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Sammanfattning 

Syftet med studien är att beskriva lärares och assistenters erfarenheter av samarbete mellan 

professionerna i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd. Det är en intervjustudie. Urvalet för 

studien består av fyra lärare och fem assistenter. De representerar grundskolans låg-, hög- eller 

mellanstadium. Studiens resultat visar att både lärare och assistenter anser att samarbete mellan 

professionerna är en förutsättning för arbetet med eleverna. Samarbetet ska leda till samsyn, 

förberedelse och förebyggande insatser. Lärarna beskriver främst att samarbetet gagnar eleven på 

lektionerna och i skolarbetet, medan flera assistenter även lyfter fram samarbetet som viktigt i arbetet 

med att bygga relationer samt elevernas sociala utveckling. Det framkommer också att samarbete 

handlar om att dela ansvar och elevsyn. Elevsyn anses viktigt för arbetet och bör präglas av lyhördhet, 

gemensamt förhållningssätt, rätt attityd och prestigelöshet.  

Skolan kan också ses som en hierarkisk organisation där alla parter har en avgränsad och 

väldefinierad uppgift. I organisationen riskerar assistenten hamna längst ner i hierarkin, då det i 

tjänsten finns risk för otydlighet. Otydligheten är ett resultat av en avsaknad av arbetsbeskrivning, 

otydliga arbetsuppgifter, otydlig ledning och av att arbetet sker under visstidsanställningar. Utöver det 

är kraven på utbildningsnivå otydligt ställda. Undantagsvis finns såväl arbetsbeskrivning, en tydlig 

kravbild på utbildningsnivå och en trygghet i anställningen i form av fast anställning.  
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Förord 
 

Förhoppningen är att denna studie ska bidra till den allmänna kunskapsutvecklingen vad gäller 

samarbete mellan lärare och assistenter i syfte att stödja de elever som bäst behöver det. 

Vi vill framföra ett gemensamt tack till vår handledare Anita Söderlund, lärarna, assistenterna, de 

kommunala biblioteken och våra respektive familjer. 
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Inledning 

I läroplanen för den svenska skolan står det att läsa att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, ge särskilt stöd till elever som har svårigheter och samverka med andra lärare i arbetet för att nå 

utbildningsmålen (Skolverket, 2011). Enligt Ainscow (2000) präglas en effektiv praktik av ett 

gemensamt åtagande som försäkrar att alla vuxna förstår de övergripande målen och deras egna roller. 

Inom ramen för skolans undervisning finns numer även allt fler andra vuxna än lärare. Allt sedan 

1990-talet har antalet assistenter inom skolan i bland annat USA, England, Australien, Finland och 

Sverige ökat kraftigt (Gadler, 2011; Giangreco, 2013; Roffey-Barentsen & Watt, 2014; Shaddock et 

al, 2007; Takala, 2007). Bara i England står assistenter i dagsläget för en 1/3 av den totala 

arbetsstyrkan inom skolan (Roffey-Barentsen & Watt, 2014). Som svar på frågan till varför det har 

blivit en sådan markant ökning ges som exempel statliga myndigheters försök att öka grundläggande 

läs- och skrivkunskaper, att minska lärares arbetsbörda och för att möjliggöra inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd inom ramen för ordinarie skolformer (Muijs & Reynolds, 2003; Roffey-

Barentsen & Watt, 2014; Rubie-Davies, Blatchford, Koutsoubou, Paul & Webster, 2010). Giangreco 

och Doyle (2007) menar dock att de mer troliga orsakerna till den ökade tilliten till assistenter snarare 

är belastningen på skolsystemet i form av en tilltagande lärarbrist, allt större klasser och ett ökat behov 

av specialpedagogiskt stöd till elever. 

Om stödet till elever i behov av särskilt stöd i allt högre utsträckning blir tillsättandet av en assistent, 

riskerar en problematisk situation att uppstå. Nämligen att specifika elever får delar av sin utbildning 

genom assistenter. Det för med sig paradoxen att de minst utbildade ska ta hand om de pedagogiskt 

mest krävande eleverna (Blatchford et al, 2007; Giangreco, 2013; Roffey-Barentsen & Watt, 2014). 

Läroplanens mål om att utbildningen inom skolan ska vara likvärdig (Skolverket, 2011) riskerar att gå 

om intet om assistenters stödjande funktion ersätts med en utbildande. Assistenter uppfattas dock även 

som en viktig och värdefull resurs. Som en primär mekanism och framgångsfaktor i främjandet av 

inkluderande undervisning och av allt mer vikt i inkluderande klassrum (Ainscow, 2000; Giangreco, 

2013; Mackenzie, 2011; Rose, 2000; Takala, 2007). Detta motsatsförhållande står som kuliss för 

denna studie. Målsättningen är inte att diskutera assistenters vara eller icke vara i den svenska 

grundskolan. Intresset riktas mot hur skolor inkluderar assistenter i det gemensamma arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs för en definition av begreppet assistent följt av rubrikerna Ett historiskt 

perspektiv, Assistentens arbetssituation, Inkludering och Exkludering samt Samarbete. Dessa rubriker 

har valts för att presentera hur assistenters roll förändrats över tid, hur deras uppdrag kan se ut och hur 

uppdraget kan uppfattas genom ett såväl inkluderande som exkluderande perspektiv. Avslutningsvis 

presenteras forskning som berör samarbete i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Definition av begreppet assistent 
Assistenter anställs för de barn som skolan bedömer vara i behov av andra insatser än vad den 

ordinarie lärarpersonalen kan ge (Gadler, 1997). Dessa assistenter benämns bland annat såsom teacher 

aides, paraprofessionals, classroom assistants, teaching assistants och elevassistenter (Gadler, 1997; 

Giangreco, 2013; Takala, 2007). Dessa olika benämningar till trots framträder en tydlig bild av att 

uppdraget innebär att stödja elever i behov av särskilt stöd inom ramen för skolans ordinarie 

undervisning. ”...assistants are hired in order to help children with special educational needs in their 

studies and in coping with various situations at school” (Takala, 2007, s. 50). 

Personen som har åtagit sig det uppdraget utgör definitionen av assistent i denna undersökning. 

Tidigare forskning 

Ett historiskt perspektiv 

Mycket beroende av den integreringstanke som fanns kring barn med fysiska funktionshinder växte 

assistenten som yrkesroll fram i skolan under 60-talet. Assistentens uppgift var att hjälpa eleven med 

de fysiska hinder som denne mötte under skoldagen, så att undervisningen i största möjliga mån skulle 

kunna bedrivas inom ramen för den ordinarie verksamheten (Gadler, 2011). Rollen förändrades 

successivt under slutet av 1900-talet. I Planeringsberedningen (1987) och Gadler (1991) framgår det 

att elevassistenten nu inte bara ägnar sig åt att hjälpa eleven med fysiska hinder, utan ägnar också en 

stor del av sin tid med att vara behjälplig vid pedagogiska dilemman. Gadler (1991) anser att det är 

anmärkningsvärt att det ställs så pass låga krav på utbildning för personal som så uppenbart har en 

pedagogisk roll. ”Varför behöver inte elevassistenter som arbetar med barn med behov av 

kompletterande resurs en ”legitimerad” utbildning, när övriga som arbetar med barn inom skola och 

barnomsorg måste ha det” (Gadler, 1991, s. 16)? 

Skolverket (1999) fastställer att det under 90-talet skedde nedskärningar i det specialpedagogiska 

stödet till elever. Antalet elever i behov av särskilt stöd ökade och antalet specialpedagoger och 

speciallärare sjönk. Assistenter ökade däremot i antal och deras arbetsuppgifter förändrades från att 

tidigare ha hanterat fysiska funktionshinder, till att mer ta hand om elever med koncentrations- eller 

inlärningssvårigheter (Skolverket, 1999). Utbildningsdepartementet (SOU 1998:66b) fastslog att 

assistenter bör få pedagogisk handledning och adekvat utbildning. Vidare uttrycks att assistentrollen är 

svår och komplex och kräver inte bara kunskap och insyn i olika funktionshinder, utan också ett stort 

mått av personlig mognad. 

Gadler (2011) menar att orsakerna till det ökade antalet assistenter och assistenters förändrade 

arbetssituation är övergången från en regelstyrd till en målstyrd skola. Denna övergång har lett till att 
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fler elever görs beroende av extra anpassningar och särskilt stöd då allt fler elever inte längre anses nå 

målen. I likhet med Skolverket (1999) anser Gadler (2011) att den generella nedskärningen i skolan 

under 90-talet ledde till att allt fler tjänster med specialpedagogisk kompetens minskade. 

Nedskärningar av förebyggande och dyrare insatser och ett minskat antal specialpedagogiska tjänster 

har lett till att allt fler elever anses vara i behov av särskilt stöd. Detta har resulterat i en ökad 

anställning av assistenter. Det som dock inte har förändrats är assistenters oklara roll. Oklarheten har 

följt med ända sedan 60-talet. Orsakerna till denna oklarhet kan sökas i faktorer såsom oklara 

nationella direktiv, brist på specialpedagogiskt perspektiv och/eller avsaknaden av problemorienterat 

underlag inför beslut om anställning (Gadler, 2011). 

Assistentens arbetssituation 

I Skollagen (2010) framgår det att alla elever har rätt till ledning och stimulans för att nå så långt det är 

möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Är eleven i behov av stöd för att nå målen ska det ske efter 

noggrann kartläggning och utredning och i största möjliga mån inom ramen för den ordinarie 

verksamheten. Stöd kan ges i form av anpassningar i klassrummet, på rasten eller i schemat och i sista 

hand som extern placering i särskild undervisningsgrupp (Skollagen, 2010). Assistenten får då enligt 

Gadler (2011) ses som en insats som syftar till att främja den fortsatta inkluderingen av eleven i den 

ordinarie verksamheten och får på så sätt stöd i Skollagen, där likvärdigheten i utbildningen fastslås. 

Även om assistans som insats inte nämns i lagtexten, menar Gadler (2011) att syftet med den insatsen 

är att ge elever en likvärdig utbildning. 

Roffey-Barentsen och Watt (2014) och Takala (2007) beskriver assistentens anställningsform och en 

verklighet där assistenten arbetar tätt ihop med både lärare och elever. Farrell, Alborz, Howes och 

Pearson (2010) beskriver både ett enskilt arbete med elever, men också arbete i grupp eller inkluderat i 

den ordinarie verksamheten. Roffey-Barentsen och Watt (2014) beskriver assistenters arbete i 

klassrummet som hjälpande och stöttande för de elever som anses behöva det. Gadler (1997), Jalar och 

Söderström (2008) och Thorup och Thorup (2006) beskriver dock en mer komplex arbetssituation där 

arbetsbeskrivningar saknas eller har liten eller ingen påverkan på det praktiska arbetet och samarbetet 

med lärare och rektor är komplicerat och otydligt formulerat. Utöver det upplever flera assistenter sig 

osynliga i organisationen och en ”mindre röst” i sammanhanget. Giangreco (2013) beskriver den något 

ambivalenta inställning som assistenter kan ha till sin arbetssituation. De kan känna sig exploaterade 

om de blir ombedda att göra lärarens sysslor, men underutnyttjade om de endast får göra i deras ögon 

okvalificerat arbete. Takala (2007) målar upp en bild av att vissa assistenter upplever liten eller ingen 

inblandning i det pedagogiska upplägget. En assistent beskriver situationen såsom att: “ Sometimes it 

feels like you have to be a mind reader” (Takala, 2007, s. 55). 

Även i Roffey-Barentsen och Watt (2014) ger assistenter röst åt en mer resignerad inställning till 

delaktighet i det pedagogiska upplägget. En assistent uttrycker sig: “I just wake up in the morning and 

do what I´m asked to do” (Roffey-Barentsen & Watt, s. 27). 

Takala (2007) beskriver ett samarbete mellan lärare, rektor och assistent som inte fungerar 

tillfredsställande. Samarbetet lärare och assistent emellan är förbehållen korta sessioner innan eller 

efter lektionerna, ibland till och med under lunchrasterna (Takala, 2007). Sett till arbetsuppgifter får 

assistenter, utöver den primära arbetsuppgiften att stödja elever i behov av särskilt stöd, ofta agera 

lunchvakt, rastvakt och som personal på fritidshem (Roffey-Barentsen & Watt, 2014; Takala, 2007). 

De ges ofta uppgifter ad-hoc; att lösa problem kopplade till beteendeproblematik (Farrell et al., 2010; 

Roffey-Barentsen & Watt, 2014). Utöver det har assistenter inte goda arbetsförhållanden sett till att 

lönen är låg och att tiden för anställningen ofta är kort. Assistenters anställning är inte sällan 

tidsbegränsad till termins- eller årsbasis. Under sommaren, då eleverna har lov, saknar assistenter 
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oftast arbete inom skolan (Takala, 2007). Om assistentens roll har varit otydlig sedan 60-talet (Gadler, 

2011), kan det sett till arbetsuppgifter tolkas som att otydligheten följt med in i 2000-talet. 

Inkludering och exkludering 

Enligt Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006), som Förenta Nationernas organisation för 

främjandet av undervisning sammanställt, ska barn i behov av särskilt stöd endast i undantagsfall 

undervisas i särskilda skolor eller sammanföras i specialklasser inom skolan. I den svenska skollagen 

(2010) framgår det att all undervisning ska vara likvärdig och oberoende av elevens förutsättningar. 

Gadler (2011) menar att assistentens uppgift är just att tillgodose elevens likvärdiga utbildning och att 

det ska i största möjliga mån ske inom ramen för den ordinarie undervisningen. Ahlberg (2009) 

diskuterar begreppet inkludering och menar att det är tätt sammankopplat med begreppet delaktighet. 

Nilholm och Göransson (2013) menar vidare att en inkluderande skola kännetecknas av gemenskap, 

ett enda system av elever, den demokratiska gemenskapen, delaktighet och att olikheter ses som en 

tillgång.  

Följande teman; Med assistenten som insats: exkludering och Med assistenten som insats: inkludering, 

motiveras dels genom forskningens intresse för sambanden mellan assistenter och inkludering och dels 

genom assistentens uppdrag att stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Med assistenten som insats: exkludering 

Blatchford et al., (2007), Giangreco (2013) och Roffey-Barentsen och Watt (2014) menar att om det 

primära stödet till elever i behov av särskilt stöd har blivit tilldelandet av en assistent, så uppstår 

paradoxalt nog en situation där skolans minst utbildade personal ska utbilda de pedagogiskt mest 

krävande eleverna. Giangreco (2013) benämner det som “double standards”, att det vore otänkbart att 

använda sig av assistenter som substitut för lärare i undervisning av elever utan behov av särskilt stöd. 

”These are just a few examples of common practices that if they were applied to students without 

disabilities would undoubtedly be considered unacceptable” (Giangreco, 2013, s. 100). 

Takala (2007) beskriver detta som ett särskiljande arbetssätt som är ett hinder för inkludering. Farrell 

et al. (2010) menar att assistenters insatser bygger på exkluderande lösningar där uppgiften blir att ta 

en eller flera elever från den ordinarie undervisningen för att exempelvis intensivträna ett visst 

ämnesområde. Detta är enligt Giangreco (2013) en del av problematiken med att få assistenten som en 

fungerande insats för inkludering. Utöver det menar Farrell et al. (2010) och Giangreco (2013) att 

assistenten som insats har blivit den enda vägen istället för en väg i arbetet med att stödja elever i 

behov av särskilt stöd. 

En ytterligare problematik med assistenten som insats för elever i behov av särskilt stöd är den relation 

som kan uppstå mellan elev och assistent. Ett starkt band till en assistent kan bland annat leda till ökad 

exkludering från klasskamrater och lärare. En stigmatisering som i värsta fall leder till utfrysning, 

förstärkning av oönskat beteende eller mobbing (Giangreco, 2013). Ainscow (2000) benämner detta 

som hinder, barriärer, för inkludering. Assistenten blir en barriär mellan elev och lärare, 

kommunikationen mellan lärare och elev går oftare via assistenten och på så sätt minskar elevens 

interaktion med såväl läraren som med klasskamraterna (Ainscow, 2000).  

Rubie-Davies et al. (2010) menar att de barriärer som Ainscow (2000) diskuterar ofta handlar om en 

språklig skillnad gentemot eleverna mellan lärare och assistenter. Assistenten ägnade sig i högre 

utsträckning åt att svara direkt på frågor och utelämna den djupare förståelsen som lärare ofta 

åstadkommer genom motfrågor eller öppna formuleringar. En ytterligare skillnad mellan lärarens och 

assistentens språkbruk och förhållningssätt som Rubie-Davies et al. (2010) fann var att läraren 

tenderade att vara mer förberedd och agerade därför mer förebyggande på ett såväl socialt som 
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pedagogiskt plan. Interaktionen med eleverna var mer inriktad på att låta eleverna tänka och lösa 

problemen utan lärarens direkta hjälp. Assistenterna hade däremot ett mer reaktivt handlingsmönster 

där hjälp gavs direkt och i form av redan klara svar, vilket gav eleverna mindre möjlighet att utveckla 

egna strategier för lärande. Skillnaderna i språk- och handlingsmönster berodde delvis på den knappa 

samtalstid som lärarna och assistenterna hade till sitt förfogande före och efter lektionerna (Rubie-

Davies et al. 2010).   

Med assistenten som insats: inkludering 

Inkludering handlar om att trygga en grundläggande, fullgod utbildning för alla (Ainscow, Dyson, 

Goldrick & West, 2012). Användandet av assistenter har blivit den primära mekanismen i 

implementerandet av inkluderande skolpraktiker (Takala, 2007). Enligt Ainscow (2000) är ett effektivt 

användande av assistenter en avgörande faktor vad gäller inkludering och Giangreco (2013) menar att 

om använda rätt är assistenten en värdefull tillgång i ett inkluderande klassrum. Ainscow (2000) 

menar att en inkluderande praktik kännetecknas av vuxna som arbetar tillsammans mot samma mål. 

Giangreco (2013) och Farrell et al. (2010) beskriver potentialen i assistenternas arbete i skolan genom 

den inkluderande kraft som finns i ett ökat antal vuxna i skolan. 

Hundeide (2003) diskuterar deltagarstruktur och kommunikationen i det intersubjektiva rummet och 

menar att det är anmärkningsvärt att elever som på lektioner framstår som tysta och tillbakadragna, på 

raster eller i andra klasser är friare i sin kommunikation. Detta beror på strukturer i klassrummet, som 

många gånger påverkas av det sätt läraren styr och kommunicerar med eleverna. På rasten eller i andra 

klasser kan strukturen vara annorlunda, vilket resulterar i ett annat handlingsmönster av eleven. 

Interaktionen inte bara ökar utan ändrar också form och karaktär med en vuxen på lektionen med annat 

kommunikativt mönster (Hundeide, 2003).  

Blatchford et al. (2007) menar att assistenter har en indirekt påverkan på eleverna och inlärningen. 

Lärare beskriver att assistenter med sin närvaro bidrar till ett bättre klassrumsklimat och att de även 

fungerar som en avlastning av huvudbry eller oro kring de elever som har störst svårigheter. Utöver 

det tenderar eleverna att vara mer aktiva när en assistent är närvarande och att det, i motsats till 

Ainscow (2000), leder till mer interaktion mellan elev och lärare. Blatchford et al. (2007) ger två 

möjliga förklaringar till resultatet. Antingen att assistenten med sin närvaro bidrar till en generell 

höjning av aktivitetsnivån genom att motivera elever att svara på frågor eller vara med aktiva, eller så 

ökar aktivitetsnivån för att assistenten avlastar läraren med att uppmärksamma de elever med störst 

behov. 

En tredje förklaringsmodell skulle kunna beskrivas genom Rubie-Davies et al. (2010) och Hundeide 

(2003) som menar att makt- och kommunikationsstrukturen förändras i och med en assistents närvaro. 

Interaktionen ökar men ändrar också karaktär, vilket fångar upp fler elever. Takala (2007) och Roffey-

Barentsen och Watt (2014) menar att det ofta byggs upp en unik och stark relation mellan elev och 

assistent. En relation som kan vara problematisk och leda till social exkludering från kamrater 

(Ainscow, 2000; Giangreco, 2013), men som lika gärna kan vara en förutsättning för en lyckad 

inkludering och fortsatt lärande. 

Samarbete 

Samarbete som metod till framgång är ett genomgående tema i så väl förordningar som litteratur 

ämnad för personal i skolan (Ahlberg, 2009; Gerrbo, 2012; Skolverket, 2011). Läroplanen beskriver 

samarbete både som riktlinjer riktade till lärare för att nå övergripande mål, men också som en 

förutsättning för att lyckas med övergångar och inkludering av barn i behov av särskilt stöd 

(Skolverket, 2011). 
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En dimension associerad med utvecklandet av mer inkluderande praktiker är vuxna som arbetar 

tillsammans. En effektiv praktik präglas av ett gemensamt åtagande att göra lyckade aktiviteter och en 

planering som försäkrar att alla vuxna förstår de övergripande målen och deras egna roller under 

lektionerna (Ainscow, 2000). Samarbete är en framgångsfaktor till ökat deltagande och lärande 

(Ainscow, 2000; Farrell et al., 2010; Giangreco, 2013; Roffey-Barentsen & Watt, 2014; Takala, 2007). 

I samarbete finns en struktur av att dela och delge erfarenheter och kunskap, samt att reflektera kring 

upplevda situationer. Ett sätt att dela livsvärld, utvecklas och tillsammans lösa problem. Det samarbete 

som lyfts fram i bland annat Roffey-Barentsen och Watt (2014) och som är i behov av förbättring och 

förändring är samarbetet mellan lärare och assistenter. Samarbete mellan lärare och assistenter både 

innan, under och efter lektioner. Ett samarbete som Gadler (2007) menar grundar sig i organiserade, 

schemalagda och strukturerade mötestillfällen. Detta för att överbygga det gap som verkar finnas 

mellan de olika praktikerna och kulturerna. Roffey-Barentsen och Watt (2014) beskriver att 

assistenterna inte känner sig lyssnade på och att deras kunskaper inte värderas tillräckligt högt. Farrell 

et al. (2010) lyfter fram svårigheterna för lärarna och assistenterna att samarbeta och att det ofta leder 

till ad-hoc lösningar och exkluderande en-till-en undervisning. 

En framgångsfaktor för ett ökat samarbete mellan lärare och assistenter är enligt Devecchi och Rouse 

(2010) en förändrad syn på varandras yrkesroller. Assistenten bör betraktas som en naturlig del av 

arbetslaget och på lika villkor en del av samarbetet kring eleven. Inte bara som ett medel eller insats 

för ett enskilt barn under en begränsad tid. Den eventuella framgången för ett samarbete är beroende 

av en tydlig struktur som innefattar hela skolan. Även om arbetslag kan skapa egna fungerande 

strukturer för samarbete, är assistentens möjlighet att bidra beroende av en större fungerande 

organisation. En organisation som kan avsätta tid för möten och betona vikten av att lärare ges 

möjlighet att planera tillsammans med assistenter. Synen på samarbete och inkludering påverkar 

möjligheterna för assistenten att göra ett bra jobb. Inkludering är inte enbart en vision eller ett 

kostsamt experiment, utan en reell möjlighet att säkerställa en likvärdig utbildning för alla. Ett 

fungerande samarbete mellan lärare och assistent är därför viktigt, då det bland annat breddar 

möjligheterna att lyckas inkludera elever i behov av särskilt stöd (Devecchi & Rouse, 2010). 

Ogden (2013) diskuterar samarbete som den färdighetsdimension som har starkast samband med att 

klara av de sociala krav det innebär att vara elev i skolan. Elever med hög samarbetskompetens 

presterade högre studieresultat och beskrevs av lärarna som lugna och tillmötesgående. Thornberg 

(2006) diskuterar den indirekta effekten vuxnas agerande kan ha på elever. Att vuxna i skolan genom 

sitt handlande förmedlar ett sätt att vara eller tänka. Ur dessa båda aspekter blir gott samarbete mellan 

vuxna inte bara ett arbetssätt att råda bot på den ensamhet och komplexitet som assistenterna beskriver 

(Roffey-Barentsen & Watt, 2014; Takala, 2007) utan också ett sätt att föregå med gott exempel och 

visa elever hur man kan samarbeta för att uppnå goda resultat. Samarbete eller samverkan kan ses som 

en ömsesidig kommunikation där alla parter blir delaktiga i mål, motiv och intresse. En kommunikativ 

process som syftar till att skapa mening och förståelse mellan människor (Ahlberg, 2009). I ett 

sociokulturellt perspektiv är just mötet och språket mellan människor källa till lärande och utveckling 

(Dysthe, 2003). 

Huxham och Vangen (2005) menar att samarbete bland annat ger möjlighet att koordinera insatser, 

dela fram- och motgångar och reflektera kring gemensam värdegrund. Samarbete blir då något mer än 

bara en handling för att effektivisera och utnyttja den tid och resurs som finns att tillgå. Den blir även 

ett uttryck för att dela, värdera och forma en allmängiltig värdegrund. Danermark (2000) beskriver en 

grupps olika synsätt och hur det påverkar det gemensamma arbetet. Om gruppen inte delar, 

exempelvis, elevsyn försvåras samarbetet. Men om gruppen kan enas om att uppfatta samarbete mer 

som möten, med ett uttalat syfte och ett sätt att enas kring gemensamma värden, blir inte det man inte 

kan enas om ett oundvikligt hinder, utan endast en del i en process. 



7 

 

Devecchi and Rouse (2010) visar att ett gott samarbete mellan lärare och assistenter är effektivt i 

implementerandet av stöd till barn i behov av särskilt stöd. Ett gott samarbete bygger inte endast på en 

tydlig struktur och uppdelning av roller utan också på förmågan att respektera och lita på varandras 

kompetenser och erfarenheter. För att nå ett gott samarbete krävs en förändrad syn på traditionella 

mönster och hierarkier (Devecchi & Rouse, 2010). I likhet med Danermark (2000) menar Devecchi 

och Rouse (2010) att ett lyckat samarbete kräver en genomlysning, synliggörande och omarbetning av 

invanda och nedärvda strukturer och rutiner. Gerrbo (2012) uttrycker det specialpedagogiska arbetet 

som ett nära lärarskap där samarbetet främst riktas mot eleven, men att specialpedagogiken i praktiken 

bör vara fast förankrad i ett tätt samarbete mellan skolans alla delar. Delarna utgör helheten. Helheten 

utgör organisationen. 

Granström (2006) beskriver tre olika sorters organisationer, nämligen hierarkisk-, matris- och 

teamorganisation. En vanligt förekommande organisation är en medveten eller omedveten blandning 

av de tre. Till exempel är en strikt hierarkisk struktur ovanlig, men kan förekomma i delar av en 

organisation. Inom skolan kan exempelvis den enskilda skolan som helhet vara uppbyggd kring en 

teamorganisation, där varje arbetslag ansvar för helheten kring ett antal klasser, men att det inom 

arbetslaget existerar mer av en matrisorganisation.  En organisation som är mer eller mindre 

hierarkiskt uppbyggd, med en rektor som högsta ansvarig och arbetslagsledare och lärare i fallande 

hierarkisk ordning. 

Granström (2006) beskriver en matrisorganisation som en organisationsstruktur där arbetsmetoder och 

personal måste anpassa sig till de problem och krav som uppstår. Svagheten i en sådan organisering är 

att den är individcentrerad och bygger på att den enskilde löser de problem som den fått ansvar för 

(Granström, 2006). Överfört till en skolkontext kan den enskilde läraren eller assistenten bli ensamt 

ansvarig för en elev i behov av särskilt stöd, även om läraren eller assistenten är en del av ett arbetslag. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva lärares och assistenters erfarenheter av samarbete mellan 

professionerna i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd. 

 

 Vilka samarbetsformer beskriver lärare och assistenter? 
 Vilka förutsättningar för samarbete beskriver lärare och assistenter? 

 Hur beskriver lärare och assistenter att samarbete gagnar elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilka utvecklingsområden för samarbete mellan professionerna beskriver lärare och 

assistenter? 
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Metod 

Metodkapitlet har delats in rubrikerna Datainsamling, som behandlar studiens teoretiska utgångspunkt, 

samt urval och urvalsprocess. Därefter följer rubrikerna Genomförande, Dataanalys, Trovärdighet och 

tillförlitlighet och avslutningsvis Forskningsetiska aspekter. 

Datainsamling 

Syftet med studien är att beskriva lärares och assistenters erfarenheter av samarbete mellan 

professionerna i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd. Enligt Langemar (2008) passar sig 

intervju som metod om en studies syfte är att ta reda på människors upplevelser, tankar, känslor, 

åsikter eller önskningar. Kvale och Brinkman (2014) menar att den kvalitativa, eller forskande 

intervjun som metod kan te sig självklar och enkel, men att den kräver systematik och struktur.  

Studiens intervjuer har varit det Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som ämnesorienterade och 

tydligt fokuserade på bestämda teman. Stukát (2001) beskriver intervjuer såsom strukturerade om 

intervjupersonerna får besvara ett antal frågor utifrån ett i förväg fastställt frågeschema och 

semistrukturerade om huvudfrågorna ställts likadant till alla och svaren följts upp på ett 

individualiserat sätt. De för studien gjorde intervjuerna kan bäst beskrivas såsom en blandning av 

såväl strukturerade som semistrukturerade diton. I ett försök att säkerställa att de för studien viktiga 

frågeområden skulle täckas, exempelvis beskrivning av nuvarande samarbetsformer mellan lärare och 

assistenter, fanns det vid intervjutillfällena ett i förväg fastställt frågeschema (bilaga 1). Frågorna som 

rörde intervjupersonernas tidigare anställningar och erfarenheter hade som syfte att besvara 

frågeställningen gällande tidigare upplevelser av samarbete. Frågeställningarna om samarbetsformer 

och förutsättningar för samarbete var tänkta att besvaras med frågorna om intervjupersonernas 

arbetssituation; nuvarande samarbete, arbetsuppgifter i klassrummet och förutsättningar på individ, 

grupp och organisationsnivå. Sista frågeställningen om barn i behov av särskilt stöd avslutade 

intervjuguiden och rörde intervjupersonernas uppfattning om samarbete som en metod för ökat 

deltagande och lärande för elever i behov av särskilt stöd. Frågan kan uppfattas som ledande, men 

ställdes för att ge intervjupersonerna chansen att reflektera kring arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. 

Tyngdpunkten i studien ligger på vad Bryman (2008) beskriver som en förståelse av den sociala 

verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Vidare är 

huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet att tolka och förstå de resultat som framkommer. Inte att 

generalisera, förklara eller förutsäga (Stukát, 2001). 

Urval 

Studiens intervjupersoner, fyra lärare och fem assistenter, har som gemensam nämnare att de alla 

arbetar inom den kommunala grundskolan. De representerar två kommuner, sex skolor och tre stadier. 

Stadierna är låg-, mellan- och högstadium. Kriteriet för urvalet har varit att lärarna ska i sin nuvarande 

anställning bedriva klassrumsundervisning i något av grundskolans tre olika stadier; låg-, mellan- eller 

högstadium. Utöver det ska lärarna inom ramen för sin undervisning möta en assistent som är kopplad 

till klassen, specifik elev eller elever i den aktuella klassen. Kriterierna för urvalet av assistenter har 

varit att de ska vara anställda i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd inom något av den 

kommunala grundskolans tre olika stadier. Ingen av de valda intervjupersonerna arbetar i samma 



10 

 

klassrum. Två av lärarna delar på ansvaret för en gemensam klass. Klassen är dock uppdelad i två 

separata grupper, där de bedriver sin undervisning oberoende av varandra, i skilda klassrum. 

Initialt var tanken att intervjua lärare och assistenter som arbetade tillsammans, med samma elever, 

inom ramen för samma klassrum. Denna tanke övergavs då det förmodades vara svårt att dels få 

gemensam tid med såväl lärare som assistenter, dels att det skulle kunna bli en prekär intervjusituation 

om lärare och assistenter gav motstridiga svar. 

Etablering av kontakt med intervjupersoner från kommun 1 

För att etablera kontakt med lärare och assistenter togs inledningsvis kontakt med kommunens 

utbildningschef under hösten 2015. Vid kontakten presenterades syftet med studien och frågan om det 

var möjligt att få delta vid nästa skolledarkonferens ställdes. Syftet med att delta vid konferensen var 

att få möjlighet att presentera studiens bakgrund och syfte för kommunens rektorer, i förhoppningen 

att genom dem få access till intervjupersoner. Utbildningschefen sa ja till detta. 

Vid nästföljande skolledarkonferens presenterades bakgrund och syfte med studien för kommunens 

rektorer. Efter presentationen ställdes frågan om det var möjligt att kontakta närvarande rektorer under 

våren 2016, så att de i sin tur, i sina respektive skolor kunde fråga dels lärare, dels assistenter, om de 

var villiga att delta i studien. Ingen rektor motsatte sig detta. 

Under januari månad 2016 skickades ett återkopplingsmail (bilaga 2) till samtliga rektorer. I det mailet 

ställdes frågan om de kunde kontakta lärare och/eller assistenter som kunde tänkas bli aktuella för 

studien. En rektor svarade på detta mail efter någon dag och uppgav namn och telefonnummer till en 

som passade urvalet och var intresserad av att delta. Kontakt togs med denne, intervjutid bokades och 

intervjun genomfördes sedermera. 

Ingen annan rektor svarade på mailet inom de nästföljande två veckorna. Direkt kontakt med 

rektorerna antogs då vara en mer gångbar väg för att få tag på intervjupersoner. Vid presentationen av 

studiens syfte och bakgrund vid skolledarkonferensen lyfte några rektorer olika aspekter angående 

assistenttjänster vid deras skolor. Eftersom dessa rektorer uppgett att det fanns assistenter vid deras 

skolor fick de nu ytterligare ett mail skickat till sig, där de ombads ta kontakt med assistenterna och 

eventuella lärare som skulle kunna tänkas delta. Detta ledde till etablerandet av kontakt med 

intervjupersoner från ytterligare tre skolor. Kontakt togs med dessa personer, intervjutid bokades och 

intervjuerna genomfördes sedermera. 

Vid en av de efterföljande intervjuerna med en av högstadielärarna, framkom det att antalet assistenter 

i en specifik klass på lågstadiet var ovanligt hög. Detta ledde till att kontakt med skolans rektor 

angående intervjupersoner återupptogs. Rektor ombads ta kontakt med klassens två lärare och i 

kontakten med dessa, fråga om de kunde tänka sig att ställa upp att bli intervjuade för studien. Rektor 

kontaktade lärarna som visade intresse för att delta i studien. Intervjutid bokades och intervjuerna 

genomfördes sedermera. 

Sammanfattningsvis består intervjupersonerna från Kommun 1 av tre assistenter och tre lärare. 

Etablering av kontakt med intervjupersoner från kommun 2 

I den andra för studien aktuella kommunen skickades i januari 2016 mail (bilaga 3) till tre rektorer, 

med en förfrågan om assistenter och lärare som skulle vilja ställa upp och bli intervjuade. Rektorerna 

valdes ut då deras skolor är F-9 skolor och på så sätt har personal från grundskolans alla stadier. I 

informationen till rektorerna framgick studiens bakgrund, syfte och ändamålet för studien. En rektor 

svarade och gav förslag på en assistent och en lärare. De kontaktades och intervjuerna genomfördes 

veckan efter. Den tredje intervjun genomfördes med en assistent som togs kontakt med genom läraren 
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i första intervjun. Läraren kände till assistenten, som arbetade på en annan skola och hade en 

annorlunda bakgrund än den första assistenten som intervjuades. 

Sammanfattningsvis består intervjupersonerna från Kommun 2 av två assistenter och en lärare.  

Totalt innebär det att fyra lärare och fem assistenter ingår i studien. 

Presentation av intervjupersoner  

Intervjupersonerna har anonymiserats genom att de tilldelats fingerade namn. Lärarna har fått namn 

med initialbokstaven “L”, assistenterna med initialbokstaven “A”. Presentationen av 

intervjupersonerna består, utöver det fingerade namnet, av en kortfattad beskrivning av deras 

nuvarande anställning 

De intervjuade lärarna: 

Lisa och Lotta, båda med lång erfarenhet av läraryrket, är undervisande ämneslärare och 

arbetslagsledare på var sitt högstadium. 

Lars, med lång erfarenhet av läraryrket, och Lilly, som är relativt yrkeserfaren, är lärare för en och 

samma klass i skolans lågstadium. Denna klass är uppdelad i två grupper. Lars och Lilly ansvarar för 

var sin grupp. 

De intervjuade assistenterna: 

Agneta och Anton är båda anställda som assistenter på var sitt högstadium. Agneta har huvudfokus på 

en elev, medan Antons tjänst är primärt riktat mot två elever. Agneta har mångårig erfarenhet av 

arbete som assistent. Anton har dryga ett års erfarenhet av tjänsten. 

Amanda och Andreas är båda anställda som assistenter på var sitt mellanstadium. Utöver ansvaret för 

en elev på skolans mellanstadium ansvarar Andreas även för en elev som går på skolans högstadium. 

Amandas tidigare erfarenheter inkluderar arbete som personlig assistent åt skolelever, medan Andreas 

har liten erfarenhet av arbete som assistent.  

Ann-Sofies har det pedagogiska ansvaret för en elev på ett lågstadium. Hon är utbildad lärare med 

examen i flera ämnen, bland annat inom specialpedagogik, och har mångårig erfarenhet av läraryrket. 

Genomförande 
Här följer en presentation av hur intervjuerna genomfördes i respektive kommun. Intervjufrågorna 

finns att läsa i Bilaga 1 Intervjuguide. 

Kommun 1 

Samtliga intervjuer skedde i en lokal vid den skola respektive intervjuperson arbetade på. Alla 

intervjuer skedde efter att eleverna slutat skolan för dagen. Detta möjliggjorde att två intervjuer kunde 

genomföras i var sitt klassrum och en i ett rum som beskrevs som ett mindre arbetsrum för eleverna. 

De tre intervjuer som genomfördes i en och samma skola genomfördes i ett mindre kontorsrum som 

låg i den skolans expeditionshus. Det var ett bokningsbart rum och skoladministratören bokade 

behjälpligt nog rummet inför varje enskilt tillfälle. Innan intervjun påbörjades presenterades studiens 

syfte, bakgrund, etiska hänsynstaganden och frågan om det gick bra att spela in intervjun ställdes. 

Samtliga intervjupersoner godkände att det spelades in och hade utöver det inga frågor att ställa själva 

innan intervjun påbörjades. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och tog mellan 35-45 

minuter att genomföra.  
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Efter varje enskild intervju påmindes intervjupersonerna om studiens etiska hänsynstaganden och blev 

lovade att få ta del av den för studien aktuella transkriberingen av intervjun. Detta gjordes med hänsyn 

till att intervjupersonerna skulle ges möjlighet att få ta del av deras egna utsagor, komma med 

eventuella förklaringar eller tillägg om de själva ansåg det nödvändigt. En av assistenterna 

återkopplade efter att ha tagit del av den transkriberade intervjun. Assistenten ville byta ut några ord 

och la till en punkt angående förändringar i organisationen vad gäller möjligheter till ökat samarbete. 

Vid en av intervjuerna blev det tvunget att byta lokal mitt under själva intervjun. Rummet var 

dubbelbokat. En konferenslokal mittemot var ledig. Intervjun kunde snart fortgå där. Intervjun blev 

avbruten ytterligare två gånger då dels intervjupersonens telefon ringde en gång och dels klev skolans 

rektor in i konferensrummet ovetandes om att intervjun pågick. Visserligen gavs det svar på alla för 

studien viktiga frågeområden, men det är tveksamt om frågorna till fullo följdes upp på ett 

individualiserat sätt, då dessa avbrott ledde till en upplevd känsla av stress hos intervjuaren. Yttermera 

kändes det något svårt att åter “hitta in” i intervjun. 

Kommun 2 

Efter att kontakt tagits med intervjupersonerna bokades tid för intervju in. Två av intervjuerna 

genomfördes på ett litet kontor, som var bokat i förväg. Båda intervjuerna genomfördes utan störande 

inslag och tog mellan 40-50 minuter. Varje intervju inleddes med att beskriva studiens syfte, bakgrund 

och etiska hänsynstaganden. Frågan om det gick bra att spela in intervjun ställdes med frågor om den 

intervjuades tankar om att bli intervjuad och hur de ville bli informerade om fortsättningen av arbetet. 

Den tredje intervjun genomfördes i ett konferensrum vid ett stort bord. En gång under intervjun 

förekom det störande element, då en elev knackade på fönstret in till rummet. Intervjun avbröts under 

en kort period, men kunde sedan fortsätta. Intervjupersonens svar bedöms dock inte ha påverkats. 

Intervjun tog 45 minuter och inleddes med frågor rörande intervjupersonens erfarenheter av att bli 

intervjuad. Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon efter att intervjupersonen godkänt inspelning. 

Samtliga intervjupersoner blev informerade om studiens etiska hänsynstaganden. 

Efter varje intervju blev de intervjuade erbjudna att lyssna på sina svar samt att få ta del av de 

utskrivna transkriberingarna. 

Dataanalys 
Enligt Langemar (2008) består den kvalitativa analysmetoden vanligvis av tre delar: tolkning, 

strukturering och komprimering. Tolkning är den process som innebär att det sagda ordet får mening 

och faktiskt säger något om det som efterfrågats. Strukturering innebär att det tolkade materialet 

sorteras och tematiseras. Komprimering är när det tolkade och strukturerade materialet blir 

sammanfattat och tydliggjort för att på bästa sätt förmedla innehållet till läsaren. Det för studien 

insamlade materialet har analyserats tematiskt. I den tematiska analysen struktureras materialet vågrätt 

och i teman som bestäms i efterhand. Fejes och Thornberg (2015) beskriver den induktiva ansatsen 

som ett sökande efter slutsatser utifrån en mängd enskilda fall. Forskaren vill genom sina data 

formulera teorier i motsats till den deduktiva ansatsen, där forskaren testar redan givna teorier. 

Langemar (2008) beskriver den induktiva processen som ett sätt att efter att ha samlat in material 

strukturera upp materialet i teman. Analysen av det insamlade materialet för den här studien har följt 

de sju steg som Langemar (2008) menar utgör grunden för en tematisk analys. Stegen är: 

1. Transkribera materialet till text. Läs texten i sin helhet tills en god överblick erhållits.  

2. Gå igenom texten, markera eller skriv nyckelord i marginalen. 
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3. Sortera citaten eller nyckelorden utifrån olika preliminära teman.  

4. Ta ett tema i taget och gå igenom hela texten och plocka ut allt som hör ihop med just det temat.  

5. Gör en slutgiltig benämning på och definition av varje tema.  

6. Sammanfatta materialet under varje tema med egna ord.  

7. Relatera teman med varandra och formulera en teori. 

Alla inspelade intervjuer har transkriberats individuellt. Svaren har anpassats till det skrivna språket. 

Det innebär att pauser och ljud utan mening togs bort. Allt transkriberat material sammanställdes i ett 

för intervjuerna gemensamt dokument. Dokumentet lästes av oss båda ett flertal gånger. Stycken, 

nyckelord och framträdande meningar markerades av oss båda, var och en för sig, i den gemensamma 

texten. De svar som besvarade frågeställningarna sorterades under respektive frågeställning. 

Resterande svar sorterades antingen under de direkt ställda frågorna som hörde intervjuguiden till, 

alternativt under andra frågor som ställdes under intervjuerna.  

Efter ett flertal genomförda intervjuer, sammanställning av intervjumaterialet, mången genomläsning 

av nämnt material och samtal kring detsamma började ett antal teman att ta form. Intervjusvaren 

sorterades då om efter framkomna teman. Teman är enligt Langemar (2008) övergripande begrepp 

som både ger struktur och ökad förståelse för materialet. I tematiseringen har lärarnas och 

assistenternas erfarenheter ordnats tillsammans, då många av svaren var liknande oberoende av 

profession. Syftet var att låta likheterna framträda och visa på gemensamma uppfattningar mellan de 

olika professionerna. Svar som inte föll under något av de valda teman togs bort och fick betraktas 

som oväsentliga för denna studie. Kvale och Brinkman (2014) diskuterar huruvida det går att vara 

säker på om resultatet i studien motsvarar de svar som intervjupersonerna ger. Men frågan är enligt 

författarna själva fel ställd eller ledande då det förutsätter att det finns en objektiv sanning som 

intervjupersonerna besitter och som forskaren kan plocka fram (Kvale & Brinkman, 2014). 

Efter att citaten tematiserats och strukturerats följde en komprimering. Citat sammanfattades och 

kopplades till liknande svar, men meningen i svaren behölls intakta. Därefter valdes belysande citat ut 

som representerade det sammanfattade. Enligt Langemar (2008) består det sista steget i den tematiska 

analysen av att relatera sina teman till varandra och på så sätt utveckla en teori. Det är dock tillräckligt 

att följa de sex första stegen för att erhålla ett deskriptivt resultat (Langemar, 2008). Resultatet av 

denna studie kommer inte ge upphov till teorier, utan endast tolkas, analyseras och sammanfattas. 

Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer, inte 

att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2001).    

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Då syftet med studien har varit att beskriva lärares och assistenters erfarenheter av samarbete mellan 

professionerna, bygger studiens empiri på intervjuer gjorda med lärare och assistenter. Dessa lärare 

och assistenter har med två undantag, i ett första skede kontaktats av sina närmaste chefer för att få 

reda på om det finns ett intresse för att delta. Har intresse funnits har rektorerna återkopplat med oss 

som genomfört studien. Därpå har kontakt med respektive lärare och assistent tagits individuellt. 

Några av de intervjuade lärarna har gett förslag på ytterligare lärare och assistent att intervjua, varpå 

kontakt tagits med dessa. Antalet personer som intervjuats för denna studie är nio. Av dessa nio är fyra 

lärare och fem assistenter. De representerar två kommuner, sex skolor och tre olika stadier inom 

grundskolan. Tre av studiens intervjuade fyra lärare arbetar på samma skola.  
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Då antalet respondenter är få, endast representerar två kommuner, enbart sex skolor och utöver det 

arbetar tre av fyra intervjuade lärare på samma skola, bör inga generella slutsatser dras utifrån studiens 

resultat. Då tre av de intervjuade lärarna har samma rektor som närmaste chef kan man initialt ställa 

sig frågande till om resultatet av deras intervjuer endast speglar den organisationen de verkar inom. 

Det är inte helt osannolikt att tro att en rektor har stor påverkan på en skolas kultur vad gäller 

exempelvis samarbete lärare och assistenter emellan. 

Utöver det har rektorer, i egenskap av att de har det övergripande ansvaret för verksamheten, 

möjligheter att påverka exempelvis schemalagd gemensam planeringstid, utformningen av assistenters 

arbetsbeskrivningar och möjligheter att skapa tillfällen för handledning och utbildning av desamma. 

Detta skulle utan tvekan kunna påverka deras möjligheter för samarbete inom ramen för den befintliga 

organisationen. Efter genomförda intervjuer kunde det konstateras utifrån resultaten att så inte var 

fallet. Lärarna ifråga hade helt olika organisatoriska förutsättningar vad gäller exempelvis närvaro av 

assistent under lektion, och avsatt tid för såväl samarbete som samplanering.  

Trots att urvalet inte kan antas vara representativt för hela populationen, bygger dock studiens resultat 

på ett antal lärares och assistenters beskrivningar av hur de upplever verkligheten. Detta ger 

implikationer på hur samarbete mellan professionerna och de hinder och möjligheter som finns inom 

ramen för samarbete kan se ut i populationen i stort. Men resultaten i sig kan endast generaliseras till 

den population man hämtat sitt samspel ifrån (Bryman, 2001). 

Langemar (2008) menar att det i en kvalitativ studie inte är relevant att diskutera en studies reliabilitet 

och i den mån det är påkallat är det tätt sammankopplat med studiens validitet. Reliabiliteten som rör 

mätverktygets noggrannhet är på många sätt svår att bedöma i en intervjustudie, där syftet är att ta reda 

på människors upplevelse. Noggrannheten blir beroende av de som intervjuar och hur väl de lyckas 

med uppdraget. Alla intervjuer i den här studien följde intervjuguidens frågor, men i vilken ordning 

eller i vilken omfattning varje fråga utreddes blev unikt för varje tillfälle. Validiteten som bestämmer i 

vilken mån intervjuerna ger det resultat som studien söker är på många sätt beroende av 

intervjuguidens frågor. Frågorna som ställdes till intervjupersonerna täckte såväl studiens syfte som 

frågeställningar. Om frågorna ses som mätinstrument, har de mätt det som önskades att mäta. Det 

måste dock tilläggas att vi som genomfört studien inte är vana intervjuare, men har förhoppningen att 

det vid intervjutillfällena rådde en trygg atmosfär där intervjupersonerna kände att de kunde prata fritt 

och svara på frågorna på ett sådant sätt som kändes rätt för dem.  

Kritik kan framföras mot att studiens lärare och assistenter alla har skilda förutsättningar för att 

genomföra sina respektive arbeten. De arbetar exempelvis med skilda åldersgrupper, har olika 

generella arbetsvillkor och olika utbildnings- och erfarenhetsbakgrund. Den eventuella kritiken bemöts 

med studien syfte, nämligen att få ta del av lärares och assistenters beskrivningar av sina erfarenheter 

av samarbete mellan professionerna i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd. Ur det 

perspektivet spelar förutsättningarna ingen roll, det viktiga är att få ta del av lärares och assistenters 

beskrivningar. 

Forskningsetiska aspekter 
Här följer en beskrivning av hur Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2011) har följts i denna studie. 

Informationskravet 

Att informera de berörda om forskningens syfte. 
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Såväl rektorer, som lärare och assistenter fick veta att studien ska utmynna i en examensuppsats inom 

ämnet specialpedagogik vid Stockholms Universitet. 

Önskade någon av de inblandade parterna ta kontakt med den för studien aktuella handledaren, skulle 

med hennes godkännande, namn och mailadress ges ut. 

Samtyckeskravet 

Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Deltagarna informerades om att deras deltagande är helt frivilligt. De kunde avböja att medverka och 

likaså avbryta medverkan till exempel mitt i en intervju om de så önskade. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om de som ingår i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Eventuella 

personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

Deltagande informerades om att avrapportering sker på ett sådant sätt att de som enskilda lärare eller 

assistenter inte ska kunna identifieras av utomstående. Utöver det ska inte heller identiteten på 

eventuella medarbetare, elever eller andra parter kunna röjas. Varken ålder, utbildning eller arbetsplats 

kommer heller att kunna identifieras. Vare sig skolors namn eller kommun som skolorna tillhör 

kommer heller att röjas. Antalet elever på respektive skola skrivs inte heller ut. Detta för att de 

intervjuade ska känna trygghet i att konfidentialitetskravet i studien uppfylls. Det samlade materialet, 

alltså de bandade intervjuerna, förvaras säkert under undersökningen och kommer efter arbetets slut att 

raderas. 

Nyttjandekravet 

Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

De intervjuade försäkrades om att intervjumaterialet endast kommer att användas som en del av 

forskningsmaterialet för det blivande examensarbetet. 

I studien har även Vetenskapsrådets par av rekommendationer följts. Den första rekommendationen är 

att uppgiftslämnare ges tillfälle att ta del av eventuellt etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella 

tolkningar etc. i studien innan publicering. Rekommendationen följs genom att ge de intervjuade 

möjlighet att ta del av studien innan publicering. Skulle någon av de intervjuade känna sig negativt 

berörd bör, som Vetenskapsrådet skriver, värdet av det förväntade kunskapstillskottet vägas mot de 

negativa konsekvenserna för den berörde av en eventuell publicering. Den andra rekommendationen är 

att fråga om någon av de intervjuade är intresserad av att få veta var studien publiceras och eventuellt 

få en rapport eller sammanfattning av undersökningen. Även detta råd kommer att följas. 
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Resultat 

Resultaten presenteras utifrån tre övergripande teman. Dessa teman är Förutsättningar för samarbete, 

Tid och Barn i behov av särskilt stöd. Förutsättningar för samarbete behandlar Arbetsbeskrivning och 

Samtal mellan lärare och assistenter. Under Samtal beskrivs intervjupersonernas kommunikation med 

varandra. Vilka samtal förekommer och vad fyller de för funktion? Tid behandlar den tid som 

intervjupersonerna beskriver att de har, tar och önskar mer av. Tid är förvisso en förutsättning för 

samarbete, men är så pass centralt i intervjupersonernas svar att det har ett eget tema. Barn i behov av 

särskilt stöd är ett centralt tema i studien. Under det temat beskriver lärare och assistenter hur ett 

samarbete professionerna emellan gagnar elever i behov av särskilt stöd. Varje tema avslutas med en 

sammanfattning av resultatet. 

Förutsättningar för samarbete 

Tydlig arbetsbeskrivning 

Lars, Lilly, Lisa och Lotta, uppger samtliga att deras arbete styrs utifrån Läroplanen (Skolverket, 

2011) och det eller de ämnen de undervisar i. Lotta tillägger att arbetsbeskrivningen är 

inte mer än läraryrkets, ingen annan (Lotta). 

Ann-Sofie och Anton beskriver att de har en tydlig arbetsbeskrivning. Ann-Sofie menar att hennes 

arbetsbeskrivning består av att ha det pedagogiska ansvaret för en elev. Hon ser sig ha en klar bild 

över vad hon ska göra. 

Exempelvis ska jag anpassa skolmaterial, repetera och förtydliga instruktioner. Jag ska skapa tydlighet 

och ramar för eleven (Ann-Sofie). 

Anton berättar om en arbetsbeskrivning som tagits fram gemensamt med skolans specialpedagog. Den 

innefattar enligt honom att finnas till som stöd och hjälp för hans ansvarselever. Anton menar att det är 

bra att det finns en arbetsbeskrivning dels för att det förtydligar vad han ska göra och dels för att lärare 

inte ska kunna 

rycka och dra i en hela tiden och exempelvis be mig ta ut stökiga elever och jobba i liten grupp hela 

tiden (Anton). 

Anton poängterar dock vikten av att vara flexibel i arbetet. Att han mer än gärna hjälper till med 

uppgifter som inte står med i arbetsbeskrivningen så länge fokus är på vad som är bäst för eleven. Han 

beskriver vidare att det dagliga arbetet styrs framåt och fördelas genom att lärare och assistenter hela 

tiden kommunicerar med varandra. 

Jag sitter inte bara och hjälper en elev, utan jag har en dialog med läraren och ser om det finns nåt annat 

jag kan hjälpa till med. Man ska göra det som är bäst för eleven (Anton). 

Otydlig arbetsbeskrivning 

Agneta, Amanda och Andreas uppger att de saknar en arbetsbeskrivning. 

På papper?... Inte vad jag kan komma ihåg… Nej (Amanda). 

Agneta påpekar att det länge har pratats om att skapa en arbetsbeskrivning men 

 



17 

 

Nä, vi har väl försökt arbeta ut en, jag vet faktiskt inte om den är klar. Nä, jag har ingen uttalad 

arbetsbeskrivning (Agneta). 

Agneta berättar att hon aldrig riktigt har diskuterat sin roll i klassen utan att den bygger på hennes erfarenhet och 

gamla mönster. 

Det är ingen som behöver tala om för mig vad jag ska göra, alltså jag vet vad jag ska göra, om man 

säger (Agneta). 

Andreas menar att arbetet till en början beskrevs av mentor eller rektor. De hade gemensamma möten 

där arbetets riktlinjer drogs upp. De träffarna har sedan successivt avtagit. Sedan har det varit upp till 

honom vad som ska göras och när. 

Ja innan jul var det ganska regelbundet, i alla fall varannan vecka eller så där, nåt sorts möte. Hur ska vi 

fortsätta nu och så där. Men nu på senaste tiden har det faktiskt inte blivit nånting alls (Andreas). 

I Andreas arbetsuppgifter ingår att dels fungera som stöd till en elev som går i skolans lågstadium och 

åt en elev som går i skolans högstadium. 

Amanda uppgav att hon saknade en arbetsbeskrivning. Kontakt med hennes närmsta chef, skolans 

rektor, är obefintlig. 

Man träffar ju aldrig rektorn (Amanda). 

Däremot beskriver hon ett stort mandat från klassläraren vad det gäller att strukturera upp arbetet med 

eleven. Hon arbetar enskilt med eleven under elevens hela skoldag. Hon skriver schema för den 

enskilde eleven (anpassat utifrån klassen), anpassar arbetsmaterialet till vad hon uppfattar som elevens 

nivå och genomför all undervisning med eleven. Utöver det är hon även ute med eleven på rasterna. 

Samtal 

Samtliga intervjuade uppger att det är viktigt med dialog. 

Då pratar vi ju om det och så, och sen har vi ju diskussioner, bland annat på de här tisdagsmötena 

(Agneta). 

Men också att man tar sig tid i hela arbetslaget och pratar just om förhållningssätt gentemot elever och 

varandra för den delen. Tid att prata (Lotta). 

Amanda menar att dialogen med klassläraren bygger på att dela erfarenheter om dagen. 

Vi utbyter erfarenheter hela dagarna mer eller mindre; ”vad har gått bra?”, ”vad har gått mindre bra?” 

och ”hur ska vi lägga upp morgondagen?” (Amanda). 

Hon ser det som ett kontinuerligt informationsutbyte som enligt hennes mening gör att arbetet känns 

tryggt. Det är enligt henne viktigt 

att man lyssnar på varann, att man har en öppen dialog (Amanda). 

Enligt Amanda är det dialogen som får henne att känna som att lärarna lyssnar på henne och inte bara 

Å, du, vad ska du säga för nåt (Amanda). 

Framför allt är dialogen enligt Amanda av vikt eftersom det underlättar i planeringen av arbetet med 

eleven.  

Idrottsläraren kanske säger till mig att i morgon ska vi ha dans och jag vet att eleven inte klarar av det 

där eftersom han inte vill hålla i nån. Och då frågar jag ”vad kan vi göra istället?” (Amanda). 

Ann-Sofie beskriver också ett samarbete som bygger mycket på dialog. 
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Vi diskuterar mycket… alltså vi pratar mycket med varann (Ann-Sofie). 

Hon berättar vidare att 

Alltså vi pratar under hela dan. Man vet ju på morgnarna om det är nåt speciellt och så är vi ju i 

klassrummet båda två hela dagarna, så man har ju hela tiden kontakten (Ann-Sofie). 

Även Anton beskriver ett samarbete som bygger på dialog. 

Man för en dialog med läraren, ser om det finns något annat man kan hjälpa till med, som kan underlätta 

för hela klassen (Anton). 

Som svar på frågan när dialogen sker svarar han att 

Det bygger på en kontinuerlig dialog med läraren hela tiden. I fikarummen, korridoren. Vi pratar jämt 

med varandra (Anton). 

Andreas menar att den kommunikation som sker mellan honom och lärarna är präglad av en 

vänskaplig ton. Kommunikationen sker oftast efter lektionen eller i personalrummet mellan lektioner. 

Andreas beskriver att det fanns fler tillfällen till dialog i början av hans anställning. Numer är samtalen 

kortare och informationsutbytet har varit i fokus. 

Ja om det har hänt nånting på lektionen så har man ju snackat lite, vad ska man göra. Vad man tycker 

om saken och vad man kanske skulle kunna göra annorlunda (Andreas). 

Enligt Lotta är en öppen dialog en förutsättning för ett samarbete. 

Om man till exempel inte delar elevsyn, så måste det ju i alla fall finnas utrymme att diskutera det 

(Lotta). 

Lisa beskriver att hon och assistenten har varsin plats i arbetsrummet. Där finns det enligt Lisa 

möjlighet att samtala. Assistenten är i och för sig sällan där eftersom denne även följer eleven på 

rasterna. Så Lisa berättar att samarbetet ofta blir att hon sitter för sig själv och letar efter material som 

kan passa eleven. Hon ger sedan assistenten ett papper eller mailar denne material varpå dialogen 

senare kan fortsätta genom att 

och så säger han sådär i förbifarten nån gång att ”det där materialet funkade och gick bra” eller ”nej, det 

där gick inte” (Lisa). 

Lisa menar att samtalet skulle bli bättre och ske oftare om de kunde vara fler vuxna i klassen. 

Bäst vore om det var två assistenter egentligen. Eftersom assistenten följer eleven på lektionerna och 

rasterna och lunchen, om man då vore två, kunde en alltid vara med eleven och en kunde förbereda lite 

och prata med lärarna och så (Lisa). 

Lotta menar att den kommunikation som sker utanför klassrummet är mest av informell art. Samtalen 

har inget klart syfte eller mål, utan handlar mer om att dela information. 

Nä, inte formellt i alla fall, men det är klart man har ju små informella samtal så och det är ju bra 

(Lotta). 

Lars upplever att dialogen med assistenter kan ge ett flyt i samarbetet i klassrummet. 

Vi har ju en dialog om vad det är vi ska göra. Jag har ju huvudansvaret för det vi ska göra och så kan jag 

presentera att ”såhär har jag tänkt det” och då kan dom komma med förslag och kritik… jae… Kreativ 

kritik. ”Ska vi göra såhär istället, kanske?” (Lars). 

Utöver det finns det i dialogen med assistenter en möjlighet att skapa dynamik i klassrummet enligt 

Lars. 
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Man kommer ju inte ihåg allt varenda gång man står där. Och då kan jag ställa en annan fråga till en av 

assistenterna också och göra dom mera delaktiga i det vi håller på med. Och då får man en annan 

dynamik i klassrummet också (Lars). 

Lilly har en assistent knuten till en av hennes elever. Eleven går för tillfället i en annan klass 

tillsammans med andra äldre elever om dagarna. Lilly träffar eleven och assistenten en gång i veckan 

då eleven är med i klassen under en lektion. För Lilly är 

Kommunikation det allra viktigaste (Lilly). 

Sammanfattning 

Två av de intervjuade assistenterna har någon sorts arbetsbeskrivning där det framgår vad deras tjänst 

innebär och vilka arbetsuppgifter de förväntas utföra. Tre menar att det aldrig funnits någon skriftlig 

arbetsbeskrivning och att arbetet mer styrs av egna initiativ och rutin i arbetet. Alla de intervjuade 

lyfter kommunikation eller dialog som något viktigt och ständigt pågående. Samtalen sker vid 

informella träffar och består ofta av information om elever eller händelser. Både lärare och assistenter 

nämner dock samtalen som ett sätt att tänka tillsammans eller skapa dynamik i klassrummet.  

Tid 

Tid man har 

Lars, Lilly, Lisa, Lotta, Agneta, Ann-Sofie och Anton beskriver att det finns gemensam schemalagd 

tid under arbetsveckan för olika typer av möten med hela, eller delar av kollegiet. Exempel på möten 

som nämns är arbetslagsträffar/arbetslagskonferenser, elevhälso- och elevvårdsmöten, tillfällen för 

handledning och pedagogiska samtal. 

Ja vi har ju en dagordning, där vi tar upp alla punkter, budget, beställningar, elever. Om det är utflykter, 

ja vi pratar igenom hela veckan (Agneta). 

Lotta och Ann-Sofie berättar att de även har planeringsmöten. 

Ja de tider vi hinner prata med varandra är ju när vi har hela arbetslaget i möten eller i handledning. Och 

vid såna tillfällen kan vi ta upp frågor som gäller klassrummet (Lotta). 

Lilly berättar att de har två gemensamma mötestider, där hon träffar den assistent som är kopplad till 

en elev i hennes klass. 

En hel lektion på onsdagen och så är det under en rast på torsdagen (Lilly). 

Lars beskriver att de har en halvtimmes mötestid i veckan, men att de också utnyttjar lektionstid till att 

samtala. 

Ja, vi utnyttjar ju tid i klassrummet. Och lite utav raster och så (Lars). 

Även Lisa berättar att de har regelbundna morgonmöten. Detta gäller endast lärarlaget.  

Utöver den schemalagda tiden berättar Ann-Sofie (som arbetar i klassrummet tillsammans med 

klassläraren) och Amanda att man träffar läraren varje dag innan eleverna börjar skoldagen och kan på 

så vis förbereda sig för dagen. 

Och då kan vi också ta upp om det är nåt speciellt eller så (Ann-Sofie). 

Utöver morgonmötena berättar Amanda, assistenten som alltid arbetar enskilt med en elev och som för 

övrigt inte går på andra möten tillsammans med klassläraren, att hon och klassläraren ses efter 

skoldagens slut varje dag för att utbyta erfarenheter. 
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Tid man tar 

Vad gäller tid för möten mellan assistenter och lärare beskriver Agneta, Lotta och Lisa att de inte har 

gemensam planerad och schemalagd tid. Kommunikationen utanför klassrummet är mest av informell 

art. Lotta kan informera resursen om vad de ska göra under lektionen och resursen i sin tur kan 

informera Lotta om eleverna. 

Ja det är ju då, om “Maria” kommer in i personalrummet, så rycker jag tag i henne och det här ska vi 

göra nästa lektion och eventuellt då, och då vill jag… eller kan du då sätta dig med den eleven (Lotta). 

Lars berättar att han tar till vara den tid som finns och det blir ofta korta möten under raster eller 

lektioner. 

Vi utnyttjar ju tiden i klassrummet. Och lite utav raster och så också. I och med att de också är på 

fritids, så kan ju dom inte vara med på vanliga konferenser (Lars). 

Utöver det utnyttjas tiden före och efter lektionen. 

Oftast är det ju när man kommer från lektionerna och när man kommer till. När man har släppt ut 

eleverna så pratar man lite snabbt (Lars). 

Lilly beskriver att det vid de tillfällen hon och assistenten ses utnyttjar de tiden till att ha               

Det är ju direktkontakt... Då sitter eleven med jobb och jag samtalar med assistenten. Kollar lite läget. 

Hur det har fungerat (Lilly). 

Som svar på frågan hur de hinner med informationsutbytet på den begränsade tiden svarar hon att 

nu är det en erfaren assistent. Hon har varit med i skolans värld i många år. Så mycket tack vare det så 

fungerar det bra. Hade det varit en oerfaren hade det nog inte fungerat nåt vidare (Lilly). 

Lisa försöker utnyttja tiden före och efter lektionerna. 

Man haffar assistenten och ”nu vart det här så här, hur ska vi tänka nästa gång”. Så ser det ofta ut (Lisa).  

Lisa och Anton ger uttryck för att man ofta pratar på raster, i korridorerna och i personalens fikarum. 

Ja, vi pratar jämt med varandra (Anton). 

Agneta upplever svårigheter att upprätthålla en längre dialog med klassläraren. Information delas på 

raster vid kopieringsapparaten i korridoren eller personalens fikarum. 

Det är ju ofta det här, man slänger ett ord i kafferummet eller så där (Agneta). 

Andreas beskriver att de möjligheter som finns för att prata är alla informella och sker oftast i 

korridoren eller i direkt anslutning till lektionen. Ofta blir det spontana samtal när han befinner sig i 

samma rum eller i närheten av läraren. Andreas menar att de pratar hela tiden med varandra. 

Men oftast är det ju att det inte finns tid faktiskt. Alla de andra lärarna behöver smita iväg till något. 

Man tar de där fem minuterna kanske, ventilerar lite (Andreas). 

Tid som önskas 

Lotta berättar att det funnits planer på veckomöten mellan assistenten och mentorn, men att det inte 

har blivit av för att ingen tagit tag i det. 

Nä men vi pratade om att vi skulle sitta i par och med den mentor och den resursen som brukar vara 

mest i gruppen och hitta en tid med bara dom. Pratade vi om i våras eller höstas och sen har det inte 

blivit av (Lotta). 

Lisa önskar att det fanns mer tid att prata med assistenten före och efter lektionerna. Hon tror dock att 

det blir svårt eftersom skoldagen skulle bli så mycket längre för eleverna. Hon tänker också att det 
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vore en bra idé om hela lärarlaget hade gemensamma möten med assistenten. Vinsterna vore bland 

annat att lärarna visste vad assistenten och eleven gör när de inte är med i klassen, vilka övningar och 

ämnesområden som fungerar väl för eleven enligt assistenten och de andra lärarna. 

Man skulle kunna dra lite mer lärdomar av varann, att ”det här gjorde vi på SOn och det funkade 

jättebra, han var jätteintresserad av det här” och då skulle jag kunna använda det lite grann i mitt ämne 

(Lisa). 

Men den idén anser hon svår att genomföra på grund av upplevd brist på tid. 

Alltså, vi har just nu väldigt tajt om tid. Vet inte var vi skulle klämma in det, men det vore bra (Lisa). 

Som svar på frågan vilka eventuella organisatoriska förändringar Lars skulle vilja se vad gäller tid för 

ökad gemensam planerings- och samtalstid svarar han att 

jag tror inte man behöver ha så mycket mer än den där halvtimmen. Kanske en halvtimme till i veckan 

hade väl varit optimalt. Har man en kort tid där är man ju effektiv (Lars). 

Lilly menar i likhet med flera andra att det vore bra med mer tid att få samtala och sammanfatta 

tillsammans med assistenten i högre grad än vad de gör nu. 

Det skulle vara önskvärt med mer tid (Lilly). 

Anton önskar att lärarna hade mer tid att vara med eleverna utanför klassrummet. 

Jag skulle önska att lärarna hade mer tid att vara med eleverna utanför klassrummet. Nästan mera privat, 

sätta sig ner och umgås. Skapa relationer. Det lugnar ner atmosfären (Anton). 

Agneta talar om mötestid som runnit ut i sanden. På hennes arbetsplats finns det schemalagd tid för 

samtal mellan assistenterna och utöver det tid för samtal mellan mentor och assistent. Agneta tror att 

samtalen har uteblivit på grund av ointresse och, trots att tiden har varit schemalagd, tidsbrist. 

Det kommer alltid nåt annat emellan (Agneta). 

Agneta menar att det vore bra om assistenter och lärare träffades för att tala igenom veckan. Till en 

början anser hon att det viktigaste vore att få till stånd dessa möten, inte vad som sägs i dem. Den tid 

som nu finns räcker bara till informationsutbyte. 

Andreas tycker att det möjligen skulle vara bra att träffas lite oftare. I början av hans anställning 

träffade han rektor och mentor oftare för att reflektera och fundera kring eleven och dennes skolgång. 

Andreas menar att det var bättre, då det gav honom dels bekräftelse på vad han gjorde bra och dels 

idéer på vad man kunde göra annorlunda. Andreas berättar vidare att det ofta känns ensamt och svårt i 

hans roll och att de gånger han får träffa andra och prata ofta leder till att han gör ett bättre jobb. 

Att de håller med om vad man själv upplevt och vad det verkar som. Ja som att man lägger upp en 

massa på bordet och sen analyserar det och försöker knyta ihop det sen till något bra att göra i framtiden 

(Andreas). 

Sammanfattning 

De flesta menar att de har schemalagda möten, en gång i veckan eller dagligen före eller efter skoltid. 

Samtidigt beskriver samtliga att samtal och möten sker kontinuerligt och hela tiden. Både lärare och 

assistenter beskriver att samtal sker i farten med kollegor i anslutning till lektioner. Lärarna försöker få 

till samtal med assistenterna innan eller efter lektionerna, vilket bekräftas av assistenterna. Ingen av 

assistenterna beskriver det som att de agerar eller tar tag i lärarna, utan samtal kommer till spontant 

eller när en lärare söker upp dem.  Alla intervjuade med undantag av Lars önskar mer tid till samtal. 

Det som efterfrågas av många är de längre, schemalagda och reflekterande samtalen. Lärarna beskriver 
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att det ofta fattas tid och att möten är för få eller för korta. Ingen av assistenterna menar att de saknar 

egen tid. De saknar dock tid tillsammans med läraren. 

Elever i behov av särskilt stöd 
Anton och Lotta beskriver båda att arbetet med eleverna och de med mest stödbehov är beroende av ett 

gott samarbete mellan all personal på skolan. Anton berättar att han har en helhetssyn på eleverna, då 

han är ute på raster och rör sig där eleverna rör sig. Han kan också lättare se mönster, då han är med 

eleverna hela dagen. 

På rasterna går jag ju upp och ner och överallt och försöker finnas och synas så mycket som möjligt. 

Man kan alltid stanna till och ta en diskussion med ungdomarna om allt möjligt (Anton). 

Ähh ja att... vad ska man säga, man får en helhetssyn på elevens skolgång. Resurserna är ju med på 

saker som vi lärare inte är med på (Lotta). 

Lotta beskriver det som att hennes och assistenternas perspektiv kompletterar varandra. Assistenten 

ser andra saker och ger därför mer information hur man på bästa sätt kan hjälpa. 

Det ger uppslag på hur man kan arbeta med just den eleven och om man behöver förändra något, för 

dagen eller permanent (Lotta). 

Lars menar att samarbetet mellan honom och assistenterna hjälper dem att vara samplanerade och 

överens om vad som ska gälla. 

Samma regler. Vi har ju pratat ihop oss… Att vi är samplanerade (Lars). 

Lisa uttrycker att det som främst främjar de elever som behöver extra stöd är förberedelse. 

Förberedelse i form av samtal med assistenten om vad som kan passa idag, men också ett genomtänkt 

och förberett arbetsmaterial. 

Det blir bra när jag vet vad jag har tänkt lektionen före, och när jag har tänkt lite grann på vad den här 

assistenten med eleven… hur det kommer att funka för honom, det vet man ju aldrig naturligtvis (Lisa). 

Lisa försöker bolla idéer med assistenten innan lektionen om vad som kan och inte kan fungera. Då 

finns ingen prestige eller vet-bäst-attityd, utan det som är bäst för eleven är det som genomförs 

oberoende av vad hon tycker. 

Och så när man hittar material som känns vettigt och som ger någonting. Då blir det bra tycker jag. Det 

finns ingen som helst prestige i det tycker jag. Eller att det måste bli som jag sagt, det finns inte (Lisa). 

Lilly menar att en väl fungerande assistent är någon som tar ledarskapet och kan stödja i lärprocessen. 

Alla vuxna ska ha samma status och vara mer eller mindre självständiga i sitt arbete. Dialogen mellan 

assistenten och läraren är viktig för att det ska fungera. En bra assistent är enligt Lilly att 

dom är inlyssnande, dom är uppmärksamma, dom ser behovet. Jag måste inte säga åt dom att nu måste 

du nog säga åt den där eleven att sätta sig på stolen och öppna matteboken för att det ska bli någonting 

gjort (Lilly). 

Anton menar att ett gott arbete med eleverna bygger på att rätt person är på rätt plats. Det måste finnas 

en flexibilitet inom arbetslaget, där den som passar bäst för uppgiften utför arbetet. Ett arbete som 

enligt Anton kräver respekt, hänsyn och rätt attityd. 

...att vi alla sitter i samma båt och har i mer eller i mindre grad ansvar för alla elever (Anton). 

Andreas menar att det förebyggande arbetet är viktigt och att det bygger på att flera träffas och spånar 

tillsammans. Han beskriver sig som oerfaren och därför i större behov av andra erfarna som kan guida 
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och leda honom rätt. Arbetet med eleverna är beroende av en god relation, vilket tar tid och kräver 

kunskap om olika elevers behov. Ett arbete som Andreas menar är svårt att genomföra ensam. 

Och hur man ska hantera sådant, för jag är ju ganska ny och lite oerfaren och sådär. Så jag behöver ofta 

lite tips (Andreas). 

Agneta beskriver samarbete som en förutsättning för att lyckas i arbetet med eleverna. Hon menar att 

det är viktigt att vara samspelta och dela elevsyn, att alla vill det bästa för eleverna. 

Så det gagnar dom otroligt mycket att vi är samspelta och dom känner nog det, för den klassen jag är i 

är helt fantastiska. Det beror ju på eleverna så klart, men också på oss vuxna. Dom känner att här 

kommer några man kan lita på och som litar på varandra. Dom känner väl att vi gillar varandra och har 

kul (Agneta). 

Ann-Sofie menar på liknande sätt att samsyn kring eleverna är en förutsättning för ett lyckat arbete. 

Hon beskriver hur det ständigt pågår ett samtal kring vad som är bäst för eleven och vad denne 

behöver träna mer på. Ann-Sofie nämner också samarbetet med speciallärare och specialpedagog som 

en del i det dagliga arbetet. 

Ja. Jag tror ju att den här eleven har kommit så långt som eleven har gjort nu, är just på grund av att vi 

har ett så bra samarbete runt eleven (Ann-Sofie). 

Amanda menar att det informationsutbyte som sker mellan henne och lärarna har varit en viktig faktor 

i de framgångar med eleven som hon märker av. Det kan exempelvis handla om att meddela 

idrottsläraren om de svårigheter eleven har med dans, men också att lärarna informerar om vad klassen 

läser i de olika ämnena. 

Ett kontinuerligt informationsutbyte som gör att arbetet känns tryggt (Amanda). 

Hon har inga bestämda möten med lärarna utan träffar dem hela tiden. Ibland händer det dock att 

information missas och att eleven får höra det av en kompis istället, något som Amanda menar 

försvårar arbetet. 

Och då kan vi få höra det vid sidan om genom klasskompisar… Men det försöker dom jobba med 

(Amanda). 

Elevsyn 

Agneta och Lotta beskriver båda hur synen på eleverna påverkar samarbetet. Lotta berättar att 

samarbetet har fungerat bäst med de assistenter där de delat elevsyn. Med elevsyn menar Lotta hur 

man ser på eleven och vad den gör. 

Och vad det beror på, personkemi eller nä att båda vill, göra det bästa av jobbet och för eleverna. Att 

man strävar åt samma håll och att man har samma grundtanke… förhållningssätt kanske (Lotta). 

Agneta beskriver det som ett förhållningssätt, där de utgår från att eleven gör så gott den kan i varje 

given situation. 

Det är en av tryggheterna att vi ser på samma sätt på eleverna. Vi är lyhörda båda två (Agneta). 

Amanda beskriver ett lyckat samarbete som grundar sig i en samsyn på eleverna. Anton menar på 

liknande sätt att ha elevens bästa som fokus är en bra grund till gott samarbete. 

Öppen dialog mellan de vuxna, rätt elevhandledare på rätt plats, respekt hänsyn och attityd. Att vi alla 

sitter i samma båt och har i mer eller i mindre grad ansvar för alla elever (Anton). 

Anton och Lotta nämner båda samarbete mellan lärare och assistent som en förutsättning för en 

helhetssyn på elevens skolgång. Lotta menar vidare att den uppdelade arbetsfördelningen möjliggör att 

elevens hela skolgång synliggörs, vilket stärker henne i det dagliga mötet med eleverna. 
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Andreas beskriver att det är viktigt för honom att man är vänlig i sin ton och prestigelös i sitt agerande, 

både mot elever men också mot övrig personal. 

Men att man inte krampaktigt håller sig fast i sina principer, om man nu har såna (Andreas). 

Sammanfattning 

Både lärare och assistenter menar att samarbete är en förutsättning för arbetet med eleverna. 

Samarbete som leder till samsyn, förberedelse och förebyggande insatser. Lärarna beskriver främst att 

samarbetet gagnar eleven på lektionerna och i skolarbetet, medan flera assistenter även lyfter fram 

samarbetet som viktigt i arbetet med relationsbygge och den sociala utvecklingen för eleven. Det 

framkommer också att samarbete handlar om att dela ansvar och elevsyn. Fyra av fem assistenter 

nämner elevsyn och attityd gentemot elever som en framgångsfaktor. Endast en lärare, Lotta, nämner 

det i sin intervju.  Assistenterna och Lotta menar att synen på eleven är viktig för arbetet och bör 

präglas av lyhördhet, gemensamt förhållningssätt, rätt attityd och prestigelöshet. 
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Metoddiskussion 

Som metod för att besvara studiens syfte valdes den semistrukturerade intervjun. Intervjun ger 

möjlighet att undersöka vad människor tycker och tänker om ett visst fenomen eller upplevelse. Den 

semistrukturerade intervjuformen ger intervjuaren möjlighet att fördjupa frågeställningar och svar 

genom att ställa följdfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). Svårigheten med intervjun som metod, och 

den semistrukturerade i synnerhet, är att svaren mellan intervjupersonerna kan och har i denna studie 

skilt sig åt en del från person till person. Inte bara beroende av den intervjuades unika erfarenheter 

utan också för att alla frågor inte följdes upp på ett likartat sätt. Tanken som fanns från början att 

intervjua lärare och assistenter tillsammans hade möjligen genererat färre divergerande svar. Svaren 

hade dock varit svåra att bedöma, då det inte är helt osannolikt att de båda intervjuade skulle påverkat 

varandra.  

Resultatet har på ett eller annat sätt påverkats av att intervjuerna genomförts individuellt av två olika 

personer. Intresset för olika aspekter av intervjupersonernas svar har lett till olika följdfrågor, vilket 

också har lett till något skilda fokusområden. Det har gett upphov till ett brett svarsspektrum där 

många olika aspekter av för studien valt fenomen belystes, men kan ha resulterat i en ytlig sondering 

av det undersökta.  

En annan försvårande omständighet var att alla intervjuade blev antingen utvalda av rektorn på skolan 

eller rekommenderade av kollegor. Samtliga deltagare deltog dock frivilligt, men det är inte otänkbart 

att de också påverkades av andra att medverka. Det är heller inte otänkbart att de medverkande blev 

utvalda för att de på något sätt kan sägas representera en allmän hållning på skolan eller att de anses 

vara personer med många eller starka åsikter, som de gärna delar med sig av. Studiens resultat gör på 

inget sätt anspråk på att vara generaliserbart eller talande för populationen.   
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Diskussion 

Syftet med studien är att ta del av lärares och assistenters erfarenheter av samarbete i syfte att stödja 

elever i behov av särskilt stöd.  

Diskussionen är uppdelat i tre teman. Dessa teman är Om samarbetsformer, Om förutsättningar för 

samarbete och Om samarbete i syfte att stödja elever i behov av särskilt stöd.  

Om samarbetsformer 
En dimension associerad med utvecklandet av mer inkluderande praktiker är vuxna som arbetar 

tillsammans. En effektiv praktik präglas av ett gemensamt åtagande att göra lyckade aktiviteter och en 

planering som försäkrar att alla vuxna förstår de övergripande målen och sina egna roller under 

lektionerna (Ainscow, 2000). Samarbete är en framgångsfaktor till ökat deltagande och lärande 

(Ainscow, 2000; Farrell et al, 2010; Giangreco, 2013; Roffey-Barentsen & Watt, 2014; Takala, 2007). 

I samarbete finns en struktur av att dela och delge erfarenheter och kunskap, samt att reflektera kring 

upplevda situationer. Ett sätt att dela livsvärld, utvecklas och tillsammans lösa problem. Det samarbete 

som Roffey-Barentsen och Watt (2014) lyfter fram som är i behov av förbättring och förändring är 

samarbetet mellan lärare och assistent. Ett samarbete som Gadler (2007) menar grundar sig i 

organiserade, schemalagda och strukturerade mötestillfällen. 

Granström (2006) menar att det kollektiva arbetet i en tydlig organisation ges tidsutrymme. I en sådan 

organisation finns fasta konferenstider och egen konferenslokal. Arbetsgruppen har sina träffar utlagda 

på förhand och det finns överenskommelser om att det skall skrivas protokoll eller 

minnesanteckningar inom enheterna. Det finns också fastlagda rutiner för hur dessa anteckningar skall 

spridas till andra grupper och till andra delar av organisationen. Den otydliga organisationen 

kännetecknas bland annat av brist på fasta konferenstider och gemensamma lokaler för dessa möten. 

Gränserna är otydliga och möten sker där det finns rum för tillfället. Sammanträden i en otydlig 

organisation är inte i förväg fastlagda, protokollförs inte regelbundet och kontakterna mellan olika 

grupper sker spontant när det behövs. I en otydlig organisation med dessa förtecken påverkas 

personalens välbefinnande och har utöver det betydelse för arbetets innehåll. Det riskerar att ge arbetet 

en pseudokaraktär. Mycket av det som uträttas fyller inget eller litet syfte för verksamheten 

(Granström, 2006). 

I studiens resultat framkom att det fanns schemalagda och planerade möten i de arbetslag som de 

intervjuade lärarna och övervägande majoriteten av assistenterna ingick i. Dessa möten är oftast av 

obligatorisk karaktär och kan exempelvis behandla arbetslaget, elever eller handledning. Gadler (1997) 

och Devecchi och Rouse (2010) menar att schemalagda organiserade möten är en förutsättning för att 

överbygga det gap som finns mellan olika praktiker och kulturer inom ett arbetslag. I studiens resultat 

framkom också att en övervägande majoritet av möten var av informell karaktär. I likhet med Takala 

(2007) som beskriver att assistentens samarbete med läraren är förbehållen korta informationssessioner 

innan och efter lektionen, berättade de för studien intervjuade lärarna och assistenterna att det i 

samarbetet med varandra togs tid för möten som hastigast i korridorer, vid kopiatorn, stunden före och 

efter lektionen. Dessa hastiga möten blev ett återkommande tema genom intervjuerna. Det kunde 

genom intervjuerna upplevas att bristen på tid för möten mellan lärare och assistent är på något sätt 

inbyggt i skolornas system. Eller att den mötestiden i alla fall inte prioriterades.  
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Information i den otydliga organisationen leder inte till någon förbättring i verksamheten (Granström, 

2006). Under de korta möten som lärare och assistenter beskrev kan det rimligtvis inte finnas tid för 

gemensam reflektion i ett framåtsyftande arbete som mer övergripande gagnar elever i behov av 

särskilt stöd. Det är inte heller troligt att informationen kommer hela organisationen till nytta. Det är 

inte helt osannolikt att informationen handlar om en specifik elevs dagsform, vilket i en ytterlighet 

riskerar leda till att läraren med assistentens hjälp får ta ett snabbt beslut om huruvida eleven ska vara i 

klass eller få enskild undervisning av assistenten. Om så är fallet riskerar åtgärden eller insatsen vara 

ogenomtänkt. Insatsen förankras inte hos läraren, assistenten och eleven. Om brist på tid leder till 

snabba beslut, riskerar dessa beslut bli ogenomtänkta och kanske rentav ogrundade.  

Ogenomtänkta beslut kan föra med sig en avsaknad av analys om den organisation och struktur som 

finns på skolan. Problem som uppstår riskerar att hanteras individuellt och ansvaret vilar då hos den 

enskilde läraren eller assistenten. Organisationen blir då inte uppbyggd kring gemensam 

problemlösning där allas åsikter värderas och tas i beaktning. En lösning för eleven där denne är själv 

med en assistent, kan vara den enda fungerande lösningen vid en given tidpunkt. Medan en insats som 

tar allas åsikter i beaktande kan ha en mer inkluderande ansats och ansvaret fördelas då mer jämlikt 

mellan de inblandade parterna. 

Det framkommer i studiens resultat att intervjupersonerna upplever kommunikationen mellan 

professionerna som öppen, vänlig, prestigelös och ständigt pågående. En något problematisk aspekt av 

att ses korta tider och där kommunikationen präglas av öppenhet och vänlighet, är att svårare och mer 

djupgående frågeställningar och analyser möjligen inte dryftas. Frågor som rör värdegrund och 

elevsyn torde vara svåra att behandla om tiden är knapp och samtalen informationstyngda och 

lösningsfokuserade. De intervjuade lärarna och assistenterna beskrev att de litade på sina kollegor, att 

samtliga gör ett bra arbete och prioriterar elevernas bästa. Vänder man på perspektivet menar vi att en 

sådan tilltro skulle kunna vara en produkt av en organisation som inte prioriterar schemalagd och 

strukturerat samarbete. Lärarna och assistenterna blir ur det perspektivet tvungna att ha förtroende för 

varandras arbete. Det finns inte egentligt utrymme att tillsammans förändra eller lösa problem. 

Otydlighet och tidsbrist riskerar skapa en individcentrerad organisation där förutsättningarna för 

samarbete är beroende av en god stämning och tilltro mellan professionerna. 

Problem uppstår möjligen när man inte delar värderingar och organisatoriska förutsättningar inte finns 

för att lösa eller komma runt det problemet. Då riskerar det bli upp till var och en att få samarbetet att 

fungera. Detta skulle kunna leda till en organisation där medarbetare som trivs tillsammans och delar 

värderingar samarbetar och de som inte gör det väljer att undvika varandra. Det är inte en kultur som 

enligt vår uppfattning främjar ett samarbete som gagnar elever med störst behov. Många gånger är de 

elever med störst behov också de som mest utmanar vuxnas värderingar. Om mötestid inte prioriteras, 

dialogen är informationstyngd och de vuxna baserar sitt samarbete på trivsel och att man delar 

värderingar, blir elevens stöd inte baserat på dennes behov utan på vuxnas förmåga, eller rentav 

oförmåga, att arbeta mot samma mål.  

Om samarbetet mellan personal är beroende av den enskildes inställning till att arbeta tillsammans 

med andra, riskerar organisationen bli sårbar. En god ton, vänlighet och tilltro till den andre är 

förutsättningar för samarbete som framkommer i studiens resultat. Det som inte framgår är vad som 

händer om det inte finns tilltro till kollegorna. Danermark (2000) menar att samarbete kan fungera som 

ett sätt att skapa tilltro, förening och en gemensam värdegrund. Det ska inte vara en konsekvens eller 

produkt av att man litar på varandra. Samarbete mellan kollegor ska inte vara beroende av att det redan 

finns en fungerande relation mellan personal, utan ett sätt att närma sig varandra (Danermark, 2000).  
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Skolans värld är komplex. Behoven hos eleverna ser olika ut och varierar över tid. De bästa 

förutsättningarna för samarbete, möten och samtal lärare och assistent emellan bör finnas hos de som 

dagligen arbetar i en och samma klass. Finns det utöver det gemensam planerad och organiserad 

mötestid, skapas också förutsättningar för reflektion, samsyn och med det i den bästa av världar en 

utvidgad förståelse för behoven för de individer som klassen utgör. Då har informationen som byts 

mellan lärare och assistent till syfte att ge en helhetsbild över eleverna och skapa underlag till väl 

avvägda beslut och insatser. Detta underlag kan i sin tur skapa tydliga strukturer i arbetet där 

samarbetsformer mellan lärare och assistenter tydligt framkommer. 

Om förutsättningar för samarbete 
En stor del av förutsättningar för samarbete handlar om de förutsättningar som ges inom ramen för den 

befintliga organisationen. Enligt Granström (2006) är den vanligaste organisationsmodellen i det 

västerländska samhället den hierarkiska. Grundtanken med den hierarkiska modellen är att var och en 

som arbetar i den typen av organisation ska ha en såväl avgränsad som väldefinierad uppgift att sköta. 

Den närmsta överordnade instruerar, fördelar arbetsuppgifter och har utöver det till uppgift att beordra 

de underställda. Ju högre upp i hierarkin en person befinner sig, desto mera makt, befogenheter och 

materiella fördelar såsom exempelvis högre lön och storlek på tjänsterum åtnjuter personen. Den mest 

utpräglade organisationen av det här slaget är det klassiska militära förbandet. Högst upp i hierarkin 

befinner sig översten, längst ner den menige soldaten (Granström, 2006).  

Om skolan kan ses som en hierarkisk organisation, hittas rektor högst upp i rangordningen. Rektor är 

den person som har mest ansvar, de högst ställda kraven på sig och utöver det troligtvis såväl den 

högsta lönen som det till ytan största kontorsrummet. Till sin hjälp i kommunikationen med lärarlagen 

har rektorer ofta särskilt tillsatta arbetsenhetsledare. Genom dessa har rektor möjlighet att förmedla de 

visioner och förväntningar denne har på de enskilda lärarna. Om en rektor är högst upp i 

rangordningen för att sedan följas av arbetsenhetsledarna och ”de vanliga lärarna” (om uttrycket 

tillåts) strax under, var på skalan befinner sig de enskilda assistenterna? Rektor har störst mandat, 

lärare ett tydligt uppdrag utifrån skolan läroplan (Skolverket, 2011), medan assistenter riskerar att stå 

utan arbetsbeskrivning, som var fallet för tre av assistenterna i studien. Ett arbete utan 

arbetsbeskrivning skulle i jämförelsen med det militära kunna bestå av att vara i fält utan tillgång till 

vare sig karta, kompass eller en överordnad som anger riktning. Vem kan borga för kvalitén för ett 

arbete som saknar arbetsbeskrivning? 

Gadler (1997), Jalar och Söderström (2008) samt Thorup och Thorup (2006) beskriver att det oftast 

saknas arbetsbeskrivningar för assistenter, vilket leder till otydlighet och osynlighet i den organisation 

de befinner sig i. Några av studiens assistenter skiljer sig från beskrivningen ovan i och med att de, 

enligt egen utsago, har klara och tydliga arbetsbeskrivningar. Dessa assistenter uttrycker att det ger 

dem en tydligare roll i arbetslaget, vilket i sin tur underlättar i samarbetet med lärarna. Assistenten 

riskerar i och med det inte bli den som gör allt som läraren inte hinner, utan har andra arbetsuppgifter 

som skiljer sig från lärarens. Samarbetet kan då bli mer av ett arbete mot samma mål mellan likvärdiga 

parter. 

Giangreco (2013) menar att en ökad värdering av assistenttjänsten är en förutsättning för ett gott 

samarbete. En arbetsbeskrivning kan också kunna fungera som ett värderande av tjänsten. Utöver att 

en arbetsbeskrivning kan tydliggöra arbetsuppgifter, kan det således även förmedla att tjänsten är 

värderad och viktig. Om det finns en avsaknad av ett tydligt uppdrag för assistenterna, om uppföljning 

och utvärdering inte sker är det inte otänkbart att det påverkar organisationen, gruppen och individen 
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direkt och negativt. Arbetet riskerar att få en pseudokaraktär, om ingen, vare sig arbetsgivare eller 

arbetstagare, egentligen vet vad som ska göras, görs och vad som ytterligare bör göras. 

Om skolans minst utbildade personal ska ansvara för de pedagogiskt mest krävande eleverna 

(Blatchford et al, 2007; Giangreco, 2013; Roffey-Barentsen & Watt; 2014), torde det finnas en 

förväntning att skolan som organisation ska ta ansvar för assistenters arbetssituation. Ett sätt att ta 

ansvar är att skapa en arbetsbeskrivning. Ett annat att tydligt följa upp, utvärdera och värdera det 

arbete som lagts ner. Ett ytterligare ansvarstagande vore att möjliggöra assistenters utbildning eller 

vidareutbildning. Gadler (1991) ställer frågan varför inte assistenter som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd behöver en legitimerad utbildning, när övriga som arbetar med barn inom skolan måste ha 

det. 

Ett effektivt användande av assistenter är enligt Ainscow (2000) en avgörande faktor vad gäller 

inkludering. Giangreco (2013) menar att om använda rätt är assistenten en värdefull tillgång i ett 

inkluderande klassrum. När det nu inom ramen för skolans undervisning finns ett allt ökande antal 

assistenter, finns det också allt större anledningar att erbjuda dessa utbildnings- och 

utvecklingsmöjligheter. Skolors specialpedagoger skulle kunna erbjuda kvalificerade samtal. Rektor 

kan i sin tur erbjuda riktade utbildningsinsatser såsom exempelvis föreläsningar om neuropsykiatriska 

diagnoser, om elevbemötande eller om inkludering. Rektor skulle också kunna erbjuda assistenter att 

delta i skolors egna riktade utbildningsinsatser som exempelvis skulle kunna handla om matematik 

eller språkinlärning. Detta kan skapa en grogrund för en vidare professionalism inom yrket. I likhet 

med studiens assistenter är de allra flesta anställda för att stödja en eller två elever i behov av särskilt 

stöd. En idé vore att låta den eller dessa elevers behov styra utbildningsinsatserna. 

Frågan om utbildning är en fråga som bör ställas till de rektorer som valt att anställa assistenter. Den 

frågeställningen omfattar också arbetsbeskrivning och anställningsvillkor. Har man, som majoriteten 

av studiens assistenter, endast en tidsbegränsad anställning finns det i det temporära möjligtvis inget 

klart incitament för en arbetsgivare som motiverar ytterligare insatser utöver själva anställningen. 

Förståeligt nog kan det uppfattas som en investering som efter en termin, eller ett skolår, försvinner 

från verksamheten. Å andra sidan kan det ses som en investering som kommer en annan skola, en 

annan elev, till gagn. Men vem vet, om alla assistenter anställs på fast basis och får såväl utbildnings- 

som karriärsmöjligheter, kanske vi inom en snar framtid i likhet med lärares nyinsatta karriärstjänster, 

återfinner försteassistenter. 

Om samarbete och elever i behov av särskilt stöd 
Ainscow (2000) och Giangreco (2013) menar att assistenten är en oerhört viktig faktor i skolors 

inkluderande arbete. De för studien intervjuade lärarna och assistenterna ansåg alla att samarbete dem 

emellan är viktigt i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Ingen av de intervjuade använde sig dock 

av begreppet inkludering, vilket skulle kunna bero på att begreppet eventuellt inte är så vanligt 

förekommande i ett samtal om stöd till elever.  

Om de intervjuade lärarna och assistenterna uppfattar begreppet inkludering, i likhet med Nilholm och 

Göransson (2013), som en strävan efter gemenskap, ett enda system av elever, den demokratiska 

gemenskapen, delaktighet och att olikheter ses som en tillgång, har flera av intervjupersonerna tankar 

om hur man skapar det. En helhetssyn på eleven lyfts fram av både lärare och assistenter. Ett sorts 

delat uppdrag där varje del kompletterar varandra. Personalen på skolan ses som pusselbitar där alla 

har en roll och fyller en funktion. En rör sig i korridorer på raster, medan en annan leder lektioner. En 

del av samarbetet går sedan ut på att sprida information mellan delarna för att skapa en helhetsbild. 

Idén med upplägget är att alla ska ha tillgång till samma information vilket i sin tur förmodas leda till 
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rätt insatser. Att dela information om en händelse eller en elev, kan även ses som ett sätt att dela på 

ansvaret eller bördan. Men om det inte följs upp av reflektion, egna tankar eller förslag på lösningar, 

blir inte ansvaret delat utan delegerat till nästa person, ofta läraren. Danermark (2000) menar att frågor 

som handlar om olika värderingar eller synsätt ofta blir till hinder i det fortsatta samarbetet, om det 

inte ges tid till att lyfta och tid till att diskutera varandras olikheter och hur det är en del av 

samarbetsprocessen. Det är problematiskt om en person blir ensamt ansvarig för besluten och 

lösningarna. 

Det kan te sig naturligt att lärarna som har ansvaret för klassen och eleverna i den också är de som ska 

ansvara för de individuella lösningarna. En problematisk aspekt med det kan vara att insatserna enbart 

riktas mot måluppfyllelse. Att eleven, exempelvis på bekostnad av socialt utbyte med klasskamrater, 

till varje pris ska nå målen i alla ämnen. En konsekvens av detta kan bli att eleven hamnar i en 

särskiljande en-till-en-lösning med en assistent stora delar av dagen. De pedagogiska implikationerna 

av att enskilda elever får hela eller delar av sin utbildning av pedagogiskt outbildade assistenter, är att 

den likvärdighet som eftersträvas i läroplanen (Skolverket, 2011) inte till fullo kan efterföljas. I dess 

ytterlighet kan det leda till att elever går igenom hela eller delar av sin skolgång utan att få tillgång till 

all den kunskap som läroplanen ger uttryck för. De samhälleliga implikationerna återfinns i antalet 

assistenter; om assistenter anställs för att stödja elever i behov av särskilt stöd och att antalet 

assistenter ökar, skulle det kunna tolkas som att antalet elever i behov av särskilt stöd också ökar. 

Detta kan i förlängningen föra med sig att ett allt större antal elever får hela eller delar av sin 

utbildning av pedagogiskt outbildade assistenter. Vilket kan det leda till att en växande skara individer 

kommer att sakna de grundläggande kunskaper som kan leda vidare till en gymnasial utbildning eller 

rentav till arbetslivet.  

Denna vida tolkning ska inte ses som ett uttryck för kritik gentemot de intervjuade assistenterna. Inte 

heller assistenttjänster i allmänhet. Detta ska ses som ett kritiskt inlägg tänkt att belysa en problematik 

kring en viktig och värdefull tjänst som kan tolkas som en tillfällig insats skapad för att lösa ett 

tillfälligt problem. I dess ytterlighet förstärks dock att om skolan kan ses som en hierarkisk 

organisation, där alla parter har en såväl avgränsad som väldefinierad uppgift att sköta, finns det i 

assistenttjänsten en överhängande risk för en uppenbar otydlighet. En otydlighet som förstärks av en 

avsaknad av arbetsbeskrivning, otydliga arbetsuppgifter, otydlig ledning och otydligt ställda krav på 

assistenters utbildningsnivå. Enligt Takala (2007) och Roffey-Barentsen och Watt (2014) återfinns 

assistenten ofta lägre i hierarkin och är sällan helt involverade i skolors lösningar i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Takala (2007) beskriver assistenter som helt eller delvis bortkopplade från det 

pedagogiska upplägget. Roffey-Barentsen och Watt (2014) menar att assistenten upplever liten eller 

ingen delaktighet i det övergripande arbetet och utöver det att assistenter inte känner sig lyssnade på 

och att deras erfarenheter inte tas till vara.  

Devecchi och Rouse (2010) anser att en förutsättning för att förbättra samarbetsklimatet är att 

assistenters kunskaper och erfarenheter erkänns och värderas. Det är problematiskt att de som i mångt 

och mycket känner eleven bäst, assistenterna, ofta inte får vara med och utforma själva insatsen. 

Takala (2007) och Roffey-Barentsen och Watt (2014) menar att assistenten ofta har en intim och unik 

relation med eleven och att den relationen ofta är en förutsättning för att skoldagen ska fungera. 

Utformningen av insatser bör därför dels utgå från måluppfyllelse som läraren primärt kan bidra med, 

och dels från ett helhetsperspektiv, där både läraren och assistenten med dennes unika perspektiv kan 

bidra. 

Devecchi och Rouse (2010) menar att en förutsättning för ett lyckat samarbete är att genomlysa, 

synliggöra och omarbeta invanda och nedärvda strukturer. Enligt vår uppfattning skulle 

specialpedagogen i sin yrkesroll kunna ta ett stort ansvar i detta genom att fungera som en länk mellan 
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rektor, lärare och assistent. En länk som kan skapa förståelse för vikten av samarbete och som kan äga 

förmågan att tydliggöra de behov som individerna inom organisationen ger uttryck för. 

Specialpedagogen ska ha en inblick i organisationens uppbyggnad och därmed också hur den påverkar 

inte bara organisationen i allmänhet utan grupperna och individerna i den i synnerhet. Genom denna 

inblick kan specialpedagogen genomlysa, synliggöra och omarbeta invanda och nedärvda strukturer. 

Ett arbete som skulle gagna alla inom organisationen. Inte minst de som bäst behöver det, nämligen 

elever i behov av särskilt stöd. 

Avslutande reflektion 
Assistenttjänsten är en allt vanligare insats för elever i behov av särskilt stöd. Om assistenters arbete 

inte tydliggörs, exempelvis genom en arbetsbeskrivning, eller värderas i tillräckligt hög grad för att 

signalera tjänstens betydelse, riskerar det att försvåra assistenters samarbete med lärare. Utöver det 

riskerar det försvåra arbetet med de elever assistenter är anställda att stödja. Det krävs en 

genomlysning och problematisering av skolan som organisation för att optimera samarbetet mellan 

lärare och assistenter. Gemensam mötestid för lärare och assistenter behöver prioriteras och utöver det 

behöver rektorer möjliggöra tid för reflektion och för att dela idéer och tankar om det gemensamma 

arbetet för elevernas bästa. Lärare och assistenter behöver ges tid att utforma en gemensam värdegrund 

att stå på för ett lyckat samarbete i stödet till elever i behov av särskilt stöd. 

Vidare forskning 
Ett fält för vidare forskning vore specialpedagogens arbete som länk mellan assistent, lärare och 

rektor. Ett annat hur specialpedagogen genom sin profession kan ge röst åt assistenters behov inom 

skolan som organisation och genom kvalificerade samtal stötta dem i deras arbete.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor (nuvarande anställning/anställningsform/arbetsbeskrivning, tidigare erfarenheter av 

att arbeta med lärare/assistent) 

Vad har du tagit med dig av dina tidigare erfarenheter till ert (sam)arbete idag? 

Hur ser samarbetet ut idag med lärare/assistent? 

Vilka arbetsuppgifter har ni i klassrummet? 

Hur har ni kommit fram till den fördelningen? 

Forum för samverkan (exempelvis möten, gemensam planeringstid) 

Rektors påverkan på arbetet 

Förutsättningar för samverkan-önskeläge 

Hur anser du att ett samarbete mellan lärare och assistent gagnar elever i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
Hej, 

Heter Henri Paavilainen och träffade er rektorer sent i höstas. Vid det tillfället berättade jag att jag ska 

påbörja min sista termin vid Specialpedagogprogrammet vid Stockholms Universitet. Studierna 

avslutas med att skriva en examensuppsats på avancerad nivå. Ämnet för vår, min och min kurskamrat 

Anders, uppsats är samarbetet mellan lärare och assistent; vad fungerar bra, vad kan utvecklas och hur 

kan samarbete mellan lärare och assistent gagna elever i behov av särskilt stöd? I presentationen i 

höstas hade vi lagt mer fokus på utvärderingsprocessen av assistenttjänsten, men då den forskning vi 

tagit del av till stor del koncentrerar sig på samarbetet mellan lärare och assistent, har vi valt att ändra 

vårt fokus till just det. 

Jag vänder mig till er, då jag hoppas att ni kan ta kontakt med såväl lärare som assistenter vid er skola 

och få dem att bli intresserade av att delta! 

Under intervjuerna och det efterföljande arbetet följer vi de etiska riktlinjer som satts upp av 

universitetet. Dessa kommer att förtydligas vid tillfället för intervjun. Önskar ni veta mera om själva 

ämnet, de etiska riktlinjerna eller något annat som berör uppsatsen så ta mer än gärna kontakt med 

mig: 

spechenri@gmail.com 

Ni kan också vända er till vår handledare vid Stockholms Universitet, Anita Söderlund: 

anita.soderlund@gmail.com 

 

Med vänliga hälsningar/Henri Paavilainen 
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Bilaga 3 
Hej 

Jag heter Anders Lötstedt och läser tillsammans med Henri Paavilainen vid Stockholms Universitet. 

Vi går vår sista termin på Specialpedagogprogrammet och ska avsluta våra studier med en 

examensuppsats på avancerad nivå. Ämnet för vår uppsats är samarbetet mellan lärare och assistent; 

vad fungerar bra, vad kan utvecklas och hur kan samarbete mellan lärare och assistent gagna elever i 

behov av särskilt stöd?  

Jag vänder mig till er, då jag är intresserad av er skola och önskar träffa/intervjua lärare och assistenter 

som samarbetar inom ramen för klassrummet.  

Under intervjuerna och det efterföljande arbetet följer vi de etiska riktlinjer som satts upp av 

universitetet. Dessa kommer att förtydligas vid tillfället för intervjun. Önskar ni veta mer om själva 

ämnet, de etiska riktlinjerna eller något annat som berör uppsatsen så ta mer än gärna kontakt med oss: 

anderslotstedt@gmail.com 

spechenri@gmail.com 

Ni kan också vända er till vår handledare vid Stockholms Universitet, Anita Söderlund: 

anita.soderlund@gmail.com 

 

MVH Anders Lötstedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anderslotstedt@gmail.com
mailto:spechenri@gmail.com
mailto:anita.soderlund@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


