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Abstract 

The purpose of this study is to examine educational aid´s perceptions of social inclusion in the 

compulsory school for pupils with learning disabilities in training school classes. The chosen 

method of this study is a qualitive research approach. Five educational aid´s currently working 

with pupils with intellectual disabilities in the compulsory school for pupils with learning 

disabilities have been interviewed. A relational and categorical models of special education has 

been used to analyze the interviews and a comparison between the relational, categorical approach, 

the thoughts of the educational aids and the regulatory documents from the Swedish National 

Agency for Education is taking place in the study.  

The result of the study shows that most of the educational aid´s in the study thinks that they can 

both support and obstruct social inclusion for pupils with learning disabilities. The study also shows 

that pedagogical guidance and discussions in the work crew about social inclusion are important to 

promote social inclusion. The educational aid´s believe that the pupils have little interest in 

participate in social interaction with other pupils.  

Furthermore the paraprofessionals believe that the teachers should have a comprehensive view over 

the pupils and their school day and that the educational aid´s thinks that they have a closer relation 

with the pupils because they spend more time with them than the teachers do. The informants 

indicated that learning environments, the ability to back away, and cooperation within the teaching 

team are important factors to promote social inclusion.  
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka några elevassistenters uppfattningar om social delaktighet 

i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. Den valda metoden i denna studie var en 

kvalitativ forskningsansats. Fem elevassistenter som arbetar med elever i grundsärskolan med 

inriktning mot ämnesområden har blivit intervjuade. En relationell och kategorisk modell av 

specialundervisning har använts för att analysera intervjuerna och en jämförelse mellan det 

relationella, kategoriska synsättet, tankar från elevassistenterna och Skolverkets styrdokument sker 

i denna studie. 

Resultatet visade att merparten av elevassistenterna ansåg att de själva både kunde underlätta oh 

vara till hinder för den sociala delaktigheten för elever med utvecklingsstörning. Att handledning 

och diskussion om social delaktighet var viktiga faktorer samt att elevassistenterna ansåg att elever 

med utvecklingsstörning själva hade ett begränsat intresse av att inleda socialt samspel med andra 

elever. Studien visade även att pedagogisk handledning och diskussioner inom arbetslaget om social 

delaktighet är viktiga faktorer för att öka social delaktighet. Elevassistenterna ansåg att eleverna 

hade lågt intresse av att delta i sociala interaktioner med andra elever. 

Vidare så framhöll elevassistenterna att en lärare bör ha ett helhetsgrepp över eleverna och 

undervisningen och elevassistenterna anser att de har en närmare relation med eleverna då de 

spenderar mer tid med dem än vad lärarna. Elevassistenterna indikerade att lärmiljö, förmåga att 

backa undan och samverkan inom arbetslaget som viktiga faktorer för att öka social delaktighet. 
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1 Inledning 
Under de år som jag har arbetat som lärare i grundsärskolan mot elever som läser enligt 

ämnesområden har jag alltid intresserat mig för social delaktighet för eleverna. Detta intresse 

har ökat under tiden jag läst på speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. 

Jag har genom åren märkt att elever med utvecklingsstörning inte har samma möjlighet till 

delaktighet som elever utan utvecklingsstörning och att eleverna oftare söker sig till personal 

än till klasskamrater. Det är något som stärks av Östlund (2014) som skriver om vertikalt 

underordnade positioner för elever i grundsärskola med inriktning mot ämnesområden. 

Vertikalt underordnade positioner innebär enligt Östlund (2012) en relation mellan ett barn och 

en vuxen, denna relation kan enligt honom aldrig bli jämställd. Dels på grund av 

åldersskillnaden och dels för att det handlar om personal och elev och att detta skapar en 

hierarki. Han fokuserar på relationen mellan elev och personal när han skriver om dessa 

vertikalt underordnade positioner och drar slutsatsen att eleverna i alltför liten utsträckning görs 

delaktiga i sociala sammanhang. Som motpol till de vertikala relationerna beskriver Östlund 

(2012) horisontella relationer som relationer mellan jämnåriga. Östlund (2014) anser vidare att 

elevassistenter har en viktig roll i att öka den sociala delaktigheten och skapa horisontella 

relationer mellan elever. Detta på grund av att elevassistenter följer eleverna under deras 

skoldag och befinner sig nära eleverna under många olika moment på ett annat sätt än vad 

lärarna gör.  

Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) menar att skolpersonal lätt antar ett kategoriskt 

perspektiv och söker förklaringar i elevens personliga förutsättningar och egenskaper när det 

uppstår problem hos en elev med funktionsnedsättningar och dennes delaktighet. De skriver om 

att vi sällan ställer oss frågan om vilka förutsättningar till delaktighet och samspel som 

skolmiljön ger eleverna. Vidare pekar de på att elever med funktionsnedsättning som de 

intervjuat ser delaktighet utifrån ett tydligt relationellt perspektiv och sällan ser den egna 

funktionsnedsättningen som ett problem för delaktighet.  

I kursplanen för grundsärskolans ämnesområde kommunikation (Skolverket, 2018) står det att 

man skall sträva efter social delaktighet, genom att utveckla förmågor till samspel och 

kommunikation som ett sätt att aktivt kunna påverka sin situation. Ämnesområdets syfte inleds 

på nedanstående sätt: 

Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. 

Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig 
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med tydlig avsikt i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra 

till att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet (Skolverket, 2018, s. 165)  

Dock har läroplanen ingen tydlig definition av begreppet delaktighet, eller vad det skulle 

innebära för eleverna att delta. Östlund (2014) och Szõnyi (2005) betonar att elevens möjligheter 

till samspel och uppfattning om delaktighet är viktiga aspekter för att kunna definiera 

delaktighet. 

FN:s  konvention om de mänskliga rättigheterna beskriver att elever har rätt att delta i ett socialt 

sammanhang och ska ha rätt att göra sin röst hörd (UNICEF, 2009). Med detta i åtanke så blir 

det problematiskt att elever i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden har färre 

möjligheter till social delaktighet än elever i den reguljära grundskolan och att de lätt hamnar i 

vertikala relationer med personal. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några elevassistenters uppfattningar om social delaktighet 

för elever som går i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. 

Med utgångspunkt från syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Vilka uppfattningar har elevassistenterna angående social delaktighet för elever med 

utvecklingsstörning? 

 Hur beskriver elevassistenterna sitt arbete med att främja social delaktighet för elever? 

 Hur uppfattar elevassistenterna sin egen roll när det gäller att möjliggöra social 

delaktighet och vilka möjligheter de möter i sammanhanget? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Efter inledning med syfte och frågeställning presenteras en bakgrund. Bakgrunden innehåller 

en kort sammanfattning om Skolverkets definition av delaktighet samt en begreppsdefinition 

med för uppsatsen relevanta begrepp. Därefter följer en forskningsöversikt där relevanta 

svenska och internationella forskningsartiklar redovisas. Sedan följer studiens teoretiska och 

metodologiska utgångspunkter. Uppsatsen avslutas av en resultatredovisning med 

efterföljande diskussion där metod och resultat problematiseras.   
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2 Bakgrund 

Här presenteras den definition av delaktighet som kommer att användas i uppsatsen samt vad 

styrdokumenten säger om delaktighet i stort och social delaktighet i synnerhet. 

2.1 Begreppsdefinition 

2.1.1 Delaktighet 

När handikapputredningen (SOU 1991:46) presenterades använde man begreppet delaktighet 

för att beskriva ett aktivt deltagande i samhällslivet och påpekade att människor med 

funktionshinder skall vara med i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Molin (2004) 

hävdar att delaktighetsbegreppet i fall som ovanstående innefattar en vilja att aktivt delta i 

samhällslivet. Molin påpekar vidare att när man pratar om begreppet delaktighet så kan det 

innebära att man gör saker tillsammans med andra, att man är engagerad i något som man gör 

tillsammans med andra. Delaktighet kan handla om att göras delaktig i beslut och kan även 

handla om tillhörighet och inflytande. Men eftersom detta arbete handlar om den sociala 

aspekten av delaktighet har jag valt att använda definitionen att vara engagerad i något som 

man gör med andra (Molin, 2004). Orsaken till en så pass bred definition av social delaktighet 

är för att studien genomförts runt personer som arbetar i grundsärskolan med inriktning mot 

ämnesområden, ibland mot elever som befinner sig på en mycket tidig utvecklingsnivå. Jag vill 

på detta sätt få med så många aspekter som möjligt av social delaktighet.  

2.1.2 Grundsärskola med inriktning mot ämnesområden 

Skolverket (Skolverket, 2018) påpekar att målgruppen för grundsärskolan är barn som på grund 

av en utvecklingsstörning inte kan anses kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.  När en 

elev blir mottagen i särskolan skall en omfattande utredning ske, denna utredning skall även ge 

svar på om eleven skall läsa emot ämnen i grundsärskolan eller ämnesområden. Anses inte 

eleven kunna nå upp till de kunskapskrav som ställs i grundsärskolans ämnen så blir det aktuellt 

för eleven att läsa emot ämnesområden. Det går även att kalla grundsärskolan med inriktning 

mot ämnesområden för träningsskola, men jag har valt att genomgående använda mig av 

begreppet grundsärskola med inriktning mot ämnesområden. 

2.1.3 Elevassistenter 

Östlund (2012) har forskat på elevassistenternas roll i den svenska grundsärskolan med 

inriktning mot ämnesområden och skriver om att elevassistenternas roll kan anknytas till 

följande tre områden: 
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 Elevassistenten som givare av omsorg: Elevassistenten fungerar som omsorgsgivare till 

eleven vid exempelvis förflyttningar, toalettbesök och måltider samt uppmuntrar och 

tröstar eleven vid behov.  

 Elevassistenten som undervisare: Elevassistenten undervisar eleven i en till en 

undervisning med stöd i planering från pedagog. 

 Elevassistenten som positionerare av eleven: Elevassistenten jobbar för att interaktionen 

mellan elev-lärare eller elev-övrig personal ska flyta på så smidigt som möjligt enligt 

de ofta outtalade förväntningar som finns.  

Det finns ytterst lite forskat på svenska elevassistenters utbildning men en amerikansk 

undersökning visar på att elevassistenter sällan har adekvat utbildning (Causton-Theoharis & 

Malmgren 2005b) 

2.1.4 Utvecklingsstörning 

Att ha en utvecklingsstörning innebär enligt Ineland, Molin och Sauer (2009) att ha en nedsatt 

kognitiv funktionsnedsättning som i 90 procent av fallen orsakas av en hjärnskada. De 

resterande 10 procenten orsakas enligt författarna av den biologiska normalvariationen, det vill 

säga att vissa naturligt har en låg begåvning precis som vissa har en hög begåvning. Den största 

delen skadas under fosterstadiet (70 procent), 15 procent får en hjärnskada under förlossningen 

och endast 5 procent får en hjärnskada under barnåren. I Sverige har vi enligt Ineland m.fl. 

(2009) traditionen att klassificera utvecklingsstörning i lindrig, måttlig och grav 

utvecklingsstörning. Hjärnskadan som orsaker en utvecklingsstörning innebär ofta att 

medicinska, sensoriska och motoriska svårigheter uppstår och cirka två tredjedelar av alla med 

grav utvecklingsstörning har tillkommande funktionsnedsättningar. Det går även att använda 

begreppet intellektuell funktionsnedsättning men då vi går speciallärarprogrammet med 

inriktning mot utvecklingsstörning har jag valt att använda begreppet utvecklingsstörning 

genomgående i mitt arbete. 

2.2 Styrdokumentens syn på delaktighet 

I läroplanen för grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden (Skolverket, 2018) står det 

att de demokratiska principerna som att påverka, ta ansvar och vara delaktig i undervisning 

skall gälla alla elever. Det står även att lärarna ska förbereda eleverna för delaktighet samt de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Det går att utläsa att skolan 

skall vara en kulturell och social mötesplats och att eleverna skall lära sig att värna om andra 

människor samtidigt som de stärks som individer. I skollagen (Skolverket, 2010) står det att 
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elever i grundsärskolan skall ges goda förutsättningar att delta i samhällslivet och att detta skall 

främja goda sociala kontakter och en god social gemenskap. Det står även att elevernas 

personliga utveckling skall gynnas samt att undervisningen skall förbereda eleverna för att 

kunna göra aktiva levnadsval. I Skolverkets skrift om kunskapsbedömning för elever som läser 

enligt ämnesområden (2015) går det att utläsa att eleven skall utveckla sitt lärande i relation till 

både andra elever och vuxna och att skolan skall främja goda relationer samt att eleven skall 

vara delaktig i både sitt eget lärande och vad som sker i undervisningen. Dessa skrivningar tyder 

på att styrdokumenten utgår från ett relationellt snarare än ett kategoriskt förhållningssätt. De 

relationella och kategoriska perspektiven kommer att återkomma i uppsatsen då dessa är 

studiens teoretiska utgångspunkter.  
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3 Forskningsöversikt 

Här presenteras delar av den forskning som finns tillgänglig om barn och elever på tidig 

utvecklingsnivå när det gäller social delaktighet. Vissa av artiklarna behandlar den sociala 

delaktighetens roll i sig medan andra artiklar fokuserar på personalens roll.  Kapitlet är uppdelat 

i underrubriker utifrån de huvuddrag som framträder. 

3.1 Närhet/distans till eleven 

Östlund (2015) beskriver att elever i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden ofta är 

involverade i vertikala relationer med personal snarare än i horisontella relationer med 

klasskamrater. Detta leder till att eleverna behöver anpassa sig till personalens kravbild. I 

horisontella relationer blir eleverna aktiva subjekt medan de i vertikala relationer med personal 

riskerar att bli objekt (Östlund, 2015). Detta stärks även av Janson (2001) som i en äldre svensk 

undersökning betonar att en konsekvens av detta är att barnet ses, både av personal och 

skolkamrater som någon som befinner sig i en vertikalt underordnad position. Även Östlund 

(2012, 2015) behandlar frågan om hur elevassistenter kan hindra elevernas självständighet och 

att en viktig roll för elevassistenter kan vara att backa undan så att eleverna själva får avgöra 

om de behöver hjälp.  

3.2 Social delaktighet 

Nordström (2011) visar i en svensk studie att barn med utvecklingsstörning interagerar och har 

sociala relationer i högre utsträckning med andra skolbarn med utvecklingsstörning än med 

barn utan utvecklingsstörning. Den sociala interaktionen mellan barn med liknande 

funktionsnedsättningar karaktäriseras till stor del av interaktion på lika villkor. Exempelvis så 

turas barnen om att styra leken och ta initiativ. Dock är det så att vissa barn som själva hade lätt 

för att organisera och leda lek även hade dessa fördelar bland barn utan utvecklingsstörning. I 

leken hos barn med utvecklingsstörning finns det en stor öppenhet gentemot varandra. Till 

exempel var det fullt acceptabelt för skolbarnen att lämna en lek för att sen välkomnas tillbaka 

efter ett tag. När det gäller interaktion mellan barn med utvecklingsstörning och barn utan 

funktionsnedsättningar så uppstår lätt ojämlika interaktionsmönster. 

Nordström (2011) skriver vidare att barn med utvecklingsstörning ofta intar en underordnad 

beroendeposition gentemot barn utan funktionsnedsättning, har svårare att förstå regler och 

kommunikation kan lätt bli för abstrakt. Det är vanligt att barn utan funktionsnedsättning 

utesluter barn med utvecklingsstörning, detta sker inte alltid som ett aktivt avståndstagande utan 

beror även på bristande intresse. Nordström har genomfört intervjuer med barn med 
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utvecklingsstörning. Under dessa intervjuer beskriver barnen att de har ytterst få jämlika 

relationer hemma med barn utan funktionsnedsättningar. Nordström visar vidare på att en 

aspekt av särskild specialundervisning är att den kan ge en känsla av större social delaktighet, 

men avskilda undervisningsgrupper leder även till att barn med funktionsnedsättningar blir 

ännu mer distanserade från barn utan funktionsnedsättningar. Östlund (2015) visar på att den 

fysiska avskildheten för elever med utvecklingsstörning i Sverige kan bli problematisk, särskilt 

om en elev har en utvecklingsstörning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. 

Det blir ett allt för stort hinder att ta sig över för att kunna interagera socialt med andra elever 

utan funktionsnedsättningar om elevernas klassrum är placerade för långt ifrån varandra.  

Östlund (2012) har i en svensk undersökning forskat på klassrummets utformning och betydelse 

för den sociala delaktigheten, att klassrummen han genomfört sina observationer ofta har 

gemensamma bord där samling och gruppaktiviteter kan genomföras samt att klassrummen ofta 

har en god fysisk tillgänglighet. Klassrummen har ofta en sån god fysisk tillgänglighet så att 

eleverna inte ens behöver lämna klassrummet under skoldagen. En aspekt är att den goda 

tillgängligheten kan bli ett delatighetesproblem för eleverna, då en konsekvens kan bli att de 

faktiskt stannar i klassrummet hela skoldagen och får en erfarenhetsvärld som begränsas av ett 

klassrum. Elever som begränsas till ett klassrum har heller inte möjlighet att söka sociala 

kontakter utanför klassrummet.  

Östlund (2012) drog slutsatsen av sina observationer att det är en utmaning för grundsärskolan 

med inriktning mot ämnesområden att arbeta för att öka den sociala delaktigheten för elever 

som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. Orsaken är för att det är svårt att skapa rätt 

förutsättningar som möjliggör relationer på horisontell nivå för elevgruppen. Social delaktighet 

kan skapas i samspel med andra elever och horisontella relationer speglas av ett likartat 

inflytande och ömsesidighet i relationen. På grund av att elever på tidig utvecklingsnivå, som 

även ofta har ytterligare funktionsnedsättningar har svårt med dessa horisontella relationer så 

hamnar de ofta i vertikala relationer med personal. Dessa relationer präglas inte alls på samma 

sätt av ett likvärdigt inflytande utan snarare av person i hjälpbehov och hjälpare.  

Johnson, Douglas, Bigby och Iacono (2010) visar i en australiensisk undersökning på att 

personal har en viktig roll när det gäller att öka interaktionen mellan personer med grav 

utvecklingsstörning och dess kamrater. En viktig aspekt var att personal behöver ha en positiv 

inställning när personer med utvecklingsstörning interagerar för att på så sätt stärka den sociala 

delaktigheten dem emellan. Dock är det inte nog att bara ha en positiv inställning. För att social 

interaktion skall kunna genomföras och elever med grav utvecklingsstörning skall kunna 
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uppleva social delaktighet så menar forskarna att det krävs det att eleverna har en fysisk närhet 

till varandra. Johansson m.fl. (2010) menar dock att det inte räcker att bara befinna sig i samma 

klassrum utan det behövs en större fysisk närhet för att eleverna ska kunna utveckla 

meningsfulla sociala relationer och träna på socialt samspel. Risken är dock att barn med grav 

utvecklingsstörning, särskilt om det är i kombination till flerfunktionsnedsättningar snarare har 

en fysisk närhet till en personligt kopplad elevassistent och inte får samma möjlighet till social 

delaktighet med klasskamrater. Feldman, Carter, Asmus och Brock (2016) pekar i en 

amerikansk undersökning på att det är viktigt för personal som arbetar i skolan att ge eleverna 

denna fysiska närhet till klasskamrater för att på så sätt möjliggöra för samspel. Den fysiska 

närhetens betydelse för att öka den sociala delaktigheten för elever med utvecklingsstörning är 

även något som framhålls av Causton-Theoharis och Malmgren (2005b) som också genomfört 

en studie runt social delaktighet i USA. 

Det är oerhört viktigt att bygga meningsfulla sociala nätverk för personer med 

funktionsnedsättningar betonar Johanson m.fl. (2010). Många verksamheter för personer med 

utvecklingsstörning lägger fokus på aktiviteter och gruppaktiviteter, istället för att lägga fokus 

på social interaktion. Gruppaktiviteter ger dock möjlighet till ett delat fokus i aktiviteten. Det 

behövs dock insatser som fokuserar på den sociala interaktionen elever emellan då eleverna 

ofta har svårigheter på den fronten. 

Nijs, Vlaskamp och Maes (2016) beskriver situationer där nederländska barn med grav 

utvecklingsstörning i kombination med flerfunktionsnedsättningar är tillsammans med personal 

och att barnen interagerar mer med personalen än med varandra. Som barn är det oerhört viktigt 

att möta kamrater för att få möjlighet att utveckla förmågan till kamratrelationer. Nijs m.fl. 

(2016) forskningsresultat visar även på att personalen har ett viktigt arbete att underlätta för 

kamratrelationer. En viktig uppgift att skapa sammanhang där barn med 

flerfunktionsnedsättningar i kombination med grav utvecklingsstörning får möjlighet att träffa 

kamrater. Carter m.fl (2015) betonar i sin forskning som de genomfört i USA på att 

elevassistenterna oavsiktligen begränsar elever med funktionsnedsättningar från att vara socialt 

delaktiga samt att lärare lägger över undervisningsansvar på elevassistenterna, även det sker 

oavsiktligen. 

Merrells, Buchanan och Waters (2017) har genom sin forskning i Australien kunnat visa på att 

social interaktion för barn och ungdomar med utvecklingsstörning oftast sker med personal, 

familjemedlemmar eller med andra personer med utvecklingsstörning i arrangerade aktiviteter. 

Trots att personer med utvecklingsstörning ofta har varit mottagare för delaktighetsfrämjande 
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åtgärder hela livet så känner sig många fortfarande utanför i samhället. Det är något som 

påverkar deras liv negativt. En slutsats av deras forskning var att det verkar som om unga vuxna 

har svårt att bibehålla sociala relationer på egen hand. 

När det gäller att utveckla social delaktighet för personer med utvecklingsstörning och främja 

kamratrelationer så har Carter m.fl (2015) kommit fram till att det kan vara bra att observera 

elever med utvecklingsstörning och se om det finns någon som de själva tar kontakt med och 

samspelar med på något vis. Ett annat alternativ är att fråga barnen (som kan kommunicera med 

tal, tecken eller andra hjälpmedel) vilken de skulle vilja arbeta med eller lära känna bättre. Som 

personal gäller det även att ha ett öppet sinne runt vilka som skulle kunna ha ett givande socialt 

utbyte tillsammans. Om man som personal vill att en av eleverna ska inta en mer stöttande roll 

gentemot den andra eleven är det bra att ha ett möte innan och prata om vad eleven kan hjälpa 

sin kamrat med, exempelvis att plocka fram material i början av lektionen. Viktigt är här att 

man väljer en elev som själv är intresserad av att hjälpa sin kamrat menar forskarna. 

 

3.3 Behov av fortbildning/handledning 

Andersson och Östlund (2017) uttrycker att många lärare och elevassistenter som arbetar i den 

svenska särskolan ser lärande som en relationell process som sker i samverkan med andra. 

Skolpersonal menar även att lärande är situationsbundet och att de sociala relationerna är av 

yttersta vikt för att inlärning för elever med utvecklingsstörning skall kunna ske. Det anses 

även som viktigt att respektera roller, vare sig man är lärare eller elevassistent. En annan 

viktig aspekt var att regelbundna diskussioner om hur man på bästa sätt arbetar med elever 

med utvecklingsstörning för att hjälpa dem till största möjliga utveckling var en 

nödvändighet. 

Antalet elevassistenter i skolor har ökat markant de senaste åren framhåller Giangreco, Edelman 

och Broer (2003) i en kanadensisk undersökning. De hävdar även att elevassistenter är 

ouppskattade, underbetalda och har ett enormt stort ansvar i undervisningssituationer utan att 

ha en tydlig ansvarsfördelning eller rolldefenition. Elevassistenterna får ofta ansvar för att 

planera och utföra undervisning utan tillräckligt stöd ifrån utbildade lärare när det som behövs 

är både stöttning, samverkan och handledning tillsammans med lärare. Giangreco m.fl (2003) 

hävdar att med tillräckligt stöd så blir elevassistenterna tryggare i sin roll och att en viktig aspekt 

av handledning kan vara att både elevassistenter och lärare känner sig trygga nog att ta ett steg 

tillbaka i arbetet med elever med utvecklingsstörning för att låta eleverna prova själva och 
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utveckla sin självständighet. Att lägga stort fokus på vilka elevassistenter som anställdes och 

att vidareutbilda dem i sin yrkesroll ledde även till att elevassistenterna kunde stötta eleverna i 

deras sociala delaktighet på ett annat sätt och eleverna utvecklade större sociala förmågor. En 

annan konsekvens var att elevassistenterna kände sig även mer värdesatta och lärde sig saker 

om både eleverna och sin egna yrkesroll. Även Causton-Theoharis och Malmgren (2005a) 

pekar på vikten av vidareutbildning och handledning för elevassistenter. De hävdar att 

elevassistenter kan tro att det är deras jobb att alltid befinna sig vid sidan av eleverna och att 

det behövs tydlig handledning för att elevassistenterna ska bli trygga i att kunna backa undan i 

situationer då de kan främja självständighet och kunna se situationer där de kan utveckla 

elevernas sociala samspel. Resultatet av Causton-Theoharis och Malmgrens studie (2005a) 

visar på att många elever med utvecklingsstörning har svårigheter när det gäller sociala samspel. 

De kan missförstå sociala koder, ha svårt att förstå hur de ska påbörja en konversation med en 

kamrat eller har svårt med social turtagning. En viktig roll för alla som arbetar i skolan och 

elevassistenter i synnerhet är att styra uppmärksamhet från sig själva mot kamrater, att belysa 

likheter mellan elever och se till att elever har en fysisk närhet till varandra snarare än mot 

elevassistenten.  

 

3.4 Synen på assistent-/lärarrollen  

Att många elevassistenter saknar relevant utbildning har Causton-Theoharis och Malmgren 

(2005b) kommit fram till i sin forskning. De pekar vidare på att elevassistenter sällan får någon 

kompletterande träning innan de påbörjar sina arbeten med elever med utvecklingsstörning. De 

har även fått få chanser att reflektera över och diskutera den sociala delaktighetens vikt för 

elever med utvecklingsstörning. I en interventionsstudie som Causton-Theoharis och Malmgren 

(2005b) genomfört fick elevassistenter lära sig mer om vikten av social delaktighet och resonera 

runt komplexiteten när det gäller social delaktighet för elever med utvecklingsstörning. 

Internutbildningen kombinerades med att elevassistenterna fick en tydligare definition av vad 

deras roll var. Resultatet av denna interventionsstudie var att elevassistenternas medvetenhet 

runt social delaktighet ökade markant samt att elevassistenterna var tryggare i sin roll. Det ledde 

även till att elevassistenterna blev medvetna att det viktigaste för dem inte alltid var den fysiska 

närheten till eleverna utan att det ibland kunde vara av vikt att backa undan för att underlätta 

för eleverna att interagera med andra elever. Elevassistenterna fick även själva mycket tid att 

reflektera över vad de själva kunde göra för att underlätta för samspel mellan eleverna, 

exempelvis att hitta aktiviteter som elever kunde göra tillsammans. Detta var något som 
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elevassistenterna ansåg som mycket meningsfullt. Efter interventionen kunde man se att 

elevassistenterna hade dubblerat tiden som de arbetade för att underlätta för samspel mellan 

eleverna.  

3.5 Sammanfattning forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis visar forskning på att elever med utvecklingsstörning har svårt att skapa 

och bibehålla sociala relationer på egen hand. Forskningen visar även på att många med 

utvecklingsstörning känner sig utanför i samhället och att de flesta sociala relationer för 

elevgruppen sker med familjemedlemmar eller personal. Vidare står det klart att elevassistenter 

ofta saknar relevant utbildning och att handledning är en central aspekt för att kunna få till 

social delaktighet. Elevassistenter befinner sig nära eleverna under hela skoldagen och en 

konsekvens av detta är att det leder till att de oavsiktligt begränsar eleverna och att eleverna 

hamnar i horisontella relationer med med personal snarare än i vertikala relationer med andra 

elever.  

4 Teoretiska utgångspunkter 

För att analysera studiens resultat så har jag använt mig av det kategoriska och relationella 

perspektivet som är två specialpedagogiska perspektiv, med ett extra fokus på det relationella 

perspektivet. Detta är valt för att det finns ett starkt fokus på det relationella perspektivet i våra 

styrdokument. Dessa två perspektiv används ofta som analysinstrument i den 

specialpedagogiska forskningen (Emanuelsson, Persson, & Rosenquist, 2001). Perspektiven 

anses som grundläggande för att kunna förstå olika funktioner inom specialpedagogiken och 

konsekvenser som specialpedagogiska insatser i skola och samhälle. 

4.1 Det kategoriska perspektivet 

Enligt Persson (2013) så har det kategoriska perspektivet tidigare varit det som dominerat 

specialpedagogiska insatser. Även om det relationella perspektivet har vunnit mycket mark de 

senaste årtiondena har det kategoriska perspektivet haft ett visst återtåg de senaste åren, särskilt 

i reguljära undervisningsgrupper. En orsak till detta kan vara att det relationella är tidskrävande, 

att det kräver långsiktighet och att det inte passar sig för akututryckningar. Ibland kräver det 

relationella perspektivet även obekväma arbetsstrategier och planeringar. 

 I det kategoriska perspektivet är det elevernas egenskaper som utgör grunden för de åtgärder 

som görs (Rosenquist, 2013). Man kan uttrycka det som att det kategoriska perspektivet tar 

avstamp i individens särart och karaktär (Emanuelsson, Persson, & Rosenquist, 2001). Det 

kategoriska perspektivet kommer mer ifrån men psykologisk/medicinsk förståelse medan det 
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relationella perspektivet snarare kommer från en pedagogisk tankemodell. Haug (1998) skriver 

om att det är lättare att kategorisera orsaker till problem som biologiska snarare än sociologiska 

och att det biologiska ofta accepteras lättare än det sociala perspektivet. 

En stor skiljelinje mellan det kategoriska och det relationella perspektivet är synen på elever 

som genomlever olika typer av svårigheter. I det kategoriska perspektivet ses det snarare som 

elever med svårigheter, att svårigheter är bundna till individen, exempelvis att olika typer av 

svårigheter är medfödda. I det kategoriska perspektivet är eleven i fokus då svårigheterna ses 

som en effekt av exempelvis dåliga hemförhållanden eller låg begåvning. Därför läggs inte 

fokus på omgivande faktorer som lärandemiljö eller skolpersonal. Det kategoriska perspektivet 

ses som mer kortsiktigt medan det relationella ses som mer långsiktigt. I det kategoriska 

perspektivet ser man pedagogisk kompetens som undervisningscentrerad och ämnesspecifik 

(Persson, 2013). I frågan om vart ansvaret för specialpedagogisk verksamhet skall förläggas ses 

det inom kategoriska perspektivet som att ansvaret ligger på speciallärare, specialpedagoger 

och elevvårdspersonal (Persson, 2013). 

4.2 Det relationella perspektivet 

Aspelin (2013) sammanfattar det relationella perspektivet med att det kännetecknas av ett 

intresse om vad som sker mellan människor. Inom det relationella perspektivet studeras 

människor och situationer utifrån dess kontext. I det relationella perspektivet står inte 

individuella eller kollektiva förutsättningar i centrum utan snarare relationer och det som sker 

mellan människor. Det som ses som mest centralt är relationen mellan personal och elev men 

även relationer mellan elev och elev eller elev och grupp är viktiga. Utbildning sker inte 

inom/utanför människor utan mellan dem. När det gäller synen på skolsvårigheter så anser man 

i det relationella perspektivet att det handlar om elever i svårigheter, att svårigheterna uppstår 

i ett möte mellan olika händelser i skolan eller uppväxtmiljön (Persson, 2013). Det är inte 

eleverna som är bärare av problemet utan omgivande faktorer måste även ses som bärare av att 

skolsvårigheter uppstår (Rosenquist, 2013, Persson, 2013). I det relationella perspektivet är det 

viktigt vad som sker i interaktion, förhållande och samspel mellan olika aktörer och fokus för 

specialpedagogiska åtgärder skall ligga på elev, skolpersonal och lärandemiljö (Persson, 2013; 

von Wright, 2018).  

Persson (2013) anser att det inom det relationella perspektivet är viktigt att kunna anpassa stoff 

och undervisning till elevers skilda förutsättningar till lärande. I ett relationellt perspektiv ses 

elevernas förutsättningar relationellt, att det krävs förändringar i elevernas omgivning för att 

kunna påverka hens förutsättningar att uppnå de mål som på förhand är uppställda. 
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Även i frågan om vart ansvaret för specialpedagogisk verksamhet skall förläggas så är det en 

skillnad mellan det relationella och det kategoriska perspektivet. I det relationella perspektivet 

har arbetslag och lärare ett gemensamt ansvar för den specialpedagogiska verksamheten, med 

hjälp från rektor (Persson, 2013). 

När man tittar på det relationella perspektivet i grundsärskolan så är det enligt Östlund (2013) 

dumt att göra alltför skarp åtskillnad mellan omsorgsinriktade och kunskapsutvecklande 

situationer. Undervisning och omsorg skall båda ses som relationella företeelser. När 

skolpersonal och elever interagerar i skolan så utgår de alltid från tidigare erfarenheter av 

liknande samspelssituationer. I interaktionen använder de sig av förhållningssätt och roller som 

de erövrat i en relationell process. Östlund (2013) anser att det är oerhört viktigt att skolpersonal 

tar ansvar för att eleverna kan agera som subjekt i relationer och inte bara ses som objekt.  

Ett problem med begreppet relationell är att det ofta används i vardagsmässiga sammanhang 

för att beskriva värdeomdömen eller emotionella laddningar. Det är därför viktigt att ha med 

sig att relationellt ur ett forskningssammanhang handlar om ett synsätt. Att det inte bara handlar 

om ett fokus på relationen utan även att det handlar om en teoretisk ingång med fokus på ansvar 

och plats och en medvetenhet runt vad som händer i samspelet med människor (von Wright, 

2018). 

4.3 Sammanfattning och applicering 

Sammanfattningsvis så kan man säga att det relationella perspektivet fokuserar på elev, 

personal och omgivning medan det kategoriska perspektivet fokuserar mer på elevens 

individuella förutsättningar. Inom det relationella perspektivet så ligger ansvar för den 

specialpedagogiska verksamheten på arbetslag och lärare med hjälp av ledning och elevernas 

hem. Inom det kategoriska perspektivet ses det emellertid som om ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten ligger på specialpedagoger, speciallärare och annan 

elevvårdspersonal.  

Persson (2013) betonar att även om det kategoriska och relationella perspektivet utgör oerhört 

olika sätt att förstå svårigheter i skolan så är de inte varandra uteslutande. Författaren framhåller 

istället att de skall ses som idealtyper. Med idealtyper menas mentala konstruktioner som visar 

på skillnaden mellan de beskrivna fenomenen. Genom dessa idealtyper kan verkligheten bättre 

förstås. 

För att på ett tydligt sätt kunna strukturera och analysera mitt resultat så kommer jag att använda 

mig av underrubrikerna som är inspirerade av en tabell av Perssons (2013, s. 160) analystabell.  
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5 Metod och genomförande 

Utifrån de forskningsfrågor jag ställt som handlar om elevassistenters tal om social delaktighet 

så har jag valt att använda kvalitativ metod. Genom kvalitativ metod så kommer forskaren 

relativt nära forskningsobjektet. Forskningsprocessen blir även mer flexibel än vid användandet 

av kvantitativ metod då man löpande kan anpassa forskningsdesignen till vad som sker ute på 

fältet genom intervjuer (Ahrne & Svensson, 2015). Forskningsfrågorna besvaras bäst genom en 

kvalitativ ansats eftersom detta ger en närhet till forskningsobjektet och en flexibel 

forskningsprocess.   

Intervjuer är något som är centralt för stora delar av den samhällsvetenskapliga forskningen. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att man kan få insikter om förhållanden som råder 

i en social miljö genom intervjuer och att intervjuer kan ses som ett sätt att få insikter om sociala 

förhållanden. Loseke (2016) beskriver att intervjuer är en data-genererande teknik där 

informanter har möjlighet att formulera sina egna svar och att man på så sätt får ett större 

underlag än vad man skulle få genom exempelvis enkäter. Dalen (2013) pekar på att intervju 

som metod lägger fokus på intervjupersonernas egna tankar, känslor och erfarenheter.  

Intervjuer bör användas där ämnet är för komplext för att reduceras till enkätsvar. En fördel 

med enkäter är dock att man kan få en stor mängd data att analysera, något som inte är möjligt 

med hjälp av tidskrävande intervjuer. Dock ger intervjuer ett helt annat djup av upplevelser, 

känslor och förståelser (Loseke, 2016). Forskningsfrågorna i denna studie är djupa och 

komplexa och kan inte besvaras genom enkäter. Utifrån detta så har valet gjorts att intervjuer 

är den empiriska metod där frågeställningarna besvaras på bästa sätt.   

Intervjuer är dock svåra att kontrollera fullständigt. Även om intervjun är noggrant planerad 

och förberedd så finns det en hel del aspekter som varken kan förberedas eller kontrolleras. 

Orsaken till detta är att två personer med helt olika identiteter möts, det går aldrig att fullt ut 

förutspå vad det mötet leder till. Förhoppningsvis känner sig informanten dock trygg och mötet 

blir fruktbart (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

När man genomför en kvalitativ intervju har man möjlighet att variera sina fasta frågeställningar 

med öppna frågor. Det går även att variera ordningen man ställer frågor för att på så sätt få en 

bredare bild av situationen med fler nyanser. Dock kan det vara bra att ha sina frågeområden 

nedtecknade i en intervjumall. Annars kan det vara lätt att tappa tråden och glömma saker under 
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intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Detta var något jag tog fasta på vid 

genomförande av intervjuer. 

5.1 Studiens genomförande 

Målet var att studien ska utgå ifrån den personalgrupp som under skoldagen befinner sig allra 

närmast eleverna, nämligen elevassistenterna. Elevgruppen som elevassistenterna arbetar med 

läser alla enligt grundsärskolans kursplan med inriktning mot ämnesområden. Att jag valde 

assistenter som mitt forskningsfokus är på grund av komplexiteteten när det gäller att arbeta 

med social delaktighet för elever som befinner sig på en relativt tidig utvecklingsnivå. Dessa 

elever har även till stor del ytterligare funktionsnedsättningar som kan försvåra för eleven att 

själv vara socialt delaktig i ett sammanhang. Assistenterna var fem till antalet och hade mellan 

1 till 20 års erfarenhet av att jobba som elevassistenter i grundsärsärskolan. Utbildningsmässigt 

så hade de varierande bakgrund, en av elevassistenterna hade gått barn och fritidsprogrammet 

med inriktning barn med funktionsnedsättningar, en var utbildad undersköterska med inriktning 

mot funktionsnedsättningar, en var fritidsledare och två hade ingen relevant utbildning alls. Mitt 

mål var att genomföra fem till sex intervjuer med elevassistenter som jobbar med elevgruppen 

på olika skolor. Val av antal intervjuer bygger på Eriksson-Zetterquist och Ahrnes (2015) 

resonemang om att fem till åtta intervjuer av personer som ur en särskild grupp ökar säkerheten 

att det insamlade materialet är relativt oberoende av enskilda personers personliga uppfattningar 

om en fråga.  

Under intervjuprocessen har de fyra forskningsetiska grundprinciperna som det 

forskningsetiska rådet ställt upp följts (Vetenskapsrådet, 2002). Efter godkännande från min 

handledare så kontaktades rektorer på fyra skolor där det fanns elever som läste enligt 

grundsärskolan med inriktning mot ämnesområdens kursplan. Efter godkännande så 

vidarebefordrade en av rektorerna missivbrevet till berörda assistenter medan tre av rektorerna 

uppmuntrade mig att komma och presentera mig och mitt syfte. Väl på plats togs kontakt med 

fem elevassistenter på två olika skolor, de utryckte alla intresse för att delta i studien.  De fick 

se missivbrevet på plats och gav ett muntligt godkännande, sen bokade vi plats och tid för 

intervju via mail. På den skola där rektorn hade vidarebefordrat mitt missivbrev fick jag kontakt 

med två elevassistenter. Dock visade det sig att de jobbade mot elever som läste enligt 

grundsärskolans kursplan med inriktning mot ämnen. Då frågeställningarna riktade sig mot 

elevassistenter som arbetar mot elever som läser enligt ämnesområden så valde jag att tacka nej 

till att genomföra dessa två intervjuer och hade då fem elevassistenter kvar att intervjua.  
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När intervjuguiden utformades och resultatet bearbetats så har jag försökt att vara neutral. Jag 

har inte velat att databearbetningen skall påverkas av mitt eget tyckande, detta för att säkerställa 

hög validitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna som genomförts med de fem 

elevassistenter som valde att delta har varit semistrukturerade utifrån en intervjuguide. 

Intervjuerna har spelats in genom att använda en diktafon utan anslutning till internet. Så snart 

en intervju har genomförts har den transkriberats och inspelningen har sen raderats från 

diktafonen. En kopia har dock sparats på min hem-mapp på Kaus hemsida. Genom att spela in 

intervjun så samlas data in, denna data förvandlas sen till empiriskt material genom att 

transkribering och delar väljs ut för vidare analys (Ahrne & Svensson, 2015). Jag har valt att 

ändra vissa citat så de blivit mer skriftspråkliga för att öka läsbarheten, innebörden av citaten 

är dock densamma. Varje intervju har inletts med att återigen förklara syftet med studien och 

en försäkran om att deltagaren vill fortsätta med intervjun, de har därefter fått skriva på ett 

skriftligt samtycke. Tillstånd att spela har även begärts in innan inspelning påbörjats. Dock har 

även anteckningar förts under intervjuerna. Orsaken till detta är både för att själv ha kontroll 

över var man befinner sig i intervjun samt som stöd ifall tekniken mot förmodan skulle fallera 

enligt råd från Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015).  

Intervjuerna som sen genomfördes var 40-50 minuter långa, varav de första minuterna ägnades 

åt inledande förklaring av syfte och deltagarnas rätt att dra sig ut. De inspelade delarna var sen 

35-47 minuter långa. Då intervjuerna var både långa och innehållsrika så beslutades efter 

kontakt med handledare att stanna vid fem intervjuer. 

Elevassistenterna fick själva fick välja en lokal de var trygga och jag anpassade mig till tider 

som passade dem. Under intervjuerna försökte jag att ha en vänskaplig approach, något som är 

vanligt bland forskare för att uppmuntra informanter att tala mer fritt (Loseke, 2016). När 

resultatet skrevs så har personuppgifter och resultat skilts åt och förvarats i hem-mapp på Kau:s 

hemsida.  

Under hela processen är det viktigt att tänka kritiskt, att analysera och utvärdera och inte bara 

acceptera information bara för att du själv håller med och avvisa information som du ej håller 

med om (Loseke, 2016). Under processen som det innebär att skriva ett examensarbete så är 

det viktigt att hela tiden tänka kritiskt. 

Det är även viktigt att ha med sig att resultatredovisning i en kvalitativ undersökning ofta blir 

mer omfattande än vad den blir i en kvantitativ undersökning där det i vissa fall räcker att 
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redovisa resultat genom exempelvis en tabell. För att kunna redovisa resultat från en kvalitativ 

undersökning på ett intressant och överskådligt sätt kan ges rubriker med ett tydligt analytiskt 

innehåll (Ahrne & Svensson, 2015).  

I samråd med informanterna valdes ställen att sitta på för intervjuerna. Jag fick av 

lärare/rektorer hjälp att boka lugna samtalsrum vid fyra av intervjuerna, i ett fall satt vi i ett 

tomt klassrum. Att det var en lugn miljö och inga störande moment tror jag bidrog till att 

elevassistenterna kunde koncentrera sig bättre och få mer tid att fundera på varje svar. 

5.2 Analysmetod 

Resultatet har analyserats med hermeneutisk meningstolkning. Hermeneutisk tolkning kan 

beskrivas som en cirkel eller spiral. I början har man en vag uppfattning om texten som en 

helhet, utifrån detta tolkas delarna. Delarna hjälper sen läsaren att få en förståelse om helheten 

som ger en djupare förståelse av delarna. Inom den hermeneutiska meningstolkningen så 

avslutas tolkningen av texten när man kommit fram till god gestalt. God gestalt innebär att det 

finns ett inre sammanhang i texten och att den inte innehåller logiska motsägelser. 

Deltolkningar ska även prövas mot texten som helhet. En viktig aspekt inom hermeneutisk 

meningstolkning är att förutsättningslös tolkning av en text inte existerar. Uttolkaren lever i en 

meningstradition och det går inte att hoppa utanför den förståelsetradition han eller hon lever i 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

För att sen kunna analysera resultaten från intervjuerna har informanternas svar färgkodats för 

att på så sätt hitta samband mellan informanters svar och förenkla för analys. I min tolkning av 

empirin har intervjuguiden samt frågeställningarna varit utgångspunkten. De svar jag letat efter 

är dels de som bekräftar en samsyn utifrån social delaktighet för elever med utvecklingsstörning 

men även om det punkter där elevassistenternas tankar skiljer sig åt utifrån kategoriska och eller 

relationella perspektiv. För att få en tydlig struktur inför resultat och analys så har jag skapat en 

analysmatris empiri satts från respektive informant. Denna mall är inspirerad av Persson (2013, 

s. 160) Nedan finns en mall med de analysteman som användes. 

 

Analysteman Det relationella 

perspektivet 

Det kategoriska 

perspektivet 

Svårdefinierat 
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Pedagogisk 

kompetens 

Pedagogisk 

kompetens handlar 

om en förmåga att 

anpassa stoff och 

undervisning till 

elevens 

förutsättningar 

Pedagogisk kompetens 

är 

undervisningscentrerad 

och ämnesspecifik 

 

Specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp 

ges för att kunna 

planera in elevernas 

olika förutsättningar 

i undervisningen 

Kvalificerad hjälp ges 

relaterat till de 

svårigheter som eleverna 

visar upp  

 

Orsaker till att 

specialpedagogiska 

behov uppstår 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter är något 

som uppstår när 

olika företeelser i 

utbildningsmiljön 

möts.   

Elever med svårigheter. 

Elevernas svårigheter är 

individbundna, 

exempelvis medfödda 

 

Långsiktighet 

kontra 

kortsiktighet 

Långsiktigt tänk Kortsiktigt tänk  

Fokus när det 

gäller 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Lärmiljö, 

skolpersonal och 

elev 

Elev 

 

 

 

 

. 

 

Ansvar för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetslag 

tillsammans med ett 

tydligt och aktivt 

stöd ifrån rektor 

 

Specialpedagoger, 

speciallärare och övrig 

elevvårdspersonal 

 

 

Tabell 1 

  

5.3 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkman (2014) använder sig av begreppen validitet och reliabilitet och pekar på 

att det senare inte bara har en metodologisk mening utan även en moralisk sådan när vi pratar 
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om personer som är pålitliga. Begreppen validitet och reliabilitet och dess applicering kommer 

presenteras under rubrikerna nedan.  

5.3.1 Validitet 

För att sammanfatta validitet när det gäller en intervjustudie så handlar det främst om vi har fått 

svar på våra forskningsfrågor och om huruvida tolkningen är giltig. Validiteten är ingenting 

som ska plockas fram i slutet av en studie för att ses över i samband av tolkningen av resultatet 

utan bör alltid vara central när man genomför en studie (Kvale & Brinkmann, 2014). Som 

intervjuare gäller det att alltid se över om en får svar på sina forskningsfrågor när analysen 

påbörjas. För att vara säker på att detta uppfylls detta genomfördes en provintervju med samma 

förutsättningar som de nästkommande intervjuerna. Provintervjun var aldrig tänkt att hamna i 

det slutgiltiga resultatet utan användes enbart för att analysera om rätt frågor ställdes utifrån 

frågeställningar och syfte.  

5.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet diskuteras ofta i relation till om resultat kan reproduceras av andra forskare och vid 

andra tillfällen. Intervjuare som inte är tillräckligt medvetna om intervjutekniken kan ställa 

ledande frågor och oavsiktligt påverka resultatet. Kvale och Brinkman (2014) framhåller att det 

förvisso är önskvärt att minska intervjuresultats subjektivitet och på så sätt att öka 

intervjuresultatets giltighet så riskerar för starkt fokus på detta förstöra den kreativitet som gör 

att intervjuare kan följa upp lovande infall och hitta sin intervjustil. Wibeck (2010) pekar på att 

tolkningen av resultatet varierar på vem som gör tolkningen och när tolkningen görs. Eftersom 

analysen görs med hjälp av hermeneutisk meningstolkning så anser jag att denna 

reliabilitetsfråga ej påverkar mig på ett negativt sätt då man inom den hermeneutiska traditionen 

ej tror på förutsättningslösa tolkningar.  

5.4 Etiska överväganden 

En viktig aspekt när det kommer till etiska överväganden är de fyra forskningsetiska grundkrav 

som vetenskapsrådet (2002) beskriver. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att deltagare skall informeras om studiens syfte och villkor som 

gäller för deltagarna. Informationen kan vara mer eller mindre detaljerad och det är även viktigt 

att framhålla för deltagarna att forskningen leder till vinster såsom ny kunskap och så vidare. 

Det är också viktigt att redovisa att resultatet ej kommer att användas till något annat än just 

den aktuella forskningen (Vetenskapsrådet, 2002). I min studie så informerades deltagare både 
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muntligt och skriftligt för att vara säker på att de förstod studiens syfte och vilka villkor som 

gällde för dem. 

Samtyckeskravet handlar om att den som deltar i en undersökning själva har rätt att bestämma 

om de vill delta eller ej. Exempelvis så har en deltagare full rätt att välja att avbryta sitt 

deltagande mitt under en intervju. Avbryter en deltagare sin medverkan mitt under en intervju 

så finns dock möjligheten för en forskare att kunna använda sig av det material som redan är 

insamlat, detta är dock beroende av hur informationen till deltagaren initialt utformades. Men 

ber en deltagare om att få strykas ur ett forskningsmaterial så bör denna önskan tillgodoses så 

långt som det är möjligt, här bör en avvägning ske mellan den skada som utträdet ger för 

forskningsresultatet och de negativa konsekvenser som en medverkan medför för deltagaren 

(Vetenskapsrådet, 2002). Här är det viktigt för mig att vara tydlig mot informanterna från början 

vad syftet är. Dock var det ingen av informanterna som ville hoppa av intervjun utan alla 

fullföljde. Jag var även noga att inhämta ett muntligt och skriftligt samtycke från samtliga 

deltagare.  

 Ahrne och Svensson (2015) kallar det istället principerna för informerat samtycke. Med 

informerat samtycke menas att informanterna blir informerade om vad studien innebär och att 

de själva får bestämma om de vill delta eller inte. Det är viktigt att elevassistenterna som jag 

avser att ha som informanter själva väljer om de vill delta eller ej. Ingen press skall läggas på 

dem från rektor eller likande utan deltagande skall vara helt frivilligt.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i en undersökning skall ges så 

mycket konfidentialitet som möjligt och att man måste förvara personuppgifter så att ej dessa 

riskerar att röjas. Även om deltagarens namn är konfidentiellt så kan det vara så att så pass 

mycket personuppgifter publiceras så att det ändå går att identifiera deltagaren, åtgärder bör 

göras för att undvika detta (Ahrne & Svensson, 2015; Vetenskapsrådet, 2002). När 

undersökningen genomfördes så förvarades alla personuppgifter i min hem-mapp på Kau.se. 

Jag har även varit noga att redovisa resultat på ett sånt sätt så personuppgifter ej skall röjas.  

Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som insamlas för ett forskningsändamål ej får 

användas för åtgärder som direkt påverkar respondenten, uppgifterna får inte heller säljas vidare 

till tredje part för att användas exempelvis för reklamsyfte (Ahrne & Svensson, 2015). Material 

kan dock lämnas vidare till en annan forskare om denne förpliktigar sig att bara använda 

materialet såsom det ursprungliga materialet var avsett att användas (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Självklart kommer inte personuppgifter lämnas vidare utan allt kommer raderas efter uppsatsen 

blivit godkänd.  

I den nyare utgåvan av God forskningssed (2017) skriver vetenskapsrådet om vikten att skydda 

deltagarnas integritet, detta har vetenskapsrådet lagt till efter Helsingforsdeklarationens 

principer som utkom 2013.   

I Sverige kan forskningsprojekt bli föremål för formella etiska prövningar enligt 

etikprövningslagen. Men uppsatser i grundutbildningar såsom speciallärarutbildningen 

omfattas inte av denna lag. Om etiska problem uppstår under magisteruppsatsuppsatsskrivande 

är det dock av yttersta vikt att detta tas upp med handledare (Ahrne & Svensson, 2015).  

  

6 Resultat 

I detta kapitel beskrivs mitt resultat av intervjuer med fem elevassistenter som är verksamma i 

särskolan med inriktning mot ämnesområden. Elevassistenterna som citeras har blivit tilldelade 

namn som börjar på bokstäverna A till E. Citeras en elevassistent mer än två gånger i samma 

stycke har dessa citat åtskilts med tre prickar. Undersökningens syfte och frågeställningar var:  

Syftet med studien är att undersöka några elevassistenters uppfattningar om social delaktighet 

för elever som går i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden 

 Vilka uppfattningar har elevassistenterna angående social delaktighet för elever med 

utvecklingsstörning? 

 Hur beskriver elevassistenterna sitt arbete med att främja social delaktighet för elever? 

 Hur uppfattar elevassistenterna sin egen roll när det gäller att möjliggöra social 

delaktighet och vilka möjligheter de möter i sammanhanget för elever?  

Utifrån mina frågeställningar har jag med hjälp av vald teoris analysbegrepp funnit teman. 

Dessa teman redovisas i sex underrubriker, under varje underrubrik redovisas resultatet utifrån 

elevassistenternas intervjuer. Sedan kommer en analysdel där resultatet analyseraras utifrån det 

relationella och kategoriska perspektivet.  

De sex underrubrikerna är följande:  

 Pedagogisk kompetens 
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 Specialpedagogisk kompetens 

 Orsaker till att specialpedagogiska behov uppstår 

 Långsiktighet kontra kortsiktighet 

 Fokus när det gäller specialpedagogiska åtgärder 

 Ansvar för specialpedagogisk verksamhet 

 

 

6.1 Pedagogisk kompetens 

 
6.1.1 Resultat – Pedagogisk kompetens 

När elevassistenterna skulle beskriva den pedagogiska kompetensen och social delaktighet ur 

sitt eget perspektiv blev det något svårfångat. Men något som återkom vid ett flertal tillfällen 

under intervjuerna med elevassistenterna var att det inte alltid var bra för eleverna att alltid vara 

nära i rollen som elevassistent, att detta kunde skapa stress hos eleven och en förväntan att få 

mycket hjälp.  

 

Vi har ju grupparbete till exempel varje dag, där de får samarbeta. Vi sitter runt bordet alla, 

elever och lärare. Oftast en elevassistent för att det inte ska vara så mycket runt bordet. Det 

skapar ju stress och så. De kollar på en viss personal, försöker få kontakt med den. Så det är 

bättre med läraren plus en assistent. (Arne) 

 

När elevassistenterna skulle beskriva den pedagogiska kompetensen och social delaktighet ur 

klasslärarens perspektiv pratade alla först om en kompetent lärare ur ett mer allmänt perspektiv 

snarare än en kompetent lärare som skapar social delaktighet. De menade de på att kompetent 

lärare är någon som har ett helhetsperspektiv över skoldagen. Något som också återkommer i 

intervjuerna med elevassistenterna är att de tycker att det är viktigt att läraren är flexibel och 

lyhörd inför elevernas initiativ. Att det är viktigt att erbjuda eleverna individuella lösningar som 

individuella scheman och undervisning samtidigt som eleverna behöver få tid att kunna mötas 

i sociala sammanhang. Ingen av elevassistenterna hävdade att ämneskunskaper var centrala för 

lärarens kompentens utan fokus låg istället på att läraren skulle vara en del av gruppen och inte 

bara komma in och ta enskilda lektioner. Nedanstående citat visar på hur viktigt 

elevassistenterna tycker att det är för en kompetent pedagog att vara delaktiga i hela dagen och 

inte bara enskilda lektioner.   

Det är speciellt här i särskolan, jag tycker faktiskt att det är viktigt att lärarna faktiskt är delaktiga 

på det sättet de är. Att det inte bara är en auktoritetsperson som står och föreläser utan att läraren 

faktiskt är en del utav gruppen och flyter in och umgås med barnen. (Bertil) 
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Sen finns det ju den som går in stunder, men då vet inte jag om det passar den här nivån, 

träningsskolan, det är ju så mycket mer än att ha lektioner, för en lektion kan ju vara på papperet 

en timme, men i verkligheten kan den vara 10 minuter eller 2 timmar. Därför blir det så svårt 

att säga att pedagogen ska ha stunder eller specifika lektioner. (Cecilia) 

Att ha en känsla för elevernas dagsform och kunna anpassa undervisning och kravnivå därefter 

var något som flera av informanterna tog upp när det gällde den pedagogiska kompetensen. Att 

det måste finnas en känsla hos pedagogen för när det är rimligt att utmana dem och när eleven 

behöver ha det lugnare omkring sig.  

 

En bra lärare är pedagogisk, har bra ideer, lägga upp dagen. För oss är det så att pedagogen är 

inne då och då, den kan ju inte bara ha en lektion och förvinna utan det handlar om att ha ett 

helhetsansvar. När det gäller den sociala delaktigheten så kollar alltid läraren av hur läget är för 

dagen, och så tar man det utifrån detta. Så det gäller att checka läget. Man måste vara lyhörd. 

(Disa) 

 

 

De två elevassistenterna som även jobbade på fritids som ett tillfälle där mer spontan lek mellan 

eleverna förekom. Att skolan var mer styrd och att man på fritids hade mer tid att uppmuntra 

till socialt samspel eleverna emellan. Att uppmuntra till lek var enligt dem en viktig del av deras 

egna pedagogiska kompetens. 

 

Skoldagen är ju lite mer inrutad, så då kan jag inte styra det lika mycket själv. Sen tycker jag 

personligen att det är väldigt roligt att leka och sådana saker, så sånt försöker jag starta upp, och 

gärna försöker få dem att göra tillsammans. Kanske inte alltid vara den som är närmast utan 

backa undan lite, få dem att kunna umgås själva, kunna leka själva. Och där är det mer öppet på 

fritids. Där försöker man ju uppmuntra till mer självständig lek under vuxet inflytande. (Bertil) 

 

De flesta elevassistenterna tyckte att de hade en större närhet till eleverna än vad lärarna hade. 

De ansåg att de följde eleverna under hela skoldagen, något som läraren inte gjorde i samma 

omfattning. Detta menade de gav dem en större kompentens i hur eleven fungerar och vilka 

förutsättningar de har.   

 

Vi elevassistenter är nog närmare eleverna, eftersom vi är med hela dagen. Som sagt tror jag att 

lärarna, de är med under sina lektioner liksom så, men det är vi som får ta det största. Och det 

är ju oftast oss som eleverna tyr sig till, framför att ty sig till lärare. Jag tycker att läraren ska 

vara med mycket mer. (Elin) 

Sammanfattningsvis kan man se att elevassistenterna ser på den kompetenta läraren som någon 

som har koll på eleverna och en flexibilitet i sitt lärande, inte bara någon som kommer in och 

har sina specifika lektioner. Elevassistenterna jobbade själva med den sociala delaktigheten 

genom att starta igång lek och få eleverna att göra aktiviteter tillsammans och såg detta som en 



 

24 

 

stor del av den egna pedagogiska kompetensen. De tycker att det är viktigt att backa för att 

eleverna inte ska förlita sig på dem hela tiden.  

6.1.2 Analys – Pedagogisk kompetens 

Analysen visar på att det finns en stor samstämmighet i hur elevassistenterna beskriver lärarens 

kompetens. Alla beskriver en skicklig lärare som någon som har ett helhetsperspektiv över 

elevens skoldag och som någon som är med i olika moment, inte bara sina enskilda lektioner 

samt någon som känner av elevens behov. Detta har inga tydliga kopplingar till social 

delaktighet men jag har ändå valt att t med det i diskussionen då detta resonemang var 

gemensamt för alla elevassistenter och att jag därför såg det som intressant. Dessa resonemang 

har tydliga kopplingar till det relationella perspektivet. Inom detta perspektiv är en kompetent 

lärare någon som kan anpassa sin undervisning till elevens förutsättningar. Inom det kategoriska 

perspektivet är stoffkunskaper en central aspekt för lärarrollen, ingen av elevassistenterna ansåg 

dock att stoffkunskaper var betydelsefulla för lärarrollen, något som kan tyckas är 

anmärkningsvärt. Det råder en samstämmighet i uttalandena om att elevassistenterna befinner 

sig närmare eleven än vad läraren gör och därmed förstår elevens skilda förutsättningar bättre. 

Men samtliga elevassistenter gjorde även uttalanden om att de ibland var för nära eleverna, att 

eleverna förväntade sig att de hjälpte dem med saker som de annars skulle kunna klara själva. 

De ansåg alltså att de själva inte alltid skapade den optimala miljön för att kunna möjliggöra 

för social delaktighet hos eleverna. Även här syns ett fokus på det relationella perspektivet då 

förespråkare av det perspektivet lägger ett fokus på den omgivande miljön.  

6.2 Specialpedagogisk kompetens 

6.2.1 Resultat - Specialpedagogisk kompetens 

 

När det gäller den specialpedagogiska kompetensen finns det en skillnad mellan det kategoriska 

och det relationella perspektivet i hur de ser på handledning. Inom det kategoriska perspektivet 

fokuserar handledningen på elevernas uppvisade svårigheter. Inom det relationella perspektivet 

fokuseras handledning på hur man planerar in differentiering i undervisningen. De allra flesta 

av de intervjuade elevassistenterna hade någon form av handledning. Fokus på handledningen 

var ofta specifika behov som elever hade och inte så mycket runt den sociala delaktigheten. 

Majoriteten av elevassistenterna var ändå nöjda med handledningen och tyckte att den hjälpte 

dem framåt i arbetet med eleverna.  
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Handledning har fungerat jättebra, man får en helt annan bild. Vi kommer ju med frågor till 

dem, om hur vi ska jobba. Då kommer någon utifrån och ger oss ideér och tips. Och vi följer det 

oftast, och det har funkat jättebra tycker jag. (Arne) 

 

När vi har haft handledning, då kanske vi inte pratat så mycket elev-elev, mer hur vi ska nå fram 

med vårat samspel, vi har haft en stor utmaning bara där. (Disa) 

Flera av informanterna menade att senaste tiden hade varit turbulent i respektive klasser och att 

fokus därför hade legat på att lösa akuta situationer och att släcka bränder. Att de därför inte 

haft tid att diskutera social delaktighet och vad de själva skulle kunna göra mer av för att öka 

den sociala delaktigheten.   

 

Det är ju inte ofta vi har handledning. Nu har vi fått lite extra, eftersom vår grupp är rätt tung. 

Då pratar vi oftast om våra tuffaste elever, då pratar man för att se om man kan hitta lösningar. 

Det händer att vi pratar om den sociala biten men de sista gångerna har det varit rätt mycket att 

fokusera på exempelvis utåtagerande beteende. (Elin) 

 

Trots att flertalet av informanterna angav att de inte pratade så mycket om social delaktighet 

och framgångsfaktorer för att öka den sociala delaktigheten under handledning så menade de 

att de ändå hade det tänket då de interagerade med eleverna. Att det var något man diskuterade 

sinsemellan i arbetslaget på en regelbunden basis.  

Vi har haft handledning, just nu har vi det inte men vi hade det i höstas. Och då diskuterade vi 

sådana här saker såklart. Men hösten var ganska turbulent. Så det var tyvärr så att social 

delaktighet var inget som vi hann med i någon större utsträckning, det var mera akuta – släcka 

eldar och sånt. (Bertil) 

 

När det gäller frågan om vem som hade den specialpedagogiska kompetensen på skolan 

framstod en tydlig polarisering. Ungefär hälften av informanterna ansåg att hela arbetslaget 

inklusive de själva hade en specialpedagogisk kompetens medan hälften ansåg att 

specialpedagogisk kompetens var något som låg hos specialpedagog/speciallärare.  

Jag hoppas att jag har det lite *skrattar*. Nej men det formella är ju elevhälsan som har, men 

jag tycker ändå utifrån de elever som vi jobbar med, så ska vi ha den specialpedagogiska 

kompetensen, även om jag inte har titeln specialpedagog. (Cecilia) 

 

Den som har specialpedagogisk kompetens är läraren. (Disa) 

Sammanfattningsvis kan man se att informanterna får handledning och att de generellt är nöjda 

med denna handledning. Dock så är mycket fokus under handledningen på akuta situationer 

och att släcka bränder och inte särskilt mycket på hur man möjliggör social delaktighet. När det 

gäller frågan om vem som innehar den specialpedagogiska kompetensen var åsikterna blandade, 



 

26 

 

antingen ansåg man att denna kompetens låg hos hela arbetslaget, eller så ansåg man att det var 

lärare/speciallärare och specialpedagog som hade den kompetensen.  

6.2.2 Analys - Specialpedagogisk kompetens 

Även här fanns en samstämmighet hos informanterna. Det lades stort fokus på elevernas 

individuella svårigheter och mycket av handledningstiden i de olika grupperna gick till att 

diskutera hur de skulle hantera dessa svårigheter. Detta gör det blir synbart att mycket av 

handledningen har ett kategoriskt fokus. Hade handledningen haft ett större fokus på det 

relationella perspektivet så hade det mer handlat om kvalificerad hjälp att planera undervisning 

utifrån elevernas skilda förutsättningar och olikheter.  

 

6.3 Orsaker till att specialpedagogiska behov uppstår 

6.3.1 Resultat - Orsaker till att specialpedagogiska behov uppstår 

 

När man tittar på orsaker till att specialpedagogiska behov uppstår så är skillnaden mellan 

perspektiven tydlig. I det relationella perspektivet så talar man om elever i svårigheter medan 

man i det kategoriska perspektivet talar om elever med svårigheter. När jag tittar på 

elevassistenternas svar så syns båda perspektiven.  

Att eleverna blir påverkade av omgivande faktorer är ett återkommande tema i intervjuerna, 

och att det kan vara en orsak till att specialpedagogiska behov uppstår. Att de i skolan märker 

av om eleven haft en dålig dag hemma, sovit dåligt eller dylikt.  

Har en elev kanske haft en dålig kväll hemma så märker vi hur påverkad den är på skoltiden. 

(Arne) 

 

En röd tråd i intervjuerna var att eleverna hellre söker sig till personal än till andra elever. En 

åsikt vad detta kunde bero på var att eleverna vet att de får hjälp av personalen och därför söker 

sig till dem. Här är det något oklart om det handlar om elever med svårigheter eller om elever i 

svårigheter.  

Våra elever söker sig mer till oss vuxna, det kanske är för att det är lättare, för att de känner att 

de vill ha en sorts trygghet, ändå så finns ju vi där och håller koll hela tiden, de är ju aldrig 

själva. (Elin) 

 

En av assistenterna berättade om vikten att skapa situationer och miljöer för eleven att utvecklas 

i, alltså att svårigheter uppstår i mötet med företeelser i utbildningsmiljön och att personalen 

har en viktig roll i att tillrättalägga miljön. 
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Det blir ju upp till oss att visa situationer, att skapa miljöer. Det är vi som måste förklara okända 

miljöer. (Cecilia) 

När det gällde frågan om elevernas sociala delaktighet och vad svårigheter kan bero på så är 

det även relevant att titta på elevassistenternas uppfattningar om vad social delaktighet är. Här 

fanns det en viss osäkerhet hos elevassistenterna som intervjuades. Ett par av pratade snarare 

om självständighet när de fick frågan om vad social delaktighet innebar.  

Social delaktighet innebär ju väldigt mycket för mig, med tanke på att vi försöker få eleverna 

att bli så självständiga som möjligt. (Elin) 

 

En annan åsikt som tre av elevassistenterna förde fram liknade mer den definition av social 

delaktighet som jag valt att använda mig av, det vill säga: Att vara engagerad i något som man 

gör med andra  

På den här nivån av eleverna är det nog social delaktighet att de får vara med, i en samling, i 

maten, att man sitter tillsammans och upplever att man sitter vid ett bord och äter en maträtt 

liksom. (Elin) 

 

Att ha kunskap om eleverna och dennes behov var något som flera av elevassistenterna framhöll 

som viktigt. Nedan kommer ett citat om elevens medfödda svårigheter, alltså en tydlig koppling 

till det kategoriska perspektivet.  

Om det är någon som är superautistisk, då är det klart att det är svårt för den, att jag ska hoppa 

på och bara ”nu ska vi samspela”, men sen beror det ju på personalen med, hur man lägger upp 

det. Är man lite smidig och har lite kunskap så blir det lättare att veta hur man ska gå till väga. 

(Disa) 

 

Flera av elevassistenterna nämnde elevers svårigheter som ett resultat av vilka förutsättningar 

de var födda med. Informanterna förklarar att elevens individuella förutsättningar såsom deras 

funktionsnedsättning påverkar elevernas möjligheter till social delaktighet. Detta trots att de 

alla nämner att de i klassen gör anpassningar för att minimera de svårigheter som eleven 

uppvisar.  

Elevers svårigheter beror nog på vad man har för förutsättningar med sig, vad man är född med 

för förutsättningar, men också träning såklart, det går att träna. Man får anpassa på vilket sätt 

som eleverna får träna, men alla här har ju stora medfödda svårigheter med detta och behöver 

mer träning. (Bertil) 

 

Flera av informanterna nämner i intervjuerna att de upplever att eleverna själva saknar intresse 

av att ha socialt samspel med andra elever och att de saknar driv att själva ta initiativ till detta 

samspel. Att eleverna behöver hjälp och stöttning för att kunna utnyttja tillfällen där spontant 
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samspel kan uppstå samt att eleverna ofta behöver konkret hjälp för att komma igång med en 

lek. Även här talar man alltså om elever med svårigheter.  

 

Dels för att den ena eleven har väldigt speciella behov, och den andra eleven, hen är inte så 

aktiv, hen är i sin egen lilla värld. De är inte så intresserade av varandra, det är mer så att det är 

någon där, men jag vet inte, det är inte så att de vill veta något om den. (Disa) 

 

Vid frågan om det uppstår ojämlika interaktionsmönster mellan elever med 

utvecklingsstörning och elever utan utvecklingsstörning såg ingen av informanterna detta. 

Dock menade de även att interaktioner mellan elever med utvecklingsstörning och elever utan 

utvecklingsstörning sällan förekom.  

Sammanfattningsvis kan man se att de absolut flesta elevassistenterna anser att eleven har med 

sig svårigheter som gör att de har stora utmaningar med den sociala delaktigheten. Det nämndes 

även vid ett par tillfällen att eleverna saknar eget intresse för att interagera med andra elever. 

En samstämmighet hos informanterna var att eleverna hellre söker sig till personal än till andra 

elever, här var en vanlig förklaring att eleverna får mer hjälp utav personal och att de därför 

hellre söker sig till elevassistenter snarare än till andra elever. Elevassistenterna menade även 

att eleven blir väldigt påverkad av hemfaktorer, att det hade stor betydelse om eleven hade haft 

en dålig dag hemma och att detta påverkade både undervisning och den sociala delaktigheten 

på ett negativt sätt.  

6.3.2 Analys - Orsaker till att specialpedagogiska behov uppstår 

Här syntes en viss differentiering mellan informanternas intervjusvar. Flera talade om att 

elevens medfödda svårigheter gjorde att de var ointresserade av socialt samspel och social 

delaktighet. Här går det att dra tydliga paralleller till det kategoriska inom vilket elever ses som 

bärare av svårigheter och att svårigheter är individbundna. Elevassistenterna framhöll även att 

svårigheter när det gällde att få eleverna socialt delaktiga ofta berodde på vad de hade med sig, 

att de hade haft en jobbig hemma/bråkat med en kompis och så vidare. En av elevassistenterna 

pratade mycket om att personalen hade ett ansvar att tillrättalägga miljön för att underlätta för 

både undervisning och underlätta för elevernas sociala delaktighet. Här syns snarare kopplingar 

till det relationella perspektivet där förespråkare anser att det är företeelser i miljön som orsakar 

svårigheter. Trots att två av elevassistenterna snarare pratade om självständighet när de bads 

definiera social delaktighet så diskuterade de i min tolkning social delaktighet ur ett perspektiv 

som samstämmer med min begreppsdefinition när jag ställde andra frågor. 
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6.4 Långsiktighet kontra kortsiktighet 

6.4.1 Resultat - Långsiktighet kontra kortsiktighet 

Alla elevassistenterna la här ett starkt fokus på det långsiktiga perspektivet. De ansåg alla att 

alla elever som läser i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden har ett stort behov av 

ett långsiktigt tänk runt omkring dem, generellt verkade elevassistenterna anse att ett långsiktigt 

tänk var mest gångbart oavsett vilka elever de arbetade med.   

Det är viktigt att tänka långsiktigt, så tänker jag med alla barn. Om de inte har funktionshinder 

med. För jag brukar se skolan som en förebild för framtiden. Skola är inte bara att sitta i 

skolbänken utan mycket mer. (Arne) 

 

De jag jobbar med är ju 6-7 år och där skulle jag nog tänka lite långsiktigt, att när den blir 15, 

då kan man hoppas att den kan socialisera sig lite. Jag tror att man måste ha ett långsiktigt tänk, 

sen kan man ju sätta upp delmål på vägen. (Disa) 

 

Långsiktigt tänkande är viktigt, jag bara känner att det ska ge något i långa loppet. Ibland kan 

det ju behövas en punktinsats men på det stora hela tycker jag att det ska vara en långsiktig 

träning för hela livet. (Bertil) 

Några av elevassistenterna hade fokus på både långsiktiga och kortsiktiga lösningar. Att det 

kunde bero på vad behovet var om det var en kortsiktig eller långsiktig insats som behövdes.  

Åtgärder över lång tid tycker jag är viktiga. Sen kan man ju ha korta insatser också, men att man 

följer upp det, och märker man att det inte funkar, då förlänger man åtgärden. Men det tar ju tid, 

och det måste ju få ta den tid det tar känner jag. (Elin) 

 

Det beror nog lite på vad åtgärden är. Är det en specifik situation, då kan man ju behöva följa 

den för att se utvecklingen. Sen kan det ju vara en punktinsats om en specifik situation inte 

fungerar, då går man in och gör en insats i situationen. (Cecilia) 

De två elevassistenter som dessutom arbetade på fritids pratade båda om att det var svårt att få 

till tiden i skolan, att det var lättare att hitta tid för socialt samspel på fritids och att det var en 

fördel att fritidstiden inte var lika uppstyrd. De ansåg att det då blev lättare att verkligen ta tid 

till att se och uppmuntra till social delaktighet när de inte behövde ta hänsyn till att hinna med 

lektioner.   

Skoldagen är ju lite mer inrutad, så då kan jag inte styra det lika mycket själv… Och där är det 

mer öppet på fritids, jag är ju på fritids på eftermiddagarna. Där försöker man ju uppmuntra till 

mer självständig lek under vuxet inflytande. (Bertil) 

Sammanfattningsvis kan man se att informanterna såg ett stort behov av långsiktiga insatser 

men att de även såg att kortsiktiga insatser kunde vara nödvändiga och att problematiken skulle 

styra vilken typ av insats som skulle sättas in. Det framkom även att de elevassistenter som 

arbetade på fritids tyckte att det var lättare att hitta tillfällen för socialt samspel på fritidstiden 

då denna tid var mindre styrd.  
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6.4.2 Analys - Långsiktighet kontra kortsiktighet 

Att samstämmigheten var stor när det gäller om eleverna är i behov av långsiktiga insatser gör 

att jag drar paralleller till det relationella perspektivet. Även om några av elevassistenterna 

pratade om behovet av både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder så anser jag ändå att samtliga 

elevassistenter hade ett relationellt perspektiv när det gällde tidsperspektiv. När det gäller att 

informanter ser att det fungerar bättre med den sociala delaktigheten på fritids än i skolan tyder 

också på ett relationellt perspektiv då man inom detta perspektiv framhåller att elever hamnar i 

svårigheter på grund av företeelser i utbildningsmiljön.  

 

6.5 Fokus när det gäller specialpedagogiska åtgärder 

6.5.1 Resultat - Fokus när det gäller specialpedagogiska åtgärder 

 

Med en stark samstämmighet så berättade elevassistenter att det var viktigt att kunna ta ett steg 

tillbaka och att eleverna själva måste få pröva sig fram. Att fokus för specialpedagogiska 

åtgärder låg på personal och inte bara eleven själv. Att det måste vara tillåtet att göra fel och att 

det som elevassistent är lätt att gå in och göra för mycket.  

Ja, alltså, för att eleven kanske ska blir självgående och så kanske vi måste ta ett steg tillbaka 

genom att tänka att de måste få pröva sig fram, att de måste få testa…Kanske man går in för 

mycket för att hjälpa till, när de egentligen kanske kan det också. (Elin) 

Samtliga elevassistenter tyckte lärmiljön var viktig, att den var en viktig förutsättning, både för 

undervisningssituationer och för att kunna främja social delaktighet. Merparten av 

elevassistenterna tyckte att de hade en god lärmiljö medan några av elevassistenterna ansåg att 

den omgivande miljön var för trång för att kunna arbeta maximalt med social delaktighet. De 

flesta informanterna beskrev att de hade ett klassrum med ett stort bord för gemensamma 

aktiviteter samt enskilda arbetsplatser för eleverna. De flesta av elevassistenterna tyckte att de 

hade en god och tillgänglig lärmiljö. Alla informanter beskrev att grundsärskolans lokaler var 

avskilda från den ordinarie grundskolans lokaler.  

Lärmiljön är näst intill en förutsättning för att det ska gå överhuvudtaget. Det handlar ju om hur 

vi möblerar, hur vi väljer att ha våra arbetsplatser och att se till att skapa gemensamma 

utrymmen där de faktiskt kan sitta och umgås... Och jag tycker att vi har fått till det bra 

personligen. (Bertil) 

En av de intervjuade elevassistenterna berättade på ett annat sätt om lärmiljöns betydelse i 

specialpedagogiska åtgärder. Hon berättade om att de bedriver sin undervisning på två olika 

skolor, på en av skolorna tillbringade klassen fyra dagar och på den andra skolan tillbringade 

klassen en dag för att där ha idrott och praktisk-estetiska ämnen. Hon menade vidare att det var 
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stor skillnad mellan dessa två skolor och att man som elevassistent kände sig mycket tryggare 

om man inte kände sig iakttagen. Hon upplevde det som att det fanns mycket mer tolerans för 

elevers olikheter på den skola där de genomförde sina praktisk-estetiska och idrottslektioner. 

Både att toleransen var bättre på denna skola samt att denna skola var till ytan större vilket 

underlättade för att få till samspelssituationer. Här ser hon det som att svårigheter uppstår i möte 

med utbildningsmiljön.  

Miljön är väldigt viktig. Här så känner man sig ganska så uttittad, men i fall det skulle skita sig 

här så känner man sig ganska utpekad. Så då vill man bara ”Nu går vi in”, för att folk inte bara 

ska tro att det ser dumt ut, när man försöker få med sig en elev. På den andra skolan vi är ibland 

är det så himla naturligt, man får vara den man är och det blir mycket lättare för eleverna. (Disa) 

 

Lärmiljö innebar inte bara klassrumsmiljö. I grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden 

arbetar många klasser med ett sammanhållet schema. Då räknas även lunch och raster in som 

lektionstid. Detta för att ämnesområden som kommunikation, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning innefattar moment som förekommer under raster och luncher. Lärmiljön 

i form av en skolmatsal var ett återkommande tema under intervjuerna. Gemensamt för 

elevassistenterna var att de tyckte miljön i matsalen var rörig och att den inte gav särskilt mycket 

tillfällen för sociala samspel. Att det krävdes full koncentration från eleverna att kunna äta 

maten och hålla sig till den tilldelade tiden och att eleverna till största delen inte kändes 

intresserade av den sociala biten medan de åt mat.  

Matsalen är rätt rörig, mycket ljud, där pratar de inte så mycket med varandra utan de tänker 

mest på att hämta mat, sätta sig och äta. (Elin)  

Det förekom dock att arbetslagen hade tänkt till hur de kunde skapa social delaktighet och nya 

vägar till samspel för eleverna genom att arbeta med tvärgrupper i de olika klasserna. Även här 

är fokus på lärandemiljön och differentiering.  

Alla äter ju tillsammans, men där blandar vi upp grupperna. Vi har ju tre klasser, och vid maten 

sitter det alltid två elever från varje klass vid ett bord, så de är sex elever totalt. Vi har mixat 

ihop dem. Och det har funkat jättebra, de som kan prata pratar med varandra, exempelvis om 

maten var god och sånt.  (Arne) 

En av elevassistenterna pratade om vikten att utgå ifrån varje elevs enskilda behov när man 

anpassade lärmiljön. Att det var viktigt att börja ifrån elevens verklighetsbild och intressesfär 

och utifrån den hitta förutsättningar för social delaktighet och socialt samspel.  

Men i grunden måste vi utgå från vad eleven har behov av, vad den mår bra av. Att börja utifrån 

elevens fokus, men jag hoppas att lärmiljön blir utifrån vad eleverna har behov av. Då kan man 

då skapa sådana här sociala mötessituationer. (Cecilia)  
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När elevassistenterna tillfrågades om vilka möjligheter som fanns när det gäller social 

delaktighet för elevgruppen så såg alla informanter möjligheter med social delaktighet. 

Elevassistenterna talade om att eleverna skulle kunna skapa relationer på egen hand, förstå 

sociala spelregler och ha en plats i en helhet. Elevassistenterna tyckte även att ett viktigt fokus 

för specialpedagogiska åtgärder var att sträva mot att eleverna får en större social delatighet, 

dock var de flesta något oklara på hur detta skulle uppfyllas. 

Drömmen vore eleverna kan skapa en relation själv, att de vet hur de ska bemöta nya främmande 

människor. (Elin) 

Sammanfattningsvis kan man se att informanterna tycker att lärmiljön är oerhört viktig och en 

förutsättning för social delaktighet. Det framkom även att elevassistenterna på de olika skolorna 

tyckte att respektive matsal var rörig och att matsituationen sällan inbjöd till social delaktighet. 

En elevassistent pratade om vikten av en tolerant omgivning för att kunna ta sig tid och inte 

stressa eleverna utan istället kunna skapa förutsättningar för lärande men också social 

delaktighet. Ett viktigt fokus för specialpedagogiska åtgärder var alltså lärandemiljön. Alla 

elevassistenter såg möjligheter med social delaktighet för elevgruppen, bland annat att eleverna 

skulle kunna bygga egna relationer. Dock var elevassistenterna lite oklara på hur eleverna skulle 

klara att bygga egna relationer.  

6.5.2 Analys – Fokus när det gäller specialpedagogiska åtgärder 

Det fanns en stark samstämmighet hos elevassistenterna när det gällde att lägga fokus på 

lärmiljöns betydelse för specialpedagogiska åtgärder. Samtliga informanter talade om att 

lärmiljön var av vikt och beskrev både bra och dåliga lärmiljöer. Det relationella perspektivet 

lägger att starkt fokus på just lärmiljöns betydelse. Intressant kan tyckas att de flesta 

elevassistenterna beskrev matsalen och utemiljön som en lärmiljö och inte bara klassrummet. 

Även detta kan relateras till det relationella perspektivet där det finns ett större helhetstänk om 

elevens lärande. 

6.6 Ansvar för specialpedagogisk verksamhet 

6.6.1 Resultat - Ansvar för specialpedagogisk verksamhet 

När det gäller frågan om vart ansvaret för specialpedagogiska åtgärder låg var det tydligt att 

elevassistenterna kände ett eget starkt ansvar för den specialpedagogiska verksamheten. 

Samtliga ansåg att ansvaret delades i arbetslaget och att alla som arbetade i skolan behövde dela 

på ansvaret för de specialpedagogiska åtgärderna.  
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Vi alla jobbar här och har samma ansvar, vi riktar ju alla oss mot eleven och där tycker jag att 

det är allas ansvar att kunna få eleven in i det sociala. Det är inte bara en målgrupp som ska få 

eleven till att bli socialt delaktig. (Elin) 

En elevassistent hade tidigare jobbat i grundskolan och menade att han kände sig mycket mer 

ensam i arbetet mot eleven när han jobbade i grundskolan och att ansvaret delades på ett bättre 

sätt i grundsärskolan.  

Här känner man sig aldrig riktigt ensam, det finns alltid någon som kan hjälpa till, som kan ta 

över om man känner att man behöver gå undan en stund, om det blivit fel med någon elev så att 

man inte bara triggar upp situationen ytterligare, det finns väldigt mycket hjälp att få, vilket jag 

tycker är väldigt skönt. (Bertil) 

 

En orsak till att informanterna kände ett starkt ansvar för de specialpedagogiska åtgärderna 

beskrev de som att de var den personalgrupp som befann sig närmast eleverna och på detta sätt 

hade lättast för att implementera åtgärder.  

Alltså ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten. Jag tycker att det är allas, det ska inte 

bara hänga på läraren. Det är ju vi assistenter som är närmast eleverna i skolan. Jag känner inte 

att man kan särskilja det på något sätt. (Disa) 

Ansvaret för att skapa möten och ta tillvara på spontana möten var en annan sak som 

informanterna tog upp. Att alla vuxna hade ett ansvar för att skapa möten där eleverna kunde 

uppleva social delaktighet och att det var allas ansvar att hitta mötestillfällen. Både att planera 

sådana mötestillfällen men också att se och kunna utveckla spontana möten mellan elever.   

Vi vuxna runt omkring har ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten. Jag tycker att vi 

som grupp, oavsett om vi är pedagoger eller assistenter, där ska ju vi prata oss ihop till en 

lösning... Och sen måste man ju försöka presentera detta på ett bra sätt, både hur vi hör 

schemamässigt, att vi gör saker i grupp, men också ”hur skapar vi möten”, både naturliga och 

planerade möten. (Cecilia) 

När det gäller vidareutbildning så skiljer sig åsikterna åt. Tre av elevassistenterna tyckte att de 

fick rätt mycket vidareutbildning medan två av informanterna var mer kritiska till mängden 

vidareutbildning som de hade erbjudits. En av informanterna var rätt kritisk till chefens 

prioriteringar och menade att denne prioriterat fel och låtit samma personer gå på 

vidareutbildning som tidigare fått gå. Att de mer nyanställda skulle täcka upp på fritids istället 

och att detta skapade dålig stämning och osämja i gruppen. Fyra av informanterna ansåg att det 

skulle vara skillnad mellan vilka utbildningar som elevassistenter och pedagoger skulle gå 

medan en tyckte att lärarna fick gå på alldeles för många utbildningar jämfört med 

elevassistenterna och att kunskapen som de fick på dessa utbildningar sällan kom 

elevassistenterna till gagn.    
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Jag tror att det är skillnad mellan elevassistenter och lärare, jag tror att elevassistenter, i alla fall 

jag får gå utbildningar från grunden, från starten. Medan lärare tror jag att de går en fortsättning 

på det de avslutat. Men vi får lika mycket vidareutbildning. (Arne) 

 

Vidareutbildning, det har varit rätt dåligt på det, man har låtit folk som har jobbat gå igen istället 

för att låta oss nya gå. För det har behövt vara folk kvar på fritids… Det är väl att chefen 

prioriterat fel. … Jag upplever det som att lärarna får gå på kurser hela tiden och så. Och där 

tycker jag inte att vi elevassistenter får mycket. (Elin) 

Sammanfattningsvis kan man se att samtliga informanter ansåg att ansvaret för 

specialpedagogiska åtgärder skulle delas i arbetslaget och att de själva hade ett stort ansvar för 

dessa åtgärder. När det gällde fortbildning fanns en större differentiering. Här var tre av 

elevassistenterna nöjda med mängden fortbildning medan två menade att de fått för lite 

vidareutbildning.   

6.6.2 Analys - Ansvar för specialpedagogisk verksamhet 

När det gäller ansvaret för specialpedagogiska åtgärder fanns det en stor samstämmighet att 

ansvaret delades i personalgruppen. Här kan jag dra tydliga paralleller till det relationella 

perspektivet där ansvaret ligger hos arbetsenheter med stöd av rektor och hemmet.  

Med det relationella perspektivet och dess ansvarsfördelning så blir det även viktigt att 

kompetensutveckla all den personal som bär på ansvar. Här skulle jag säga att jag märker 

relationella tendenser i hur fortbildning beskrivs i tre av fallen medan det i två av fallen inte går 

att utläsa ett sådant fokus utifrån vad elevassistenterna beskriver.  

7 Diskussion  

Syftet med uppsatsen var att undersöka några elevassistenters uppfattningar om social 

delaktighet i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. Mina frågeställningar var: 

 Vilka uppfattningar har elevassistenterna angående social delaktighet för elever med 

utvecklingsstörning? 

 Hur beskriver elevassistenterna sitt arbete med att främja social delaktighet för elever? 

 Hur uppfattar elevassistenterna sin egen roll när det gäller att möjliggöra social 

delaktighet och vilka möjligheter de möter i sammanhanget? 

I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och metod. Kapitlet avslutas med en reflektion 

över huruvida studien har en relevans för professionen speciallärare samt en del som behandlar 

vidare forskning. 
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7.1 Resultatdiskussion  

7.1.1 Studiens teoretiska utgångspunkter 

7.1.1.1 Pedagogisk kompetens 

Att ämneskunskaper inte nämndes vid ett enda tillfälle kan tyckas vara anmärkningsvärt när 

man tittar på föreställningen om pedagogisk kompetens. Men värt att nämna måste vara att man 

inom grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden läser just enligt ämnesområden och 

att stoffinlärning sällan förekommer för elevgruppen, något som kan utläsas av kursplanerna 

för elever som läser i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden (Skolverket, 2018). 

Den pedagogiska kompetensen handlar således mycket om att kunna anpassa undervisning till 

elevernas skilda förutsättningar.  

När det gäller elevassistenternas egna pedagogiska kompetens ansåg flera av elevassistenterna 

att de hade en viktig roll i att starta upp och uppmuntra eleverna till lek sinsemellan, att eleverna 

själva hade svårigheter att ta dessa initiativ. Här kan jag skönja en koppling till det kategoriska 

perspektivet i informanternas resonemang. Den rådande uppfattningen bland de intervjuade 

elevassistenterna var att eleverna hade en inneboende individbunden svårighet till att kunna ta 

dessa initiativ, en föreställning som delas inom det kategoriska perspektivet (Rosenquist, 2013).  

7.1.1.2 Specialpedagogisk kompetens 

I frågan om hur elevassistenterna uppfattade den specialpedagogiska kompetensen och hur 

elevassistenterna uppfattade handledningen och dess innehåll så var en allmän uppfattning att 

handledningen fokuserade på elevens uppvisade svårigheter. Detta kopplar jag till det 

kategoriska perspektivet där fokus i handledningssituationer hamnar på hjälp relaterat till 

elevens individuella problem. En orsak som informanterna angav till att handledningen 

fokuserade på just detta var att det var turbulent i klassen, att de hade elever med speciella 

behov eller att det brann så många eldar att man var tvungen att släcka dem innan det gick att 

prata om exempelvis förutsättningar för social delaktighet. Även detta är ett utryck för det 

kategoriska perspektivet. Von Wright (2018) menar generellt om handledning att den behöver 

handla om att anpassa undervisning och miljö för att passa alla elever för att kunna kallas 

relationell. 

7.1.1.3 Orsaker till att specialpedagogiska behov uppstår 

När det gäller varför ett par av elevassistenterna hade svårt att definiera social delaktighet och 

snarare pratade om självständighet tror jag att detta beror på att de talar om social delaktighet i 

allt för låg utsträckning, att det behövs regelbundna diskussioner för att elevassistenterna ska 

bli än mer medvetna om vikten av social delaktighet för elevgruppen. Att flera av 
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elevassistenterna ansåg att eleverna helt enkelt var ointresserade av socialt samspel med andra 

elever ser jag som problematiskt, synsättet kan kopplas till det kategoriska perspektivet där 

svårigheter anses som medfödda och individbundna (Persson, 2013) men jag har svårt att se hur 

elevassistenterna egentligen visste att eleverna var ointresserade och att det inte bara berodde 

på fel förhållningsätt till social delaktighet.  

När det gäller vilka orsaker som finns till specialpedagogiska behov så var åsikterna hos 

informanterna splittrade. Några hade ett tydligt kategoriskt fokus och menade att eleverna hade 

medfödda svårigheter som försvårade både för undervisning och social delaktighet medan andra 

fokuserade mer på att miljön påverkade eleverna och behövde anpassas vilket visar mer på ett 

relationellt förhållningssätt (Persson, 2013). Viktigt att ha med sig här är att en 

utvecklingsstörning faktiskt är medfödd eller i tidiga år förvärvad och att elevens 

funktionsnedsättningar kan leda till att vissa moment blir mer komplicerade. Elevens 

utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar ingenting som vi kan göra något åt, vi 

kan dock göra något åt situationen. Miljön och andra omgivande faktorer kan och bör vi påverka 

så att den passar alla elever. Detta är en grundläggande förutsättning för personal som arbetar i 

grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. När man läser Skolverkets skrift om 

kunskapsbedömning för elever som läser ämnesområden (2015) så framkommer både ett 

kategoriskt och ett relationellt fokus tydligt. Där kan man läsa om att elevernas 

funktionsförmåga är något som sätter gränser och påverkar men att elevernas förmåga även 

påverkas av hinder och möjligheter i miljön som omger eleverna. Vidare står det att skolan har 

ett ansvar för att utvecklas socialt och att skolan ansvarar för att varje elev kan arbeta 

tillsammans med andra och känna en tilltro till den egna förmågan. I frågan om det kan uppstå 

ojämlika interaktionsmönster mellan elever med utvecklingsstörning så ansåg inte någon av 

elevassistenterna detta, dock kan det bero på att eleverna inte umgicks med barn utan 

utvecklingsstörning i någon större omfattning.  

7.1.1.4 Långsiktighet kontra kortsiktighet 

Elevassistenterna var alla noga med att lyfta vikten av ett långsiktigt tidsperspektiv. Detta är en 

ståndpunkt som delas av det relationella perspektivet. Persson (2013) visar på att just 

långsiktigheten är en viktig aspekt för företrädare av det relationella perspektivet. För att denna 

långsiktighet ska kunna genomföras krävs det ett genomgående tänk och ett fokus på samverkan 

på den berörda skolan. Det behöver vara tydligt att alla jobbar mot samma mål och hur man 

skall göra för att nå social delaktighet för elevgruppen. Detta stöds av läroplanen för 

grundsärskolan (Skolverket, 2018). I denna står det att alla som arbetar inom skolan skall arbeta 
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för att utveckla elevernas känsla för samhörighet och bidra till att elever interagerar med 

varandra. Det står även att skola, fritidshem och förskoleklass skall samverka med varandra för 

att stödja elevernas långsiktiga utveckling. Ett par av informanterna talade dock om att det även 

var viktigt med kortsiktiga insatser utifrån situation och behov. Detta är något som snarare stöds 

av det kategoriska perspektivet där kortsiktiga insatser kopplade till elevernas individuella 

behov står i fokus (Persson, 2013). I Skolverkets (2014) skrift om extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram är det skrivet om just tidsperspektivet. De menar att det är viktigt att 

hela tiden systematiskt utvärdera stödinsatser för elever. Om en insats inte ger effekt så måste 

stödåtgärden intensifieras ytterligare utifrån elevens individuella behov. Det är också viktigt att 

utvärdera om stödinsatser överhuvudtaget är effektiva. Skolverket (2014) skriver vidare att 

personalen behöver skilja på uppföljning och utvärdering. Uppföljning är det kontinuerliga 

arbetet som personalen gör i vardagen där varje person som arbetar med en åtgärd ser till att det 

som är bestämt genomförs och fortlöpande ser på om det egna arbetet är effektivt eller behöver 

förändras för att eleverna ska kunna utvecklas. Vid en utvärdering gör personalen en mer 

systematisk analys över utfallet av åtgärden. Denna systematiska analys skall vara inplanerad 

samtidigt som en åtgärd beslutas och elever och vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i 

utvärderingen. Skolverket pekar på att tiden för åtgärder kan variera, att det ibland finns ett 

behov av kortsiktiga insatser med snabba utvärderingstillfällen och att det ibland kan handla 

om åtgärder över längre tid med glesare tillfällen för utvärdering. Detta sammanfaller väl med 

Cecilias åsikter om att långsiktighet kontra kortsiktighet bör avgöras av behovets natur och att 

behovet skall styra hur lång insats som skall sättas in. Både i Skolverkets material och i Cecilias 

kommentar ser jag en blandning av det relationella och det kategoriska perspektivet, de kan inte 

helt åtskiljas. Detta kan jag koppla till Persson (2013) som skriver om att det kategoriska och 

relationella perspektivet ej existerar helt frånskilda från varandra i verkligheten, det är bara i 

idévärlden de kan åtskiljas fullständigt.  

7.1.1.5 Fokus när det gäller specialpedagogiska åtgärder 

Alla elevassistenter pratade om att lärmiljön var en essentiell förutsättning för att eleverna 

skulle utvecklas i sitt lärande och få en större social delaktighet. Inom det kategoriska 

perspektivet är det snarare eleven som är i fokus och inget fokus läggs på lärmiljön när det 

gäller specialpedagogiska åtgärder (Rosenquist, 2013). Här är det tydligt att informanterna antar 

ett relationellt perspektiv där just lärmiljön ses som en enormt viktig förutsättning för att få till 

väl fungerande specialpedagogiska åtgärder (Persson, 2013). Skolverket (2014) skriver om 

lärmiljön och den generella organisationen i skolan och pekar på att ibland är det bara 
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förändringar i dessa som behövs för att eleven skall kunna utvecklas framåt.  I Skolverkets 

(2015) skrift om kunskapsbedömning för elever som läser ämnesområden påtalas det att en 

viktig utgångspunkt i att arbeta med elever som går i grundsärskolan och läser mot 

ämnesområden är att lägga fokus på elevernas styrkor snarare än deras svårigheter och att allt 

arbete skall genomsyras av tillgänglighet, såväl i den pedagogiska miljön som den fysiska och 

sociala. Detta får mig att dra slutsatsen att Skolverket (2015) visar ytterligare prov på det 

relationella fokus som framträder i styrdokument och stödmaterial.  

Flera av elevassistenterna berättade om vikten att utgå ifrån elevens individuella behov när 

specialpedagogiska åtgärder skall utformas. Detta kan kopplas till både det kategoriska och det 

relationella perspektivet då det inom båda perspektivet talas om ett fokus på eleven (Persson, 

2013). Skillnaden är dock att när man inom det kategoriska perspektivet lägger allt fokus på 

eleven så delas fokus inom det relationella perspektivet mellan elev, personal och lärmiljö.  

Återigen kan jag skönja ett relationellt fokus i Skolverkets (2014) skrifter då det i materialet 

om extra anpassningar och åtgärdsprogram står att personalen innan de riktar stödåtgärder mot 

individer skall se på hur lärmiljön är utformad och vilka pedagogiska strategier läraren använder 

sig av. Kopplas detta till hur elevassistenterna beskrev hur handledning gick till blir det dock 

intressant då de pekade på att handledningens största fokus var på elevernas individuella behov 

och förutsättningar. Då Skolverket menar på att första fokus bör vara på det relationella, det vill 

säga pedagogiska strategier och lärmiljö så bör även handledning fokusera på detta i första hand 

då Skolverket är skolans normerande instans. När det gäller möjligheter till social delaktighet 

så talade elevassistenterna om att eleverna skulle kunna ges förutsättningar till att bygga 

relationer på egen hand, att eleverna hade svårigheter på detta plan. Detta kopplar jag till det 

kategoriska perspektivet, där man talar mycket om elevernas inneboende svårigheter (Persson, 

2013).  

7.1.1.6 Ansvar för specialpedagogisk verksamhet 

De elevassistenter som jag talat med gav alla uttryck för att ansvaret för den specialpedagogiska 

verksamheten skulle delas av alla som arbetar i skolan. Återigen så kopplar jag detta till det 

relationella perspektivet. Persson (2013) skriver om just denna ansvarsförläggning. Han menar 

på att det inom det relationella perspektivet läggs ett ansvar på alla som arbetar inom skolan 

medan man inom det kategoriska perspektivet lägger ansvaret för specialpedagogisk 

verksamhet på elevvårdspersonal, specialpedagoger och speciallärare. Intressant kan tyckas att 

ingen av elevassistenterna ville lämpa över ansvar på speciallärare och specialpedagoger utan 
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såg på sitt eget ansvar i frågan. För mig tyder detta på att elevassistenterna är engagerade och 

insatta i elevernas behov och undervisning.  

Två av elevassistenterna talade om rektorns roll när det gällde specialpedagogiska insatser. En 

av elevassistenterna var mycket nöjd med rektorns sätt att ta ansvar och se till att alla 

elevassistenter fick relevant utbildning så att de på så sätt var bättre rustade för att ta detta ansvar 

för den specialpedagogiska verksamheten. En av elevassistenterna var mycket missnöjd och 

tyckte att rektorn kunde göra mycket mer för att se till att det fanns en rättvisa i vilka som fick 

gå på vilken utbildning och att detta favoriserande av vissa.  Då särskilt lärare vilket ledde till 

missnöje och konflikter i arbetsgruppen. Inom det relationella perspektivet så har även rektor 

en viktig del av ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten (Persson, 2013). Detta kan 

tyckas som ganska naturligt då rektor är den som skapar de organisatoriska förutsättningarna 

för arbetslagen och den som skall fungera som skolans pedagogiska ledare.  I Skolverkets skrift 

runt extra anpassningar och åtgärdsprogram (2014)  pekas det på vikten av att rektor måste 

skapa dessa organisatoriska förutsättningar för att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt. 

Skolverket trycker vidare på att rektorn bör skapa rutiner för hur arbetet med extra anpassningar 

och åtgärdsprogram skall bedrivas, här är kopplingen tydlig mellan elevassistenternas åsikter, 

Skolverkets normerande ståndpunkter och det relationella perspektivet.    

7.1.2 Studiens resultat i relation till tidigare forskning 

Nedan följer en diskussion om studiens resultat utifrån tidigare forskning. Jag har delat upp 

avsnittet i underrubriker utifrån de underrubriker jag använde i forskningsöversikten: 

Närhet/distans till eleven, social delaktighet, behov av fortbildning/handledning samt synen 

på assistent/lärarrollen 

7.1.2.1 Närhet/distans till eleven 

Det råder, som resultatet visar en samsyn att elevassistenterna anser att de ibland får en lite för 

stor närhet till eleverna och att det ibland kan vara av vikt att backa undan för att låta eleverna 

prova själva. Detta är även något som framkommit i litteraturöversikten. Östlund (2012; 2015); 

Causton-Theoharis Malmgren (2005a;2005b) samt Giangreco, Edelman och Broer (2003) visar 

på att elevassistenter ofta kan ha en för stor närhet till elever med en utvecklingsstörning och 

att det kan vara bra att backa undan ibland för att låta eleverna bli mer självständiga. Elin 

uttrycker i intervjun att elevassistenter ibland gör för mycket, att eleverna kanske klarar sig 

själva men att de förväntar sig hjälp när elevassistenterna är nära. Detta stärks av Östlunds 

forskning (2015). Han menar på att den konstanta närheten till personal leder till att eleverna 
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blir mer hjälpbehövande än vad de behöver vara och att denna närhet kan hindra elever att 

utveckla horisontella relationer till andra elever. Sen får man inte glömma att eleverna har stora 

och omfattande hjälpbehov och behöver hjälp av personal i många moment. Även Causton-

Theoharis och Malmgren (2005a) skriver om att närheten till assistenter gör att elever sällan 

eller aldrig behöver be om hjälp, något som de menar påverkar elevernas självständighet. De 

menar vidare att en viktig roll för skolpersonal är att styra uppmärksamhet från sig själv och 

mot kamrater. Detta är något jag anser bör vara centralt för både elevassistenter och lärare, just 

för att en relation mellan en personal och en elev aldrig blir helt jämlik.  

7.1.2.2 Social delaktighet  

När det gäller synen på vad som orsakar problem i den sociala delaktigheten hos eleverna samt 

elevassistenterna/lärarnas roll i att öka denna sociala delaktighet så ansåg de flesta 

informanterna att eleverna hade svårigheter som gjorde dem relativt ointresserade av socialt 

samspel och att eleverna hellre vände sig till personal än till andra elever. Merrells, Buchanan 

och Waters (2017) samt Causton-Theoharis Malmgren (2005a) skriver om att barn med 

utvecklingsstörning har svårt att skapa och bibehålla sociala relationer på egen hand och att det 

är viktigt att hitta de möjligheter till samspel som faktiskt finns. I arbetet med elever som har 

utvecklingsstörning så är det således viktigt med regelbundna samtal och diskussioner mellan 

personal för att kunna hitta former där eleverna kan interagera med varandra och inte bara med 

personal. Nordström (2011) skriver att barn med funktionsnedsättning ofta intar en underordnad 

beroendeposition gentemot barn utan funktionsnedsättning, detta var inget som 

elevassistenterna hade sett. Dock kan detta bero på att eleverna som de jobbade inte samspelade 

med barn utan utvecklingsstörning i någon större omfattning. Vill man ha en skola med 

differentiering är detta ett problem i sig. Nordström uttrycker även att barn med 

utvecklingsstörning ofta interagerar med andra barn med utvecklingsstörning snarare än med 

barn utan funktionsnedsättningar och att avskilda undervisningsgrupper kan ge en distans till 

andra elever utan funktionsnedsättningar. Även Östlund (2015) beskriver att särskilda 

undervisningsgrupper kan leda till att elever med utvecklingsstörning skiljs åt från barn utan 

utvecklingsstörning. Att god tillgänglighet kan leda till att eleverna stannar kvar i eller nära sina 

lokaler och sällan träffar barn utan funktionsnedsättningar.  Detta bekräftas av elevassistenterna 

i min studie som beskriver just detta. De beskriver alla att eleverna har sina skollokaler åtskilda 

från den ordinarie grundskolan, detta är inget som de är kritiska till utan de är nöjda med lokaler 

och tillgänglighet, att detta beskrivs okritiskt kan bero på att de aldrig getts tid att diskutera och 

reflektera över denna fråga. Att många barn med utvecklingsstörning kan känna sig utanför i 
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samhället (Merrells, Buchanan, & Waters, 2017) framkom i forskningsöversikten. Jag hade 

dock svårt att ställa frågor runt detta då jag intervjuade elevassistenter och inte elever. Dock 

anser jag att det är en fråga som bör vara närvarande vid handledning, hur vi skapar 

förutsättningar så att eleverna inte känner sig utanför i samhället.  

7.1.2.3  Behov av fortbildning/handledning 

Tre av elevassistenterna hade viss relevant utbildning, två av dem hade ingen relevant 

utbildning. Jag har inte hittat någon forskning som visar på utbildningsnivån hos 

elevassistenter i Sverige men amerikansk forskning åskådliggör att elevassistenter ofta saknar 

relevant utbildning (Causton-Theoharis & Malmgren, 2005b). Utbildningarna som 

elevassistenterna jag intervjuade har är dessutom spretig. Den sträcker sig från 

undersköterskeutbildning till fritidsledare. När man planerar inskolningar för elevassistenter 

tror jag att det är av stor relevans att vara medveten om den spretiga och ibland obefintliga 

utbildningsnivån.  

Elevassistenternas åsikter om vikten av samarbete och samverkan kan kopplas till Andersson 

och Östlunds (2017) forskning som visar på att många elevassistenter och lärare ser lärande 

som en relationell process som sker i samverkan med andra. Dock är det viktigt att samverkan 

sker utifrån att utveckla elevers sociala delaktighet  

Informanterna menade alla på att de hade någon form av handledning, dock hade denna 

handledning sällan fokus på hur de skulle öka den sociala delaktigheten utan snarare på enskilda 

elevers uppvisade svårigheter. Giangreco, Edelman och Broer (2003) påstår att med tillräcklig 

och effektiv handledning så blir elevassistenterna tryggare i sin roll och kan hjälpa till att 

utveckla elevernas sociala delaktighet. Även Causton-Theoharis och Malmgren (2005a) talar 

om vikten av handledning och att handledning även ska handla om att ge elevassistenter en 

tydligare rolldefinition. Med denna grund ser jag att handledning för elevassistenter bör ändras 

och inte bara fokusera på elevernas uppvisade svårigheter.  

7.1.2.4 Synen på assistent-/lärarrollen 

När det gällde synen på assistent-/lärarrollen så var det intressant att se graden av ansvar som 

informanterna tillskrev elevassistenter som grupp. Här menar Carter m.fl. (2015) att lärare som 

arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå oavsiktligt lägger över för mycket ansvar på 

elevassistenterna, även Östlund (2012) skriver om detta och hävdar att när man, som ofta är 

fallet i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden arbetar med en till en undervisning 

lägger mycket ansvar på elevassistenterna och att detta får ett ansvar för undervisningen. Detta 
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på grund av att läraren bedriver undervisning med en annan elev och omöjligen kan vara lika 

medverkande i den formativa bedömningen som den närvarande elevassistenten. 

Elevassistenterna var inte lika negativa till denna aspekt som jag hade kunnat tro men menade 

samtidigt att de hade den största närheten till eleverna och att de önskade att lärare var mer 

involverade i alla moment som rörde eleverna. Rimligt kan tyckas då eleverna i de skolor där 

de medverkande informanterna jobbade hade en samlad skoldag och på så sätt hade 

ämnesområden även i matsituationer och ute på raster. I detta läge är det orimligt att en pedagog 

inte ska vara delaktig åtminstone ibland så denna kan ta ett större ansvar för 

planering/utvärdering samt se till att det är kursplanerna som efterföljs vid dessa tillfällen. Både 

genom att läsa forskningsartiklar och genom intervjuer så är det uppenbart att elevassistenter 

har en oerhört viktig roll, dock känner jag mig tvungen att dra paralleller till Giangreco, 

Edelman och Broers (2003) forskning där de visar på att elevassistenterna är underbetalada och 

underuppskattade. Jag har inte hittat liknande forkning gällande elevassistenter i Sverige men 

det var uppenbart att vissa av elevassistenterna var missnöjda med uppskattningen de fick och 

såg stor orättvisa mellan elevasssistenter och lärare.  

Cecilia talade om att de ofta filmade för att på så sätt få syn på sin egna handlande, både när det 

gäller att utveckla lärsituationer samt när det gäller att utveckla den sociala delaktigheten. Carter 

m.fl (2015) skriver om att det kan vara bra att observera elever för att få syn på samspel elever 

emellan. Här anser jag att Cecilias tanke om att filma är ännu bättre. När det handlar om elever 

på tidig utvecklingsnivå, som ibland även har ytterligare funktionsnedsättningar kan filmning 

vara ett mycket gott redskap, eftersom det ger tillfälle att titta på samma sekvens flera gånger 

och på så sätt uppfatta även små signaler från eleverna.  

Elever som är mottagna i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden har en eller flera 

funktionsnedsättningar. Detta innebär att de även är i behov av mer stöd från sin omgivning. 

Elevassistenter, precis som andra yrkesgrupper som möter elever med utvecklingsstörning 

behöver vara engagerade och lyhörda för att eleverna ska kunna bli socialt delaktiga under sin 

skoltid (Östlund, 2015). Tidsfaktorn är en fråga precis som i så många andra fall. Jag menar 

dock att när det kommer till social delaktighet för elevgruppen krävs det en stor medvetenhet 

om att möjliggörandet av social delaktighet måste få ta tid. 

7.2 Sammanfattning resultat 

Sammanfattningsvis så kan man säga att elevassistenterna anser att eleverna har inneboende 

svårigheter med social delaktighet. Att de vill att en lärare ska vara med under hela skoldagen 
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för att på så sätt kunna se och hjälpa eleverna. Att fokus för handledning snarare handlar om att 

släcka eldar än fokuserar på den sociala delaktigheten samt att elevassistenterna ser att ett 

långsiktigt perspektiv är viktigt för elevgruppen.  

Elevassistenterna anser att de har en viktig roll när det gäller att främja social delaktighet, att 

de till exempel kan hjälpa eleverna att starta igång lek. De beskriver också att de bör backa 

undan för att ge eleverna större möjlighet till närhet till klasskamrater. Slutligen beskriver 

elevassistenterna att de själva har ett stort ansvar när det gäller att främja social delaktighet. De 

menar även att de har en stor närhet till eleverna och att detta gör att de ser fler möjligheter för 

eleverna.  

7.3 Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att undersöka några elevassistenters uppfattningar om social 

delaktighet i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden så genomfördes intervjuer för 

att kunna besvara mitt syfte och mina frågeställningar. I följande kapitel diskuteras det 

metodvalet och dess konsekvenser för mitt resultat.  

Min uppfattning är att metoden alstrade ett så pass gediget material så att det var möjligt för 

mig att besvara mitt syfte och mina frågeställningar. Att deltagarna arbetade på olika skolor kan 

vara både positivt och negativt. Positivt på så sätt att jag fick en bredare bild av elevassistenters 

uppfattning om social delaktighet för elever i grundsärskolan med inriktning mot 

ämnesområden och negativt på så sätt att jag hade fått en klarare bild av en enskild skola om 

jag valt att genomföra mina intervjuer på en enda skola.  

Jag försökte utifrån Losekes (2016) rekommendation lägga tid i början av varje intervju till att 

småprata och skapa en tillitsfull stämning vilket i mina ögon ledde till att diskussionerna ganska 

omgående blev öppna och reflekterande. Detta ledde till att mer tid kunde läggas vid 

fördjupande frågor, något som jag anser vara positivt. En nackdel av att jag la tid på att lära 

känna elevassistenterna kan vara att de kände sig mer tvungna att vara mig till lags genom sina 

svar. När jag analyserade materialet såg jag dock inga sådana tendenser där ovan nämnda 

nackdelar blir synliga.  

Innan intervjuerna så hade jag en tanke om att elevassistenterna skulle vara mycket kritiska till 

mängden handledning och fortbildning som de fick jämfört med lärare, denna tanke kom dock 

av sig lite. En av elevassistenterna var precis så kritisk som jag föreställde mig, en elevassistent 

var lite kritisk då hon saknade en specifik utbildning. Men generellt så ansåg informanterna att 
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de fick mycket fortbildning och att det skulle vara skillnad mellan vilken typ av fortbildning 

som assistenter kontra lärare får. Här var jag tvungen att tänka noga på att inte ställa ledande 

frågor för att på så sätt tvinga fram det svar jag förväntat mig.  

 

Ett ställe jag måste vara kritisk mot mig själv är dock i frågan om lärmiljöns betydelse. Jag 

ställde vid samtliga intervjuer frågan om huruvida lärmiljön hade betydelse för elevernas 

sociala delaktighet. När jag transkriberade och analyserade intervjuerna märkte jag att 

informanterna var snabba att svara jakande på denna fråga. Frågan gav upphov till många 

intressanta utläggningar om till exempel matsalen eller utemiljöns betydelse som lärmiljö men 

här ställer jag mig ändå frågande om jag skulle formulerat mig på ett annat sätt för att inte lägga 

orden i munnen på informanterna.  

 

I vissa fall märkte jag att informanternas svar ofta gick i cirklar, vilket fick begreppet social 

delaktighet att belysas från många olika håll under varje intervju. Detta tror jag ökade studiens 

validitet. Jag tror även att, precis som Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) att det kan vara 

en fördel att jag kunde anpassa frågorna efter informanternas svar och ta frågorna i den ordning 

som föll naturligt.  

 

Eftersom det var första gången jag genomförde denna typ av intervjuer så är jag glad att jag 

valde att genomföra en provintervju som stod helt utanför den insamlade empirin. När jag 

transkriberade och analyserade min egen roll i nämnda provintervju så märkte jag att jag 

stressade genom frågor och inte alls var uppmärksam på saker som hade kunnat ge upphov till 

följdfrågor och en ökad förståelse av vad elevassistenten egentligen menade, Själv så 

poängterade hon även att jag inte riktigt förde tillbaka henne till frågeställningen om hon 

”svamlade iväg” och missade att besvara en fråga. Detta var även något som jag märkte vid 

första genomlyssningen.  

 

Vid genomförande av intervjuer är det alltid en risk att informanten svarar det de tror att jag 

som intervjuare vill höra. För att motverka detta så hade jag bestämt mig för att inte ge ut 

intervjuguiden i förväg, detta för att kunna få mer spontana svar. Dock fick jag aldrig någon 

begäran om att få frågorna i förväg och ställdes aldrig inför detta. Både Ahrne och Svensson 

(2015) samt Kvale och Brinkman (2014) menar på att det är en fördel att inte känna sina 

informanter i förväg. Jag tror att detta också underlättade när det gällde att få fler naturliga svar 

från mina informanter.  
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Jag är medveten om att min brist av erfarenhet som intervjuare kan ha underminerat studiens 

validitet och reliabilitet något. Detta på grund av att personer med större kunskap och erfarenhet 

inom området är bättre på att vara lyhörda, sortera inre tankeprocesser under samtalet samt är 

bättre på att ställa utvecklande följdfrågor. Kvale och Brinkman (2014) anser att det krävs 

studerande av andras intervjutekniker samt träning för att fullt ut kunna bemästra 

intervjutekniken. Detta var inte rimligt inom ramen av denna studie men kunskaper som jag 

erhållit kommer jag att kunna använda mig av om jag ställs inför att genomföra intervjuer i 

framtiden. 

 

Det hade varit genuint intressant att kombinera intervjuerna med observationer av social 

delaktighet i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden och elevassistenternas roll för 

att främja denna. I och med min begränsade empiri så kan jag inte dra några generella slutsatser 

om social delaktighet i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden, men det var inte 

heller mitt syfte. Vad jag dock kan ana av mitt arbete är att social delaktighet i grundsärskolan 

med inriktning mot ämnesområden är ett område inom vilket mer forskning skulle vara av 

intresse.  

 

7.4 Slutlig reflektion 

Ett relativt stort antal förfrågningar skickades ut till rektorer i grundsärskolan med inriktning 

mot ämnesområden. En hörde inte av sig alls medan några antingen bjöd in mig för att jag skulle 

kunna träffa elevassistenter och ge mer information eller vidarebefordrade informationen till 

berörda arbetslagsledare. Både genom att själv komma och informera och genom den 

vidarebefordrade informationen fick jag kontakt med elevassistenter och generellt tyckte jag att 

jag möttes med intresse och en positiv attityd. Min reflektion är att detta positiva bemötande 

och intresse berodde på att jag genomförde min studie inom ett för rektorer och elevassistenter 

relevant ämne. I Giangreco, Edelman och Broers (2003) studie framkommer det att 

elevassistenter ofta känner sig underuppskattade och osedda. Om det är allmängiltigt för många 

elevassistenter i grundsärskolan kan detta vara en bidragande orsak till att dessa hade en positiv 

inställning till deltagande.  

Det är tydligt att elevassistenterna hela tiden jobba utifrån elevernas förutsättningar och att de 

vill stärka elevernas sociala delaktighet. Det är också tydligt att elevassistenterna ibland är för 
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nära eleverna de arbetar med och att detta kan leda till att elevernas sociala delaktighet 

äventyras.  

Jag har fått fundera och reflektera över min egen roll som speciallärare, jag tror absolut att vi 

som lärare och speciallärare behöver ta ett steg framåt när det gäller att vara med i elevernas 

hela skoldag, inte bara lektioner. Först när vi som lärare/speciallärare har en helhetssyn över 

eleven kan vi hitta sätt att stärka den sociala delaktigheten för eleverna och hitta sätt utveckla 

skoldagen i enlighet med läroplan och kursplaner. Jag tycker även att jag som speciallärare har 

en viktig roll i att vara en reflekterande samtalspartner i diskussioner om social delaktighet. 

Överlag tycker jag att både det forskningsfält jag funnit och de elevassistenter jag intervjuat gett 

mig ökad kunskap. Detta genom att jag fått ta del av elevassistenters tankar om social delaktighet 

och olika forskningsresultat. Jag har också fått ytterligare bekräftelse på hur viktigt det är att alltid 

ha frågan om social delaktighet på agendan och ha regelbundna diskussioner om hur den främjas. 

Slutligen har jag fått bekräftat vilket oerhört värdefullt arbete elevassistenter gör på våra 

grundsärskolor.  

7.5 Studiens betydelse för speciallärarprofessionen 

I denna studie har jag undersökt elevassistenters uppfattningar om social delaktighet för elever 

som går i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. Det är ingen självklarhet med 

social delaktighet i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden. Detta står tydligt när 

jag läser forskning och när jag intervjuat elevassistenter är det på inget sätt enkelt att få till 

social delaktighet för elevgruppen. Social delaktighet för elevgruppen är ofta baserad på 

personalens kunskap och inställning. Då eleverna sällan tar egna initiativ till socialt samspel 

med andra elever och i mycket hög utsträckning söker sig till personal snarare än till jämnåriga 

kamrater så är det oerhört viktigt att personal strävar efter att utveckla den sociala delaktigheten 

mellan eleverna. Något som är viktigt för att personalen ska vara medvetna om sin roll när det 

gäller att öka den sociala delaktigheten mellan eleverna är regelbunden handledning. Som 

speciallärare är jag utbildad till att vara en kvalificerad samtalspartner och här anser jag att jag 

har ett stort ansvar att se till att dessa handledningstillfällen blir av. Min yrkesroll blir dessutom 

väldigt central när det gäller att locka, bekräfta och utmana till samspel elever emellan. På detta 

sätt anser jag att mitt arbete har stor betydelse för min framtida roll som speciallärare.  

7.6 Vidare forskning 

Delaktighet för elever i grundsärskolan med inriktning mot ämnesområden i stort och social 

delaktighet för elevgruppen i synnerlighet är ett område som är i stort behov av ytterligare 
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forskning. Inhemsk forskning när det gäller elever som läser enligt ämnesområden tycks vara 

oerhört begränsad. Den internationella forskningen visar på en större bredd men även här drar 

jag slutsatsen forskningen begränsad då många forskare hänvisar till samma studier. För att 

ytterligare belysa frågan om social delaktighet för elever som läser enligt ämnesområden vore 

det av högt intresse och hög relevans att genomföra observationer i grundsärskolan. Det vore 

även intressant att på svensk mark genomföra en interventionsstudie som syftar till att utbilda 

elevassistenter och ge dem handledning i syfte att utveckla den sociala delaktigheten.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Jag heter Katarina Lundvall och läser en speciallärarutbildning med inriktning mot 

utvecklingsstörning via Karlstads universitet. Jag skriver just nu ett examensarbete runt Social 

delaktighet för elever med utvecklingsstörning. Syftet med studien är att undersöka några 

elevassistenters uppfattningar angående social delaktighet för elever med utvecklingsstörning. 

Intervjun tar ca. 45 min och jag anpassar mig till tider som fungerar för dig. Totalt tänker jag 

mig att genomföra 5-6 intervjuer på olika skolor.  Självfallet kommer jag till din verksamhet 

och genomför intervjun. Personuppgifter behandlas enligt det informerade samtycket från de 

som deltar och alla svar avidentifieras. Deltagande i studien är helt frivilligt. Den som deltar 

kan när som helst återkalla sitt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 

behandling som skett innan återkallandet.  

Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del 

av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har 

registrerats i Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras.  

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt dataskyddsförordningen har den som 

deltar rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få 

eventuella fel rättade, deltagare har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är  

dpo@kau.se. Telefon 054 700 1000. 

  

Med vänlig hälsning Katarina Lundvall 

Handledare: Adriana Valesquez Universitetslektor Karlstads universitet  

xxx.xxx@student.kau.se och 

xxx.xxx@kau.se 
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Bilaga 2 - Intervjuguide uppsats 

 

 Vad heter du?  

 Hur gammal är du? 

 Identifierar du dig som kvinna, man eller vill du inte uppge? 

 Hur länge har du arbetat som elevassistent? 

 Vilken typ av utbildning har du? 

 Kan du beskriva lite kort hur en vanlig arbetsdag ser ut när det gäller arbete med elever? 

 Jobbar ni en till en? 

 En lärare som är duktig på att stärka den sociala delaktigheten, hur är denne?  

 Vem har specialpedagogisk kompetens?  

 Hur tänker du runt social delaktighet för din elevgrupp?  

 Hur skulle du definiera social delaktighet? 

 Vad ser du för möjligheter när det gäller den sociala delaktigheten för elever med 

utvecklingsstörning? 

 Vilka utmaningar finns? 

 Hur mycket är eleverna i klassen nära varandra? 

 Hur mycket träffar eleverna andra elever utanför klassen? 

 Träffar eleverna andra elever utan funktionsnedsättning i skolan. 

 Hur interagerar dina elever med andra elever?  

 Vilka väljer dina elever först att interagera med, elever eller personal? 

 Hur jobbar du för att stärka detta?  

 Vems ansvar är det att stärka den sociala delaktigheten?  

 Hur viktig är lärmiljön? 

 Elever i svårigheter att när det gäller social delaktighet. Vad beror det på?   

 När insatser ska sättas in, lång – kortsiktiga  

 Vilken form av vidareutbildning får du i din yrkesroll?  
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 Vilken typ av handledning får du när det gäller att stärka social delaktighet för eleverna? 
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