. Ett personligt brev skrevs till varje rektor men inget svar erhölls. Vid en andra kontakt 

svarade en skola att de gärna ställer upp, efter ytterligare mailkontakt slutade dock skolan att svara. 

Vi bestämde istället att göra en intern sökning efter elevassistenter och gjorde därmed ett 

bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011, s.194) beskriver som när en forskare använder sig av 

informanter som finns tillgängliga för hen. Genom vänner och bekanta kom vi i kontakt med 

elevassistenter som ville ställa upp på att bli intervjuade. Undersökningsgruppen består totalt av sju 

verksamma elevassistenter i totalt fem olika kommuner. Nedan presenteras en förteckning utifrån 

ålder, kön, utbildning, antal yrkesverksamma år och längden för intervjun. I resultatdelen benämner 

vi elevassistenterna som hen.  
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4.2.1 Tabell urval elevassistenter  

  Ålder  Kön  Utbildning  Yrkesverksamma år  Tid för intervju 

Elevassistent 1  22  Kvinna  Gymnasium  4,5 år  40 min  

Elevassistent 2  21  Man  Gymnasium  1 år  25 min  

Elevassistent 3  24  Man  Gymnasium  4 år  25 min  

Elevassistent 4  19  Kvinna  Gymnasium  8 mån  30 min  

Elevassistent 5  24  Man  Gymnasium  3 år  20 min  

Elevassistent 6  22  Kvinna  Gymnasium  3 år  35 min  

Elevassistent 7  29  Kvinna  Gymnasium  10 mån  25 min  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 
 

Den empiriska datan till denna studie har som tidigare nämnts inhämtats via yrkesverksamma 

elevassistenter. Då syftet med studien är att undersöka hur elevassistenter beskriver sitt arbete är 

kvalitativa intervjuer den datainsamlingsmetod som lämpar sig bäst. Kvale & Brinkmann (2009) 

menar just på att syftet med den kvalitativa intervjun är att få tillgång till den intervjuades livsvärld, 

således är det den intervjuades upplevelser och förhållningssätt som står i fokus. Livsvärlden är 

vardagen såsom den uppfattas, här och nu och innan förklaringar. Kvale & Brinkmann (ibid) lyfter 

också vikten av en medveten naivitet, vilket betyder att den som intervjuar måste vara öppen och utan 

antagande men även vara kritisk till de antaganden och möjliga hypoteser som man har själv sedan 

innan (ibid).  

  

I början av vår studie gick vi igenom vilken typ av data och information som kan erhållas med olika 

typer av datainsamlingsmetoder, några exempel är enkäter eller observation. Genom observation 

skulle vi kunna få se och uppleva hur elevassistenterna rent praktiskt jobbar med eleverna, men 

eftersom vårt syfte är att studera hur de beskriver sitt arbete och inte hur de faktiskt arbetar skulle vi 

inte få adekvat data genom observation. Observation hade också kunnat leda till att elevassistenterna 

kände sig ifrågasatta i sitt yrke, framförallt med tanke på att de ofta saknar en pedagogisk utbildning. 

Enkät som datainsamlingsmetod hade gett oss en stor mängd data men inte så djupgående svar, vilket 

den kvalitativa forskningstraditionen eftersträvar. Genom detta resonemang tog vi beslutet att genom 

kvalitativa intervjuer med elevassistenter kan vi på bäst sätt få den data som kan besvara vår 

frågeställning.  

4.3.1 Semistrukturerade intervjuer:  

De intervjuer vi genomfört är av en semistrukturerad form där vi valt att utgå från övergripande 

teman. Bryman (2011, s. 415) beskriver den semistrukturerade intervjun som något mer styrd än helt 

öppen kvalitativ intervju. Inför de intervjuer vi gjort har vi i förväg bestämt olika teman som vi vill att 

intervjupersonen ska säga något om, vi har även ett fåtal specifika frågor. Vi har vid följdfrågor 

använt oss av det som Bryman benämner som standardiserade sonderingsfrågor (ibid, s. 219).  

Bryman (2011, s.416) menar just på att de semistrukturerade intervjuerna är att föredra om man som 

forskare redan har ett fokus eller inriktning, eftersom svaren man erhåller via intervjun lättare kan 
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förstås och knytas an till studiens forskningsfrågor. Vår intervjuguide återfinns som en bilaga längst 

ned i detta dokument. Sammanlagt har vi gjort sju intervjuer som alla har transkriberats och 

avidentifieras.    

 

4.4 Pilotstudie 
 

Studien inleddes med en pilotstudie, där vi först kontaktade två skolor med en önskan om att få 

intervjua varsin yrkesverksam elevassistent. Vi fick ingen återkoppling. Istället valde vi att genom ett 

bekvämlighetsurval kontakta två elevassistenter som jobbar i en högstadieskola. Under denna 

pilotstudie fick vi chansen att testa vår intervjuguide med tillhörande frågor. Pilotstudien fick oss att 

reflektera över vilken typ av information vi faktiskt kan få tillgång till via intervjuer. Efter 

pilotstudien fick vi revidera studiens frågeställning till just hur elevassistenterna beskriver sitt yrke. 

Pilotstudien gav oss också möjlighet att bli tryggare i vår roll som intervjuare, dels över hur vi ska 

ställa frågor så mottagaren förstår men också att våga låta det vara tyst ibland och få låta den 

intervjuade få fundera och komma fram till ett svar utan att bli avbruten. Pilotstudien gav även 

möjlighet till en reflektion över hur vi ska analysera den datan som vi får tillgång till.  

  

Efter pilotstudiens genomförande beslutade vi att ändra vissa frågor i vår intervjuguide (bilaga 2). Vi 

försökte översätta och operationalisera de teoretiska begreppen som bygger KASAM till ett mer 

vardagsspråk. Detta för att inte direkt fråga hur elevassistenterna jobbar med hanterbarhet, 

begriplighet eller meningsfullhet utan istället få intervjupersonens egna syn på sitt arbete, utan att de 

utgick från de teoretiska begreppen förklarade för sig. Detta ledde oss även in på det abduktiva 

förhållningssättet där vi både använt oss av empirin samt teorin.  

4.5 Studiens genomförande 
 

Vi samlade ihop det vi fått från vår pilotstudie och bestämde oss för att i god tid börja med att 

kontakta skolor för ge dem tid till att svara. Vi angav även i dessa mail ett sista svarsdatum i hopp om 

att vi skulle få ett svar. Inget skola svarade och då skickade vi ut ytterligare mail till samma rektorer. 

Två av skolorna tackade då nej med förklaring av ett pressat schema. En svarade inte alls på något av 

de två mailen, och en av skolorna svarade då att det de gärna ställde upp, dock slutade denna skola att 

svara.  

Hur elevassistenterna valdes ut redogjorde vi för ovan under rubriken “urval”.  

  

Datan har som ovan nämnt inhämtas genom semistrukturerade intervjuer, där vi hade en gemensam 

intervjuguide (bilaga 2) men även friheten att kunna ställa individuella följdfrågor. Där använde vi 

oss av standardiserade sonderingsfrågor, som “kan du berätta mer?”, “något du vill tillägga?” och så 

vidare. Alla intervjuer bandades och transkriberades ned till text. Alla informanter fick ett 

informationsbrev skickat till sig via mail, där skrev vi även om att all data kommer att avidentifieras 

och att intervjuerna är helt frivilliga. Varje intervju inleddes även med att berätta om studiens syfte 

samt att vi igen påtalade sekretessen och att varje person kunde avbryta intervjun om den ville, utan 

några följdfrågor. Fem av intervjuerna gjordes via Skype då avståndet mellan informant och 

intervjuare var alldeles för långt, det var också mer bekvämt för två av informanterna att göra 

intervjun via Skype. Då vi var osäkra på om det var okej att intervjua via Skype kontaktade vi vår 

handledare som gav grönt ljus. De andra tre intervjuerna gjordes i ett personligt möte och då gav vi 
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oss ut till de skolor där elevassistenterna arbetade. När all data hade transkriberats gick vi tillsammans 

igenom allt och analysarbetet sattes igång på riktigt.  

4.6 Datanalysmetod 

 

4.6.1 Tematisk analys  

 

Våra frågeställningar lyder som ovan nämnt ”Hur beskriver elevassistenten sitt arbetssätt för elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?” ”Hur uppfattar elevassistenten sin yrkesroll i relation 

till elever och kollegor?” Samt ”hur kan man förstå elevassistentens beskrivning av sitt arbete utifrån 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang?”  

  

Vårt teoretiska ramverk blev efter analysen Antonvoskyjs KASAM teori, med vilken vi valde att 

analysera vårt empiriska material. Vi valde att hela tiden jobba oss mellan teori och empiri av 

KASAM-teorins tre byggstenar begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet som våra 

riktningsgivande begrepp. Braun & Clarke (2006) beskriver den tematiska analysen utifrån två olika 

sätt, dels den empiridrivna samt den teoridrivna. Det sättet som vi i studien använder oss av är en 

kombination av båda dessa ansatser. Detta sätt anses vara en abduktiv arbetsmetod, där den induktiva 

samt deduktiva ansatsen kombineras genom att teori och empiri samspelar och bildar en helhet ihop. 

Även Rennstam & Wästerfors (2015) skriver om den tematiska analysen och poängterar att den är en 

gynnsam och flexibel analysmetod, just för att den metoden kan hjälpa till att fånga både vad och hur 

något sägs eller görs. Vi valde att i denna studie göra en analysmatris där de empiriska företeelserna 

analyserades med hjälp av de teoretiska begreppen. Detta för att på ett systematiskt och övergripande 

sätt kunna argumentera för våra tolkningar.  

  

Den tematiska analysen görs i sex stycken steg beskriver Braun och Clarke (2006). Som innebär att 

man först läser noga, sedan hittar det som man finner mest intressant, namnger och skapar teman, 

sorterar och skriver rapport (ibid).  Vi startade med att läsa igenom materialet, detta gjorde vi flera 

gånger, inte minst vid de transkriberingar som gjordes. Vi läste igenom datan, lät den sjunka in och 

läste sedan igen. Sedan sågs vi och läste igenom tillsammans en gång till. Det är viktigt att läsa 

igenom materialet så att en ser alla detaljer och relationer (Rennstam & Wästerfors, 2015). Vi strök 

under de olika svar som vi fann hade något intressant i sig. Efter det försökte vi se om olika teman 

gick att namnge och om vissa av dem gick att klumpa ihop till ett och samma tema. Efter detta 

försökte vi också se om dessa teman skulle gå att förstå som de tre delarna av KASAM, för att senare 

sammanställa allt i denna rapport.  

4.7 Uppsatsens tillförlitlighet 
 

För att erhålla hög grad av tillförlitlighet i sin studie finns det ett antal olika kvalitetsbegrepp. Bryman 

(2011, s.352) använder sig av begrepp såsom reliabilitet samt validitet, och ju högre grad av dessa 

begrepp desto högre grad av kvalité. Bryman (ibid) menar dock att dessa begrepp utgår från den 

kvantitativa forskningen och därmed är svåra att applicera på den kvalitativa forskningen. Han för en 

diskussion om hur man kan assimilera begreppen reliabilitets och validitet så att de kan användas i 

kvalitativ forskning utan att i grunden ändra begreppens betydelse. De kvalitetsbegrepp han menar är 

främst användbara i kvalitativ forskning är istället trovärdighet samt äkthet. Inom begreppet 
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trovärdighet ryms det flera andra begrepp såsom studiens tillförlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

en möjlighet att kunna konfirmera sin data.  

  

Som datainsamlingsmetod gjorde vi semistrukturerade intervjuer som vi sedan analyserade, det 

handlar således om att vi som författare av denna studie har tolkat det som intervjupersonerna säger. 

Det är således vår subjektiva uppfattning om saker och ting. För att erhålla trovärdighet i våra 

tolkningar argumenterar vi samtidigt som vi visar belägg i form av citat för våra tolkningar, detta för 

att förtydliga hur vi gör kopplingarna från det som intervjupersonerna berättar för oss. Genom att vara 

systematiskt öppen och uppvisa en hög grad av transparens så vi att vi på sådant sätt erhåller en hög 

grad av trovärdighet i vår studie. Något vi pratat om mycket om studiens autenticitet, alltså graden av 

äkthet. Göran Ahrne & Peter Svensson (2015) påpekar just att intervju som metod är ett oslagbart 

hantverk eftersom man med enkla medel kan få tillgång till flera människors tankevärld och 

reflektioner kring olika fenomen. De påpekar dock svårigheten med att veta vad en utsaga egentligen 

betyder. En människa kan säga något men i praktiken göra något helt annat, det kan till exempel 

handla om social önskvärdhet och att intervjupersonerna säger saker som de tror att vi som 

intervjuare vill höra. Ahrne & Svensson (ibid) menar att man kan komma runt detta genom att även 

göra observationer på det fältet man är intresserad av. Detta hade också varit vår rädsla om vi använt 

oss av strukturerade intervjuer eftersom vi var rädda att det skulle ge känslan av förhör för 

elevassistenterna, och en känsla av att svar i form av rätt eller fel kunde ges.  Vår diskussion kring 

detta har handlat om var är det egentligen vi får fram för data genom intervjuerna med elevassistenter, 

vi får inte fram hur de praktiskt jobbar utan snarare deras syn och tankar kring hur de jobbar. 

Eftersom studiens forskningsfrågor inte heller handlar om hur elevassistenterna faktiskt arbetar menar 

vi att vi kommer runt detta problem.  

  

Överförbarhet för en studie handlar om att reflektera över om en studie hade fått samma resultat i 

andra sammanhang (Bryman 2011, s.52). Vi anser att det blir svårt att tala om en överförbarhet av 

denna studie då vi undersökt människors uppfattningar om sitt arbete. Dock finns det stora likheter i 

svaren hos flera av elevassistenterna, detta trots att den geografiska spridningen. Detta gör att vi ändå 

funderar över om det kanske finns en viss överförbarhet i studien geografiskt. Att elevassistentens 

uppfattningar om sin yrkesroll ändå ser ganska lika ut runt om i Sverige. Tidsmässigt är studien dock 

gjort här och nu och resultatet skulle kunna se annorlunda ut om det skulle gjorts innan eller efter.   

  

4.7.1 Förförståelse 

  

Kvale och Brinkman (2009) lyfter att människor alltid förstår ett fenomen med sin egen förförståelse. 

Vi tolkar alltså ett fenomen med de referensramar vi har sedan innan. Detta kommer att påverka vad 

vi ser i en text. Vi har båda mycket erfarenhet av arbete med personer i behov av särskilt stöd och vad 

det kan innebära. Vi har också erfarenheter om de diagnoser som vi skriver om i denna rapport. 

Genom att vi hela tiden reflekterar över detta hoppas vi att vi i denna rapport har varit så objektiva 

som möjligt. Detta har vi också helt försökt att lägga åt sidan i de intervjuer vi gjort och istället bett 

att intervjupersonen förtydligar vad hen menar med exempelvis ett hjälpmedel, detta trots att det är 

ett hjälpmedel vi mycket väl vet hur det fungerar.   

4.7.2 Etiska överväganden 

 

I denna studie har vi tagit hänsyn Vetenskapsrådets fyra huvudkrav, dessa fyra är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I de informationsbrev som skickades 

ut via mail till alla informanter beskrivs det vad studien syftar till och att deras medverkan är frivillig 
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och att de kan avsluta när de själva önskar. Vi inledde även varje intervju med att påtala detta igen 

samt att vi frågade om det var okej att vi bandade in varje intervju. Bryman (2011, s.131) beskriver 

just att informationskravet handlar om att påtala för deltagarna om vilka villkor som gäller för deras 

deltagande samt skall det anges vad undersökningens syfte är samt hur undersökningen i stora drag 

kommer att genomföras, i de fall undersökningen kan medföra risker för obehag eller skada måste det 

redogöras för. Genom att vi både i mail (bilaga 1) samt muntligen informerat våra informanter anser 

vi att informationskravet är uppnått. Samtyckeskravet beskriver Bryman (2011, s.132) som en regel 

som innefattar att deltagarna i undersökningen har rätten att själva bestämma över sin medverkan. 

Om de undersökta är minderåriga kan då ett samtycke behöva hämtas från vårdnadshavare. Då alla i 

vår studie var över 18 och myndiga krävde det endast att vi påtalade att de själva bestämmer över sin 

medverkan, innan varje intervju berättade vi att informanten kan närsomhelst under intervjun få 

avbryta den om man så önskar utan att det ställs följdfrågor.  

  

Konfidentialitetskravet är den tredje regeln och innefattar att alla uppgifter som lämnas av 

informanterna skall ges största möjliga konfidentialitet (Bryman 2011, s.132). Det innebär att 

personerna i våra intervjuer avidentifieras och blir anonyma. Konfidentialitetskravet innefattar att alla 

anteckningar, rapporter, inspelningar ska lagras på ett sådant sätt att det inte är möjligt för en 

utomstående att komma åt uppgifterna. För att följa denna regel har vi avidentifierat alla 

intervjupersoner till varsin siffra samt att inspelningarna har raderats efter att de transkriberats.  

Bryman (ibid) nämner även nyttjandekravet som handlar om att de uppgifter som informanterna 

lämnar endast ska användas i forskningsändamål. Detta har vi även gått igenom med varje deltagare 

(bilaga 1).  

  

Kvale och Brinkmann (2009) talar om en etisk respekt för den person som intervjuas och hens 

integritet. De menar att den forskningen som görs med intervjun som metod är avhängd på den 

relation som skapas mellan intervjuare och intervjuperson. Där intervjuaren bör skapa en miljö som 

den intervjuade kan känna sig bekväm i och kunna berätta om privata saker. Detta måste göras med 

en etisk respekt för den intervjuades integritet (ibid).  

4.8 Metodreflektion 
 

Bryman (2011, s. 415) menar på att intervju som metod medför en stor flexibilitet, han skriver även 

att det är en bra metod för att på ett sådant effektivt sätt få fram intervjupersonernas världsbild. 

Intervju som metod kräver dock rätt mycket av forskaren, forskaren/intervjuaren måste lära sig de 

kommunikativa normer som finns för att på detta sätt nå fram till intervjuaren. Detta kallas för 

metakommunikativ kompetens. Flera av våra intervjuer gjorde via Skype vilket gör att en del 

signaler, såsom kroppsspråket, kan bli svårare att tolka.  

  

Vår datanalysmetod är som ovan nämnt tematisk analys såsom Braun och Clarke (2006) beskriver 

den. De menar på att denna typ av datanalysmetod är relativt flexibel och öppen metod. Vi som 

författare har således en stor flexibilitet att styra och forma egna teman. Braun och Clarke (ibid) 

menar dock att det råder ett kunskapsglapp inom den tematiska analysen, detta på grund av att det inte 

finns så mycket skrivit om hur man gör en tematisk analys. Braun och Clarke (ibid) påpekar att det 

teoretiska ramverket och metoden måste matchas för att en tematisk analys ska kunna göras. Vi hade 

från början en idé om att enbart låta vår valda KASAM-teori styra analysen och därmed utgå från de 

tre byggstenarna som bygger KASAM och sedan försöka analysera informanternas berättelse efter 

det. Vi upptäckte dock att det blir mycket svårt, dels för studiens trovärdighet men också för själva 
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genomförandet. Efter vår pilotstudie var gjord valde vi då att byta till en abduktiv metod där både 

empiri och teori samspelar med varandra, genom detta val blev det ”lättare att komma åt” vår 

insamlade empiri. Framförallt när det gällde att se likheter/olikheter i det som elevassistenterna 

berättade för oss. Detta gav oss också två stycken teman som vi annars inte skulle ha upptäckt i datan 

men som väldigt tydligt trädde fram i vår analys. Vi hade således blivit mer begränsade om vi endast 

haft en teoridriven analys.   



23 
 

  

5.  Resultat och analys  

5.1 Resultat  
 

Vi har valt att presentera vår data genom tre övergripande teman som vi skapat genom en tematisk 

analys. Dessa teman är "Elevassistenten som yrkesroll", "Personlig relation till eleven" och 

"Arbetsätt". Varje tema kommer att presenteras mer ingående med hjälp av utvalda citat som vi 

författare anser faller inom aktuellt tema. I citaten har vi valt att markera om intervjupersonen gör en 

paus och tänker efter, detta görs med tre punkter. Eftersom detta är en abduktivt studie, där både den 

insamlade datan och teorin samspelar med varandra, har vi analyserat det som elevassistenterna 

berättat för oss med hjälp av de tre teoretiska begreppen som bygger KASAM. Detta presenteras med 

hjälp av en analysmatris efter att vi först gått igenom och presenterat varje enskilt tema.   

  

5.1.1 Elevassistent som yrkesroll  
 

Det som framträder genom vår data är att majoriteten av elevassistenterna uppfattar sin yrkesroll som 

oklar. Det råder en slags ovisshet och förvirring om vad de egentligen har för arbetsuppgifter på 

skolan. En av de intervjuade uttrycker det såhär:  

  

”...vad gör en elevassistent egentligen” (intervjuare- vad en elevassistent gör?) aa.....jag vet inte, det 

var bara ett exempel, alla jobbsituationer är ju olika, vi har ju snackat om det rätt mycket, vad gör en 

elevassistent egentligen, ibland vet jag inte riktigt vad jag ska göra...jag ser ju mig som en resurs i 

stora klassen men med extra fokus på mina två elever" (Elevassistent 2)  

Här tolkar vi det som att personen har en stark känsla av oklarhet i sin yrkesroll och inte riktigt vet 

vad som förväntas av hen själv. En av de andra intervjuade berättar att hen själv skrivit en 

handledningsbok till nya elevassistenter på skolan så att de ska veta vilka skyldigheter samt 

rättigheter de har, just för att hen själv upplevde samt upplever en mycket stor oklarhet i sitt yrke. 

Flera av de andra intervjuade vittnar även dem om en oklarhet angående deras befogenhet men även 

yrkesbeteckning, är de barnskötare, elevassistent eller resurs?  

  

Majoriteten av de intervjuade berättade att de ofta hamnat in på denna yrkesbana av en slump, ofta 

efter att de avlagt sin gymnasieexamen och behövde ett jobb. Vissa uttrycker det som att de hamnat 

där ”som på ett bananskal” eller att de började som ett vikariat men att blev betydligt längre. Det 

gemensamma är dock att alla våra intervjuade elevassistenter berättar att de trivs mycket bra med sitt 

arbete och att de känner att de dem gör under dagarna påverkar andra människor i en positiv riktning. 

De får således vara med och förändra.  

  

Ingen av våra intervjuade elevassistenter har en pedagogisk utbildning, några av dem har läst 

eftergymnasiala kurser, dock berättar flera av dem att de har en förhoppning om att en dag fortsätta 

och utbilda sig i detta område. Att elevassistenterna saknar pedagogisk utbildning tar sig i uttryck på 

olika sätt, en av de intervjuade beskriver det såhär:  
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”..men dels att jag inte är utbildad, rädd att göra fel liksom. Att man ställer till det.... jag tänker hela 

tiden på att jag ska göra rätt och så. Det är ingen direkt press från dom jag arbetar med, snarare 

tvärtom, de tycker att det funkar bra liksom”  (Elevassistent 4) 

                                                                                                                     

Personen berättar att avsaknaden av en formell utbildning leder till att hen ständigt funderar på hur 

hen bör agera i olika situationer. Detta menar vi också är ett uttryck för en oklar yrkesroll där man 

inte riktigt vet vad som förväntas av en eller hur man bör agera i olika situationer.  

  

Ett annat framträdande drag hos yrkeskategorin elevassistent är att personen ofta känner ett behov att 

ta sina elever i försvar gentemot andra kollegor i skolan. Elevassistenterna beskriver situationer som 

blir fel hos eleven där den antingen får utbrott eller vägrar delta i aktiviteterna. En av de intervjuade 

beskriver det såhär:  

  
”...för man kan inte göra exakt samma sak med alla barn utan vissa kanske behöver äta frukt mitt 

under lektionen eller gå därifrån eller kanske sätta sig längst bak i klassrummet och bygga plus plus 

fast det är jätteorättvist, för det är de det barnet behöver. Och de har inte alla, både lärare eller fritids 

inte riktigt fattat” (Elevassistent 1)  

Elevassistenterna visar en mycket stor lojalitet mot sina specifika elever och visar på att de genom att 

de känner eleven så pass bra också vet vad som fungerar och kan förstå elevens signaler. De menar på 

att annan personal ofta inte visar samma förståelse för elevernas svårigheter och att det resulterar i ett 

extra lidande för eleven men även för den stora undervisningsgruppen. Att elevassistenterna ömmar 

extra mycket för dessa elever kan ses som en naturlig konsekvens just för att de skapat ett så nära band 

med eleven och ofta jobbat med specifika elever under en lång tid.  

  

Samma elevassistent som uttryckte att vare sig lärare eller fritids “inte riktigt fattat elevens behov” 

påpekar även att elevens svårigheter inte handlar om vare sig dålig uppfostran eller oförskämdhet 

utan att det i grund och botten handlar om ett handikapp som leder till att eleven inte kan trots att den 

skulle vilja. Detta menar vi också är ett uttryck för att ta eleven i försvar gentemot andra elever eller 

personal på skolan.  

  

En annan elevassistent pratar om att utbildning inte automatiskt leder till att man kan hantera barn 

med särskilda behov utan att man måste ha en personlighet som gör det möjligt att skapa ett band och 

nå fram till eleverna. Hen uttrycker det såhär:  

  
”man märker ju att man måste ha en personlig hmm kompetens kanske man kan säga, att det handlar 

ju inte om att vara utbildad eller hur mycket man kan för det handlar faktiskt om att nå fram till 

människor, barn och så. Det kanske inte spelar någon roll vad det står på pappret, man måste kunna 

prata och komma överens med barnen. Och det är inte alla som kan det även om dom är utbildade..” 
(Elevassistent 4) 

Även här kan man tolka ett slags försvar eller ett speciellt ömmande mot eleverna, att det handlar om 

att vara på barnets sida och visa att man kan förstå barnet. Detta menar personen inte är beroende av 

ens utbildning utan något ens persona måste ha.  
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5.1.2 Personlig relation till eleven  
  

Majoriteten av våra informanter vittnar om att bland det viktigaste är att skapa ett personligt band 

med sina elever. Elevassistenterna ger uttryck för att det är genom en stark och personlig kontakt som 

först ett lärande blir möjligt. En av elevassistenterna menar på att man genom att lära känna varandra 

på riktigt också vågar testa lite, både från elevens samt elevassistentens håll. Elevassistenten 

beskriver det som att när man skapat ett band med eleven också vet vilka trix man ska ta till för 

skolan inte ska kännas så tråkig. Hen menar även eleven tack vare en nära kontakt också kan våga 

testa något som känns läskigt. En annan elevassistent pratar om hur en nära och personlig kontakt 

byggs upp successivt men också kan raseras och att det efter det är “kört”:  

  

       ”man måste ju lära känna varje elev…. så pass mycket att man bygger upp en tillit och efter 

tilliten det är ju då dom kanske är med och jobbar liksom annars är det ju kört.. det är svårt, har 

man bränt sina broar en gång då är det svårt att hitta tillbaka till en eleven”  (Elevassistent 5) 

I den studie som Gustafson och Hjörne (2015) gjort i skolan visar även dessa intervjuer ger ett resultat 

som visar vikten av personliga relationer. Där beskriver även intervjupersonerna att de “hänger med 

eleverna”. De menar att det är viktigt att alla känner sig sedda. Detta ser vi även i denna studie. 

Genom att skapa en personlig relation med eleverna menar vi elevassistenten blir en viktig 

nyckelperson för sina elever. Flera av de intervjuade vittnar om att de genom en stark relation till sina 

elever vet vad deras svagheter respektive styrkor är och kan således veta vad eleverna kan behöva 

extra hjälp med. En av elevassistenterna berättar att hen brukar under genomgångar i lektionssalen 

fråga frågor till den ansvariga läraren, frågor som hen vet att sina specifika elever kan ha svårt att 

förstå eller hänga med på. På så sätt blir elevassistenten en viktig nyckelperson för eleverna, 

framförallt för själva inlärningen. Personen beskriver det såhär:  

  
”... de (hens elever) är med på genomgångarna med läraren men om jag vet att det är något som de 

kommer ha svårt med brukar jag räcka upp handen och ställa frågor till läraren för deras skull. För 

att jag känner att jag känner de så bra nu att jag vet vad de behöver hjälp med” (Elevassistent 2) 

Intervjuerna visade även på att elevassistenterna följer med sina elever under flera år i skolan och de 

flesta känner att ansvar mot sina elever, ett ansvar att finnas där för sina elever. Elevassistenterna 

berättar även att både eleverna och personal har ett slags beroende av elevassistenten och det blir ofta 

jobbigt om personen går iväg en stund. Detta är också ett uttryck för att elevassistenten är en 

nyckelperson för sin elev samt för den övriga undervisningen.  

  

Den personliga och nära relationen som elevassistenten skapar med sina elever kan även vara 

avgörande för att elevassistenterna just kan vara en nyckelperson för eleverna. Flera av informanterna 

menar det är när man lärt känna eleverna som man kan ”lirka” och lära sig ”knepen” för att få varje 

elev att lyckas. En av informanterna beskriver det just att man genom att vara en sådan viktig person 

för eleven också kan påverka och gör en skillnad i elevernas liv.  

  

Flera av elevassistenterna talar om den handledning de får av mer erfarna pedagoger på skolan. Hur 

och när handledning ges skiljer sig mycket åt hos de olika skolorna. Gemensamt är dock att 

elevassistenterna ser positivt på den handledning som de fått och menar att de kan ge en trygghet i att 

de hanterar rätt i olika situationer, detta kan alltså ge legitimitet till deras arbete. Med andra ord är 

handledning en viktig del i yrkesrollen som elevassistent.  



26 
 

  

5.1.3 Arbetssätt  
  

Elevassistenterna berättar om olika arbetssätt som de använder sig av gentemot sina elever. Det mest 

framträdande är att syftet med dessa olika arbetssätt är för att eleverna ska känna en större 

självständighet både nu och senare i livet. Ett att ledorden som förekommer hos alla vi intervjuat är 

att använda sig av struktur. Det kan handla om att veta vad som komma skall och att eleverna vet 

vilka förväntningar som ligger på en som elev. Att ha diagnosen autism innebär hos vissa att det kan 

vara svårt med att planera sin egen dag. Såhär beskriver två assistenter hur en schemastruktur kan se 

ut:  

  

“ Ja det var blandat.. men det var mest foton. mest foton…(mm)…alltså på vi fick ju lite olika, det 

var lite olika bilder som funkade (mm)…men på barnet som var autistisk så hade vi foton,  det var 

en tallrik med mat, det var.. en bok typ.. a men så… det var bara foton… men på det andra barnet 

var det blandat… då stod det lunch, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod..vissa saker stod om det 

var typ… lunch stod med text… sen var det någon till och sen var det bilder..(jaa)…” (Elevassistent 

6) 

“Lätta bilder,  är det matte så kan det vara en bild på ett tal ett plus fyra till exempel, liksom,(mm) 

engelska så kan det vara en bild på engelska flaggan, svenska svensk flagga (jaa) bara lätta bilder, 

rast kan ju vara nån gubbe som hoppar hopprep eller lunch är bild på tallrik, det är så här lätta (ja 

okej), det har vi mest haft med dem små barnen när jag jobbade där. (ja) där jobbade jag en kort 

period bara.” (Elevassistent 5) 

“Timstock, det är som ett timglas fast digitalt, på våran som vi har kan man välja på 5, 10, 15 eller 

20 minuter. Som då lyser upp med lampor, en lampa för varje minut och som räknar ner och sen 

piper och signalerar att tiden är slut” (Elevassistent7) 

Bilder tycks vara ett sätt för elevassistenterna att kunna förmedla och stödja eleverna i att känna en 

struktur och tydlighet. Även scheman som endast består av bilder förekom som ett exempel, där 

bilderna också är individuella och anpassade att passa just den individ som schemat är avsett för. 

Några av elevassistenterna hade gemensamma scheman för alla sina elever. Att förtydliga tiden 

genom olika typer av tidshjälpmedel framkom också som något som assistenterna upplevde som 

positivt. Att ritprata upplevde en av assistenterna vara effektivt med den elev hen arbetade med, detta 

gjorde också att hen kunde hjälpa eleven att se orsakssamband. Att använda sig av IT-hjälpmedel för 

att eleverna ska bli mer självständiga användes också. En av assistenterna berättar om en app för ipad 

som gör att man låser ipaden inuti en app. Det går enbart med kodlås att ta sig ut appen, koden har 

bara elevassistenten. Detta stöttar eleven i att hålla fokus, då det annars skulle vara lätt att klicka runt 

i ipaden.    

  

Ett annat arbetssätt som vi menar att elevassistenterna arbetar med är kravanpassning. Med det menas 

med att elevassistenterna anpassar undervisningen efter elevernas dagsform. En av elevassistenterna 

beskriver att exempelvis taxiresor kan vara jobbiga för eleverna och att det kan kräva att man istället 

får anpassa dagen ut efter hur morgonens taxiresa varit. En annan berättar att de använder sig av en 

tanke om att en aktivitet som inte ger energi ska efterföljas av en som gör det. Dessa används då 

genomtänkt för att inte flera aktiviteter som tar energi ska komma efter varandra. Även scheman som 

används i stycket ovan kan ses som något som ger eleverna en överblick så de slipper en känsla av 

ovisshet och att något oförutsett ska hända.  

  
“Alltså i den skolan så hade vi någonting som kallades för lagun  (mm)...eh alltså det är som ett, eh 

som ett litet rum där man kan gå och sätta sig ...och vara ostörd liksom så… som ett litet (mm).. Ja 

men ja… där det alltid fann en personal som (Ja) kunde hjälpa sådär … och där brukade dem ofta 
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sitta…(ja)…så..(mm)…men det var väl inget speciellt hjälpmedel alltså så, på så sätt…(nej)… nej 

det var väl bara mer att de fick liksom..eh..ja, gå undan och...(ja)…arbeta själva liksom (ja precis) 

för att kunna koncentrera sig så…” (Elevassistent 6) 

“Att hitta balans mellan att hålla rutinerna för att han behöver dem, men samtidigt vara lyhörd över 

hur det ser ut varje dag. Energinivån kan variera så väldigt [...] vad för lärare och vad för lektion 

kommer efter den här rasten som var intensiv, kommer han att kunna ta till sig lektionen eller är det 

ingen idé att vi går in. Så det inte blir ett misslyckande. Så det blir ofta att jag får anpassa om vi 

börjar i klassrummet alls eller om vi anpassar och då har högläsning en liten stund för att varva ner 

eller någon slags paus.” (Elevassistent 7)  

 

Vid flera intervjuer framkommer pecs som ett hjälpmedel. Det är ett bildsystem som går ut på att en 

person kan ge elevassistenten en bild och därigenom få det som bilden visar, detta tolkar vi som att 

eleven får känna sig delaktig och att kraven därigenom blir lättare att hantera. Ett annat utmärkande 

drag är att elevassistenterna låter eleverna ta pauser, de är med andra ord flexibla med tider. 

Majoriteten av elevassistenterna trycker på vikten för att deras elever ibland behöver fem minuter 

extra innan en lektion för att varva ned eller komma igång och att detta måste accepteras av andra 

elever samt personal.  

  

Ett av de tydligaste arbetssätten att skapa meningsfullhet i lärandet var genom att använda sig av 

yttre motivationsfaktorer. Elevassistenterna beskriver det som att eleven får något i utbyte mot att 

genomföra sina skoluppgifter. Detta leder senare till en form av belöning. Så här kan det se ut:  

“Vissa elever har, belöningssystem som vi kallar det att ehhh att till exempel om man tar deras 

skolschema (mm)…så efter varje lektion så prickar man av då antingen med en grön penna om dem 

varit där och jobbat  eller en röd penna om dem struntade i det eller inte deltog. (mm). då kan man ju 

säga att fyller du hela eller en viss procent med grön, helst alla då, då får du någon sorts belöning, 

vad den eller vad nu den individen gillar att göra om den gillar att ehhh ah fika, då kan man ju 

liksom a men då åker vi och fikar  nästa vecka  (ah ok) sådana belöningssystem kan man jobba 

med…(mm)...” (Elevassistent 5) 

“Alltså det är ju mer saker som man vet funkar, ett viss förhållande dom gillar och då får man locka 

med det. Eller att vissa behöver val, antingen får du göra det här eller det här, att dom också känner 

att dom är med och väljer, för det funkar inte ibland att bah nu ska du göra detta, då blir dom arga, 

och då funkar inget.” (Elevassistent 4) 

 

Även inom denna kategori kan delaktigheten inom pecs fungera som en motivationshöjare. Även en 

assistent beskriver att de ibland ändrar ämne inom det som de på lektionen ska skriva/ läsa om för att 

eleven på så vis ska finna det roligare och mer motiverande att utföra.  

5.2 Analys  
 

För att visa på relationen mellan våra skapade teman och KASAM-teorins byggstenar presenteras 

nedan en analysmatris. Syftet med detta är att visa på hur vi använt oss av både empiri och teori i 

denna studie, alltså hur vi tillämpat ett abduktivt förhållningssätt under hela studiens gång. Efter 

analysmatrisen förs en analys för hur vi tolkat vår data och hur vi menar att man kan förstå det som 

elevassistenterna berättat med hjälp av KASAM-teorin, samt hur man kan förstå KASAM-teorin 

genom vår empiri. Således är samspelet mellan empiri och teori av stor vikt.  
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5.2.1 Analysmatris  

  Yrkesroll  Personlig relation  Arbetssätt  

Begriplighet  Oklar yrkesbeskrivning- 

påverkar både elev och 

elevassistent  

Lär sig elevernas styrkor 

& svagheter. Tar eleverna 

i försvar mot andra  

Struktur och 

scheman  

Hanterbarhet  Handledning av andra 

yrkeskategorier  
Lär sig förstå eleverna- 

kravanpassning blir möjlig  

Scheman  

Meningsfullhet  Känslan av att kunna nå 

fram till eleverna  
Nära och personlig 

kontakt, vet vilka ”punkter” 

man ska trycka på  

Belöningssystem  

  

  

5.2.2 Begriplighet  

Att skapa begriplighet handlar om att personen i fråga känner att det som händer runt en är 

strukturerat och förståeligt. Framtiden kan således antas vara antingen förutsägbar eller ordnas eller 

förklaras på ett sätt så att personen kan förstå (Antonovsky 2005). Detta menar vi i allra högsta grad 

främjas och skapas utifrån det som elevassistenterna berättat. Dels med hjälpmedel såsom bilder och 

individuella scheman. Genom bilderna får eleverna en chans att skapa sig en begriplighet över dagen 

och vad som komma skall. Elevassistenterna berättade även om olika sociala berättelser de tar vid för 

att förklara på ett sätt så eleverna ska förstå, detta menar vi också är ett uttryck för att skapa 

begriplighet.    

Vi menar även att begripligheten blir lidande av den ovisshet och oklarhet som finns angående själva 

yrket elevassistent. Genom att inte veta vad som förväntas av en blir också begripligheten för sitt 

arbete mindre. Detta menar vi både påverkar elever samt elevassistenterna själva.  

  

5.2.3 Hanterbarhet  

Hanterbarhet är när en person uppfattar att hen har de resurser som krävs för att klara en uppgift 

(Antonovsky 2005). Vi tolkar det som om att önskan om att eleverna ska bli så självständiga som 

möjligt är ett sätt att stödja och forma en hanterbarhet hos eleverna. Hanterbarhet menar vi också 

uppstår via kravanpassning, genom att elevassistenterna känner sina specifika elever berättar de att de 

kan “forma” undervisningen efter elevens dagsform, således kan en känsla av hanterbarhet uppstå hos 

eleven. Att använda sig av individuella scheman menar vi också är ett sätt som elevassistenterna gör 

för att skapa hanterbarhet.   

  

Hanterbarhet är även intressant att analysera utifrån elevassistenten själv. Flera av elevassistenterna 

berättar om att ingen dag är den andra lik och att man ständigt måste hitta på nya sätt att lösa 

utmaningar eller konflikter. En del berättar att de får kontinuerlig handledning av både 

skolpsykologer och specialpedagoger, några av elevassistenterna berättar dock om att handledning 

aldrig funnits till hands och att det skapat en förvirring av yrket och personens roll i klassrummet. 
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Handledning menar vi kan vara ett sätt för att skapa en hanterbarhet hos elevassistenten själv, dels för 

att kunna få sätta ord på vad hen jobbar med men också få stöttning av mer erfarna personer.  

  

  

5.2.4 Meningsfullhet  

Meningsfullhet är KASAM:s motivationskomponent enligt Antonovsky (2005). Meningsfullhet i livet 

skapas av att personen känner att de utmaningar man möter och står inför känns värda att engagera 

sig i (ibid) Här menar vi att elevassistenten har en stor roll. Vår insamlade data pekar tydligt på att det 

handlar om att skapa ett personligt band med eleven och att man från det kan “lirka” och få eleven att 

utveckla. Många av elevassistenterna pratade just om ordet motivation, vilket vi tolkar som ett sätt att 

skapa meningsfullhet hos eleven. Det kan handla om direkta belöningar såsom att få godis då man 

gjort rätt eller att få sitta med ipad/dator en stund efter att man gjort färdigt en uppgift. Vi tolkar det 

som att elevassistenterna fyller en funktion att skapa meningsfullhet i det som de eleverna inte själva 

finner någon mening i.  

  

  

5.2.5 Sammanfattning  

 

Elevassistenterna beskriver sitt arbete som komplext med en oklar yrkesroll. De beskriver att de har 

ett stort engagemang för eleverna som de arbetar med och hur de i flera situationer behöver försvara 

eleverna inför sina kollegor. Att elevassistenten har en viktig roll för eleven med neuropsykiatrisk 

diagnos lyfter flera av assistenterna. De lyfter även vikten av att kunna läsa av barnet och vikten av 

att ha en bra relation. Arbetet elevassistenterna gör i form av strukturering av scheman, 

bildförstärkning, visuella hjälpmedel kan vi förstå med hjälp av KASAM-teorins ena del begriplighet. 

Att elevassistenten skapar en begriplighet genom att tydliggöra delar av undervisningen för eleven. 

Att arbeta med avläsning och kravanpassning för eleverna ger dem ett sätt att hantera de krav som 

ställs på dem. Detta förstår vi med hjälp av den andra byggstenen i KASAM som är hanterbarhet. Att 

assistenterna också använder sig av olika former av belöning som motivation kan vi förstå med den 

tredje och sista byggstenen meningsfullhet.     
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6.  Diskussion  

  

Studiens syfte och frågeställning är följande: Syftet med denna studie är att belysa hur 

yrkesverksamma elevassistenter uppfattar sitt arbete med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Studien ämnar således bidra med mer kunskap om hur elevassistenter ser och 

beskriver på sin yrkesroll och det arbete som de utför. Syftet är även att, utifrån det som 

elevassistenterna berättar, försöka förstå hur elevassistent stödjer eleverna att känna en känsla av 

sammanhang under sin skolgång. Frågeställningar är följande:  

Hur beskriver elevassistenten sitt arbetssätt för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?  

Hur uppfattar elevassistenten sin yrkesroll i relation till elever och kollegor?  

Hur kan man förstå elevassistentens beskrivning av sitt arbete utifrån Antonovskys teori om känsla av 

sammanhang?  

6.1 Resultatdiskussion 

  
Det är intressant, utifrån två aspekter, att flera av assistenterna lyfter hur viktigt det är med en 

personlig relation till eleverna. Det ena är att elevassistenterna ofta arbetar på halvårskontrakt och 

därmed kan ryckas ifrån eleverna mycket plötsligt. Den andra delen är att allting blir väldigt 

personbundet, vår erfarenhet är att man vill ifrån det personbundna eftersom ny personal kan komma 

och gå under elevens tid i skolan. Våra informanter vittnar om att de själva som personer blir väldigt 

viktiga för sina specifika elever istället för att tryggheten ligger i aktiviteter eller rutiner som finns i 

skolan. Att arbeta på halvårsbasis blir inte så mycket till kontinuitet och kan innebära att eleverna får 

byta assistent flera gånger under sin skolgång. Det innebär också att det blir lättare att byta ut 

assistenten om det skulle visa sig att relationen inte blir gynnsam.  

  

Vi menar också på det råder någon typ av diskrepans mellan den självständighet som majoriteten av 

elevassistenterna sägs jobba för samt den personliga kontakt de anser vara av stor vikt. Detta blir 

extra tydligt när en av elevassistenterna berättar att hen ska sluta och att det blivit mycket oroligt i 

gruppen efter det. Genom att elevassistenten kommer så pass nära sina specifika elever följer det sig 

naturligt att en personlig och nära kontakt skapas men att samtidigt då jobba för en ökad 

självständighet hos eleven och att den ska klara sig på egen hand blir motsägelsefullt. De berättelser 

vi fått berättat för oss har beskrivit situationer där eleverna är starkt beroende av sin elevassistent och 

att det oftast är elevassistenterna som “förstår” elevens behov bäst. Vår erfarenhet av arbete med 

personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är att om pedagogiken brister så ersätter vi 

det med en mänsklig kontakt, med andra ord, om man inte vet hur man kan arbeta pedagogiskt med 

ett visst beteende så väljer jag att kompensera upp det med mig själv som person istället. Till 

exempel: Kalle kommer inte i tid till lektionen efter lunchrasten eftersom han ej kan klockan. Detta 

skulle kunna arbetas med tillsammans med någon av de visuella tidshjälpmedel som finns, men 

istället väljer Kalles assistent att alltid hämta honom från rasten. Nu har Kalles assistent vägt upp för 

pedagogiken och på samma gång gjort sig själv behövd i rutinen. Detta gör att Kalle blir mindre 

självständig och det kräver att Kalle en dag om han får en ny assistent måste börja om och göra en ny 

rutin med hen.  
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Studien har även bekräftat vår syn på att elevassistentyrket är oklart och saknar en beskrivning. Att de 

personer som jobbar som elevassistent inte vet vad som förväntas av dem menar vi är ett problem både 

för eleven men även hos elevassistenten själv. Elevassistenten är som vi ovan presenterat en viktig 

nyckelperson och har en mycket stor inverkan hos eleverna vilket borde innebära att handledning samt 

stöd borde vara en naturlig del av yrket.  En av intervjupersonerna beskriver också att yrket är oklart 

för andra professioner som befinner sig på skolan, elevassistenterna upplever således att ingen vet vad 

som förväntas av dem själva. Vi tänker att detta bidrar till en förvirring både för elevassistenten och 

eleverna, en förvirring över vad personen egentligen ska göra under sin yrkestid.  

  

6.2 Hur relaterar resultaten till den tidigare 

forskningen? 
 

Vår studies teori samt tidigare forskning består till störst del av KASAM-teorin, därför följer nu en 

diskussion över hur vi anser att man kan förstå KASAM-teorin utifrån det material vi samtal in.  

 

KASAM:s byggstenar begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet menar vi syns tydligt i de sätt 

som elevassistenterna beskriver sitt arbete med eleverna. Nästan alla elevassistenter berättar att de 

använder visuella hjälpmedel för att skapa en trygghet hos eleven, framförallt då scheman som gör att 

eleven känner en begriplighet och blir förberedda för vad som komma skall. Dessa scheman bestod 

ofta av bilder som kunde vara allt från foton till lättare svartvita bilder. En av informanterna säger 

också att de väljer att alla dagar ser exakt lika ut för att eleverna varje dag ska veta precis vad som 

skall hända. Det skapar nog trygghet, men kanske gör det att dessa elever blir väldigt oflexibla. Vår 

erfarenhet säger att om vi knyter en rutin kring varje schemabild så kan vi allt eftersom sätta 

schemabilderna i vilken ordning vi vill.  Detta menar vi även ger en möjlighet till delaktighet och 

påverkan längre fram då eleven skulle kunna välja mellan två olika bilder och därmed påverka sin 

dag.  

  

Elevassistenterna talar om vikten av förberedelse för sina elever och vikten av att vänta ut så allt får ta 

sin tid i alla moment. Det menar vi i sin tur blir en form av kravanpassning. Kravanpassning är ett 

vanligt förekommande sätt att hantera elevernas funktionsnedsättning ser vi i resultatet, det kan 

handla om att elever behöver gå undan och vila stundvis eller att elever behöver ha sin dag 

strukturerad efter hur energikrävande aktiviteterna är. Alltså en tanke bakom att en kravfylld aktivitet 

skall följas av med aktivitet som ger energi. Vi tolkar detta som att elevassistenterna kravanpassar 

pedagogiken efter elevens förutsättningar. De skapas således någon slags hanterbarhet. Vad som kan 

vara kravfyllt skilde sig ganska mycket åt hos elevassistenterna, en menade att gå ut på rast, som är 

tänkt som en aktivitet som ska ge energi, kan vara mycket ansträngande för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar efter det då saknas en struktur. Vi menar att detta är ett 

uttryck för att elevassistenterna jobbar med individuell kravanpassning.  

  

Meningsfullhet är en nyckelfaktor i KASAM och krävs för att en aktivitet ska bli hållbar för dessa 

elever. Flera av assistenterna berättar att dem i flera moment i skolan använder sig av yttre 

motivation. Vi tänker att det kanske krävs för att dessa elever ska känna motivation i skolan. Kanske 

är det svårt att förstå att en sak som man ska lära sig idag i skolan är nödvändig att kunna om 10 år. 

Vi kunde se att flera av elevassistenterna skapar meningsfullhet genom att ha ett belöningssystem för 

sina elever. Det kunde till exempel vara att eleven fick en stjärna vid väl utfört arbete eller fick göra 

en aktivitet de tyckte om efter att de slutfört något jobbigt. Att meningsfullhet skapas genom belöning 

kan vara ett effektivt sätt att få eleven att göra det man vill göra, vi kan dock ställa oss frågande till 
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om belöningen skulle utebli och vad som då händer med eleven? Skulle det innebära en känsla av 

misslyckande och är meningsfullheten bunden till de belöningar eleverna får?  

  

Att flera av våra informanter tyckte att en av yrkets största utmaningar var att “få med sig kollegor på 

samma tåg” förvånande oss. En av informanterna efterlyser en större kunskap om vad 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära hos elever hos andra kollegor. Vi menar att 

detta kan vara en av orsakerna till att elevassistenten ofta tar eleven i försvar mot både andra elever 

men också mot lärare. Vi tänker också att det krävs mycket mod hos någon som jobbar som 

elevassistent att säga emot och försöka förklara hos andra varför eleven gör som den gör.  

Den tidigare forskningen vi presenterade poängterade även att forskningen samt kunskapen om 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ständigt går framåt (Balldin & Hedevåg, 2013), därför är 

det av stor vikt att skolan försätter sig med den nyaste kunskapen om detta område. Alla 

yrkeskategorier i skolan måste skaffa den nyaste kunskapen, detta för att kunna bemöta dessa elever 

på så bra vis som möjligt. Det skulle skapa en förståelse för dessa elever och varför vissa situationer 

kan uppstå. Detta menar vi även kan vara en bakomliggande orsak till varför elevassistenterna 

behöver försvara eleverna gentemot andra yrkeskategorier på skolan. Som vi även presenterade i 

analysdelen så förklarade en av elevassistenterna att det inte rör sig om attitydproblem eller 

uppfostringsproblem hos barnen utan att det handlar om funktionsnedsättningar. Vi menar att vår 

studie visat att en fortsatt utbildning av skolpersonal, framförallt gällande neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, behövs i skolans värld för att bättre förstå varje barns unika behov av stöd. 

Det är även intressant att diskutera betydelsen av en diagnos utifrån både vårt insamlade material 

samt den tidigare forskningen. Som vi presenterat ovan visade den tidigare forskningen att om elever 

ska ha rätt till stödjande pedagogik är en diagnos ett måste (Isaksson, 2009). Elevassistenterna i vår 

studie hade tillexempel aldrig fått sitt jobb om det inte var för att eleverna hade fått eller var under 

utredning för en diagnos. Den tidigare forskningen visade också på rädslan som finns hos framförallt 

föräldrar att deras barns diagnos ska ”stämpla” barnen och finnas kvar som en social markör resten av 

livet (Hjörne, 2012). Eftersom vi inte haft något föräldraperspektiv i vår studie är det svårt att 

diskutera om vi kan jämföra våra resultat med det, det vi däremot anser intressant ur den synvinkeln 

är att det kan ligga till grund för den självständigheten som alla våra elevassistenter säger sig jobba 

för. Att eleverna inte ska bli alltför påverkade av sin diagnos utan kunna fungera ”bra” i samhället 

menar vi är ett uttryck för att man inte vill att diagnosen ska få påverka och bestämma så mycket av 

hur personens liv kommer att bli.  

6.3 Metoddiskussion  
 

För att få tillgång till data som kunde besvara studiens forskningsfrågor valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Vi hade i början av studien en diskussion om vi skulle komplettera 

intervjuerna med observation men kom fram till att det fanns många etiska svårigheter med den typen 

av metod. Dels för att elevassistenterna inte skulle känna sig ifrågasatte i sitt yrke men även att 

eleverna vi intresserade oss för har neuropsykiatriska diagnoser, och att helt främmande människor 

skulle komma in klassrummet och observera skulle kunna påverka dem starkt. Sedan hade vi en 

dialog kring vad det egentligen är som vi vill säga något om, vill vi åt det faktiska arbete som dessa 
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elevassistenter utgör? Vill vi åt hur dessa elever fick en känsla av sammanhang? Eller ville vi åt hur 

elevassistenten såg på sitt arbete med dessa elever?  

  

Vi kom fram till att det var elevassistentens uppfattning som vi ville åt i denna studie. För att få fram 

uppfattningen så kändes semistrukturerade intervjuer som vårt enda val. Observationer hade istället 

gett oss hur assistenterna faktiskt arbetade med eleverna. En strukturerad intervju skulle kunna gett 

oss svar som var användbara, men vi anser att de mest intressanta svaren ofta kom efter vår 

följdfråga. Hade vi använt strukturerad intervju skulle vi ha behövt haft mer direkta frågor för att få 

fram det vi behövde till studien, samt att vi intervjuade många unga personer och det skulle kunna ha 

gjort dem obekväma. Lite som att utsättas för ett förhör över metoder och arbetssätt. Det var inte dit 

vi ville komma. Vi ville ha reflekterande svar där vi fick en möjlighet att förstå deras inre tankar 

kring sitt arbete. Vi fick erfara att det är så mycket mer med att intervjua någon än att ställa frågor. 

Att inte ställa för riktade frågor var svårt, speciellt när informanten bad oss att förtydliga frågan. 

Angående urval hade det kunnats göra på många sätt. Som vi tidigare beskrivit så hade vi först en 

tanke om att kontakta fyra stycken skolor. Två stycken där eleverna var inkluderade i vanlig klass och 

två specialskolor. Nu gick inte det vägen och vi fick inte svar från skolorna så det resulterade i att vi 

fick göra ett bekvämlighetsurval. Dock innehåller även detta urval assistenter från de båda 

skolsorterna, men då av en slump. I efterhand har vi funderat över om vi skulle ha tagit telefonkontakt 

innan till skolorna. Detta för att direkt få veta om det var någon ide att skicka ut information. Att vi 

skickade mail med sista svarsdatum fick inte det resultat vi hade hoppats på och ingen av skolorna 

svarade. Sedan när vi diskuterade huruvida elevassistenterna skulle komma från olika skoltyper så 

blev det ändå irrelevant för oss, vi hade aldrig någon avsikt att jämföra de olika skoltyperna åt och 

därför var det inte av värde att just ha olika skolformer.  

  

Från början hade vi en tanke att studien enbart skulle rikta sig mot elevassistenter som jobbade med 

elever med enbart ADHD, efter pilotstudien förstod vi dock att detta ej var genomförbart då det 

knappt finns några elevassistenter som enbart jobbar med elever med ADHD. Detta fick oss att byta 

till elevassistenter som jobbar med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

KASAM teorin har varit delvis styrande för vår intervjuguide, som vi redogjort har studien varit 

abduktiv, vi hade pendlat både mellan teori och empiri. Detta har både varit en styrka och svaghet, 

styrkan ligger i en viss frihet att skapa egna teman men samtidigt ha en teoretisk förankring. Eftersom 

de vetenskapliga artiklarna som vi fann visade på hur viktig känslan för sammanhang är för 

framförallt elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ansåg vi att vi genom att försöka 

analysera det som elevassistenterna säger också kunde bidra med ett nytt sätt att se och använda 

teorin på. Dock är slutsatserna vi dragit subjektivt skapade av oss och vi har försökt att tolka 

KASAM:s byggstenar utifrån det som elevassistenterna berättat. Men genom att använda oss av en 

abduktiv tematisk analys där vi också skapat egna övergripande teman menar vi att vi tagit hänsyn till 

allt elevassistenterna berättat och låtit empirin tala för sig själv. Att använda sig av en analysmetod 

som den tematiska analysen menar vi har varit mycket effektivt och på ett bra och metodiskt sätt 

bidragit till att vi fått “syn” på sådant som vi annars kanske inte hade lagt märke till med en annan 

mer “styrd” analysmetod. 

6.3.1 Delat författarskap 

 

Vi är två författare till denna studie vilket bidrog till att det krävdes en hel del planering. Inför 

pilotstudien till denna uppsats kände vi inte varandra särkilt väl och valde därför att mer strukturerat 

dela upp arbetet. Allteftersom tiden gick lärde vi känna varandra mer och vi kom att träffas ofta för 
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att diskutera vår uppsats. Under dessa möten diskuterade vi de aktuella stycken som skulle skrivas 

och vad vi tänkte om dessa. Sedan delade vi upp vad var och en av oss skulle börja skriva. Vi har 

sedan skrivit växelvis under alla rubriker vilket har varit givande. Detta har även resulterat i att vi 

båda känner sig delaktiga i alla delar av uppsatsen. Vi gjorde intervjuer var för sig men med en 

gemensam intervjuguide. De transkriberingar som gjordes delade vi med varandra och tematiseringen 

blev således enklare då vi båda var väl insatta i alla intervjuer som gjordes.  

6.4 Slutsats 
 

Vår slutsats blir att elevassistenterna ser personlig relation till eleven som viktigt och nästan 

nödvändigt för arbetet. Vi fick även bekräftat att det råder en stor ovisshet i vad det innebär att arbete 

som elevassistent, dels hos elevassistent själv men även hos andra yrkeskategorier i skolan. Vi menar 

också att vi sett uttryck för att elevassistenterna jobbar för alla tre delar i KASAM teorin och att 

känsla av sammanhang är väsentligt i arbetet med elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Vi har tolkat och gett exempel på hur elevassistenterna både jobbar för 

begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet.  

  

En viktig slutsats menar vi är att arbetet som elevassistent skiljer sig mycket åt från skola till skola, 

vissa skolor erbjuder kontinuerlig handledning till sina elevassistenter medan det inte finns att tillgå i 

andra skolor. Att det råder en skillnad i arbetet kan ha sin förklaring i att det saknas en tydlig 

arbetsbeskrivning och att elevassistenterna oftast inte har likvärdiga utbildningar.  

6.4.1 Förslag till fortsatt forskning  

 

Det skulle vara intressant att vrida på studien och faktiskt observera assistenterna i sitt arbete, alltså 

att göra observationer i själva klassrummet. Detta för att se hur de faktiskt kan tänkas jobba för att 

skapa en känsla av sammanhang för eleverna. Samt om det som elevassistenterna berättar stämmer 

överens med det arbete de gör. En annan typ av studie skulle också vara att studera hur elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning själva uppfattar sin känsla av sammanhang, då skulle studien 

gå ut på att studera hur de själva och med hjälp av skolpersonal skapar hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet i sitt liv. Man skulle också kunna tänka sig att göra en longitudinell studie där man 

följer ett antal elever och mäter deras upplevde känsla av sammanhang för att hur de utvecklas under 

livet, den tidigare forskningen som vi presenterade visade ju på att elever med diagnos som kände en 

hög känsla sammanhang ofta utvecklades och mådde bättre än de som inte kände en känsla av 

sammanhang.    

  

Under studiens gång har vi reflekterat mycket över vems känsla av sammanhang det är vi undersöker 

och det är ju faktiskt vi som tolkar hur man kan förstå att elevassistenterna jobbar och främjar en 

känsla av sammanhang hos sina studenter. En intressant ingångsvinkel hade varit att undersöka och 

belysa elevassistenterna egna upplevda känsla av sammanhang just med tanke på den oklarhet och 

ovisshet som tycks finnas i deras yrkesroll.    
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Bilagor:  
  

Bilaga 1  

  

Informationsbrev:  

En studie om elevassistentens arbete med elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vi söker dig, som arbetar som elevassistent/resurs och ger stöd till elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Vi vill lyfta fram hur elevassistenten uppfattar sitt arbete och sin 

yrkesroll, vilket vi menar att det finns för lite kunskap om.  

  

Josephine Gunnarson och Lisa Ageman heter vi som utför studien och vi är studenter vid Stockholms 

universitet och skriver vår kandidatuppsats i pedagogik. Vi behöver nu göra intervjuer inför vår 

uppsats och önskar därmed träffa två elevassistenter/resurser på er skola för en intervju.  

  

Vi kommer att spela in intervjun och sedan transkribera den till skrift. När det är klart så raderar vi 

inspelningen. Den insamlade informationen kommer endast att användas i forskningssyfte och en 

uppsats kommer att skrivas utifrån intervjumaterialet. I uppsatsen kommer all information att 

anonymiseras. Du som elevassistent/resurs avgör själv om du vill delta i studien och du har möjlighet 

att avbryta din medverkan när du vill. Du har även rätt att ta del av den färdigställda uppsatsen.  

  

Vi hoppas att ni vill vara med.  

Josephine Gunnarsson  

Mobil: XXX  

Mail: XXX@hotmail.com  

Lisa Ageman  

Mobil: XXX  

Mail: XXX@hotmail.com 

Handledare för uppsats:  

Marianne Teräs  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:XXX@hotmail.com
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

  

Specifika frågor  

Berätta om ditt yrke- hur kommer det sig att du arbetar som elevassistent? Antal år 

Hur länge, utbildning?  

Arbetar ni med någon särskild metod/förhållningssätt? 

Har ni några specifika hjälpmedel för elever med NPF  

vilka utmaningar stöter du på i ditt arbete med elever med NPF  

  

Meningsfullhet:  

  

hur motiverar de eleverna?   

Hur se en mening med det hela – ge exempel  

  

Hanterbarhet  

  

interaktion 

anpassar dom?  

stressiga situationer - ge exempel på en stressig situation och hur du/ni löste det 

aktiviteter som ger energi – hur gör dom?  

  

Begriplighet  

  

hur jobbar de med att skapa tydliggöra för elever med adhd - scheman, specifika hjälpmedel? 

Timstock? Kommunikationen?  

Hur gör man så eleven förstår  
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