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Aim: 

 

The aim of the present study was to investigate how special educators and 

student assistants perceive supervision for student assistants and what they think 

about potentially using part 3 "Interactions" in the research-based observation 

tool "Communication Supporting Classrooms" in supervision. This was done by 

using a phenomenographic approach.  

Theory: As the focus of the study is on supervision and in this, communication and inter-

action, two theoretical perspectives were chosen as the basis. The sociocultural 

perspective where communication and interaction are necessary for learning, as 

well as the variation theory where variation is necessary for a learning to take 

place. These two theories have similarities but also complement each other.   

Method: The collected data material was based on qualitative, semi-structured interviews 

with four special educators and four student assistants with varying back-

grounds, at primary schools in a large municipality in Sweden. The interviews 

were transcribed and analyzed through a phenomenographic analysis model in 

seven steps with a focus on referential and structural aspects. As a result, a few 

description categories have emerged that show qualitative differences in 

perceptions of supervision for student assistants. 

Result: The informants of the study have experience of supervision in different ways. 

However, it emerges that student assistants often must seek support on their 

own. The results show that supervision for student assistants should contribute 

to manageability and lead to a change in practice. The content is completely 

dependent on the situation, but the informants emphasize a focus on the 

professional role of student assistants and their work situation here and now, and 

how students are viewed are important to discuss. Special educators have a 

preventive and promotional purpose for supervision, while student assistants 

demand a remedial purpose. There is a consensus that both group and individual 

supervision are needed. The greatest variation in perceptions emerges regarding 

the supervisor role. According to the study's informants. Psychologist, coun-

selor, staff from special needs compulsory school and student assistant who 

knows the student well are suggested as suitable supervisors. Regarding 

"Communication Supporting Classrooms Observation Tool" Part 3, as a pos-

sible basis in supervision, the informants believe that the tool can be used to 

support special educators in the supervision assignment and support student 

assistants in their role. Among positive perceptions of the tool, it is emphasized 

that it is evidence-based and can have a preventively and promotingly function. 



Sammanfattning 

 

Syfte: Föreliggande studies syfte var att undersöka hur specialpedagoger och elev-

assistenter uppfattar handledning för elevassistenter och vad de anser om att 

potentiellt använda del 3 ”Interaktioner” i det forskningsbaserade observations-

verktyget ”Det kommunikationsstödjande klassrummet” i handledning. Detta 

gjordes genom att använda en fenomenografisk ansats.  

 

Teori: Då studiens fokus ligger på handledning och i detta, kommunikation och inter-

aktion valdes två teoretiska perspektiv som grund. Det sociokulturella perspek-

tivet där kommunikation och samspel är nödvändigt för lärande, samt det varia-

tionsteoretiska perspektivet där variation är nödvändig för att ett lärande ska ske. 

Dessa två teorier har likheter men kompletterar även varandra. 

   

Metod: Det insamlade datamaterialet utgjordes av kvalitativa, semistrukturerade inter-

vjuer med fyra specialpedagoger och fyra elevassistenter med varierande bak-

grund, på F-3 skolor i en stor kommun i Sverige. Intervjuerna transkriberades 

och analyserades genom en fenomenografisk analysmodell i sju steg med fokus 

på referentiella och strukturella aspekter. Genom detta har ett antal beskriv-

ningskategorier utkristalliserats som visar på kvalitativa skillnader i uppfatt-

ningar om handledning för elevassistenter.  

 

Resultat: Studiens informanter har erfarenheter av handledning på olika sätt. Det fram-

kommer att elevassistenter dock ofta måste söka stöd på egen hand. Resultatet 

visar att handledning för elevassistenter ska bidra till hanterbarhet och leda till 

en förändring i praktiken. Innehållet är helt beroende av situation men informan-

terna betonar ett fokus på elevassistenters yrkesroll och deras arbetssituation här 

och nu samt att elevsyn är viktigt att diskutera. Specialpedagogerna har ett före-

byggande och främjande syfte med handledningen medan elevassistenter 

efterfrågar ett åtgärdande syfte. Samstämmighet råder i att både grupphand-

ledning och individuell handledning behövs. Störst variation i uppfattningar 

framkommer gällande handledarrollen. Det är inte självklart att specialpeda-

gogen ska hålla i handledning för elevassistenter enligt studiens informanter. 

Psykolog, kurator, personal från grundsärskolan och elevassistent som känner 

eleven väl föreslås som lämpliga handledare. Gällande ”Det kommunikations-

stödjande klassrummet: Observationsverktyg” del 3, som möjlig grund i hand-

ledning, anser informanterna att verktyget dels kan användas som stöd för 

specialpedagoger i handledningsuppdraget dels stödja elevassistenter i sitt 

uppdrag. Bland positiva uppfattningar av verktyget betonas att det är evidens-

baserat och kan fungera förebyggande och främjande. 

  

 



 

 

 

Förord 

 

Handledning för elevassistenter. Att detta ämne intresserar mig handlar i grund och botten om 

mina elever. Så många elever jag mött under mina 20 år som lärare. De elever som berört mig 

mest är de som kämpat och upplevt svårigheter i sin skolsituation. Otaliga timmar har jag lagt 

på att försöka hitta lösningar för att stötta dessa barn. Under årens gång har jag också mött flera 

kollegor som på liknande sätt kämpat och stött på motgångar i sin arbetssituation på grund av 

att de inte försetts med rätt förutsättningar. Deras uppdrag blev svåra att lyckas med vilket ledde 

till frustration och drabbade eleverna. Det är främst dessa elever men också kollegor som gett 

mig flest utmaningar och huvudbry i min lärargärning. Hur kan jag hjälpa och stötta? Hur kan 

skolan skapa bättre förutsättningar för dessa individer? Jag är nu utbildad speciallärare och 

specialpedagog och mitt ansvar att stödja elever och kollegor är större än tidigare. Min erfaren-

het av förstelärare inom både grundskola och grundsärskola har gett mig insikter gällande skol- 

och kompetensutveckling. Jag tror på handledningens kraft att ge skolpersonal bättre förutsätt-

ningar att klara sitt många gånger svåra uppdrag. Det är nödvändigt att utveckla personalens 

kompetens och handlingsförmåga eftersom de är den största delen av elevernas lärmiljö. Med 

denna studie vill jag skapa kunskaper som kan leda till förändring och förhoppningsvis i 

förlängningen bättre förutsättningar för lärande och en bra skolsituation för fler elever. Det är 

mitt mål med arbetet. 

Tack till er som stöttat mig under arbetets gång och gjort detta möjligt. Det är inte alltid en 

dans på rosor att skriva uppsats. Skrivprocessen har innehållit såväl otaliga timmar engage-

mang och skrivglädje samt misströstan över att inte komma framåt. Tack till studiens infor-

manter för att ni ställt upp med er tid och delat med er av erfarenheter som gett värdefulla 

insikter. Tack till min handledare Maria som med säker hand ledsagat mig genom processen. 

Jenny och Julia, ni läste utkast och gav respons, tack till er. Rosa, tack för att jag fick låna din 

lägenhet när jag behövde skriva ostört. Tack min älskade familj som står ut med att jag lagt så 

mycket tid på att läsa och skriva. Så viktiga ni är för mig!  

Till sist vill jag såklart tacka mina elever. Det är ju ni som inspirerat mig både till studien och 

i mitt dagliga arbete. Utmaningarna, glädjen och drivkraften ni ger får mig att vilja utvecklas 

hela tiden! 

 

Oktober 2022 

 

Natalie Hedvall 

natalie.hedvall@hotmail.com 
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1. Inledning 

Dagens skola står inför en svår utmaning med nuvarande och kommande lärarbrist (Lindqvist 

m.fl., 2020b). Detta faktum samt ambitioner att stärka inkludering av elever i behov av särskilt 

stöd har lett till en markant ökning av resurspersonal i skolan och såväl nationellt som inter-

nationellt ökar yrkesrollen elevassistent som resurspersonal (Lindqvist m.fl., 2020a). Även 

Skolverket (2014) listar elevassistent som en möjlig åtgärd för elever i behov av särskilt stöd 

och forskning visar att elevassistenter ofta anställs för just detta uppdrag, och är en grupp som 

vuxit sig större än till exempel lärare i fritidshem (Lindqvist m.fl., 2020a). Många gånger 

arbetar elevassistenter med elever som har en svår skolsituation. Att veta hur man på bästa sätt 

ska möta dessa elever för att stötta på rätt sätt och utveckla deras lärande är en utmaning. Trots 

det får elevassistenter sällan möjlighet att delta i kollegialt lärande eller handledning (Sharma 

& Salend, 2016; Lindqvist m.fl., 2020a).  

Genom min bakgrund som klasslärare på lågstadiet och speciallärare i grundsärskolan har jag 

arbetat med både elevassistenter och elever i behov av särskilt stöd. För många av dessa elever 

är elevassistenten viktig som en del av lärmiljön och ibland även elevens främsta kommunika-

tionspartner under såväl skoldag som fritidstid eftersom det är den person de tillbringar mesta-

dels av sin tid med. Kommunikation och samspel är en förutsättning för lärande och forskning 

visar hur viktigt det är att stödja barns och elevers kommunikation för optimalt lärande (Douglas 

m.fl., 2022; Waldmann & Sullivan, 2017). Under utbildningen till specialpedagog har intresset 

för handledning väckts och jag har haft möjlighet att handleda elevassistenter i min yrkesroll. 

Hösten 2020 genomförde jag och en medstudent en aktionsforskningsinspirerad studie där del-

tagarna bestod av elevassistenter (Hedvall & Holmblad, 2021). Ett syfte med studien var att 

undersöka kommunikation och interaktion mellan personal och elever före och efter kollegiala 

lärträffar med fokus att stödja elevassistenterna i sitt kommunikationsarbete med eleverna. I 

processen filmades interaktion mellan personal och elev som sedan analyserades med det 

evidensbaserade observationsverktyget ”Det kommunikationsstödjande klassrummet” del 3 – 

Interaktioner (se Bilaga 5). Resultatet visade att elevassistenterna genom att få diskutera de 

kommunikationsstödjande strategierna i verktyget ökade sin medvetenhet om sin yrkesroll. 

Samtliga medverkande uttryckte att de utvecklat sin interaktion och kommunikation med 

eleverna efter de kollegiala lärträffarna. Då väcktes idén om att använda observationsverktygets 

del 3 Interaktioner, som grund i handledning för elevassistenter. Dockrell m.fl. (2015) menar 

att verktyget kan användas som grund för kollegialt lärande, där klasslärare och elevassistenter 

får möjlighet att utveckla sina kommunikationsstrategier, och därmed i förlängningen kommu-

nikationsutvecklingen hos eleverna. Användningen av ett kommunikationsstödjande obser-

vationsverktyg möjliggör ett effektivt forum för diskussion om en språkstödjande praktik – ett 

sätt att kommunicera om kommunikation (Nordberg, 2020). Specialpedagoger, kuratorer och 

psykologer ger information, handledning och konsultation till lärare och grupper av lärare (SOU 

2000:19). Men hur är det med handledning för elevassistenter som så ofta medverkar i special-

pedagogisk undervisning? Den pedagogiska verksamheten ska lärare och specialpedagoger 

ansvara för och det är väsentligt att assistenter får handledning för att klara sina svåra uppgifter 

(SOU 2000:19). Specialpedagoger ska förse personalen med handledning i det dagliga peda-

gogiska och elevvårdande arbetet (SOU 2000:19).  

Med föreliggande studie vill jag bidra till att belysa fenomenet handledning för elevassistenter 

och undersöka uppfattningar om handledning samt om och hur evidensbaserade språkstödjande 

strategier kan användas i handledning. Trots att elevassistenter är en yrkesgrupp som funnits i 
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skolan många år och stadigt ökar finns det lite forskning som gör deras röster hörda. Vad har 

elevassistenter för erfarenheter och uppfattningar om handledning? Och kanske än mer viktigt, 

vad har de för behov? Jag vill undersöka elevassistenters tankar om handledning och hand-

ledning med det evidensbaserade observationsverktyget ”Det kommunikationsstödjande klass-

rummet”. Att jämföra med specialpedagogers uppfattningar om detta, den yrkesgrupp som har 

specialpedagogisk kompetens och handledning i sin utbildning kan bidra till viktig kunskap 

som skulle kunna utveckla praktiken. Omfattningen av specialpedagogiska stödinsatser är stor 

och specialpedagogik är ett framtida prioriterat forskningsområde (Giota & Lundberg, 2007). 
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2. Syfte och forskningsfrågor 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers erfarenheter av och uppfattningar om 

handledning för elevassistenter samt elevassistenters erfarenheter, uppfattningar och behov av 

handledning. Syftet är även att undersöka vad specialpedagoger och elevassistenter anser om 

att potentiellt använda del 3 ”Interaktioner” (se Bilaga 5) i det forskningsbaserade observations-

verktyget ”Det kommunikationsstödjande klassrummet” som grund i handledning. 

 

 

2.2 Forskningsfrågor 

Fråga 1: Vilka erfarenheter av och uppfattningar om handledning för elevassistenter har special-

pedagoger? 

Fråga 2: Vilka erfarenheter, uppfattningar och behov av handledning har elevassistenter?  

Fråga 3: Anser specialpedagoger och elevassistenter att del 3 – Interaktioner skulle kunna 

användas i handledning för elevassistenter och i så fall hur?  

 

 

2.3 Avgränsningar 

Föreliggande studie inkluderar specialpedagoger och elevassistenter verksamma inom grund-

skolan F-3 med fokus på elevassistenters arbete med elever i behov av särskilt stöd. Begreppet 

elever i behov av särskilt stöd innefattar i denna studie elever som av olika anledningar bedömts 

vara i behov av särskilt stöd, oavsett diagnos, och därmed får stöd av elevassistent.  
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3. Bakgrund  

Kapitlet sätter föreliggande studie i en specialpedagogisk kontext genom att beskriva olika 

perspektiv, begreppet elever i behov av särskilt stöd och ge en kortfattad inblick i handledning 

av specialpedagoger. 

 

3.1 Specialpedagogik 

Specialpedagogisk forskning har under senare år präglats av en diskussion om olika perspektiv 

på arbetet med elever i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2009). Det specialpedagogiska 

uppdraget är komplext vilket gör att förklaringar som att skolsvårigheter beror på elevens 

individuella förutsättningar, med exempelvis diagnoser, lättare får fäste till skillnad från mer 

kontextuella förklaringar (Lutz, 2021). Det kategoriska perspektivet har dominerat inom 

specialpedagogiken och gör det fortfarande inom angränsande discipliner som psykiatri och 

medicin (Lutz, 2021). Inom detta perspektiv läggs förklaringen på de svårigheter som uppstår 

hos individen och fokus riktas mot elevens brister och tillkortakommanden. Under senare år har 

dock det relationella perspektivet varit tongivande inom specialpedagogisk utbildning. Svårig-

heter som uppstår ses här som ett möte mellan elevens förutsättningar och verksamheten, vilket 

innebär att verksamheten behöver anpassas för att möta elevens individuella förutsättningar. 

Synen på specialpedagogiskt stöd utgår då från en inkluderande undervisning där stödet ges 

genom att differentiera undervisningen avseende instruktion och innehåll, till skillnad från det 

kategoriska perspektivet där det specialpedagogiska stödet utgår från elevens diagnostiserade 

problem (Lutz, 2021). I likhet med det relationella perspektivet har dilemmaperspektivet 

utgångspunkten att skolsvårigheter uppstår i mötet mellan verksamhet och elev (Nilholm, 

2020). Dilemmaperspektivet belyser skolans svårighet att erbjuda en skola för alla och det 

motsägelsefulla i att alla elever ska uppnå samma mål, deras kunskaper bedöms efter samma 

kunskapskrav samtidigt som man värnar olikheter och ska anpassa utbildningen efter indi-

viduella förutsättningar (Lutz, 2021). Lutz skriver att dilemmaperspektivet kan bidra till 

forskning som fördjupar förståelsen och synliggör olika dilemman så att möjligheten att göra 

lämpliga anpassningar ökar.     

Ytterligare ett specialpedagogiskt perspektiv med rötter i den sociokulturella teoribildningen, 

är det kommunikativa relationsinriktade perspektivet - KoRP (Ahlberg, 2009). Kommunika-

tion, delaktighet och lärande ses inom detta perspektiv som en odelbar triad och vad som sker i 

samspelet och kommunikativa kontexter är centralt. Kunskap och meningsskapande sker i 

relationen mellan människan och sammanhanget. KoRP har skolan som samhällelig institution, 

den sociala praktiken och individens förutsättningar och behov som utgångspunkt och söker 

förklaringar kopplade till samspelet mellan individ och omgivande miljö. Elevers svårigheter 

uppfattas inte som brister som ska åtgärdas. Det är lärandemiljön som ska förändras. Inter-

aktionen mellan olika människor är viktig, då lärande utvecklas i samspel med miljön i en social 

process. En av KoRPs grundpelare är individens egen delaktighet i pågående processer och en 

strävan efter att analysera och belysa samspelets betydelse för individens lärande och delak-

tighet. För detta krävs att berörda aktörers egna röster blir hörda. Människor erfar saker på olika 

sätt utifrån erfarenheter och perspektiv även om de ingår i samma situation eller kontext 

(Ahlberg, 2009). Även Persson (2013a) påpekar vikten av relationen i det specialpedagogiska 

perspektivet. I sitt begrepp relationell specialpedagogik, som liknar Ahlbergs KoRP, menar 

författaren att svårigheter i skolsituationer inte kan förstås enbart genom ett kategoriskt eller 
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relationellt perspektiv utan snarare i deras mellanrum, i mötet mellan exempelvis lärare och 

elev i en viss situation. Lutz (2021) menar att olika delar av specialpedagogens uppdrag behöver 

synliggöras och sättas i relation till andra professioner inom verksamheterna för att förstå 

specialpedagogens roll. 

Ungefär var sjätte elev i varje årskurs i grundskolan får specialpedagogiskt stöd av något slag 

(Persson, 2013b). Det är främst två kriterier som lärare menar är avgörande för om en elev ska 

få specialpedagogiskt stöd eller inte och det är allmänna inlärningssvårigheter och socio-

emotionella svårigheter. Båda medför en oförmåga att i vissa situationer uppfylla de krav som 

skolan ställer (Persson, 2013b). Att alla elever ska uppnå samma kunskapskrav har indirekt lett 

till att vissa elever kategoriseras till gruppen elever i behov av särskilt stöd. I skollagen (SFS 

2010:800) 3 kap. 7 § står det att om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen, eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation ska 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas. Vidare i 8 § står det att det särskilda stödet 

ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör, men om det finns särskilda skäl får särskilt stöd 

ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till. Utform-

ningen av stödet ska ske på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 

möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås (SFS 2010:800, 3 kap. 10 §). För att 

hitta lämpligt material för lärande görs i all pedagogisk verksamhet olika former av bedöm-

ningar om var eleven befinner sig kunskapsmässigt så att materialet kan anpassas till situationen 

och möta elevens erfarenhetsvärld (Lutz, 2021). Men om olika bedömningar görs för att 

kategorisera enskilda barn blir det problematiskt menar Lutz, eftersom i den processen redu-

ceras bedömningar till elevers beteenden och det situationsbundna perspektivet får en 

underordnad betydelse. Om bedömningen dessutom görs av någon utanför det pedagogiska 

sammanhanget förstärks denna risk ytterligare. Kategorin elever i behov av särskilt stöd är barn 

bedömda och definierade utifrån ett vuxenperspektiv där utgångspunkten för de vuxnas 

bedömning är att dessa barn utgör ett problem (Lutz, 2021). Enligt Lindqvist (2013) bidrar 

specialundervisning till att underhålla ett parallellt skolsystem i vilket skolor kan fortsätta den 

allmänna undervisningen utan att utvärdera och anpassa för att möta alla elever oavsett behov 

och enligt ett inkluderingsperspektiv se olikheter som en resurs. Fler och fler forskningsresultat 

pekar på att för barn med olika funktionsnedsättningar ger integrering in i ”normalgrupper” 

positiva effekter på utveckling och lärande (Lutz, 2021). Skolverket (2014) skriver att en möjlig 

åtgärd för elever i behov av särskilt stöd är tillgång till elevassistent som stödjer eleven under 

hela skoldagen. Utöver elevassistent är specialpedagoger den yrkesgrupp som officiellt arbetar 

för barn och elever i behov av särskilt stöd. I examensordningen står målet med utbildningen: 

”För specialpedagogexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd.” (SFS 

2017:1111, s.5).  

 

3.2 Elever i behov av särskilt stöd 

I likhet med vad lärare beskriver (Persson, 2013b) kommer även Skolverket (2011) fram till att 

det i huvudsak är två huvudkategorier som leder till att en elev anses vara i behov av särskilt 

stöd, nämligen lärandesvårigheter och beteendesvårigheter. Detta beskrivs i en sammanställ-

ning av senare års forskning gällande särskilt stöd i grundskolan (Skolverket, 2011). När det 

kommer till lärandesvårigheter är läs- och skrivsvårigheter vanligast. Det finns få åtgärder att 
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tillgå för elever i behov av särskilt stöd och valet av åtgärder styrs mindre av pedagogiska 

överväganden än av vilka alternativ som finns tillgängliga och elevassistent är ett vanligt 

alternativ bland åtgärder (Skolverket, 2011). För elever i behov av särskilt stöd som får stöttning 

av elevassistent är assistenten den person eleven möter mest under skoldagen och fritids och 

därmed elevens främsta kommunikationspartner.  

När det gäller i elever i behov av särskilt stöd med beteendesvårigheter som utåtagerande 

beteende behöver skolor analysera vad dessa elevers beteende är ett uttryck för, men sällan 

finns tid och möjlighet för det, vilket leder till att utåtagerande elever inte får ett adekvat stöd 

(Skolverket, 2011). Förebyggande och främjande arbete kring elever med utmanande beteende 

sker bland annat i klassrummet och det är viktigt att lärare inte står ensamma i arbetet med svåra 

situationer (Runström Nilsson, 2017). För att få hållbara och långsiktiga lösningar på skolor 

behöver alla nivåer inom verksamheten ta ansvar, menar Runström Nilsson. Det är viktigt att 

ha strategier att ta till när svåra situationer uppstår och reflekterande samtal och kollegialt 

lärande i arbetslag leder till samsyn kring gemensamma arbetssätt vilket ökar möjligheten att 

utveckla metoder och insatser som är främjande och förebyggande (Pihlgren, 2019).  

För elever i förskoleklass och lågstadiet finns sedan 1 juli 2019 en garanti för tidiga stödinsatser 

inskriven i skollagen med syfte att garantera att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får 

adekvata stödåtgärder (SFS 2010:800, 3 kap. 4 §). Två av syftena med åtgärdsgarantin är att 

elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematik-

utveckling samt att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och 

uppföljning av stödåtgärderna (SOU 2016:59). Insatser som betraktas som särskilt stöd kan vara 

enskild undervisning, placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång eller elev-

assistent. Särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär som oftast inte är möjliga att 

genomföra för lärare inom ramen för den ordinarie undervisningen (SOU 2016:59). 

I föreliggande studie används begreppet elever i behov av särskilt stöd i vid bemärkelse. Det 

innefattar de elever som har svårigheter i sin skolsituation av olika anledningar, och därför har 

behov av särskilt stöd. Gällande forskning och annan litteratur om denna målgrupp kan det 

innefatta elever med eller utan olika funktionsnedsättningar. Litteraturen som används inne-

fattar därmed också studier om elevassistenter som arbetar med elever i behov av särskilt stöd 

i olika skolformer, inte enbart lågstadiet som föreliggande studies informanter gör. Det 

gemensamma i sökning av litteratur är att elevassistenterna arbetar med elever i behov av stöd 

på något sätt.   

 

3.3 Handledning 

Specialpedagoger utbildas för att kunna ge specialpedagogisk handledning till skolpersonal 

men begreppet handledning står inte i examensordningen utan de begrepp som används är 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare (SFS 2017:1111). Specialpedagogprogrammet 

omfattar 90 högskolepoäng och för att antas till programmet ska först en lärarexamen ha avlagts 

och yrkeserfarenhet erfordras. I examensordningen står bland annat att specialpedagogen ska 

visa ”kunskap om funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska svårigheter” och kunna 

”tillämpa kunskaper om neuropsykiatriska svårigheter i olika lärmiljöer” samt ha en ”fördjupad 

förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, 

föräldrar och andra berörda” (SFS 2017:1111, s.5). Det står också om vikten av samverkan med 

andra yrkesgrupper.  
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Handledning har en mycket kort historia i skolans värld och kan väcka tankar hos den enskilde 

läraren om att vara ifrågasatt i sin yrkesroll och att inte duga som man är (Cederberg-Scheike, 

2020). Författaren skriver att för att skapa en annan förståelse behöver handledaren ta på sig en 

pedagogisk uppgift och förklara hur handledning kan hjälpa till att skapa ett lärande. 

Huvudsyftet med handledning i skolan är lärande och kompetensutveckling med utgångspunkt 

i förståelser av teoretiska ramar och praktisk erfarenhet. Handledningssituationen ger möjlighet 

att undersöka normer och värderingar som präglar den organisation man befinner sig i 

(Cederberg-Scheike, 2020). Professionellt lärande bör involvera all personal runt eleverna för 

att kunna göra skillnad och ska utgå ifrån behov som personalen har (Timperley, 2013). 

Timperley betonar att i den dagliga praktiken bör samverkan, lärande och reflektion vara en 

naturlig del. Fler personers iakttagelser och tankar kring en situation bidrar till en mer 

fullständig och riktigare bild av den än vad en person kan skapa (Bjørndal, 2018). Aktuellt 

forskningsläge gällande specialpedagogisk handledning tas vidare upp i avsnitt 4.1. 
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4. Tidigare forskning 

I kapitlet presenteras tidigare nationell och internationell forskning inom det forskningsfält som 

ligger till grund för studien. Först redogörs ingående för handledning, därefter behandlas 

översiktligt forskning om specialpedagoger, elevassistenter och elever i behov av särskilt stöd. 

Till sist berörs forskning om språk- och kommunikationsutveckling och observationsverktyget 

”Det kommunikationsstödjande klassrummet”.  

 

4.1 Specialpedagogisk handledning  

Den senaste forskningen om handledning inom specialundervisning inkluderar studier om 

specialpedagoger, speciallärare och lärare men få studier har fokus på elevassistenter. Det visar 

på en forskningsbrist inom området som föreliggande studie ämnar ge ny kunskap om. I detta 

avsnitt presenteras relevant forskning om handledning och trots att delar av forskningen har 

fokus på lärare kan kopplingar göras till elevassistentrollen.   

4.1.1 Begreppet handledning 
Bladini (2004) beskriver handledning som ett komplext fenomen och menar att begreppet är 

problematiskt då det ges skilda innebörder i olika sammanhang. Begreppet handledning 

används ofta i Skandinavien i vid bemärkelse och synonymt med ord som konsultation, 

vägledning och rådgivning (Bladini, 2004). Författaren skriver att en form för påverkans-

processer är ett sätt att försöka fånga fenomenet handledning på. Likt Bladini menar Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2005) att begrepp som gränsar till handledning är bland annat 

vägledning och konsultation, vilka gemensamt har en förväntan hos deltagarna att någon äger 

en specifik kunskap av betydelse, medan handledning i större utsträckning innebär att de 

handledda ska komma till insikt själva om hur ett problem ska lösas. Författarna menar att 

handledningen kan ta två riktningar: ett tänkande om den egna praktiken i vilken processen 

skapar förståelse för hur saker förhåller sig till varandra, alternativt fokus på handlingen i den 

egna praktiken som prövas och omprövas med mål att förändra i praktiken utifrån observerade 

behov. Dessa riktningar kan användas som analytiska verktyg för handledaren och i samtalet 

med gruppen för att synliggöra den process man är en del av. Handledning ställer stora krav på 

samtliga parter för att mötet ska bli det förväntade och förändring ska ske (Lendahls Rosendahl 

& Rönnerman, 2005). Persson (2013a) betonar att handledare och handledd inte på förhand kan 

bestämma hur samtalet kommer att bli eftersom det är deltagarna som gemensamt skapar 

handledningssamtalet och mötet. 

4.1.2 Handledarrollen 
Ur ett systemteoretiskt perspektiv på handledning är det den som själv lägger fram sitt problem 

som också kan avgöra vilken kunskap som behövs och hur den bör anpassas till praktiken 

(Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). I detta perspektiv blir synen på inlärning och 

kunskap viktig för handledarrollen. Författarna identifierar fyra handledningsideal:  

• Handledaren som lyssnare och bekräftare, som lyssnar, tolkar, klargör och visar på 

kvaliteter i lärarnas arbete. 

• Handledaren som analytiker och teoretiker vilken har till uppgift att problematisera, 

medverka till perspektivbyten och tillhandahålla teoretiska analysredskap. 
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• Handledaren som medforskare, den som hjälper lärarna att problematisera genom att 

tillhandahålla modeller och redskap så att de ska kunna förstå vad de gör, tolka och 

dokumentera sina erfarenheter. 

• Handledaren som didaktiker visar på vilka vägar lärarna kan gå, ger beskrivningar av 

lärarnas egna analyser av sitt arbete samt är i grunden följsam och införlivar nya idéer i 

deras verksamhet och tänkande (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). 

Bladini (2004) skriver att formen för handledning på senare tid har förändrats från en mer 

ordergivande maktutövning till att numera bestå av samtal och konsultation, där tilltalet har 

demokratiserats men den hierarkiska relationen och synsättet att det är experten som vet bäst 

finns kvar. Handledning eller konsultation fick stort genomslag hos förskolans pedagoger men 

innebörden av det handledande uppdraget var oklart och specialpedagogen ges stora 

tolkningsmöjligheter att klargöra både för sig själv och andra vad uppdraget förväntas innehålla, 

vilket beskrivs av specialpedagoger som förenat med osäkerhet (Bladini, 2004). 

I en studie där 62 specialpedagoger deltog med syfte att beskriva uppfattningar av god hand-

ledning betonade samtliga specialpedagoger relationen mellan handledaren och den handledde 

som det väsentligaste i handledningsprocessen (Persson, 2013a). Persson påpekar vikten av 

synen på kunskapsutveckling. Om handledaren ser på det som något som sker i relation mellan 

individer kommer handledaren av didaktiska skäl efterfråga de handleddas uppfattningar. 

Persson beskriver två olika förhållningssätt i specialpedagogisk handledning. I ett relationellt 

förhållningssätt ligger fokus på relation och interaktion mellan den handledda och handledaren 

och att kunna distansera sig från de egna förutfattade meningarna blir viktigt för att utifrån den 

handleddes situation och synsätt kunna göra en perspektivväxling. För att kunna inta ett 

relationellt förhållningssätt måste handledaren se sig själv som en del av de handleddas relation 

och lärande, menar Persson (2013a). Till skillnad från ett relationellt förhållningssätt kan ett 

punktuellt förhållningssätt hos handledaren leda till negativa konsekvenser för de handledda då 

fokus i detta perspektiv ligger på förmågor och egenskaper hos enskilda individer vilket kan 

bidra till att handledningen syftar åtgärda brister hos dessa. I Perssons studie framkom av de 

intervjuade att det i vissa fall saknats ömsesidig respekt, genuina möten, kommunikation och 

lärosituationer mellan handledare och handledd vilket bidrog till ineffektiv handledning och ett 

förlorat fokus i arbetet som i sin tur ledde till dåligt självförtroende. Bland beskrivningar av 

bristande handledning framkom att en handledare hade ett kategoriskt synsätt på de handledda 

och såg dem som elever med brister och fokuserade enbart på deras svårigheter (Persson, 

2013a). 

Enligt Bladini (2004) visar flera studier att specialpedagogers handledningssamtal kan anses 

vara stöd till pedagoger i deras arbete med ”barn i svårigheter”. Vidare påpekar Bladini att det 

finns studier som visar att handledare utöver att vara samtalsledare även kan styra handled-

ningssamtalet mot att vara expert på området “barn i svårigheter”. I handledande samtal finns 

det flera verkligheter och en pedagogs beskrivning av svårigheter kring ett barn är en av flera 

möjliga beskrivningar. Fokus i samtalet blir att utreda personalens relation till barnet samt 

föreställningar om detta. Problemen man talar om är inte de verkliga problemen, utan våra 

föreställningar om dem. Med detta synsätt löser man inte problem i handledningssamtalet utan 

först när berättelserna om problemen förändras (Bladini, 2004). Enligt författaren lägger 

pedagoger ofta stor energi på att försöka förändra andra men utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv är det framför allt samspelet som kan förändras. 
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4.1.3 Handledningens syfte 
Att erbjuda de handledda möjlighet till lärande och utveckling är ett gemensamt syfte för all 

handledning, menar Näslund (2004). I handledning ges deltagarna möjlighet att bearbeta och 

språkliggöra sitt vardagsarbete och det finns fyra syften med handledning, enligt Näslund. 

Kunskapsinlärning, vilket mer gäller studerande än yrkesverksamma. Färdighetsutveckling, 

vilket ämnar göra deltagarna mer medvetna om sitt eget agerande i vardagsarbetet och genom 

att sätta ord på aspekter i yrkesutövandet kan det gemensamma yrkesspråket utvecklas. 

Personlig utveckling, där uppmärksamhet riktas mot interpersonella processer vilket mer eller 

mindre uttalat ingår i all handledning. Integrerad yrkesskicklighet, som handlar om att kunna 

integrera teori med intuition samt ha tillgång till sitt yrkesspråk i det dagliga arbetet, och på 

detta sätt visar sig professionalism. Grupphandledning betraktas av många som fördelaktig för 

att nå detta syfte. Handledning är en pedagogisk metod som är både teoretisk och erfaren-

hetsbaserad, menar Näslund (2004). Handledning för pedagogiskt yrkesverksamma syftar till 

verksamhetsutveckling genom ett ökat professionellt yrkeskunnande, exempelvis i samband 

med specialpedagogiska insatser och vid så kallad processhandledning, med syfte att ge stöd åt 

personalen i det vardagliga arbetet (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Till skillnad 

från rådgivande handledning ämnar processhandledning använda handledarens kompetens för 

att pedagogerna ska synliggöra sin egen praktik (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). 

Handledning ska stimulera en pedagogisk process genom att den handledda med sin kunskap 

om sin vardag lyfter upp frågor eller situationer som ska belysas och att handledaren med sin 

teoretiska kunskap bemöter detta som då diskuteras och reflekteras kring. På detta sätt med-

vetandegörs parterna om de didaktiska frågorna. När olika kunskapsfält möts kring en fråga kan 

utveckling ske (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Författarna menar att det finns 

paralleller mellan synen på lärares kompetensutveckling och undervisning av elever i skolan, 

att handleda elevers lärande. Gruppen framhålls före individen i möte med handledaren när det 

kommer till verksamma inom utbildningsyrken, medan huruvida handledning ska ske 

individuellt eller i grupp för de som arbetar med psykosocialt behandlings-arbete råder det 

delade uppfattningar om. Vilket syfte handledningen har är avgörande för om den ska rikta sig 

till individen alternativt gruppen. Föreställningar om vad respektive grupp har för behov 

behöver analyseras. Det är handledarens uppgift är att vara lyhörd för kunskaper som efterfrågas 

snarare än att bedöma vad lärarna behöver i sin kompetensutveckling. Samtidigt betonar 

författarna att ur ett skolutvecklingsperspektiv är det viktigt att förhålla sig utifrån en vald 

inriktning och därifrån analysera vilka behov individerna har för att genomföra en förändring. 

Handledning kan gå till på olika sätt där syfte och innehåll kan skifta men gemensamt är att det 

sker i ett möte mellan människor, enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005). 

Handledning ger möjlighet att höja sin reflektionsförmåga över yrkespraxis och därmed 

fördjupa yrkeskunnandet (Mollberger Hedqvist, 2006). Samtalet i grupphandledning kan ge 

pedagogen förståelse av yrket och möjlighet att utveckla en repertoar av strategier att hantera 

olika situationer. Genom pedagogernas berättelser om barnet sätter de ord på sina erfarenheter 

och föreställningar. I de fall där pedagogerna bekräftar varandras föreställningar om barnet och 

praktiken uteblir utmaningar av de givna tolkningarna som oemotsagda kan bli sanningar. 

Genom att handledaren använder sig av tre strategier: bekräftelser, respons för att utvidga 

perspektiv samt frågor kan dessa förgivettagna sanningar utmanas. Några aspekter av yrkes-

kunnandet handlar om pedagogens seende. Det kan innebära en förmåga att ha överblick över 

situationer och en medvetenhet om sig själv och det egna ”görandet”, en så kallad yrkeskunnig 

blick (Mollberger Hedqvist, 2006).  
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För att erfarenhet ska bli kunskap är det nödvändigt att sätta ord på sin erfarenhet och därmed 

skapa begreppsbildning om handlandet i praxis genom berättandet (Mollberger Hedqvist, 

2006). På detta sätt förenas teoretisk kunskap med praktisk. I mötet med den andre, inter-

aktionen, appliceras den teoretiska kunskapen i en konkret situation och levandegör den. I en 

sådan respons används teorin utifrån situationen i relation med den andre och mötet blir 

utgångspunkten för kunskapen. Respons i samspel är krävande och en förmåga som behöver 

övas för att kunna möta vardagens kontinuerliga förändringar och mångfald. Handledning är en 

samspelsprocess mellan deltagarna där sammanhang och delaktighet i tillvaron skapas som ger 

meningsfullhet och leder till en hälsobringande aspekt (Mollberger Hedqvist, 2006). Även 

Sundqvist m.fl. (2014) påpekar att handledningen blir mer framgångsrik om den präglas av 

kollegiala diskussioner där klasslärarnas kunskaper och sammanhang beaktas.  

4.1.4 Handledning för elevassistenter 
När det kommer till handledning för elevassistenter ges specialpedagoger handledningsansvar 

i samband med att leda elevassistenters arbete både inom ordinarie och särskild undervisning 

men många känner sig oförberedda på detta uppdrag, skriver Douglas m.fl. (2016). För en bättre 

förståelse av nuvarande praxis gällande handledning för elevassistenter intervjuades 13 

speciallärare nominerade som särskilt föredömliga handledare för elevassistenter. Tre teman 

framkom: skapa effektiva team, säkerställa lämplig utbildning och utvärdering samt rekommen-

dationer för praxis. Rekommendationerna gällande förbättrad handledning för elevassistenter 

innefattade både utbildning i handledning för handledande lärare och utbildning för elevassi-

stenter. Hälften av de intervjuade speciallärarna påpekade vikten av att tydliggöra förvänt-

ningarna på elevassistenter framför allt gällande hur de ska interagera med elever, professio-

nalitet, konfidentialitet och beteendehanteringsstrategier (Douglas m.fl., 2016). 

En systematisk granskning av 36 studier publicerade år 2012–2019 genomfördes av Brock och 

Anderson (2021) för att ta reda på hur elevassistenter kan utbildas och stödjas i sin yrkesroll. 

Utfallet resulterade i rekommendationer för praxis när det kommer till handledning och utbild-

ning av elevassistenter. Deras roller ska vara väldefinierade, inriktade på evidensbaserad praxis, 

innehålla modellering och checklista för genomförande samt återkoppling över tid. Lärare ska 

få tid och stöd som krävs för att effektivt kunna handleda elevassistenter (Brock & Anderson, 

2021). 

För att tillhandahålla utbildning och stöd till elevassistenter har skolpsykologens roll utvidgats 

under de senaste åren till att omfatta handledning och fungera som samarbetspartner (Douglas 

& Uitto, 2021). Samarbete mellan olika professioner i skolan som skolpsykolog, special-

pedagog, speciallärare och klasslärare kan bidra till att elevassistenter får den utbildning de 

behöver för att stödja elever med utmanande beteenden i lärmiljöer, under handledning av 

professionella, menar Douglas och Uitto. 

 

4.2 Specialpedagogens uppdrag 

De flesta specialpedagoger arbetar ute på förskolor och skolor med dokumentation, att handleda 

skolpersonal, elevhälsa och skolutveckling och de utbildas för att kunna hjälpa till att lösa 

skolproblem relaterade till barn i behov av särskilt stöd på organisations-, grupp/klassrums- och 

individnivå (Lindqvist, 2013). Efter en påbyggnadsutbildning förväntas specialpedagogen inta 

en slags expertroll men flera uttrycker en osäkerhet i handledarrollen (Bladini, 2004). I Bladinis 

studie berättar specialpedagogerna att de prövar sig fram och flera nämner att ett huvudfokus 
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är deltagarnas /pedagogernas bemötande av barnet. Samspel och relationer, i synnerhet med 

”barn i svårigheter”, betonas som en stor del av specialpedagogens roll som handledare att 

uppmärksamma. Ett syfte som beskrivs är att erbjuda stöd och förändring. Specialpedagogerna 

hjälper pedagogerna att vidga sina perspektiv och se möjligheter till förändring. Stöd ges genom 

att lyssna och bekräfta (Bladini, 2004). Även i Aspelins m.fl. studie (2020) betonas relationer. 

Relationskompetens uppfattas av specialpedagogerna som central i arbetet och kanske den mest 

grundläggande pedagogiska kompetensen. Kommunikativa aspekter är centrala när det kommer 

till relationer. Relationell kompetens är inte något den enskilde läraren besitter oavsett 

sammanhang, utan förstås som en färdighet som manifesteras i interaktion i olika sammanhang. 

Aspelin m.fl. hävdar att specialpedagoger under utbildning behöver få möjlighet att reflektera 

över interpersonell kommunikation i olika lärsituationer som representerar beteendevariationer, 

och få observera för att ges möjlighet att beskriva, tolka och analysera samspelet mellan 

specialpedagoger och elever med olika behov (Aspelin m.fl., 2020).   

Ur ett historiskt perspektiv har skolproblem tidigare ansetts bero på elevers individuella 

tillkortakommanden. Idag är specialpedagoger i frontlinjen för att förändra detta synsätt till att 

fokusera på hela inlärningsmiljön kring barn och elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 

2013). Att lärande individer i pedagogiska miljöer är olika är utgångspunkten i special-

pedagogisk verksamhet (Bladini, 2004). Lindqvist skriver att det är oklart huruvida special-

pedagogers utökade uppdrag med handledning har utmanat synsättet hos olika yrkeskategorier 

på elever i behov av särskilt stöd och specialundervisning. De outtalade, icke-problematiserade 

förhandlingarna mellan olika yrkesgrupper, om varför barn är i behov av särskilt stöd och hur 

skolor ska lösa skolsvårigheter, kan försvåra för specialpedagoger att hjälpa personal analysera 

arbetssätt och inlärningsmiljöer i processen mot en mer inkluderande praktik (Lindqvist, 2013). 

I Lindqvists studie intervjuas olika yrkeskategorier i skolan om specialpedagogens uppdrag och 

enligt de intervjuade bör specialpedagoger ha stort inflytande gällande det pedagogiska 

innehållet för barn i behov av särskilt stöd. Över 90% av elevassistenter och klasslärare ansåg 

att specialpedagoger ska ägna sig åt specialundervisning, medan mindre än hälften av rekto-

rerna ansåg det. Alla yrkesgrupper i studien, som arbetar direkt med barn, ansåg att specialpeda-

goger bör arbeta med en-till-en-undervisning. 99% av de intervjuade rektorerna menar att 

specialpedagoger bör handleda medan 87% av elevassistenterna och 75% av klasslärarna anser 

detsamma.  

Ett viktigt uppdrag för specialpedagoger är att arbeta förebyggande och ett sätt att göra det är 

genom att vara en kvalificerad samtalspartner, vilket står framskrivet i examensförordningen 

för specialpedagogutbildningen (von Ahlefeld Nisser, 2014). Enligt författaren ska kvalifi-

cerade samtal föras med både ledning och regelbundet med andra yrkesroller på skolan. En 

yrkesroll som specialpedagoger kan handleda och instruera är elevassistenter och enligt Brock 

och Carter (2016) kan specialpedagoger, efter bara en kort utbildning, effektivt instruera 

elevassistenter om strategier för att förbättra resultaten för studenter med funktionsnedsättning. 

När det kommer till handledning och kvalificerade samtal kan uppfattningar om detta skilja sig 

åt. Att definiera kvalificerade samtal är svårt och i von Ahlefeld Nissers studie (2014) menar 

några av de intervjuade specialpedagogerna att kvalificerade samtal kan innefatta spontana 

samtal som sker i korridor eller lärarrum medan andra anser att det inte kan definieras som 

kvalificerade samtal. Deltagarna är dock överens om vikten av regelbundna samtal på bestämda 

schemalagda tider med ett tydligt mandat för specialpedagogen att hålla i dessa samtal där 

ledningen planerar och organiserar för det (von Ahlefeld Nisser, 2014). 
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4.3  Elevassistentens uppdrag  

Elevassistent listas som ett konkret exempel på särskilt stöd av Skolverket, skriver Lindqvist 

m.fl. (2020a) och elevassistenter arbetar i hög grad med elever i inlärningssvårigheter (82%), 

autismspektrumtillstånd (AST: 79%) och intellektuell funktionsnedsättning (74%) (Carter 

m.fl., 2009). Arbetsuppgifterna består bland annat av att arbeta en-till-en, i liten grupp, i 

helklass, samla in bedömningsdata, underlätta sociala interaktioner och hantera utmanande 

beteende (Carter m.fl., 2009; Fisher & Pleasants, 2012).  

Antalet elevassistenter i dagens skola fortsätter öka (Lindqvist m.fl., 2020a; Irvin m.fl., 2018). 

De saknar ofta adekvat utbildning för att stödja elever i behov av särskilt stöd och lärare blir i 

många fall den primära källan för stöd genom att handleda elevassistenter i praktiken. Detta till 

trots att lärare sällan får tillräcklig utbildning för att handleda elevassistenter varken i 

lärarutbildningen eller i yrkespraktiken (Irvin m.fl., 2018). Effektivt användande av yrkes-

gruppen elevassistenter är helt beroende av lärarens ledarskap och handledning men få lärare 

känner sig förberedda för uppgiften att handleda elevassistenter (Yates m.fl., 2020). Genom 

observationer och diskussioner i handledning av specialpedagog kan elevassistenters kunskaper 

och förmågor identifieras och relateras till deras arbetsuppgifter (Douglas & Uitto, 2021). 

En forskningsöversikt av studier om elevassistenters roll genomförda 2006 – 2016 visar att 

elevassistenter har begränsade möjligheter till samtal med lärare och mycket sällan deltar i 

kollegialt lärande (Sharma & Salend, 2016). De får ta stort ansvar för undervisning trots bris-

tande stöttning från klasslärare och skolledning vilket får konsekvenser som ineffektivt lärande 

för elever (Sharma & Salend, 2016). Mellan åren 2007 till 2011 fanns en påbyggnadsutbildning 

inom kommunal vuxenutbildning för elevassistenter skapad av Skolverket, som sedan av-

skaffades av regeringen, och de områden som behandlades i utbildningen var kommunikation, 

arbetsmiljö, lärande, funktionsnedsättningar och att arbeta som elevassistent (Lindqvist m.fl., 

2020a). 

Elevassistenter tilldelas generellt fyra huvudsakliga roller: undervisare av elever i behov av 

särskilt stöd, expert på elever i behov av särskilt stöd, stödfunktion till lärare och upprätthållare 

av en särskild elevs uppmärksamhet (Lindqvists m.fl., 2020a). Författarnas nyligen utförda 

forskningsöversikt, med 16 artiklar om elevassistenters arbete med elever i behov av särskilt 

stöd, visar att i de fall elevassistenter fått utbildning kring den specifika elevgruppen och det 

lett till en expertroll innebär det att ha kunskaper om hur beteende och kommunikation är 

sammankopplade. När det kommer till att upprätthålla eller styra en elevs uppmärksamhet 

problematiseras detta med att den typen av interaktion inte är gynnsamt i lärande. Interaktion 

behöver utgå från en pedagogisk tanke vilket innebär att i interaktionen stödja för ökad 

förståelse och samtidigt bidra till upprätthållen uppmärksamhet. Genom att använda 

interaktionsstrategier kan elevassistenter möjligen påverka lärandet för elever bättre, menar 

Lindqvist m.fl. (2020a). I flera av artiklarna i författarnas forskningsöversikt betonas riskerna 

med att skapa en skola som i hög grad ger ansvar till den yrkesgrupp som troligtvis är sämst 

rustad att hantera sociala och pedagogiska utmaningar. Elevassistentrollen behöver definieras 

och inkludera en manual som skapar lärande och utveckling (Farrell m.fl., 2010). Lindqvist 

m.fl. (2020) visar att elevassistenters interaktion med lärare och elever bör diskuteras i 

anslutning till olika arbetsuppgifter och att en manual kan vara användbar dels i formulerandet 

av arbetsuppgifter för elevassistenter, dels för att stötta elevernas lärande. Skolor bör klargöra 

arbetsuppgifterna för elevassistenter och hur samverkan med lärare ska ske, så att elevassi-

stenterna blir delaktiga i planering och förbereds för lektioner (Lindqvist m.fl., 2020a). 
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I en studie av Emam och Farrell (2009) beskriver elevassistenter i intervjuer att de i sitt uppdrag 

skyddar ”sina” elever från lärare som har svårt att hantera en del elever i behov av särskilt stöd, 

men också från andra elever som kan mobba eleven i fråga vid elevassistentens frånvaro. Även 

Malmgren Hansen (2002) tar upp elevassistenten som ”barnens försvarsadvokat” i likhet med 

specialpedagoger, och skriver att till skillnad från specialpedagoger är elevassistenter i 

underläge mot lärare. I en annan studie där elevassistenter intervjuas om sin roll menar elev-

assistenterna att beteendestöd är deras primära uppgift (Wren, 2017).   

Flera studier om elevassistenters roll som stödjare för elever i behov av särskilt stöd visar att 

interaktion med klassläraren minskar ju mer stöd eleven får av elevassistent, vilket leder till 

sämre lärande (Blatchford m.fl., 2009; Emam & Farrell, 2009; Webster & Blatchford, 2013) 

och att när assistenter inte finns tillgängliga anpassar läraren i högre grad undervisningen 

(Nurmi m.fl., 2013). Elevassistenter tar pedagogiska beslut i hög omfattning och differentiering 

/anpassning av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd är bristfällig (Webster & 

Blatchford, 2014). Webster och Blatchford (2013) skriver att elevassistenter interagerar med 

elever i behov av särskilt stöd i mycket högre grad än lärare men att jämfört med lärare är det 

mer sannolikt att elevassistenter ger svar, ger felaktiga förklaringar och prioriterar att uppgifter 

ska bli klara framför lärande och förståelse. Interaktionen mellan elevassistent och elev leder 

till sämre resultat i elevens lärande (Webster & Blatchford, 2014). 

 

4.4  Elever i behov av särskilt stöd          

Elever i behov av särskilt stöd är en mycket heterogen elevgrupp och antalet elever med neuro-

psykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i förskola och skola har drastiskt ökat under de 

senaste tio åren och fortsätter att öka (Lindqvist m.fl., 2020a). Elever med NPF utvecklar i 

större uträckning negativa relationer med skolpersonal och utsätts oftare än andra elever för 

kränkande behandling av omgivningen (Carlberg & Granlund, 2019). Elevassistenter är den 

yrkesgrupp som ofta arbetar med elever i behov av särskilt stöd (Lindqvist m.fl., 2020a) men 

att stöttas av elevassistent har en stark negativ påverkan på akademiska framsteg hos elever, 

framför allt för elever i behov av särskilt stöd (Webster & Blatchford, 2014). Dessa elever har 

mindre kontakt med lärare än övriga elever och mottar sämre undervisning samt upplever 

explicita och subtila former för exkludering dagligen skriver författarna. Elevassistenterna som 

arbetar med dessa elever fattar pedagogiska beslut i hög grad samtidigt som de har bristande 

kunskap när det kommer till att möta behoven hos elevgruppen (Webster & Blatchford, 2014). 

Personal som får ökad kunskap om funktionsnedsättningar upplever att de har högre beredskap 

och kan tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd bättre. Det bidrar dessutom till 

mer adekvat stöd och anpassningar samt förändrat och förbättrat bemötande hos personalen 

(Petersson Bloom, 2020). 

Dagens skola löser fortfarande problemet med att vissa elever är i behov av särskilt stöd genom 

att avskilja dem från ordinarie undervisning, trots att det i grundskoleförordningen står att 

särskilt stöd ska ges till elever i behov av specialpedagogiska insatser i första hand inom den 

klass eller grupp eleven tillhör (Ahlberg, 2007). Holmqvist (2004) däremot menar att för elever 

med autism har enskild undervisning visat sig vara gynnsam jämfört med gruppundervisning. 

Ahlberg (2007) påpekar att specialpedagogik ofta förknippas med specialundervisning och med 

elever i behov av särskilt stöd, men hävdar att specialpedagogik även fyller en viktig funktion 

genom att bidra till att den naturliga variationen av elevers olikheter kan mötas i skolan. Med 

detta menar författaren att specialpedagogik ska ses i ett vidare perspektiv som innefattar 
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samhälls-, organisations-, och didaktiska perspektiv (Ahlberg, 2007). En flexibel och obliga-

torisk skola för alla innebär att samtliga lärare, oavsett skolform, ska ha grundläggande special-

pedagogiska kunskaper så att de kan svara för att elever i behov av särskilt stöd får rätt typ av 

insatser och stöd i tillräcklig omfattning (Ahlberg, 2007). 

Specialpedagoger och lärare i grundskola rapporterar att utmanande beteenden påverkar elevers 

lärande i klassrummet, både för elever med och utan funktionsnedsättning, och leder till 

minskad undervisningstid (Westling, 2010). Elever med NPF som reagerar med utåtagerande 

beteende mår ofta dåligt av stress och oro och lägger mycket energi på att klara skolvardagens 

krav. Stressen blir påtaglig för både elever och personal i lärmiljöer där svåra situationer ofta 

uppstår (McDonnell m.fl., 2019). Walker m.fl. (2021) utförde en studie för att undersöka effek-

ten av att använda en evidensbaserad modell för att möta utmanande beteende hos elever med 

autism, en så kallad funktionell kommunikationsutbildning (FCT), där elevassistenter blev 

handledda av specialpedagoger. Specialpedagogerna fick en grundutbildning och en struktu-

rerad checklista för handledning och rådgivande stöd för implementeringen av FCT. Syftet med 

modellen var att förstå elevens kommunikativa intention i det utåtagerande eller utmanande 

beteendet för att sedan lära ut alternativa kommunikationssätt, funktionella sätt att kommuni-

cera med samma intention. Elevassistenter spenderar ofta en betydande del av skoldagen med 

att ta itu med elevers utmanande beteende utan att vara tillräckligt rustade för det. De behöver 

kunskaper för att tillsammans med lärare leverera kommunikationsutvecklande stöttning och 

beteendemässig färdighetsträning till elever. När elevassistenter ges adekvat utbildning och 

handledning förbättras deras undervisningspraxis och stöd, vilket leder till förbättrade inlär-

ningsmiljöer och resultat för elever. Studiens resultat visar att specialpedagogernas handledning 

gav stora framsteg hos elevassistenterna, när det kom till att använda sig av evidensbaserade 

kommunikationsstödjande strategier, med endast några korta uppföljningstillfällen. Elevassi-

stenterna uppgav att kommunikationsutbildningen var effektiv för att möta utmanande 

beteende. Genom att ta del av både specialpedagogens och elevassistentens perspektiv på en 

utbildningsmodell kan man få viktig information för utformning av effektiva handlednings- och 

utbildningsmodeller för elevassistenter i skolmiljöer. Varje skola behöver dock identifiera egna 

strategier för att förbereda och stödja specialpedagoger att handleda elevassistenter så att det 

blir praktiskt och hållbart (Walker m.fl., 2021).    

 

4.5  Språk- och kommunikationsutveckling 

Sociala och lärande aktiviteter kräver kommunikationsförmåga och kommunikation spelar en 

viktig roll i den tidiga barndomens lärande och utveckling, samt är en mänsklig rättighet 

(Douglas m.fl., 2022). Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som attention-deficit/ 

hyperactivity disorder (ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST) påverkar kommunikations-

förmågan, och barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF), även kallad utvecklings-

störning, och autism har ofta komplexa kommunikationsbehov (Douglas m.fl., 2022). Forsk-

ning visar att barnets kommunikationspartners ofta misslyckas med att upptäcka barnets kom-

munikativa försök och signaler samt behov, vilket leder till få möjligheter för kommunikation 

och reducerade kommunikativa möjligheter (Douglas, 2012). Det är viktigt att barn med 

komplexa kommunikationsbehov förses med evidensbaserade insatser för att stödja kom-

munikationsutveckling. Att effektivt kunna kommunicera kan minska utmanande beteenden 

(Douglas m.fl., 2022). 



16 

 

När det kommer till läs- och skrivfärdigheter är kommunikation och språk grundläggande och 

talspråklig förmåga är av avgörande betydelse för tänkande och lärande och ligger till grund för 

barns läs- och skrivutveckling (Waldmann & Sullivan, 2017). Författarna betonar förskolans 

och skolans viktiga uppdrag att stödja alla barn att utveckla sina talspråkliga förmågor. Gällande 

undervisning av kommunikativa förmågor är det viktigt att läraren hittar rätt nivå för eleven 

(Räty, Kontu & Pirttimaa, 2016). För att barn ska kunna utveckla sitt språk krävs språkliga 

interaktioner mellan barn och vuxen där den vuxne är en mer kompetent kommunikations-

partner (Gjems, 2010). En god relation mellan pedagog och elev har visat sig viktig för lärande 

(Aspelin m.fl., 2020). Färdigheter inom kommunikation underlättar möjligheten att uttrycka 

önskningar och känslor, dela information och utveckla sociala relationer samt bidrar till ett 

större deltagande i utbildning (Light &McNaughton, 2012).  

Kommunikation är en väsentlig process integrerad i dagens alla aktiviteter och ska inte ses som 

en isolerad kunskap (Light & McNaughton, 2012). I skolan anses övergångar mellan aktiviteter 

ofta som icke-produktiv tid, men för elever i behov av särskilt stöd finns det vid dessa tillfällen 

möjligheter till lärande, om personalen har kunskap om hur de ska göra (Rakap, 2019). Flera 

studier visar på kommunikationspartners viktiga roll för språk- och kommunikationsutveckling 

(Bunning m.fl., 2013; Olsson, 2006; Sundqvist, 2010; Thunberg, 2011). Vuxna i utbildnings-

miljöer spelar nyckelroller i att stödja muntligt talspråk och främja språket som verktyg för 

tänkande och lärande (Dockrell m.fl., 2012). Kommunikation sker överallt, på raster och andra 

ställen i skolmiljön, men det kan bli problem om det vid dessa tillfällen mellan lektionerna inte 

finns vuxna för att stödja interaktionerna på samma sätt som de har möjlighet till i klassrummet 

(Law m.fl., 2019). 

I ett projekt för att stötta barn med NPF och komplexa kommunikationsbehov att utveckla sin 

kommunikation tränades deras kommunikationspartners i att använda olika steg/strategier i en 

så kallad POWR-intervention (Douglas m.fl., 2022). Kommunikationspartnerna fick förbereda 

aktiviteten (P-Prepare) med kommunikationsstöd, erbjuda möjligheter (O-Opportunities) för 

kommunikation, vänta (W-Wait) på barnets kommunikation och ge respons (R-Respond) på 

barnets kommunikation. Interventionen visade sig vara effektiv och utvecklade både kommu-

nikationspartnern, med ökade kommunikationsmöjligheter, vänta och ge respons, samt barnets 

kommunikationsförmåga med ökad turtagning i kommunikationen. Framtida forskning bör 

fokusera på att ytterligare förfina interventionen exempelvis genom att lägga till handledning 

samt utforska användning och effektivitet med olika kommunikationspartners (Douglas m.fl., 

2022). För att elever ska få möjlighet att tillämpa sina kommunikativa färdigheter behöver både 

elevens och kommunikationspartnerns roll i samspelet synliggöras (Anderson, 2006).   

 

4.6  Det kommunikationsstödjande klassrummet: Observationsverktyg 

Genom en omfattande metaanalys av 62 forskningsartiklar om vilka faktorer som främjar barns 

tal, språk och kommunikation framarbetades ett observationsverktyg som kom att heta “Com-

munication Supporting Classrooms Observation Tool” (Dockrell m.fl., 2012). Syftet med verk-

tyget var att stödja skolpersonal att utveckla sin praktik och arbeta språkstödjande. Genom att 

utföra observationer och dokumentera i verktyget kan man få syn på hur språkfrämjande 

skolmiljön är. Verktyget möjliggör reflektioner över behov och styrkor hos personal och elever 

och kan användas individuellt anpassat på olika skolor. En av verktygets styrkor är flexibiliteten 

i dess användning. Skolor och yrkesverksamma kan använda verktyget på olika sätt för att 

stödja utvecklingen av praktiken, bland annat som en resurs för att utvärdera och stödja effektiv 



17 

 

undervisningspraxis och därmed tillgodose barns utbildningsbehov med ett unikt tillvägagångs-

sätt för att säkerställa en effektiv språkinlärningsmiljö för alla barn (Dockrell m.fl., 2012). 

Initialt föreslogs att verktyget skulle användas av specialister som psykologer, logopeder och 

specialpedagoger, men även lärare som använt verktyget menade att det var användbart och 

lättanvänt (Law m.fl., 2019). 

Communication Supporting Classrooms Observation Tool översattes till svenska av Waldmann 

m.fl. (2016) och blev Det kommunikationsstödjande klassrummet: Observationsverktyg 

(KSKOV). Verktyget består av tre delar eller dimensioner: Språklig lärmiljö, Språkliga lärtill-

fällen och Språkliga interaktioner. Den tredje och sista delen, interaktioner, presenterar 20 

språkstödjande strategier (se Bilaga 5) som genom observation i klassrum kan uppmärksammas 

att personal använder. En pilotstudie i tjugo svenska skolor i årskurs 1 genomfördes med 

observationsverktyget och resultatet visar att det är användbart i svenska skolor, särskilt i 

kompetensutvecklingssyfte eftersom verktyget identifierar både styrkor och svagheter i lärmiljö 

och undervisningspraktik (Waldmann & Sullivan, 2017).  

Nordberg (2019; 2020) har också använt ”Det kommunikationsstödjande klassrummet: Obser-

vationsverktyg” i studier med arbetslag i förskolan. Författarens första studie (2019) visar att 

processen som utvecklar kommunikation mellan elev och personal bör stå i fokus för att stödja 

elevernas språkutveckling optimalt och att arbetslag kan göra stora positiva förändringar på kort 

tid. Användningen av verktyget ökade pedagogernas medvetenhet om samspel, kommunikation 

och bemötande vilket ledde till nya handlingsmönster. Genom konstruktiva kollegiala lärande-

samtal blev deltagarna bekräftade på att de gjorde många saker rätt och kunde även få möjlighet 

att diskutera utvecklingsområden. De utvecklade sina sätt att arbeta språkstödjande och därmed 

också mer inkluderande. Genom arbetet med verktyget medvetandegjorde pedagogerna sig 

själva som språkstödjande förebilder som aktivt lyssnar på barnen och förser dem med utma-

ningar i större utsträckning samt rätt stöttning. Projektet bidrog till specialpedagogiska tankar 

om inkluderande arbetssätt och en ökad delaktighet bland personalen (Nordberg, 2019). I den 

uppföljande studien visade resultatet att personalen fortfarande var medveten om sin nyckelroll 

i att stödja barnens kommunikation (Nordberg, 2020). 

Sammanfattningsvis tyder forskning om observationsverktyget på att det ger ett effektivt forum 

för diskussion om kommunikation (Law m.fl., 2019; Nordberg, 2020) och skolpersonal upp-

märksammade aspekter de tidigare inte varit medvetna om gällande interaktion med elever 

(Law m.fl., 2019) samt utvecklade lyhördhet särskilt stödjande för barns språkutveckling 

(Nordberg, 2020). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

En studies teoretiska utgångspunkter bidrar till ett meningssammanhang och inramning samt 

utgör ett redskap för att bearbeta insamlat material. Då föreliggande studie ämnar undersöka 

handledning för elevassistenter, och handledning med ett evidensbaserat observationsverktyg 

som förser användarna med språkstödjande strategier, är interaktion för lärande centralt. 

Därmed blir både sociokulturellt perspektiv och variationsteori relevant för studiens syfte då 

samspel och lärande står i fokus. Att använda fler än en teori eller perspektiv i tolkning av 

resultat kan bidra till en fördjupad förståelse (Bryman, 2018). I detta kapitel beskrivs studiens 

teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet på lärande och variationsteori.  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är interaktion mellan människor och 

artefakter/föremål, essentiell och genom att analysera denna interaktionsprocess kan lärande 

förstås (Jakobsson, 2012). De kommunikativa processerna ger förutsättningar för utveckling 

och lärande (Dysthe, 2003). Dysthe menar att kommunikation kan, inom andra teorier, beskri-

vas som ett budskap som har en sändare och en mottagare, men inom det sociokulturella 

perspektivet belyses interaktionens och samspelets roll för att skapa mening och förståelse. Det 

innebär att de sammanhang och relationer som individen ingår i är mycket betydelsefulla inom 

det sociokulturella perspektivet. 

Teoretiska ramverk relaterade till sociokulturellt perspektiv på lärande kan sammankopplas 

med, eller har sitt ursprung i, arbeten av Lev Vygotskij (Jakobsson, 2012). Vygotskij argumen-

terade att beroende på vilka verktyg och tecken vi har tillgång till och använder oss av i 

interaktion med vår omgivning skapas och utvecklas högre mentala funktioner. Sociokulturell 

teori ser tanken, medvetandet och den materiella världen som en helhet. I den sociokulturella 

teoribildningen blir därmed ett centralt fokus att förstå hur människor som lärande varelser 

interagerar med den materiella världen och de tillgängliga kulturella produkter som finns där, 

eftersom de påverkar och driver lärprocesser (Jakobsson, 2012). En kulturell produkt central i 

föreliggande studie är handledning. Viktiga begrepp inom det sociokulturella perspektivet är 

artefakter, mediering, appropriering, proximal utvecklingszon och scaffolding som nedan 

kortfattat beskrivs. I föreliggande studie används dessa begrepp senare i diskussionsdelen för 

att presentera tolkning av resultatet och förstå kopplingar mellan bearbetade data och det 

sociokulturella perspektivet.  

Tänkande och lärande sker inte enbart inom individen (Jakobsson, 2012). Kulturella produkter 

runt oss påverkar vårt tänkande och vårt sätt att agera. Denna samverkan mellan människors 

tänkande och handling och kulturella produkter benämns mediering. Alla tillgängliga resurser 

som människor använder i lärprocesser kallas medierande resurser. Mediering beskriver lärande 

genom att fokusera lärprocesser som interaktionen mellan medierande resurser, vårt tänkande 

och våra handlingar. Det kan beskrivas som att kulturella produkter aktiverar, triggar eller 

driver tänkande och handlande framåt eller mediering genom artefakter (Jakobsson, 2012). 

Språket är grundläggande för kunskapsutveckling och betraktas som det viktigaste medierande 

redskapet. Detta då kommunikation medierar omvärlden och gör den på så sätt meningsfull 

(Säljö, 2014). I handledning blir språket ett centralt redskap ur ett sociokulturellt perspektiv. 

Genom att avsiktligt introducera materiella och intellektuella artefakter som målinriktade 
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processer, produkter som konstruerats för att lösa problem, kan lärandeprocesser analyseras 

(Jakobsson, 2012). Jakobsson tar dock upp aspekten begreppsmässigt motstånd (resistance) 

mot att lära sig använda en artefakt om relevansen med den inte har förtydligats eller att den 

upplevs ha introducerats på ett ofullständigt sätt, och menar att det troligtvis sker relativt ofta i 

utbildningssammanhang.  

Vygotskijs begrepp The Zone of Proximal Development (ZPD) eller den proximala utveck-

lingszonen fokuserar framför allt situationer där vuxna eller barn interagerar eller samarbetar 

med varandra i specifika aktiviteter (Jakobsson, 2012). I denna interaktion är någon eller några 

av deltagarna vanligtvis mer insocialiserade i samhällets praktiska eller intellektuella praktiker 

och därmed skapas möjligheter för medierande aktiviteter och lärande. Genom att berätta om 

sina erfarenheter samt förklara, omformulera, argumentera och presentera sina kunskaper sker 

ett lärande och det är inte bara de mindre erfarna som utvecklas i dessa sammanhang utan alla 

deltagare (Jakobsson, 2012). Enligt Lutz (2021) syftar begreppet den proximala utvecklings-

zonen på att individen själv, eller med andra, utvecklar sitt kunnande genom att hen får möta 

en pedagogik med lagom utmaningar, anpassad till sina förkunskaper. I föreliggande studie blir 

ZPD viktig i dubbel bemärkelse, framför allt i handledningssammanhang där specialpedagogen 

eller andra deltagare kan vara mer ”insocialiserade” och därmed bidra till lärande i inter-

aktionen. Handledningen ska i sin tur leda till en utvecklad förmåga hos elevassistenten att möta 

elever i behov av särskilt stöd och därmed bidra till lärande i interaktionen genom ZPD.  

Kommunikativa stöttor, scaffolding eller stödstrukturer är centrala begrepp inom sociokultu-

rellt perspektiv som innebär att läraren på olika sätt stöttar eleven i lärandet (Säljö, 2014). Allt 

eftersom eleven ökar sina kunskaper minskar stöttningen och leder till att eleven kan utföra 

samma uppgifter utan hjälp, eleven har approprierat kunskapen, gjort den till sin egen. I samspel 

med andra människor lär vi av varandra och enligt Säljö söker vi ständigt efter att med hjälp av 

tidigare erfarenheter appropriera nya kunskaper. Det sociokulturella perspektivet på lärande är 

relevant i föreliggande studie där huvudfokus ligger på elevassistenters lärande för att i 

förlängningen bidra till ett utvecklat lärande för de elever i behov av särskilt stöd, som elev-

assistenterna interagerar med. Fenomenet handledning sker genom samspel med andra, anting-

en i grupp eller enskilt med en handledare, och genom kommunikation och samspel sker ett 

lärande. I studien handlar en av forskningsfrågorna om ”Det kommunikationsstödjande klass-

rummet: observationsverktyg del 3 – Interaktioner”, vilket handlar om att utveckla barns och 

elevers språk och kommunikation. Vi lär genom samspel med andra och för det krävs kommu-

nikation (Dysthe, 2003; Säljö, 2014). 

Holmqvist (2004) riktar ett kritiskt öga mot det sociokulturella perspektivet och menar att trots 

att det ofta hävdas att interaktion människor emellan bidrar till fördjupat lärande kan det vara 

tvärtom för elever med autism. I och med en bristande förmåga att fokusera det väsentliga i 

miljön, de kritiska moment som i vanliga fall resulterar i en lärandeprocess, kan närvaro av 

andra personer i lärandemiljön snarare utgöra ett hinder i skolsituationen (Holmqvist, 2004). 

Det sociokulturella perspektivet präglar läroplaner och andra styrdokument i Sverige och Lutz 

(2021) menar att om olika undersökningar och analyser också bygger på denna teoretiska grund 

finns en risk att forskningen blir utvärderande och normativ till sin karaktär. Det är viktigt att 

vara medveten om och tydliggöra val vi gör som forskare när vi belyser olika fenomen. Vidare 

påpekar Lutz vikten av att försöka förstå det som studeras i ett bredare teoretiskt ramverk. I 

föreliggande studie används två teoretiska perspektiv för att inte enbart se resultatet genom 

sociokulturella glasögon. 
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5.2 Variationsteori 

Till skillnad från sociokulturellt perspektiv benämns variationsteorin som en teori. Variations-

teorins grundantagande är att allt lärande kräver variation av olika slag (Holmqvist, 2004; 

Wernberg, 2005). Detta då lärande är en funktion av urskiljning och förutsätter en upplevd 

variation (Lo, 2014) som gör att den lärande får förmågan att erfara någonting på ett annat sätt 

än tidigare (Marton & Booth, 2000). Lärande sker i samspel med andra och i denna interaktion 

skapas lärandets rum, eller variationsrummet (Wernberg, 2005). Med lärandets rum avses vad 

som är möjligt att lära i en viss situation och för att skapa detta rum krävs att man öppnar upp 

för dimensioner av variation till skillnad från förgivettaganden med avsaknad av variation 

(Wernberg, 2005). I föreliggande studie kan variationsteorin användas för att förstå den läran-

desituation som handledning för elevassistenter är. Det innebär att lärare – elev byts ut mot 

specialpedagog – elevassistent. 

Inom variationsteorin är ”sätt att erfara” ett vanligt begrepp (Lo, 2014). Människor har olika 

erfarenheter och uppfattningar av världen. Tidigare erfarenheter påverkar hur vi ser på olika 

situationer på så sätt att vi tenderar fokusera på specifika aspekter som enligt våra erfarenheter 

blir mer relevanta i situationen, en så kallad relevansstruktur. En situations relevansstruktur 

innebär vad just den situationen kräver och fordrar av personens erfarenhet. På detta sätt skapar 

vi föreställningar om världen så som vi ser den, en ”naturlig attityd” (Lo, 2014). Det sätt på 

vilket vi oreflekterat och spontant möter omvärlden är den naturliga attityden (Thorsten, 2018). 

Uppfattningar och föreställningar om olika fenomen kan gå stick i stäv med vetenskapliga 

begrepp som lärare ämnar lära ut och därmed utgöra hinder för lärande (Lo, 2014). För att 

överbrygga den naturliga attityden behöver lärare ta reda på vilka färdiga föreställningar 

eleverna har då dessa påverkar undervisningsresultaten. Lärandeobjekt är ett begrepp som 

används inom variationsteori. Det är inte samma som lärandemål. Lärandeobjektet är vad 

eleverna behöver lära sig för att kunna uppnå önskat lärandemål. Man kan säga att lärande-

objektet pekar mot startpunkten för lärandet i stället för mot slutet av lärandeprocessen. 

Lärandemål är generella medan lärandeobjekt är specifika i relation till en viss elevgrupp. På 

grund av att lärandeobjektet är dynamiskt förändras det följaktligen under undervisningen och 

lärandets gång (Lo, 2014). I föreliggande studie dras paralleller till handledning som också är 

en dynamisk process. Genom att först identifiera elevernas, eller i handledning elevassisten-

ternas, sätt att uppfatta ett lärandeobjekt samt skillnader mellan dessa och lärarens/special-

pedagogens uppfattningar, kan läraren/specialpedagogen därefter lägga upp undervisningen 

/handledningen så att eleverna/elevassistenterna ändrar uppfattning och ser objektet som lä-

raren/specialpedagogen. Inom variationsteorin har ett lärande skett då en människa kan vara 

medveten om andra eller fler aspekter av ett fenomen än tidigare, det vill säga en förändrad och 

utvecklad syn på fenomenet (Lo, 2014).  

Tre olika faktorer är betydelsefulla inom variationsteorin för att en lärandeprocess ska ske: ur-

skiljning, simultanitet och variation (Holmqvist, 2004). I alla situationer finns urskiljbara 

aspekter (Wernberg, 2005). Att urskilja innebär att se med nya ögon och samtidigt koppla till 

tidigare erfarenheter och kunskaper för att bilda en helhet. Genom att urskilja något som tidigare 

varit bakgrund framträder det tydligare och det man först riktade uppmärksamheten mot utgör 

nu bakgrunden (Holmqvist, 2004). Man har därmed skiftat perspektiv och ett lärande har skett. 

Den andra faktorn simultanitet handlar om förmågan att se delar och helhet. Sambanden mellan 

delar i en helhet är avgörande för att bygga en omvärldsförståelse. Sist men absolut inte minst 

har vi variation. Variation av omvärldsupplevelser, motsatser och avvikelser som innebär att 

man upptäcker något på grund av att det avviker från det normala eller förväntade mönstret i 
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omvärlden. I en planerad undervisningssituation krävs variation i lärandets objekt för att en 

individ ska konfrontera det kritiska ögonblick då lärande möjliggörs. Det är de kritiska ögon-

blicken när vi märker förändring i hur vi förstår omvärlden som är moment då vi lär oss 

(Holmqvist, 2004). Att använda variationsteori i planering av lärandesituationer har visats bidra 

till positiv utveckling i elevers lärande (Wernberg, 2005). 

I en lärande- eller undervisningssituation utgår vi från att läraren har en omfattande kunskap 

inom undervisningsområdet, det vill säga att läraren byggt upp en dimension som innefattar 

åtskilliga aspekter av lärandeobjektet (Wernberg, 2005). När läraren ska arbeta med elevernas 

förståelse av lärandeobjektet behöver hen först ta reda på vilken förförståelse av det som 

eleverna besitter och identifiera de kritiska aspekterna (Wernberg, 2005). Det vill säga de 

aspekter som eleverna ännu inte urskilt men behöver urskilja för att erfara lärandeobjektet på 

ett mer differentierat sätt (Hansson, 2021). Utan en analys av elevens lärande blir urvalet täm-

ligen chansartat (Wernberg, 2005).    

Variationsteorin har sina rötter i den fenomenografiska forskningstraditionen (Wernberg, 

2005). Fenomenografin grundar sig i ett intresse att beskriva fenomen i världen som andra 

betraktar dem, och att beskriva variationer i det avseendet, framför allt i pedagogiska sam-

manhang. Medan fenomenografi enbart beskriver människors olika sätt att erfara eller uppfatta 

fenomen i sin omvärld, vill variationsteorin utveckla lärandet genom att vara en teoretisering 

av fenomenografin (Wernberg, 2005). Huruvida fenomenografi är en teori eller metod är en 

fråga som ibland ställs och svaret blir ofta att fenomenografi är en forskningsansats som inklu-

derar delar av både teori och metod (Collier-Reed & Ingerman, 2013). I föreliggande studie 

används fenomenografi som metod, vilket beskrivs i nästa avsnitt. Genom en fenomenografisk 

analysmodell bearbetas studiens insamlade data som därefter relateras till det teoretiska ram-

verk som beskrivits ovan.  

Interaktion för lärande är en central utgångspunkt i föreliggande studie, framför allt mellan 

specialpedagog och elevassistent genom handledning, och i förlängningen interaktion mellan 

elevassistent och elever i behov av särskilt stöd. Genom att anta båda ovanstående teoretiska 

perspektiv är förhoppningen att få syn på erfarenheter och uppfattningar av handledning genom 

hur några personer, inom två viktiga yrkeskategorier verksamma i arbete med elever i behov av 

särskilt stöd, ser på fenomenet handledning. Därigenom är ambitionen att få kunskap om hur 

arbete, för att stärka elevassistenters kunskaper och därmed elevers lärande och delaktighet, 

skulle kunna gestaltas. Variationsteorin får i föreliggande studie betydelse dels i hur författaren 

med hjälp av teorin förstår informanternas uppfattningar, men även i hur lärande kan förstås i 

specialpedagogisk handledning och hur handledaren kan använda sig av teorin.  
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6. Metod 

I metodkapitlet redogörs för studiens ansats och metodologi, vidare beskrivs ingående urval, 

datainsamling, genomförande, bearbetning och analys. Slutligen tas forskningsetiska övervä-

ganden upp samt studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

Valet av forskningsdesign är i första hand avhängigt forskningsfrågorna (Wide & Hakeberg, 

2021). Då syftet med studien var att undersöka individers uppfattningar, föll valet på kvalitativ 

metod med en fenomenografisk ansats. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder har som syfte att frambringa ny kunskap och utgångspunkten är att 

informanterna ses som kunskapskälla, vilket gör metodvalet spännande och ger möjlighet att 

upptäcka helt nya saker och komma nära människor som har erfarenhet av det man studerar 

(Klingberg & Hallberg, 2021). Kvalitativa studier har som ambition att få djupare insikt om ett 

fenomen, och data samlas in från ett mindre antal källor. Det finns olika ansatser inom kvalitativ 

forskning. Larsson och Holmström (2007) betonar värdet av fenomenografisk ansats i utbild-

ningsvetenskapliga studier. 

6.1.1 Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som lämpar sig särskilt för att undersöka hur 

ett fenomen förstås eller uppfattas och den fenomenografiska forskningsansatsens underlig-

gande syfte är ofta pedagogiskt eller förändringsorienterat (Ingerman, 2021). Det innebär att ett 

syfte kan vara att utveckla personers förståelse av fenomenet men även belysa hur, och skill-

nader i hur, de förstår och agerar kring fenomenet. Det ger möjlighet att få syn på en variation 

mellan olika individers sätt att närma sig fenomenet, men också skillnader i samma individs 

förståelse. Fenomenografiska resultat har många gånger använts för att förstå och förändra 

konkreta undervisningspraktiker och resultaten tillämpas med fördel för att utveckla en praktik 

där fenomenet har betydelse (Ingerman, 2021). I föreliggande studie är fenomenet handledning 

för elevassistenter, praktiken är lågstadiet och personerna är specialpedagoger och elev-

assistenter.   

Tidig fenomenografisk forskning var i hög grad inriktad på att ge insikter i mänskligt lärande 

(Dahlgren & Johansson, 2019). Om man vill beskriva och analysera individers tankar om olika 

fenomen är fenomenografi en metodansats väl lämpad för det. Uppfattningar är kvalitativt 

skilda sätt att förstå eller erfara något i omvärlden och uppsättningen av uppfattningar benämns 

utfallsrummet. (Dahlgren & Johansson, 2019). När det kommer till kvalitativ forskning är 

fenomenografi inte lika välkänd som fenomenologi (Larsson & Holmström, 2007). Fenomeno-

grafi utvecklades av Ference Marton och kollegor i Göteborg på 70-talet med syfte att studera 

variationen av människors uppfattningar av ett givet fenomen i den omgivande världen. En 

fenomenografisk ansats skiljer sig i metod från fenomenologisk ansats. Till skillnad från feno-

menologi, med syfte att studera fenomenet i sig, avser fenomenografi att studera människors 

erfarenheter och uppfattningar om fenomenet, ett så kallat andra ordningens perspektiv (Lars-

son & Holmström, 2007). Distinktionen mellan hur något uppfattas vara och hur något är blir i 

den fenomenografiska ansatsen grundläggande (Larsson, 2011). Det som kan observeras utifrån 

och är fakta benämns första ordningens perspektiv, medan hur något upplevs och ter sig för 

någon blir andra ordningens perspektiv. Kvalitativ metod kan inrikta sig på både första och 



23 

 

andra ordningens perspektiv där fenomenologins huvudsakliga intresse är första ordningens 

perspektiv på utsagor medan fenomenografin fokuserar på andra ordningens perspektiv på 

utsagor, vilket enligt Larsson (2011) är ett särdrag i ansatsen. Genom att inta ett andra ordnin-

gens perspektiv, och därmed försöka beskriva ett fenomen eller lärandeobjekt som det erfars av 

andra, kan man få syn på den naturliga attityden, det sätt på vilket vi oreflekterat möter vår 

omvärld (Thorsten, 2018).   

Larsson och Holmström (2007) genomförde en studie där de jämförde en fenomenologisk ana-

lys med en fenomenografisk analys av samma data. De kom fram till att resultatet från den 

fenomenologiska analysen beskriver kärnan i det undersökta fenomenet, som var de intervjua-

des yrke, och deras oreflekterade upplevelser av att ha den yrkesrollen. Den fenomenografiska 

analysen däremot gav en strukturerad beskrivning av de olika aspekterna av fenomenet /yrket 

och de olika sätt som en situation på arbetet kan förstås. Larsson och Holmström (2007) hävdar 

att inom fenomenografi anses intervjupersonernas reflektioner över sina erfarenheter värdeful-

la, till skillnad från fenomenologiska studier där fokus även läggs på skillnaden mellan infor-

manternas oreflekterade och reflekterade upplevelser.  

I föreliggande studie var syftet att undersöka de intervjuades erfarenheter och uppfattningar om 

fenomenet handledning för elevassistenter, samt de olika sätt detta fenomen kan förstås, inte 

fenomenet och dess kärna i sig. Därmed valdes metodologin fenomenografi för sitt fokus på 

informanters erfarenheter och andra ordningens perspektiv på deras utsagor, till skillnad från 

fenomenologi.  

6.1.2 Observationsverktyget ”Det kommunikationsstödjande klassrummet” som 
grund i handledning 
I föreliggande studie undersöktes hur specialpedagoger och elevassistenter resonerar om hand-

ledning för elevassistenter. Forskningsfrågorna undersöker erfarenheter av och uppfattningar 

om handledning för elevassistenter. Den sista forskningsfrågan ämnar undersöka möjligheten 

att använda evidensbaserade strategier för att stödja elevers språkutveckling, som grund i hand-

ledning för elevassistenter. Genom att fråga om eventuella för- och nackdelar var ambitionen 

att undersöka potentialen för att använda verktyget i handledning. Strategierna, 20 till antalet, 

ingår i observationsverktyget ”Communication Supporting Classrooms Observation Tool” 

(Dockrell m.fl., 2012) som har översatts till svenska, ”Det kommunikationsstödjande 

klassrummet: Observationsverktyg” (Waldmann, 2019) och ligger på Skolverkets lärportal fritt 

att ladda ner. Till observationsverktyget finns även en handledning med exempel (Bilaga 6). 

Observationsverktyget innehåller tre delar eller dimensioner, varav den tredje och sista delen 

heter ”Interaktioner – denna dimension omfattar på vilket sätt vuxna i rummet talar med elever-

na” (se Bilaga 5). Genom att presentera denna del i verktyget för samtliga informanter, och låta 

dem läsa igenom de 20 strategierna med tillhörande exempel, möjliggjordes en djupdykning i 

informanternas tankar och uppfattningar om handledning för elevassistenter med verktyget som 

grund. Thorsten (2018) skriver att i fenomenografiska samtal kan man genom olika stimulans-

material, som bilder eller texter, möjliggöra samtal om det aktuella lärandeobjektet både fritt 

och utifrån mer riktade frågor.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan verktyget ses som en artefakt, vilket Jakobsson (2012) 

skriver är en produkt som konstruerats och avsiktligt introduceras som en målinriktad process. 

Genom att använda interaktionsstrategier kan elevassistenter möjligen påverka lärandet för 

elever bättre, menar Lindqvist m.fl. (2020a). 



24 

 

6.2 Urval 

Stukát (2011) menar att en fenomenografisk forskningsansats är tidskrävande och att antalet 

informanter därför blir litet. I föreliggande studie valdes åtta informanter: fyra specialpedagoger 

och fyra elevassistenter. Då syftet med studien var att undersöka specialpedagogers och elev-

assistenters erfarenheter och uppfattningar om handledning, valdes inledningsvis ett målstyrt 

urval. Det innebär att välja ut organisationer och individer som kan belysa frågeställningen och 

ofta görs ett tvåstegsurval där man först fokuserar på organisation och sedan individ (Jacobsson 

& Skansholm, 2019). Syftet var också att ta reda på vad samtliga informanter ansåg om ”Det 

kommunikationsstödjande klassrummet: observationsverktyg – Interaktioner” (Waldmann, 

2019, se Bilaga 5) som grund i handledning för elevassistenter. Eftersom observationsverktyget 

är utprövat för elever i de lägre årskurserna valdes F-3 skolor. Inklusionskriteriet för elev-

assistenterna var att de arbetar eller har arbetat med en eller flera elever i behov av särskilt stöd 

i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3. Genom att söka på en förteckning över F-3 skolor i en stor 

kommun i Sverige samt leta efter listat telefonnummer till specialpedagog på skolan hittades 

tjugofyra möjliga informanter. Dessa kontaktades via telefon för att tillfrågas om medverkande. 

Flera av de uppringda specialpedagogerna uttryckte en osäkerhet kring att delta på grund av att 

de inte var utbildade specialpedagoger eller inte ansåg sig ha kunskaper om och erfarenheter av 

handledning och avböjde därför. Några uttryckte intresse för studien men angav tidsbrist som 

anledning till att inte delta. Genom det målstyrda urvalet etablerades kontakt med fyra special-

pedagoger på olika F-3 skolor inom den valda kommunen, som valde att delta i studien. 

Specialpedagogerna tillfrågades även om det på skolan arbetade elevassistenter som stöttar 

elever i behov av särskilt stöd i någon av årskurserna F-3, och om kontaktuppgifter till dem 

kunde erhållas. Detta icke-slumpmässiga urval genom redan valda informanter kallas snöbolls-

urval eller kedjeurval och enligt Bryman (2018) ger det ett bra urval i kvalitativ forskning då 

man inte har för avsikt att generalisera studiens resultat. Kontakt med två av elevassistenterna 

skedde via de intervjuade specialpedagogerna. För de två andra elevassistenterna var det svårare 

att få kontakt. Rektorer från förteckningen över F-3 skolor, ringdes och mejlades utan resultat. 

Om skolor som är lättillgängliga samt skolor där en etablerad kontakt finns, används i urvalet, 

kallas det ett bekvämlighetsurval (Jacobsson & Skansholm, 2019). I detta fall med de sista 

elevassistenterna användes därför slutligen ett bekvämlighetsurval som innebar att kontakt togs 

med bekanta på skolor där elevassistenter arbetar med elever i behov av särskilt stöd i åk F-3. 

Trost (2010) menar att det är svårt att intervjua personer som är bekanta. Ingen av informanterna 

arbetar på någon av de skolor studiens författare arbetar eller har arbetat på, eller är personer 

författaren har någon relation till. Ingen av elevassistenterna arbetar på samma skola som de 

andra elevassistenterna i studien och ingen av specialpedagogerna arbetar på samma skola. 

Specialpedagog 2 och elevassistent 1 arbetar på samma skola. Specialpedagog 3 och elevassi-

stent 2 arbetar på samma skola. Därmed representeras sex olika skolor i urvalet. Variationen i 

en undersökningsgrupp är central när det kommer till fenomenografiska studier (Klingberg & 

Hallberg, 2021). Författarna menar att det möjliggör att få syn på nyanser och variationer av 

informanternas uppfattningar. Nedan presenteras informanterna utifrån ålder och antal år i 

nuvarande yrke som specialpedagog eller elevassistent samt totalt antal år de arbetat i skolan, 

vilken årskurs de arbetar i och utbildningsbakgrund. I föreliggande studie har fyra special-

pedagoger och fyra elevassistenter medverkat, se Tabell 1. 
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Tabell 1.  

Bakgrundsinformation informanter. 

 

Kommentar. SP – specialpedagog, EA – elevassistent 

 

6.3 Datainsamling  

En grundläggande metod för insamling av kvalitativa data är intervjuer (Jacobsson & Skans-

holm, 2019). Fenomenografiska intervjuer är av typen semistrukturerade (Collier-Reed & 

Ingerman, 2013) och redan med ett mindre antal intervjuer brukar huvudstrukturerna framträda 

(Ingerman, 2021). I en semistrukturerad intervjuguide är de centrala frågorna uppdelade i kate-

gorier med möjlighet till följdfrågor, preciserande frågor och tolkande frågor för att undvika 

missförstånd (Jacobsson & Skansholm, 2019). Intervjuguiden innehåller ett mindre antal frågor 

som ordnas i teman och för att fördjupa och utvidga samtalet kring innehållet används tekniken 

”probing” där intervjuaren ställer följdfrågor av typen ”Hur menar du då?” eller ”Kan du 

utveckla det?” (Dahlgren & Johansson, 2019). I föreliggande studie gavs informanternas upp-

fattningar och svar stort utrymme. 

På grund av Covidpandemin beslutades att intervjuerna skulle utföras per telefon. Enligt 

Bryman (2018) finns det flera fördelar med telefonintervjuer: tidseffektivt, ger troligtvis ett 

lägre bortfall, informanten kan våga öppna upp sig mer, att intervjuaren inte finns närvarande 

fysiskt kan minska risken att informantens svar påverkas av intervjuaren. Samtidigt betonar 

Bryman att en telefonintervju sällan kan ta mer än 20–25 minuter om den ska vara effektiv. I 

föreliggande studie intervjuades varje informant vid två tillfällen som spelades in. Genom att 

intervjuerna spelas in skapas förutsättning för den som intervjuar att delta i samtalet med fokus 

på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är nödvändigt att spela 

in fenomenografiska intervjuer och sedan skriva ut dem i sin helhet för att kunna utföra analys-

arbetet på ett tillförlitligt sätt (Dahlgren & Johansson, 2019). 

 

6.4 Genomförande 

Utifrån forskningsfrågorna formulerades en intervjuguide med teman och underliggande 

intervjufrågor (se Bilaga 3 och 4) för att användas som ett redskap under intervjuerna. För att 

undersöka om intervjuguiden fungerar samt träna på rollen som intervjuare bör en eller flera 

pilotintervjuer genomföras (Jacobsson & Skansholm, 2019). En specialpedagog och en elev-

assistent, som arbetar på skolan där studiens författare arbetar, tillfrågades om att delta i 

pilotintervjuer som inte skulle ingå i studiens datamaterial. Pilotintervjuerna spelades in för att 

ha möjlighet att kritiskt lyssna på kommunikationen med informanterna och eventuellt ändra i 
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utförandet. Genom att ha på högtalare på telefonen och samtidigt använda inspelningsfunk-

tionen ”röstmemon” på en Ipad skapades bra ljudinspelningar. Före varje inspelning ombads 

informanten att inte använda hörlurar eller att ha på högtalare då det försämrade ljudkvaliteten. 

En första provinspelning utfördes för att kontrollera att den tekniska utrustningen fungerade 

och att ljudkvaliteten var bra. När pilotintervjuerna utfördes gick hela förfarandet till på samma 

sätt som det var tänkt under själva studien. Först kontaktades personen per telefon med en kort 

muntlig information om studiens syfte och tillfrågades om deltagande. Efter det, om personen 

tackat ja till att delta, mejlades Missiv med blankett om samtycke (se Bilaga 1). Missivet hade 

i ett tidigt skede formulerats utifrån de forskningsetiska principerna: informationskravet, sam-

tyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskaps-rådet 2002; 2017). 

Sedan bokades första och andra intervjun. När första intervjun genomförts mejlades (Bilaga 2) 

information, instruktioner och material i form av länkar till observationsverktyget och hand-

ledningen till verktyget så att informanterna fick tid på sig att ta del av detta innan nästa intervju. 

Efter genomförandet av pilotintervjuerna justerades förfarandet mellan de två intervjuerna till 

att även innefatta en muntlig genomgång av mejlet med instruktioner som skickats. I intervju-

guiden lades också en fråga till i början av andra intervjun: Vill du tillägga något sedan sist vad 

gäller handledning för elevassistenter? 

Collier-Reed och Ingerman (2013) diskuterar vad som gör en viss metod lämplig som en del av 

en fenomenografisk forskningsansats. De menar att om man använder en datainsamlingsstrategi 

som underlättar och möjliggör reflektioner över sitt förhållande till det studerade fenomenet, i 

detta fall handledning, är det nyckeln till en lämplig metod för datainsamling. I föreliggande 

studie var ambitionen att lyckas med detta genom två sätt. Informanterna skulle intervjuas vid 

två tillfällen á ca 20–30 minuter då det första tillfället troligtvis skulle starta en reflektions-

process kring handledning. Det andra sättet var att i slutet av första intervjun presentera 

observationsverktyget som visuell framkallning, eller visual elicitation (Johnson, 2002) för att 

informanterna skulle få möjlighet att till nästa intervjutillfälle reflektera över sitt förhållande 

till handledning i relation till strategierna i verktyget. Johnson (2002) påpekar att ibland är 

muntliga frågor otillräckliga för att framkalla data av intresse och då kan visuella stöd vara mer 

effektiva och kan användas på samma sätt genom att intervjuaren frågar vad informanten tänker 

om det den läst/sett. Dessutom bidrar framkallningstekniker, elicitation techniques, oavsett var 

i forskningsprocessen de används, till ökad reliabilitet och giltiga data (Johnson, 2002). Utöver 

ovanstående syfte var meningen att få svar på forskningsfrågorna om handledning vid första 

tillfället och att få svar på forskningsfrågan om handledning med strategierna som grund vid 

andra tillfället (se Bilaga 3 och 4 – Intervjuguide). Tanken var även att det kunde underlätta för 

informanterna att avsätta 30 minuter per intervjutillfälle snarare än en hel timma. Det var viktigt 

att de intervjuade inte fick ta del av observationsverktyget före den första intervjun eftersom 

det kunde påverka svaren. En annan fördel med att dela upp intervjun var möjligheten att vid 

intervjutillfälle två kunna fråga om informanten kommit på något de ville tillägga sedan sist 

och på så sätt få ett rikt underlag.  

Tid för intervjuer bokades med ungefär en veckas mellanrum. Vid första intervjun ställdes 

frågor om bakgrund och handledning. Bakgrundsfrågor som ålder, utbildning och hur länge 

informanten varit på arbetsplatsen kan vara lämpligt för att få personen att slappna av 

(Jacobsson & Skansholm, 2019). Efter den inledande intervjun mejlades instruktioner och 

länkar till observationsverktyget (se Bilaga 2). Instruktionerna gicks igenom tillsammans med 

informanten över telefon och det kontrollerades att länkarna fungerade. Det förtydligades att 

enbart del 3 – Interaktioner skulle läsas igenom, samt exempel i handledningen av observations-

verktyget. Mellan intervjuerna transkriberades och lästes första intervjun igenom. Således 
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kunde frågor ställas vid nästa intervjutillfälle som behövdes för att säkerställa att rätt underlag 

samlats in. Inledningsvis i intervju två ställdes frågan om informanterna ville tillägga något om 

handledning för elevassistenter, för att få syn på om deras uppfattningar varierade över tid 

(Ingerman, 2021). Under intervjuerna följdes intervjuguiden, och genom att lyssna uppmärk-

samt efter vad som sas samt göra korta noteringar kunde dels relevanta uppföljningsfrågor 

ställas, dels informanternas uppfattningar gällande forskningsfrågorna inhämtas. 

 

6.5 Bearbetning och analys 

Efter intervjun skrevs anteckningar ner av de tankar som uppkommit under intervjun. Direkt 

när en intervju hade genomförts transkriberades den med hjälp av datorprogram – Office 365. 

Genom att inspelningen, ljudfilen lades in i programmet med inställningen talare och tidsstäm-

pel erhölls stora dokument med allt som hade sagts, vem som sa det och när. Dessa dokument 

lästes noga igenom. I de fall där transkriberingen blivit fel avlyssnades inspelningen av inter-

vjun återigen vid rätt tidpunkt och korrektion kunde ske i det transkriberade dokumentet. Do-

kumenten förkortades i och med att hummanden och upprepningar togs bort. Efter denna be-

arbetning var det dags att påbörja analysen. I kvalitativ analys kan kategorierna som fram-

kommer få en sorterande eller gestaltande form beroende på hur specifikt kategorierna utformas 

(Ekholm & Lander, 2021). Författarna menar att gestaltande kategorier tydligt beskriver en 

bestämd uppfattning eller förhållningssätt medan sorterande kategoriers formulering inte säger 

något bestämt om vad de intervjuade tycker. Sorterande kategorier kan bli gestaltande i en mer 

preciserad analys eller användas som de är.  

När det kommer till fenomenografisk analys förväntar man sig gestaltande kategorier som 

resultat och Dahlgren och Johansson (2019) benämner dessa beskrivningskategorier. Katego-

rierna gestaltar eller beskriver uppfattningar från informanter. I den fenomenografiska analysen 

är aspekter gällande strukturer och referenser grundläggande (Larsson & Holmström, 2007). 

Det är ett ömsesidigt beroende mellan strukturer, huvudfokus och referenser, mening. Det inne-

bär att studera både vad och hur när informanterna talar om fenomenet. Vad pratar de om, var 

ligger fokus och hur pratar de om fenomenet, hur skapas mening (Larsson & Holmström, 2007). 

Att urskilja variation och skillnader mellan uppfattningar är fenomenografins primära mål, 

menar Dahlgren och Johansson (2019), och för att kunna göra detta bör forskaren också leta 

efter likheter. 

6.5.1 Fenomenografisk analysmodell 
För att utföra en strukturerad och stringent analys av materialet valdes Dahlgrens och 

Johanssons (2019) fenomenografiska analysmodell i sju steg som redovisas nedan: 

1. Bekanta sig med materialet. Läsa igenom de transkriberade intervjuerna och föra an-

teckningar i dem.  

2. Kondensation. Skilja ut de mest betydelsefulla uttalandena. Markera dessa passager/ 

stycken.  

3. Jämförelse. Hitta likheter och skillnader. 

4. Gruppering. Gruppera likheter och skillnader, relatera dem till varandra.  

5. Artikulera kategorierna. Likheterna står i fokus. Finn kärnan av likheter i de olika 

beskrivningskategorierna.  

6. Namnge kategorierna med korta beteckningar.  
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7. Kontrastiv fas. Granska alla passager, kan de passa in i fler än en kategori? En kategori 

ska vara exklusiv. I detta skede blir många kategorier ofta färre.  

I föreliggande studie innebar det att när de transkriberade dokumenten bearbetats på datorn 

skrevs de ut för att lättare kunna påbörja analysen. Utskrifterna lästes noga igenom och an-

teckningar gjordes i dokumenten. Markeringar med överstrykningspenna i olika färger gjordes 

där de mest betydelsefulla uttalandena om erfarenheter, uppfattningar och behov uttrycktes 

samt uppfattningar om strategierna i observationsverktyget. Sedan jämfördes utskrifterna för 

att hitta likheter och skillnader mellan de markerade styckena. Dessa likheter och skillnader 

grupperades och relaterades till varandra samt namngavs i beskrivnings-kategorier. Återigen 

jämfördes de grupperade styckena med fokus på likheterna för att hitta kärnan i de olika 

kategorierna. Kärnan blev namnet i kategorierna som sedan granskades för att se om flera 

kategorier kunde passa i en. I detta slutskede av analysprocessen hade flera exklusiva 

beskrivningskategorier utkristalliserats. Inom fenomenografi kallas resultatet för ett utfallsrum. 

Kärnfulla citat kan tjäna som illustrationer av de olika kategorierna (Dahlgren & Johansson, 

2019).   

 

6.6 Forskningsetiska överväganden 

I fenomenografiska studier, då individer citeras vid resultatredovisningen, gäller etiska rikt-

linjer som för kvalitativa studier i allmänhet vilket innebär att intervjuerna inte berör känsliga 

personuppgifter och att analys och resultat inte går att härleda till enskilda informanter 

(Ingerman, 2021). Individskyddskravet är grundläggande och kan konkretiseras i fyra huvud-

krav som kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (Vetenskapsrådet, 2017). Kort beskrivet innebär det att individer som medverkar i 

studien har fått information om studien och dess syfte, de har samtyckt till att medverka och 

skrivit under en samtyckesblankett, materialet som samlas in är konfidentiellt och kommer 

enbart användas/nyttjas för studien och att skriva denna masteruppsats. De fyra huvudkraven 

presenterades för deltagarna inledningsvis muntligt över telefon och även skriftligt via mejl i 

form av ett Missiv med samtyckesblankett (Bilaga 1). Genomgående under föreliggande studies 

gång har de grundläggande etiska forskningsprinciperna (Vetenskapsrådet, 2002) beaktats. 

Redan inledningsvis i planeringen av vilka informanter som skulle kontaktas gjordes av etiska 

skäl valet att ringa samtliga listade specialpedagoger i turordning på kommunens hemsida. 

Detta för att säkerställa att ingen information i ett senare skede skulle kunna härledas till någon 

informant. Likaså att samtliga informanter var okända för studiens författare så att eventuell 

påverkan uteslöts var ett etiskt val. Inga beroendeförhållanden föreligger mellan författare och 

informanter eftersom de inte känner varandra (Vetenskapsrådet, 2002). Då de grundläggande 

etiska forskningsprinciperna har följts innebär det att kraven på god forskningsetik i rimlig grad 

är uppfyllda (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

6.7 Studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Studiens tillförlitlighet eller reliabilitet handlar om ifall undersökningen är gjord på ett tillför-

litligt sätt, och är nära sammankopplad med validiteten (Jacobsson & Skansholm, 2019). Innan 

studien genomfördes, under datainsamling och efterföljande bearbetning och analys, beaktades 

validitet och reliabilitet på så sätt att forskningsfrågorna hela tiden fanns närvarande och rela-
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terades till. En kvalitativ studies validitet kan bedömas genom att den präglas av transparens 

(Jacobsson & Skansholm, 2019). Detta har gjorts genom att varje steg i studien beskrivits så 

utförligt som möjligt för att läsaren ska kunna förstå vilka överväganden som har gjorts och 

därmed kunna bedöma studiens validitet. För kvalitet och tillförlitlighet i forskning måste 

förutsättningar och utgångspunkter för en studie göras tydliga och motiveras samt att projekt 

som bygger på empiriskt material ska präglas av systematisk och kritisk analys av noggrant 

insamlade data (Vetenskapsrådet, 2017).  

Då två pilotintervjuer utfördes kunde genomförandet justeras och relevanta uppföljningsfrågor 

förberedas och på så sätt bidra till högre reliabilitet (Bryman, 2018). För att försäkra sig om en 

god överensstämmelse mellan resultatet och de erfarenheter och upplevelser deltagarna har, kan 

en så kallad informantvalidering i det aktuella arbetet användas, vilket leder till större tillför-

litlighet (Bryman, 2018). Det innebar i föreliggande studie att under intervjun ställdes frågor 

för att försäkra sig om att innebörden av det informanten sagt uppfattats på rätt sätt. En 

ytterligare aspekt som tillför kvalitet och validitet är att mellan intervjuerna fanns möjlighet att 

läsa igenom och fundera över om innehållet gav tillräcklig information, och få tillägg på 

intervju nummer två. Det är viktigt att lyckas samla in ett tillräckligt rikt material för att kunna 

besvara forskningsfrågorna (Ingerman, 2021). Informanterna fick ta del av observationsverk-

tyget med tillhörande exempel genom en så kallad visuell framkallning, vilket enligt Johnson 

(2002) är mer effektivt än muntliga frågor och bidrar till giltiga data samt ökad reliabilitet. Om 

samtliga intervjuer transkriberas och skrivs ut i sin helhet kan analysarbetet utföras på ett till-

förlitligt sätt (Dahlgren & Johansson, 2019). Analysarbetet genomfördes systematiskt genom 

användning av en fenomenografisk analysmodell i sju steg.  

I kvalitativa studier ligger fokus på att studera ett fenomen på ett djupare plan men då data 

samlas in från ett mindre antal källor blir resultatet svårt att generalisera (Jacobsson & Skans-

holm, 2019). Generalisering är intimt förknippad med studiens reliabilitet och transparens. 

Genom att beskriva och analysera undersökningen på ett transparent och tydligt sätt så kan det 

bli möjligt för läsaren att bedöma om resultatet skulle kunna generaliseras till andra situationer. 

Det är önskvärt att även i kvalitativ forskning kunna dra lärdomar som kan vara överförbara på 

andra fall, kanske framför allt inom praktiknära forskning där utbildningsvetenskap hör hemma 

(Jacobsson & Skansholm, 2019). Ambitionen har genom hela skrivprocessen varit att belysa 

undersökningens alla delar så transparent som möjligt. Det är dock viktigt att påpeka att 

gällande resultatet som rör informanternas upplevelser gäller validiteten endast den konkreta 

aktuella studien (Allwood & Erikson, 2010). 
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7. Resultat 

I kapitlet presenteras resultatet utifrån forskningsfrågorna under rubrikerna 7.1 och 7.2. Be-

skrivningskategorierna som framkom vid bearbetning och analys har sorterats och placerats 

under olika underrubriker i kapitlet för att lättare se hur de besvarar forskningsfrågorna. Stu-

diens syfte var dels att undersöka specialpedagogers och elevassistenters erfarenheter av och 

uppfattningar om handledning för elevassistenter, dels ta reda på vad specialpedagoger och 

elevassistenter anser om ”Det kommunikationsstödjande klassrummet: Observationsverktyg – 

del 3 Interaktioner” (KSKOV del 3) som potentiell grund i handledning för elevassistenter. 

Genom den fenomenografiska analysen framkom variation/skillnader men också likheter i 

uppfattningar hos informanterna, som redovisas genomgående i hela kapitlet. Illustrativa citat 

presenteras för att reflektera det relevanta innehållet. I citaten har han och hon ändrats till hen 

för att inte avslöja kön. Avslutningsvis presenteras en figur som både ger överblick av analys-

strukturen med strukturella och referentiella aspekter, samt översiktligt sammanfattar resultatet.  

 

7.1 Erfarenheter av och uppfattningar om handledning för elevassistenter 

Genomgående i detta avsnitt redogörs för informanternas uppfattningar. Beskrivningskatego-

rierna har sorterats in under 7.1.1 Erfarenheter, där Handledning för elevassistenter bör gälla 

hanterbarhet och förändring och Andra professioner bör också hålla i handledning för elev-

assistenter återfinns. Under rubrik 7.1.2 Elevassistenters behov av handledning, har följande 

beskrivningskategorier sorterats in: Yrkesrollen bör tas upp i handledning för elevassistenter, 

Grupphandledning är bäst för att dela erfarenheter och utbyta tips, Individuell handledning är 

bäst när det gäller enskild elev, Handledning för elevassistenter bör gälla arbetssituationen 

här och nu och Elevassistenter måste söka stöd på egen hand. Avslutningsvis ges en samman-

fattning av resultatet för forskningsfråga 1 och 2.  

7.1.1 Erfarenheter 
Samtliga intervjuade specialpedagoger har erfarenhet av att arbeta med elevassistenter och 

flertalet har handlett och/eller handleder nu elevassistenter. Specialpedagogen som uttrycker att 

hen inte handlett elevassistenter har arbetat med yrkesgruppen under många år på grund-

särskolan, och har i sin nuvarande roll som specialpedagog mycket kontakt med elevassistenter 

eftersom det på hens skola är den yrkesgrupp som har hand om elever i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogen påpekar att elevassistenterna nästan vet mer än klassläraren om eleven i 

fråga. Majoriteten av informanterna berättar att elevassistenter får handledning på skolan de 

arbetar på. De intervjuade elevassistenterna har alla erfarenheter av att få handledning på olika 

sätt:  

• I grupp med andra elevassistenter av specialpedagog på skolan veckovis. 

• Enskilt och i grupp med andra elevassistenter med specialpedagog under en period.  

• I grupp av specialpedagog utifrån föreläsning och/eller litteratur.  

• I grupp med sitt arbetslag av en extern handledare var tredje vecka.  

Elevassistenternas uppfattningar om handledningens effekt varierar från mestadels positiva 

erfarenheter till några mindre positiva erfarenheter. Bland positiva erfarenheter nämns hand-

ledning i grupp med andra elevassistenter, att få stöd av andra professioner som psykolog samt 

personal från grundsärskolan. Elevassistenten som har erfarenhet av att arbeta på grundsär-
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skolan menade att det bidragit till kunskaper om elever i behov av särskilt stöd. Hen beskriver 

arbetet i klassen tillsammans med en speciallärare som dels handledde elevassistenten i arbetet, 

dels pratade om olika strategier under gemensamma planeringar. Elevassistenten fick dessutom 

delta i möten med psykolog och kurator och har fått information om olika diagnoser. En annan 

elevassistent berättar att hen vänt sig till grundsärskolans personal för handledning och ut-

tryckte sig så här: 

Jo men då gick jag dit och prata med dom för lite handledning. Jag tycker dom hade liksom 

bättre tips just med sådana här personer som har diagnoser liksom, än vad våra egna här liksom 

specialpedagoger hade då, tycker jag. (EA3) 

Bland mindre positiva erfarenheter beskrivs att handledningen inte var anpassad kring just den 

eleven som elevassistenten arbetade med och/eller inte handlade om det som elevassistenten 

hade behov av för tillfället. Specialpedagogen hade gett mer generella tips men inte specifika 

anpassade för den enskilda eleven. En av elevassistenterna som inte haft så positiva erfarenheter 

uttryckte sig så här:  

Jag hade det ett tag med en specialpedagog, men jag kan ju inte säga direkt att jag fick så bra 

hjälp, så det var väl mer så här ”Ja alltså, det är så det är.” och liksom så där. Jag känner inte 

riktigt att jag fick ut någonting direkt av det… Specialpedagogen kanske inte ofta är så insatta i 

just den eleven… (EA3) 

När elevassistenterna berättar om sina erfarenheter av handledning genom beskrivningar och 

exempel ur praktiken beskriver de även sin arbetssituation och eleverna de arbetar med, och på 

vilket sätt eleverna är i behov av särskilt stöd. Några nämner utåtagerande elever som anledning 

till behovet av stöd och anledning till handledning. Handledningen är inget som organiseras för 

att ske kontinuerligt utan sätts in vid behov för att åtgärda problem som uppstått. En elev-

assistent berättar: 

Den här eleven är utåtagerande, så det är därför den här eleven behöver en enskild, liksom 

person som följer med den… med tanke på att elever idag… det känns som att de är mer 

utåtagerande än vad de var förr när jag jobbade.… Jag vet inte hur många slag och sparkar jag 

har fått, så att jag vill ju lära mig och hantera barnen liksom på ett annat sätt så att jag inte blir 

utsatt för det här. (EA1) 

Flera nämner att eleverna de arbetar med, eller har arbetat med, antingen utreds för olika funk-

tionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning (IF), ADHD och autism eller redan 

har diagnos. När en elevassistent beskriver olika elever hen arbetat med och att hen följer eleven 

hela dagen, eftersom stöttning behövs även på raster i det sociala samspelet, berättar elev-

assistenten att den nuvarande eleven hen arbetar med har diagnostiserats med intellektuell 

funktionsnedsättning men går integrerad i grundskola. Flera av de intervjuade elevassistenterna 

har uppfattningen att fler och fler barn har svårigheter och får diagnos. En av elevassistenterna, 

som har 13 års erfarenhet i yrket, hävdar att hens behov av handledning snarare ökat med åren 

än minskat. Hen har under den långa tiden i skolans värld vare sig fått kompetensutveckling, 

utbildning eller delta i någon form av kollegialt lärande men deltar nu i handledning veckovis 

med andra elevassistenter. Handledningen baseras på föreläsningar och böcker. 

Elevers behov, svårigheter och handlingar beskrivs bland annat genom formuleringar som 

koncentrationssvårigheter och behov att motiveras, svårigheter att sitta still och att inte få 

någonting gjort i klassrummet samt att eleven stör väldigt mycket. Även konsekvenser tas upp, 

och vanligast är att eleven i behov av särskilt stöd tas ut ur klassrummet: 
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Många av dom eleverna jag har jobbat med har ju liksom inte egentligen kunnat vara i klass så, 

man har ju försökt lite grann, men det har blivit väldigt mycket att man får sitta i ett enskilt 

rum… (EA3) 

Begrepp som elever med diagnos, barn med svårigheter, barn som har problematik, elever med 

utåtagerande beteende och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) används i elevassi-

stenternas formuleringar om elevgruppen. Specialpedagogerna beskriver också elevgruppen 

som elevassistenter arbetar med och använder begrepp som: elever i svårigheter, elever i behov 

av särskilt stöd, elever som behöver utveckla sig inom tal, språk och kommunikation, elever 

under utredning, elever med diagnoser och elever som läser utifrån grundsärskolans läroplan. 

Även formuleringar som de tuffa eleverna, de struligaste eleverna och elever med jättesvåra 

problem används i specialpedagogernas beskrivningar av elever i behov av särskilt stöd. 

De här barnen som behöver jättemycket hjälp… Vi har ju haft elever om varit 

särskoleintegrerade här med jättesvåra problem och där har det ju oftast varit en elevassistent 

då som har varit involverad och då har ju den personen fått, ja lite handledning. (SP1)  

Både specialpedagoger och elevassistenter tar upp elevsyn, förhållningssätt och bemötande 

bland skolpersonal. En specialpedagog delar ett exempel från praktiken: 

Elever som har svårt att sitta still och vara tysta och så tycker då kanske läraren att det stör 

undervisningen och säger rätt ut i klassrummet ”Kan inte du ta ut eleven så jag kan ha min 

undervisning!”, alltså man säger det inför hela klassen. (SP3) 

SP3 menar här att elevassistenten tar illa upp å elevens vägnar när liknande situationer uppstår 

och att det är något som ibland tas upp under handledning. En annan informant berättar att 

specialpedagoger och lärare inte alltid ser på elever i behov av särskilt stöd på samma sätt och 

att specialpedagogen ofta har mer förståelse för eleven. En elevassistent säger att när en elev 

får elevassistent är det som att klassläraren glömmer bort eleven. 

7.1.1.1 Handledning för elevassistenter bör gälla hanterbarhet och leda till förändring 

Två intervjuer genomfördes och inledningsvis i den andra intervjun, som utfördes ungefär en 

vecka efter den första, ställdes frågan om informanten ville tillägga något om handledning för 

elevassistenter. Bland specialpedagogerna gjordes inga påfallande tillägg. Flera av elevassi-

stenterna valde dock att komplettera sitt svar dels genom att berätta om fler erfarenheter, dels 

om vad handledning är med att ge ytterligare exempel, fördjupade resonemang och ibland även 

förändra sitt svar om handledning. Exempelvis utvecklades ett svar från att handledning är när 

en specialpedagog ger råd, tips och instruktioner till att vid nästa tillfälle uttryckas: handledning 

är att jag får stöd, hjälp och råd, verktyg och metoder av en specialpedagog. En annan elev-

assistent beskrev först: ”handledning är hur jag ska bemöta eleven och agera när den går i 

affekt” till att vid andra tillfället beskriva: ”att någon typ guidar mig när ett barn går i affekt 

eller ja, vad som helst när den här situationen uppstår, hur ska jag tänka, hur ska jag bemöta 

eleven…bemöta förälder…ledning? Det är mer för mig vad handledning betyder.”      

När specialpedagogerna beskriver vad handledning är betonas av samtliga att handledning kan 

se olika ut beroende på uppdrag och situation. En av dem säger att handledning alltid är framåt-

syftande och systematisk. Ur beskrivningarna framkommer uppfattningar om att handledningen 

ska bidra till en ökad medvetenhet dels om rollen som elevassistent, dels hur de egna hand-

lingarna kan påverka elevers lärande. Specialpedagogerna anger följande på frågan om vad 

handledning är: 

• när personal lyfter en situation kring en elev eller grupp  
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• att få feedback 

• konsultation och vägledande 

• lyfta upp case 

• styra men lyssna och komma med infallsvinklar 

• samtal om något som uppstått eller utifrån observationer 

• samtal utifrån litteratur eller föreläsning 

• att utbyta erfarenheter 

• bli utmanad i det dagliga arbetet 

• förtydliga uppdraget 

• hur man jobbar med en elev 

• stöd och hjälp att hantera situationer 

• införa ett nytt arbetssätt 

• hjälpa till att lotsa. 

Det redogörs för att syftet med handledning är att komma framåt i det dagliga arbetet och att 

handledningen ska leda till förändring. En specialpedagog förmedlar vikten av att undvika 

”korridorsnacket” och ”akuta nödlösningar” och beskriver dels handledning med syfte att vara 

främjande och förebyggande, dels erfarenheter av akuta handledningsinsatser:  

…fånga det som sker i vardagen och lyfta upp det i de här mötena… hitta dom där utmaningarna 

och problemen innan de blir för stora…ärenden som hade liksom mer eller mindre spårat 

ur…jättesvårarbetat liksom…pedagoger som var ganska uppgivna… (SP4) 

SP4 betonar här att det förebyggande kontinuerliga arbetet bidrar till hanterbarhet och färre 

akuta handledningsinsatser där det redan gått för långt. Uppfattningar om att handledning som 

baseras på deltagarnas egna behov och önskemål är gynnsamt framkommer. En av special-

pedagogerna menar att då blir förändringen som handledningen bidrar till mer varaktig. Under 

handledning kan specialpedagogen visa på vad som är bra och handledningen leder förhopp-

ningsvis till att deltagarna kan sätta ord på det som sker i praktiken, säger en informant. Det 

nämns att specialpedagogen inte ska komma med lösningar men svårigheten att inte ge tips och 

idéer påpekas. Även bland elevassistenterna berörs det faktum att handledning inte ger direkta 

svar på hur man ska göra i praktiken. En specialpedagog säger ”jag vet ju vart jag vill” och 

menar med detta att det finns en tanke och riktning bakom handledningen och att hen genom 

fördjupande frågor ämnar starta en process hos den eller dem som handleds. Vidare påpekas att 

handledningen utformas allteftersom vad som kommer upp. 

Elevassistenterna menar att handledning är: 

• någon som guidar mig 

• att få avlastning 

• instruktioner om vad eleven behöver 

• att utveckla pedagogik eller förhållningssätt 

• att få bolla  

• stöd och hjälp, råd och verktyg, metoder av en specialpedagog 

• att få reflektera över min arbetssituation 

• få förståelse för olika behov 

• utbyta erfarenheter och tips 
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• stöd hur man ska hjälpa eleven  

• hjälp med hur jag ska: 

-bemöta eleven 

-bemöta föräldrar och ledning 

-agera när eleven går i affekt 

-hantera situationer 

-hantera elever 

-få eleven att fungera i skolan, jobba 

-hitta lösning på problem. 

7.1.1.2 Andra professioner bör också hålla i handledning för elevassistenter 

Beroende på syftet med handledningen kan olika perspektiv behövas, menar en av specialpe-

dagogerna. Flera informanter nämner andra professioner, utöver specialpedagogen, som lämp-

liga att handleda elevassistenter. Att klassläraren inte har samma synsätt på elever i behov av 

särskilt stöd som specialpedagogen uttrycks. Psykologen är den profession som efter special-

pedagog nämns flest gånger som lämplig att hålla i handledning för elevassistenter. Även 

kurator nämns av flera informanter. Många menar att vem som ska hålla i handledningen beror 

på syftet och att i de fall där det gäller bemötande eller inom det sociala och psykiatriska om-

rådet är psykologen en tillgång. En av specialpedagogerna berättar:  

 …då är det bra om det finns ett psykologperspektiv på det kanske, för att vi, alltså det är mycket 

det här med lågaffektivt bemötande oftast, och där finns ju lite olika ingångar, så jag tänker att 

man kan vara lite tvärprofessionell och hjälpas åt faktiskt från elevhälsan, det kan även vara en 

kurator som kan prata lite om den sociala biten… för jag tror också att man ska vara lite försiktig 

med att liksom tro att man bemästrar allting… (SP1) 

En av elevassistenterna hävdar att skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog ska hålla i 

handledning så att det går rätt till, eftersom de har kompetensen om elever som behöver stöd. 

En annan elevassistent betonar vikten av en god relation till eleven i fråga och menar att en 

elevassistent som arbetat med eleven skulle kunna hålla i handledning eftersom den känner 

eleven väl. 

7.1.2 Elevassistenters behov av handledning 
Samtliga åtta informanter är eniga om att elevassistenter har ett stort behov av handledning. 

Nedan presenteras informanternas uppfattningar i fem olika beskrivningskategorier som 

handlar om elevassistenters behov.  

7.1.2.1 Yrkesrollen bör tas upp i handledning för elevassistenter 

Specialpedagogerna beskriver elevassistenters yrkesroll som svår och ibland otydlig. En 

informant menar att rollen behöver diskuteras genom att prata om vad en elevassistent är till 

för och att det inte är att rätta eleven utan mer hänvisa eller vägleda. Specialpedagogerna 

benämner rollen med formuleringar som att elevassistenter är nästan i störst behov men får 

minst, de har svåra uppdrag, de får ibland de svåraste uppgifterna samtidigt som de har minst 

erfarenhet och utbildning.   

Elevassistenter har absolut behov av handledning. Dom får ju oftast ganska tuffa uppdrag och 

det krävs mycket av en elevassistent…det är ju en av de svåraste rollerna på skolan egentligen. 

(SP2) 

När specialpedagogerna uttrycker sina uppfattningar om elevassistenters behov av handledning 

beskriver de även utbildningsnivån. Majoriteten betonar bristen på utbildning medan en tror att 
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vissa elevassistenter har gått utbildning och hävdar att en del är naturbegåvningar. Flera av 

specialpedagogerna anser att kombinationen av att inte ha någon utbildning samtidigt som man 

får de svåraste uppgifterna, och att uppdraget inte alltid är tydligt och varierar mycket, är varför 

handledning för elevassistenter är så viktigt. En specialpedagog menar att elevassistenter vill 

ha handledning men det är väldigt svårt att få till då de är med eleverna hela tiden. Detta är även 

något som tas upp av de intervjuade elevassistenterna. Vidare beskriver specialpedagogen att 

eftersom många av elevassistenterna är outbildade behövs dels utbildning och förståelse kring 

diagnoser och elevers svårigheter, dels verktyg att hantera situationer. En annan specialpedagog 

säger:    

Erfarenhetsmässigt så känner jag att elevassistenter oftast inte har någon utbildning utan det kan 

vara lite handplockat från gatan eller från nån vikariepool… och så är det oftast dom som får 

dom svåraste uppgifterna upplever jag, hur man sätter dom till de här barnen som behöver 

jättemycket hjälp där det egentligen skulle varit en utbildad pedagog. (SP1) 

Elevassistenterna tar upp sin yrkesroll genom att beskriva hur de arbetar och eleverna de arbetar 

med. I beskrivningarna uttrycks att elevassistenterna i klassrummet sitter nära eleven de arbetar 

med för att hålla elevens fokus och uppmärksamhet på uppgiften. Flera beskriver att de ofta är 

ensamma med eleven utanför klassrummet och inte deltar i planeringar med klasslärare. En av 

elevassistenterna berättar hur hen skapar eget undervisningsmaterial. Två av elevassistenterna 

betonar vikten av handledning när det gäller hur man ska hantera utåtagerande elever, och 

konkreta tips efterfrågas. Flera uttrycker en otydlighet kring yrkesrollen. En elevassistent be-

skriver den otydliga rollen så här: 

Det är väldigt ofta man bara blir inslängd liksom, vi får ingen information utan bara ”Ta hand 

om det här!” vilket jag tycker är jättefel. (EA1) 

7.1.2.2 Grupphandledning är bäst för att dela erfarenheter och utbyta tips  

Alla intervjuade informanter menar att både grupphandledning och individuell handledning 

behövs. Elevassistenterna ser fördelar med att få träffa andra i liknande situation, dela erfa-

renheter och utbyta tips och en av dem uttrycker: 

Alla typer av sådana former av samverkan tror jag är bra, med personer som jobbar med som 

möter ungefär samma situationer och problem och så där dilemman som en själv. (EA4) 

Specialpedagogerna menar också att grupphandledning är gynnsamt för att få ta del av varand-

ras erfarenheter och ge tips och råd. En specialpedagog påpekar att ett kollegialt lärande kan 

ske i grupphandledning när deltagarna får uttrycka sina egna upplevelser. Elevassistenter har 

ett större behov av att få handledning än utbildade lärare, menar flera av de intervjuade och en 

informant tar upp att handledning i arbetslaget kring exempelvis en elev kan leda till samsyn 

och positivt lärande för samtliga. 

7.1.2.3 Individuell handledning är bäst när det gäller enskild elev 

Elevassistenterna uttrycker en önskan om att få individuell handledning med fokus på den elev 

de arbetar med. Specialpedagogerna menar att huruvida grupphandledning eller individuell 

handledning är att föredra beror på situation och individ eller grupp man handleder. Över-

vägande uttrycks att individuell handledning är fördelaktig om det gäller en enskild elev som 

elevassistenten arbetar med. En informant uttrycker: 

Hur ska jag handskas med den eleven jag har idag? Så hade jag velat att någon säger till mig 

hur ska jag tänka när den här eleven får sina utbrott. (EA1) 
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Flera elevassistenter berättar om situationer i sitt arbete som de upplever svårigheter 

med och vill ha stöttning i. Alla nämner att de vill ha handledning med fokus på just 

den elev de arbetar med här och nu, av någon som har kunskap om eleven. 

7.1.2.4 Handledning för elevassistenter bör gälla arbetssituationen här och nu 

Genomgående beskriver informanterna att behovet av handledning, hur den går till och av vem 

beror helt på arbetssituationen. Likt elevassistenterna betonar specialpedagogerna vikten av att 

fokusera på det vardagsnära och praktiska som berör elevassistenterna dagligen. Elevassisten-

terna menar att behovet av att få prata med klassläraren är stort. En nämner att hen först och 

främst vill få tid med klassläraren framför handledning av en specialpedagog. Ingen av elev-

assistenterna uttrycker önskemål om handledning av klassläraren men att få information om 

eleven man arbetar med av klassläraren, betonas som mycket viktigt. En av elevassistenterna 

uttrycker:  

Alltså, vi har ju aldrig haft någon planerad tid med klassläraren, så det är ju typ inte tänkt att vi 

ska ha något samarbete direkt… vilket blir jättekonstigt, ja för det blir ju ofta så att man sitter 

ju kanske mycket själv med eleven. (EA3) 

Samtliga elevassistenter beskriver att de ofta är ensamma med eleven de arbetar med, och till 

stor del befinner sig utanför klassrummet i korridoren eller andra rum med eleven. Det fram-

kommer av flera elevassistenter att de inte får information eller anpassat material till eleven de 

arbetar med, vilket leder till att de planerar och genomför undervisningen utan stöttning i stor 

utsträckning. 

… man inser ju själv vilka uppgifter som kanske passar…man får sitta och försöka fixa allt i 

sista sekunden liksom. (EA3) 

En av specialpedagogerna, som även arbetar som biträdande rektor, berättar att på hens skola 

har det skapats förutsättningar för klasslärare och elevassistent att få tid ihop: 

…att också läraren och elevassistenten får tid tillsammans där jag ibland, vi schemalägger alltid 

det så att de alltid ska ha möjlighet att träffas, för det glömmer man ju också ofta av liksom i 

planering och så, men att de också faktiskt får tid att reflektera ihop och vid behov då, stöd av 

mig. (SP4) 

Specialpedagogen som säger detta är ute mycket i verksamheten för att se elever och personal 

i olika lärandemiljöer och påpekar vikten av att samtala med elevassistenterna om det hen 

observerat i olika situationer. Hen menar att det elevassistenterna möter i sin arbetssituation i 

vardagen här och nu ska de få möjlighet att reflektera kring tillsammans med klasslärare och 

vid behov även specialpedagog.      

7.1.2.5 Elevassistenter måste söka stöd på egen hand 

Elevassistenterna beskriver att mycket ligger på dem själva, om de ska få stöd i sin yrkesroll. 

Det uttrycks en vilja att få handledning men att organisationen inte ger förutsättningar.  

…har bett om det själv nästan, så där att man liksom bara, men ska inte vi få någon handledning 

eller ska vi inte ha någon att prata med? ”Jo, men det är klart du ska ha med specialpedagogen.” 

Men sen är det så här, ja då ska man vara på fritids liksom och då går det ändå inte, för då har 

man ju elever att vara med. (EA3) 

En elevassistent säger att hen haft intresse och själv läst om olika diagnoser för att få kunskap. 

Detta framkommer även i en annan informants beskrivning där hen på sin skola efterfrågat 

litteratur för att öka sin kunskap och fått svaret att gå till biblioteket och söka efter det själv. 
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Elevassistenten berättar att då gjorde hen det och hittade böcker om olika diagnoser. En elev-

assistent menar att om man arbetar som vikarie tillfälligt är handledning inget man kan kräva 

av skolan, även om behov av det funnits. Vidare uttrycks att hen passat på när specialpedagogen 

funnits tillgänglig, utöver arbetstid: 

…har stött på specialpedagogen och så där i fikarummet och vi har pratat lite grann men inget 

formellt så… (EA4) 

Majoriteten har sökt stöd hos andra elevassistenter på skolan där de arbetar, framför allt på 

rasterna försöker de träffa andra elevassistenter för att byta erfarenheter och fråga hur de hade 

gjort i olika situationer. Även specialpedagogerna påpekar brist på handledning och övrigt stöd 

till elevassistenter: 

…väldigt bristfälligt enligt min erfarenhet… sällan man tar sig tid att lyssna in eller prioritera 

faktiskt… det är till och med så att de många gånger inte ens är med på möten. (SP4) 

Två elevassistenter påpekar skolans och ledningens ansvar att ge elevassistenter förutsättningar 

för sitt uppdrag i form av handledning och tid med klasslärare.  

När det gäller uppfattningar om att få förutsättningar för sitt uppdrag menar en av specialpeda-

gogerna att trots att handledning är en stor del av arbetet är utbildningen till specialpedagog 

inte tillräckligt förberedande för handledarrollen.  

…från utbildningen så var ju inte det jättemycket, man nosar ju mest på de olika möjligheterna 

och sättet man kan göra en handledning på… man får inte tillräckligt djup kunskap om det på 

Pedagogen (universitetet, förf. anm.) i sin utbildning till specialpedagog. Ska man handleda så 

behöver man komplettera sin utbildning ytterligare…där kallas det handledning, kommer man 

ut kallas det konsultation. (SP3) 

Specialpedagogen beskriver att begrepp skiljer sig åt på utbildningen och i praktiken samt att 

mer kunskap om handledning behövs för att kunna utföra handledning/konsultation. 

7.1.4 Sammanfattning av resultat för forskningsfråga 1 och 2 
Sammanfattningsvis visar studiens resultat gällande erfarenheter av och uppfattningar om hand-

ledning för elevassistenter, att de specialpedagoger och elevassistenter som deltog i studien har 

erfarenheter av handledning på olika sätt. Det framkommer att elevassistenter dock ofta måste 

söka stöd på egen hand. När det kommer till uppfattningar om vad handledning är, dess syfte 

och innehåll är det mest framträdande i resultatet att den ska bidra till hanterbarhet och leda till 

en förändring. Innehållet är helt beroende av situation men informanterna betonar ett fokus på 

elevassistenters yrkesroll och deras arbetssituation här och nu samt att elevsyn är viktigt att 

diskutera. Specialpedagogerna har ett förebyggande och främjande syfte med handledningen 

medan elevassistenter efterfrågar ett åtgärdande syfte. Samstämmighet råder i att både grupp- 

och individuell handledning behövs. Störst variation i uppfattningar handlar om vem som ska 

hålla i handledning för elevassistenter. De flesta specialpedagoger anser att det är dem själva 

men de nämner även andra professioner som psykolog och kurator. Bland elevassistenterna 

föreslås utöver specialpedagog även psykolog, kurator, personal från grundsärskolan och att en 

annan elevassistent som känner eleven väl kan hålla i handledning.  
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7.2 Uppfattningar om handledning med KSKOV del 3 – Interaktioner 

Nedan redovisas informanternas uppfattningar om att potentiellt använda del 3 i observations-

verktyget KSKOV som grund i handledning för elevassistenter. Följande kategorier framkom: 

Användningsområden, Fördelar, Nackdelar och Förutsättningar. Kategorierna har inte namn-

givits utifrån informanternas specifika uppfattningar utan har sorterats och namngivits utifrån 

sin gemensamma innebörd och är således sorterande kategorier och inte beskrivande. Avslut-

ningsvis ges en sammanfattning av resultatet för forskningsfråga 3. 

7.2.1 Användningsområden  
På frågan om, och i så fall hur, del 3 i KSKOV kan användas i handledning svarar informanterna 

samstämmigt att KSKOV kan användas i handledning för elevassistenter, och ger exempel på 

flera olika användningsområden: 

• som en mall att gå efter 

• för att sätta ord på det de gör som är bra  

• på hela skolan som en gemensam grund i språkutvecklande arbete  

• för att lyfta upp och ha lärande samtal 

• utifrån observationer 

• med fokus på bemötande och förhållningssätt 

• för att synliggöra kommunikationen 

• prata om lågaffektivt bemötande 

• för att utveckla ett gemensamt synsätt 

• i hela arbetslaget 

• för att väcka nya tankar 

• använda i praktiken och sedan dela erfarenheter hur det gick 

• för att prata om assistentrollen 

• för att öka medvetenheten  

• modellera hur man kan göra i klassrummet 

• tala om stödtecken /TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommuni-

kation). 

 

En av specialpedagogerna uttryckte sig så här: 

…bra underlag liksom för att ha något att hålla sig i att när man, framför allt i inledningen av 

en handledningssituation kanske, när man har en ny elev eller ny elevassistent…komma ner på 

djupet lite…kunna ge dem lite verktyg också…ta med in i klassrummet…reflektera över 

tillsammans med pedagogerna (undervisande lärare, förf. anm.) som de jobbar med. (SP4) 

Flera av informanterna menar att observationsverktyget passar för handledning inte bara för 

elevassistenter utan även lärare, och i hela arbetslag. Gällande årskurser som det passar i ut-

trycks av flera informanter att F-3 är lämpligt. En specialpedagog betonar att undervisnings-

ansvaret dock ligger på lärarna: 

Jag har en diskussion bland lärarkåren då (gällande språkutvecklande undervisning, förf. anm.) 

att inte överlåta det ansvaret på elevassistenten…där finns ju ändå ett ansvar hos lärarna. (SP3) 
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Vidare berättar specialpedagogen att hen för samtal med lärarna på skolan om vikten av 

språkutvecklande arbete och att verktyget kan vara hjälpsamt i arbetet, både med lärare och 

elevassistenter.    

7.2.2 Fördelar   
Fördelar som nämns med del 3 i verktyget är bland annat att det är bra med en mall/grund att 

utgå ifrån, bra med exempel för det blir tydligt och ökar förståelsen för strategierna, att det 

täcker in mycket, är brett och flexibelt, anpassningsbart till olika situationer, användarvänligt, 

man kan nyttja det på olika sätt och plocka delar. En specialpedagog säger att verktyget kan 

vara ett bra stöd för oerfarna specialpedagoger och att det alltid är bra att ha en mall att gå efter. 

En av elevassistenterna menar: 

Man kan ju ändå göra det lite på alltså, sitt eget sätt ändå, liksom även om man följer det… 

(EA3) 

En annan elevassistent anser att man varken behöver förkunskaper eller utbildning för att kunna 

ta till sig strategierna och säger:  

...lätt att ta till sig också, utan att man behöver ha så mycket teori med sig…vem som helst kan 

ta till sig och applicera utan förkunskaper helt enkelt och det är ju bra tänker jag eftersom 

elevassister kanske inte alltid har så hög utbildning. (EA4) 

Majoriteten av informanterna tyckte att exemplen i observationsverktygets handledning var 

tydliga. En elevassistent beskriver hur exemplen kan utvidgas genom att man i grupphand-

ledning får dela egna exempel på hur man själv gör.  

Flera av specialpedagogerna beskriver i intervjuerna elevassistenternas arbetssituation, hur de 

är med elever hela dagen och interagerar med dem i alla situationer. En fördel som framkommer 

med verktyget är att det på ett konkret sätt synliggör dessa interaktioner och samspelet mellan 

elevassistenter och eleverna de arbetar med: 

…i bamba också…det kanske är på rasten också för jag kanske finns med där hela 

tiden…Interaktion är ju någonting som sker hela tiden. Den är ju inte bara när, när du och jag 

är i ett klassrum liksom, för det är ju när vi gungar och går till varandra och leker med varandra… 

(SP1) 

Att genom verktyget få möjlighet att belysa och prata om situationer i vardagen och diskutera 

språkstödjande strategier under hela skoldagen och på fritids, inte bara under lektioner, anses 

positivt. Bland andra fördelar som nämns är att verktyget kan ge insikter i lärmiljön och skapa 

diskussioner om kommunikation och kommunikationspartnerns viktiga roll, vilket en special-

pedagog uttrycker följande:  

…kommunikationen som behöver komma i gång för att det uppstår så mycket missförstånd så 

att vi måste ha ett alternativt kommunikationssätt till exempel. Och då kanske det är 

elevassistentens största roll. (SP2) 

Flera informanter påpekar vikten av att elevassistenter får ta del av strategierna, bland annat 

med syfte att få kunskaper om kommunikationsutveckling och att få en samsyn kring bemötan-

de, vilket en elevassistent beskriver så här:  

Det är väldigt ofta som man ser elevassistenter som inte riktigt har samma arbetssätt och samma 

synsätt på hur man ska bemöta eleverna… jag tycker att det här är en bra grund… som är just 

bra för elevassistenter. Jag tycker att vi inte får tillräckligt med kunskap och utbildning om hur 

vi ska jobba med dessa elever. (EA2) 
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Återigen nämns grupphandledning som fördelaktigt och att använda verktyget med exemplen 

för att få en konkret förankring i vardagssituationer där strategierna bidrar till en struktur och 

tydlighet i det som händer i praktiken. En elevassistent formulerar sig kring detta: 

Att få diskutera med någon som står inför samma situationer och hur de har löst det fast då 

kanske konkretiserat och formaliserat lite grann också från de här exemplen, tänker jag är säkert 

väldigt bra. (EA4) 

Vidare beskrivs av några informanter att de språkstödjande strategierna sätter ord på sådant som 

annars kan vara svårt att verbalisera. Det blir tydligt och medvetandegör handlingar i vardagen. 

En elevassistent nämner andra lärare och specialpedagoger som goda förebilder och hur lärorikt 

det är att observera andra, genom att auskultera eller gå bredvid. Hen tar upp några av strate-

gierna och menar att det blev tydligt på detaljnivå hur dessa används av duktiga lärare. Hen 

reflekterade att som elevassistent kanske man har ett hum om att strategierna fungerar och ger 

goda effekter men utan att kunna sätta ord på det eller ha medvetenhet om det. Majoriteten av 

elevassistenterna menar att de använde några av strategierna redan innan de fick ta del av 

materialet. En uttrycker att det var hög igenkänning när hen läste strategierna och en annan 

säger att genom att läsa strategierna blev hen medveten om att hen använder sig av flera av dem 

och känslan av att bli bekräftad i att det man gör är rätt eftersom det är forskningsbaserat. En 

specialpedagog formulerade sig följande:  

Jag får ju ändå någonstans grunda mina tankar i någonting mer vetenskapligt. Det blir liksom 

lite tyngd i det också, annars så blir det ju det här igen att vem som helst kan jobba i skolan. Det 

spelar inte så stor roll utan här skjuter vi lite från höften. Vi vill ju bort från det, tänker jag. (SP1) 

Att KSKOV är evidensbaserat är något som samtliga åtta informanter anser är positivt. En 

elevassistent menar att eftersom det ligger forskning bakom ger det extra stor trovärdighet och 

möjliggör vidare fördjupning för den som vill det. Andra tankar som uttrycktes var:  

Då har man ju det i ryggen också så att det inte är något som man har klippt och klistrat från 

nätet, så ingen vet riktigt var det kommer ifrån liksom… (SP4) 

Att veta var ett material kommer ifrån och att det är förankrat i vetenskapliga studier togs upp 

av flera informanter, där en nämnde dagens flöde av information, material och metoder på in-

ternet som en anledning till varför det är viktigt att visa på ursprunget av materialet man väljer 

att använda sig av. 

7.2.3 Nackdelar   
På frågan vilka nackdelar informanterna ser med att använda strategierna och eventuellt 

tillhörande exempel uttrycks att det kan vara svårt att använda verktyget rakt av eftersom det 

kanske inte passar för alla, men att det kan vara en hjälp i handledning. Två informanter påpe-

kade risken att de som använder det känner sig för styrda. 

Man kan ju bli låst vid exempel också, så är det ju, att det är det man tror är det rätta, men jag 

gör ju så här, men jag får inte den responsen. (SP2) 

Även en elevassistent nämner risken med för höga förväntningar på att verktyget ska vara någon 

slags universallösning och fixa allt. Vidare påpekar hen att det är svårt att förutspå eventuella 

nackdelar då hen ännu inte använt verktyget men betonar att hen har svårt att tänka sig att det 

skulle kunna bli helt fel av att använda sig av strategierna i handledning för elevassistenter. 
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En specialpedagog uttrycker en risk att fastna i att bara se observationsverktyget som ett 

kryssystem och inte se det som finns bakom och gå djupare. Hen menar att det behövs användas 

vid olika tillfällen och gärna med flertalet observationer, vilket tar tid.   

7.2.4 Förutsättningar  
För att kunna använda KSKOV del 3 i handledning nämns olika förutsättningar som behövs. 

Schemalagd tid tas upp, och möjlighet att följa upp påbörjat arbete. Samtliga specialpedagoger 

och en elevassistent påpekar att de 20 strategierna i del 3 är för många för att använda på en 

gång så de behöver delas upp. Områden som nämns är bemötande och förhållningssätt, låg-

affektivt bemötande, språk och kommunikation, tydliggörande pedagogik, lärande, motivation 

och uppmärksamhet.  

En elevassistent framhåller ledningsansvar som en förutsättning: 

…att det finns tid och resurser avsatt för det då, för det är väl en ledningsfråga antar jag att man, 

att man prioriterar då att kunna ge den här elevassistenten handledning med hjälp av 

specialpedagogen. (EA4) 

Två specialpedagoger menar att då strategierna är formulerade som påståenden behöver de 

omformuleras till frågor för att fungera i handledning och en av dem hävdar att observationer 

måste utföras innan handledning med strategierna, till skillnad från en annan specialpedagog 

som menar att observationer inte behövs: 

Man kan definitivt använda det utan att observera, utan mer liksom reflektera och diskutera 

kring. (SP4)  

Återigen betonas att det är helt beroende på handledningssituationen. Specialpedagogerna 

nämner vad syftet med handledningen kan vara och tar upp olika exempel. En specialpedagog 

beskriver att om man får ett ärende som är kritiskt, ett skenande elevärende, så kan det vara 

svårt att handleda med interaktionsdelarna i verktyget men att som främjande och förebyggande 

är det hjälpsamt: 

…för att få tag på det innan det blir det där skenande så skulle man faktiskt kunna nyttja ett sånt 

här verktyg för att se vilka effekter små faktiskt justeringar gör, och vad det får för effekter på 

gruppen också. Skillnaden mellan när det är akutläge och när det faktiskt är lite främjande 

förebyggande. Hur mycket ett sånt här verktyg skulle kunna hjälpa i det. (SP4)  

Flera av informanterna säger att strategierna är bra för nya elevassistenter medan en av special-

pedagogerna hävdar att elevassistenten bör ha lite erfarenhet för att verktyget ska komma till 

sin rätt men att det kan vara gynnsamt för både elevassistent och elev: 

Jag tror att man ska ha kommit en bit faktiskt, att man har börjat reflektera lite över sin roll… 

man har ju sett olika personer också som kanske gör lite för mycket för eleverna…en avvägning 

där att motivera, men även hjälpa eleven… om man tänker på hur man jobbar utifrån detta 

(strategierna, förf. anm.) så blir det bra för både elevassistenten och eleven. (SP2) 

På frågan om informanterna skulle vilja använda verktyget i sin praktik svarar samtliga att de 

är positiva till det och flera uttrycker att det varit lärorikt att ta del av verktyget. En elevassistent 

berättar att flera av elevassistenterna hen mött aldrig fått handledning och att de borde få 

kännedom om strategierna. Det är något elevassistenten själv hade velat ha och uppskattat om 

hen varit ny och inte haft handledning. 
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7.2.5 Sammanfattning av resultat för forskningsfråga 3 
Studiens resultat visar, gällande forskningsfråga 3 - Anser specialpedagoger och elevassistenter 

att del 3 – Interaktioner skulle kunna användas i handledning för elevassistenter och i så fall 

hur? att de fyra intervjuade specialpedagogerna och de fyra intervjuade elevassistenterna anser 

att del 3 i observationsverktyget kan användas i handledning. Det framkommer många fördelar 

med att använda verktyget i handledning för elevassistenter och flertalet olika användnings-

områden och möjligheter, redovisat i avsnitt 7.2.1. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att verktyget har möjlighet att vara ett stöd för specialpeda-

goger i handledningsuppdraget samt elevassistenter i uppdraget med att stötta elever i behov av 

särskilt stöd, framför allt gällande kommunikation vilket är verktygets syfte. Detta är både 

specialpedagogers och elevassistenters uppfattning. Bland positiva uppfattningar av verktyget 

betonas att det är evidensbaserat och kan fungera förebyggande och främjande.  

Nedan återfås en sammanfattning av hela resultatet i Figur 1.  

 

Figur 1.  

Överblick av analysstruktur och sammanfattning av resultat. De beskrivande kategorierna 

har sammanfattats av utrymmesskäl. 
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8. Diskussion 

Kapitlet utgörs av en utförlig resultatdiskussion följt av metoddiskussion. Därefter ges en kort 

sammanfattning och slutsats samt studiens kunskapsbidrag och förslag på vidare forskning. 

I resultatdelen presenterades vad som framkommit av analysen under tre beskrivningskatego-

rier för första och andra forskningsfrågan, samt fyra kategorier för tredje forskningsfrågan. I 

detta kapitel diskuteras det fenomenografiska utfallsrummet/resultatet i relation till bakgrund, 

tidigare forskning och teoretisk förankring. Diskussionen struktureras under samma rubriker 

som i resultatdelen: Erfarenheter av och uppfattningar om handledning för elevassistenter samt 

Uppfattningar om handledning med KSKOV del 3 – Interaktioner, för att besvara forsknings-

frågorna.  

 

8.1 Erfarenheter av och uppfattningar om handledning för elevassistenter 

Nedan struktureras innehållet upp under följande rubriker: Erfarenheter, Syfte och innehåll, 

Elevassistenters uppdrag, Elevsyn, Andra professioner och Förutsättningar för lärande.  

8.1.1 Erfarenheter 
Samtliga informanter i studien har erfarenheter av handledning på olika sätt. Att specialpeda-

goger har det är förväntat då det ingår i deras utbildning (SFS 2017:1111) och ofta i uppdraget 

(Lindqvist, 2013), men att elevassistenterna har erfarenhet av handledning skiljer sig från tidi-

gare forskning som visar att elevassistenter sällan ges möjlighet till detta (Sharma & Salend, 

2016). Även om specialpedagogers och elevassistenters beskrivningar av vad handledning är 

liknar varandra kommer man åt uppfattningarna på ett djupare plan i deras beskrivningar av 

sina erfarenheter och när de ger exempel från praktiken. Uppfattningarna skiljer sig åt vilket 

upptäcks bland annat i formuleringar av elevassistenters behov. Specialpedagoger menar att 

handledning behöver ha ett förebyggande syfte medan elevassistenter uttrycker ett behov av 

handledning med åtgärdande fokus.  

I informanternas beskrivningar av vad handledning är berättar de om fenomenet på liknande 

sätt, men med olika ord. Begrepp som vägledning och konsultation används, vilka gränsar till 

handledning, enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005). Likt Bladini (2004) beskriver 

visar detta att handledningsbegreppet är komplext och kan innehålla många olika uppfattningar. 

Övergripande menar dock Bladini att handledning är påverkansprocesser och detta visar sig 

även i informanternas beskrivningar i föreliggande studie. Gemensamt i vad som kommer upp 

är ord som ”stöd”, ”hjälp” och ”hantera”. Specialpedagogerna nämner att en process ska starta 

med syfte att ”komma framåt”. Elevassistenterna beskriver att de vill få stöd för att förändra 

något i praktiken, vilket Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) skriver är en av två vägar 

handledning kan ta. Den andra vägen är förståelse och det uttrycks också av informanterna men 

betoningen ligger på att också agera och få till en förändring. Gemensamt i informanternas 

beskrivningar av sina erfarenheter av handledning är att den antingen har som syfte att vara 

förebyggande och främjande, eller åtgärdande. Exempel på framåtsyftande handledning är 

bland annat fokus på bemötande och att främja kommunikation. Forskning visar att genom att 

främja elevers kommunikation kan utåtagerande beteende minska (Douglas m.fl., 2022; Walker 

m.fl., 2021). Det visar sig dock i resultatet av föreliggande studie att denna typ av förebyggande 

och främjande handledning med fokus på exempelvis språkutveckling är sällsynt. Till skillnad 
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från att ske långsiktigt och med kontinuitet sätts handledning i stället in vid behov efter att 

problem uppstått, för att åtgärda dessa. 

8.1.2 Syfte och innehåll 
Uppfattningar om vad handledning är och dess syfte varierar men flera likheter i informanternas 

beskrivningar framkommer. Specialpedagogerna menar att handledningen kan se olika ut be-

roende på syfte. Näslund (2004) beskriver handledningens syften mer ingående och enligt ho-

nom finns det fyra syften: Kunskapsinlärning, Färdighetsutveckling - medvetenhet om det egna 

agerandet i vardagsarbetet, Personlig utveckling - interpersonella processer och Integrerad 

yrkesskicklighet - förmågan att integrera teori med intuition. I beskrivningarna av vad elevassi-

stenterna i föreliggande studie har för behov, tangerar de alla dessa syften på något sätt, men 

mest ligger fokus på kunskapsinlärning och personlig utveckling. Exempel på kunskapsin-

lärning, som framkommer i resultatet, är att lära sig mer om funktionsnedsättningar och inom 

personlig utveckling efterfrågas hur man kan hantera och samspela med elever. Special-

pedagogerna betonar i sina utsagor färdighetsutvecklingen som tongivande i handledningen. 

Informanterna anser att både grupp- och individuell handledning har fördelar i olika situationer 

och beroende på syfte. Mollberger Hedqvist (2006) menar att grupphandledning kan ge en 

förståelse av yrket och fler strategier att hantera olika situationer. En elevassistent beskriver hur 

hen har inofficiella handledningssamtal med specialpedagogen på skolan i fikarummet och en-

ligt von Ahlefeld Nisser (2014) går åsikterna isär om det kan anses vara kvalificerade samtal, 

vilket är vad specialpedagogen är utbildad för (SFS 2017:1111). Något som dock både forsk-

ning (von Ahlefeld Nisser, 2014) och föreliggande studies informanter är ense om är vikten av 

schemalagda regelbundna samtalstider där specialpedagoger har ett tydligt mandat för att leda 

samtalet, samt ledningens ansvar att organisera för detta.  

Specialpedagoger har kunskaper om funktionsnedsättningar (SFS 2017:1111) och enligt 

Petersson Bloom (2020) upplever personal som får ökad kunskap om funktionsnedsättningar 

att de kan tillgodose behoven hos elever i behov av särskilt stöd bättre, vilket bidrar till mer 

adekvat stöd och anpassningar samt förändrat och förbättrat bemötande hos personalen. 

Kunskaper om funktionsnedsättningar samt bemötande nämndes av flera informanter i före-

liggande studie som viktiga ämnen för handledning. Ny forskning visar positiva resultat av 

specialpedagogers handledning för elevassistenter med hjälp av evidensbaserade kommuni-

kationsstödjande strategier på bara några korta uppföljningstillfällen (Walker m.fl., 2021). I 

föreliggande studie efterfrågar elevassistenterna hur de ska hantera och bemöta utåtagerande 

beteende. Walker m.fl. skriver att elevassistenter ofta spenderar stora delar av skoldagen med 

att hantera elevers utmanande beteende. I författarnas studie försågs elevassistenterna med 

handledning om kommunikationsutvecklande strategier vilket förbättrade elevassistenternas 

undervisningspraxis och stöd till eleverna. Detta ledde i sin tur till förbättrade inlärningsmiljöer 

och resultat för eleverna, samt att elevassistenterna upplevde kommunikationsutbildningen ef-

fektiv för att möta utmanande beteende (Walker m.fl., 2021).  

Det är svårt att definiera exakt hur handledning ska gå till och än svårare vad handledning ska 

innehålla. Att det inte finns ett facit utan är helt beroende på situation framkommer i både 

tidigare forskning (Persson, 2013a) och denna studies resultat. Handledningens innehåll går inte 

att förutbestämma. Som flera av de intervjuade specialpedagogerna påpekar är innehållet helt 

beroende av handledningens syfte och gruppen man har framför sig. En specialpedagog i 

föreliggande studie menar att innehållet utformas allteftersom vad som kommer upp i samtalen. 

Detta i likhet med tidigare forskning som visar att handledningen formas av deltagarna under 

dess gång (Persson, 2013a), vilket gör uppdraget oerhört komplext och något som inte till fullo 
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går att öva in. Enligt Douglas m.fl. (2016) känner sig många specialpedagoger oförberedda på 

uppdraget att handleda elevassistenter och en specialpedagog i föreliggande studie hävdar att 

specialpedagogprogrammet inte ger tillräcklig handledarutbildning för uppdraget, men frågan 

är om det går? Snarare blir kanske förmågan att kunna ta rollen som kvalificerad samtalspartner 

oavsett grupp man har framför sig och deras behov viktigast, likt den kvalificerade läraren som 

kan analysera klassens och individernas behov och möta dessa med en variation av redskap som 

hen har i sin verktygslåda som under åren byggts upp av både teori och praktik. Att special-

pedagogen ska hålla i handledning förväntas, det menar 99% av rektorerna i Lindqvists (2013) 

studie. Det är alltså en stor sannolikhet att specialpedagoger, även om de inte känner sig 

förberedda på uppdraget, får hålla i handledning. Forskning visar att specialpedagogen förvän-

tas inta en expertroll och den hierarkiska inställningen att experten vet bäst finns kvar (Bladini, 

2004). Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) skriver att respektive handledningsgrupps 

behov ska analyseras och handledaren behöver vara lyhörd för kunskaper som efterfrågas 

snarare än att bedöma vad deltagarna behöver för kompetensutveckling. Samtidigt ska hand-

ledaren förhålla sig utifrån en vald inriktning för att få till en förändring i praktiken (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2005). En av specialpedagogerna i föreliggande studie beskriver just 

detta med att ha en vald riktning: ”jag vet ju vart jag vill med handledningen” samtidigt som 

deltagarna genom utmanande frågor får möjlighet att reflektera kring praktiken och sin roll. 

Bladini (2004) skriver att det kan leda till osäkerhet hos specialpedagogen om det ges för stora 

tolkningsmöjligheter att beskriva både för sig själv och andra vad uppdraget förväntas inne-

hålla. Några elevassistenter i föreliggande studie beskrev ett missnöje med handledning de haft 

och det kan bero på att handledningen inte varit tillräckligt tydlig i syfte och att handledare och 

handledd haft olika förväntningar.   

Det är tydligt av studiens resultat att specialpedagoger och elevassistenter har olika agendor när 

det kommer till handledningens innehåll. Detta är i sig inte förvånande då de har olika roller i 

handledningssituationen. Delta i handledning, få handledning eller hålla i handledning, ge 

handledning skapar olika utgångslägen. Vad som dock är viktigt är gemensamma förväntningar 

trots olika roller. Åberg (2009) skriver att hur lärandet i handledningen utvecklas beror på 

förväntningarna på handledningen. Det är alltså mycket viktigt att handledare och deltagare har 

liknande förväntningar på syfte och innehåll eftersom olika förväntningar ger sämre 

förutsättningar i handledningen. Ordet förväntningar nämns knappt av föreliggande studies 

informanter, däremot kan man läsa mellan raderna i informanternas beskrivningar vilka 

förväntningar de har. I beskrivningar av vad som inte gjorts i handledningen och hur det borde 

vara uttrycker elevassistenterna ett individfokus där förväntningar på handledningen beskrivs i 

termer av ”min elev”, ”min arbetssituation”, ”beteende”, ”lågaffektivt bemötande” och ”hur ska 

jag hantera”. Pedagogik och lärande nämns sällan. Specialpedagogerna talar i vidare ordalag 

med fokus på bemötande och förhållningssätt samt elevers lärande på olika sätt. 

8.1.3 Elevassistenters uppdrag 
Att elevassistenter har ett komplext uppdrag som kan variera mycket är tydligt både i tidigare 

forskning (Carter m.fl., 2009; Fisher & Pleasants, 2012; Lindqvist m.fl., 2020a) samt enligt 

föreliggande studies informanter. Denna studie förstärker bilden av elevassistenter som relativt 

ensamma i sitt uppdrag med elever som av samtliga yrkeskategorier: elevassistenter, lärare och 

specialpedagoger upplevs svårhanterliga och beteendehanteringsstrategier är en av sakerna som 

elevassistenter uttrycker behov av. Tidigare forskning visar att det är viktigt med tydliga för-

väntningar på elevassistenter framför allt gällande deras interaktion med elever, professiona-

litet, konfidentialitet och beteendehanteringsstrategier (Douglas m.fl., 2016). När specialpeda-

gogerna i föreliggande studie beskriver elevassistenternas yrkesroll betonas vikten av utbild-
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ning och handledning för att ges rätt förutsättning att klara sitt uppdrag, medan när elev-

assistenterna beskriver sin yrkesroll, sitt arbete, ligger fokus på dels det individuella behovet av 

stöd att hantera situationer som uppstår, dels elevernas svårigheter att klara sin skoldag. 

Specialpedagogerna står oftast utanför det dagliga nära arbetet med eleverna och har ett annat 

fokus. 

Elevassistenterna beskriver ofta att behov av handledning har uppstått eftersom det finns ett 

problem som behöver åtgärdas. Exempelvis uttrycks en vilja att få handledning för att kunna 

hantera elevers beteenden, men även handledning eller rådgivning gällande undervisning som 

elevassistenten försöker ”fixa i sista sekund”. Elevassistenterna uttrycker ”hur ska jag handskas 

med den eleven jag har idag?” och ”vill lära mig hantera barnen …så att jag inte blir utsatt för 

det här” medan specialpedagogernas fokus är att elevassistenter ”oftast inte har någon utbild-

ning” och inte är rustade för uppdraget de får, som av specialpedagogerna beskrivs som ”tuffa 

uppdrag” och ”svåraste uppgifterna”. Det innebär att specialpedagogerna i handledning behöver 

tydliggöra elevassistenternas uppdrag, schemalägga tider för handledning och framför allt 

skapa förståelse för elevers olika diagnoser och behov samt ge elevassistenterna verktyg att 

hantera situationer som kan uppstå inom uppdraget. Det är ett mer långsiktigt fokus. Om 

specialpedagoger och elevassistenter har olika agendor och förväntningar på handledningen kan 

det uppstå problem som några av elevassistenterna beskriver. Det uttrycks att handledningen 

inte handlar om eleven de arbetar med eller det de har behov av just nu. Det kan vara så att 

specialpedagogen ämnar ge handledning utifrån ett främjande och lärande perspektiv som 

uttrycks ”alternativt kommunikationssätt…elevassistentens största roll”, medan elevassistenten 

har behov och förväntningar att handledningen ska lösa problemen som upplevs här och nu i 

vardagliga situationer i praktiken. Det kan handla om hur elevassistenten ska hantera eleven 

och göra för att inte bli utsatt för våld, i stället för strategier för lärande. Att fokusera på elevers 

lärande kanske kommer i andra hand när vardagen är fylld av konflikt och att utstå slag och 

sparkar, som en elevassistent berättar. Då är det inte konstigt att det behov som uttrycks har ett 

åtgärdande fokus. En av specialpedagogerna benämner liknande situationer som akutläge och 

kritiska skenande elevärenden. Vidare tar specialpedagogen upp bland sina erfarenheter 

situationer som ”spårat ur” och uppgivna pedagoger. För att kunna fokusera på elevers lärande 

behövs en trygg skolsituation med goda relationer och Persson (2013a) påpekar att svårigheter 

i skolsituationer inte kan förstås enbart ur ett kategoriskt eller relationellt synsätt (Lutz, 2021) 

utan i mötet mellan exempelvis lärare och elev i en viss situation. Bladini (2004) menar att det 

är specialpedagogens roll som handledare att uppmärksamma samspel och relationers vikt, 

speciellt när det kommer till elever i behov av särskilt stöd. Flera studier visar att special-

pedagogers handledningssamtal kan anses vara stöd till pedagoger i arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd och ett fokus kan vara att utreda personalens föreställningar om och relation till 

barnet (Bladini, 2004). I föreliggande studie hävdar specialpedagogerna vikten av att tydliggöra 

elevassistentens roll, något som även påtagligt framkommer i elevassistenternas utsagor: ”får 

ingen information”, ”blir inslängd…ta hand om det här!” vilket visar på det otydliga uppdrag 

de har. Att ha ett tydligt uppdrag och veta vad yrkesrollen innebär är viktig och beroende på 

hur elevassistenten uppfattar sitt uppdrag kommer hen att agera därefter och även ha olika 

förväntningar på handledning.  

Enligt Lindqvist m.fl. (2020a) är det främst fyra roller som elevassistenter ofta får: undervisare 

av elever i behov av särskilt stöd, expert på elever i behov av särskilt stöd, stödfunktion till 

lärare samt upprätthållare av en särskild elevs uppmärksamhet. I föreliggande studies resultat 

framkommer samtliga fyra roller när informanterna beskriver elevassistenters uppdrag, där 

undervisare nämns mest frekvent. Flera studier visar dock att åtgärden elevassistent för elever 
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i behov av särskilt stöd snarare stjälper än hjälper elevens lärande (Blatchford m.fl., 2009; 

Emam & Farrell, 2009; Webster & Blatchford, 2013; 2014; Sharma & Salend, 2016). Samtidigt 

visar också forskning att genom specialpedagogers handledning kan elevassistenters kunskaper 

identifieras och relateras till arbetsuppgifterna (Douglas & Uitto, 2021) och specialpedagoger 

kan effektivt instruera elevassistenter om strategier för att förbättra lärande och resultat för 

elever i behov av särskilt stöd (Brock & Carter, 2016). Även Lindqvist m.fl. (2020a) menar att 

elevassistenter möjligen kan ge positiv inverkan på elevers lärande genom att använda inter-

aktionsstrategier.  

8.1.4 Elevsyn 
Resultatet visar skillnader i specialpedagogernas och elevassistenternas beskrivningar av elever 

i behov av särskilt stöd. Elevassistenterna använder främst begrepp som barn med svårigheter, 

elever som har problematik, elever med utåtagerande beteende, vilket placerar problematiken 

hos individen/eleven, ett så kallat kategoriskt synsätt, enligt Lutz (2021). Det förekommer i 

resultatet att även specialpedagoger omnämner elevgruppen i kategoriska termer som ”jobbiga 

elever” eller ”med jättestora problem” men över lag används elever i behov av stöd, elever i 

svårigheter vilket enligt Lutz är ett sätt att beskriva att problemet inte ligger hos eleven utan i 

mötet mellan eleven och miljön, ett relationellt perspektiv. Specialpedagoger är ”skolade” i att 

använda begrepp som speglar ett relationellt synsätt. Det är inte elevassistenter. Vilka begrepp 

personal använder och hur de pratar om elever behöver inte nödvändigtvis innebära att de agerar 

på samma sätt i praktiken. Hur personal ser på skolsvårigheter och därmed agerar är viktigt för 

elevers lärande. Om problemet läggs hos eleven kan en konsekvens bli att personal på olika sätt 

försöker ändra eleven, vilket Bladini (2004) hävdar att pedagoger lägger en hel del tid på. Ur 

ett systemteoretiskt perspektiv är det framför allt samspelet som kan förändras (Bladini, 2004). 

Med ett synsätt att eleven gör så gott den kan och det är skolans och personalens ansvar att 

tillrättalägga miljön och undanröja hinder för lärande, ges helt andra möjligheter för skol-

personal att påverka. Ur ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande blir elevsynen viktig då 

det kommer till handledning eftersom specialpedagogen behöver förstå hur elevassistenterna 

ser på sin arbetssituation och eleverna de arbetar med för att kunna påverka elevsyn och 

bemötande.  

Genom pedagogernas berättelser om barnet sätter de ord på sina erfarenheter och föreställningar 

(Mollberger Hedqvist, 2006). Detta ger specialpedagogerna möjlighet att få syn på vilket 

perspektiv på elever i behov av särskilt stöd som elevassistenterna har och därigenom kunna 

ändra detta synsätt, vilket är en av specialpedagogens roll (Bladini, 2004). Lutz (2021) skriver 

att det kategoriska perspektivet tenderar att dominera på grund av att det är enklare att förklara 

skolsvårigheter med brister hos enskild individ snarare än det komplexa med många olika 

faktorer i miljön som kan påverka och bidra till skolsvårigheter. Elevassistenterna i Emam och 

Farrells (2009) studie menar att de i sitt uppdrag skyddar ”sina” elever från lärare som har svårt 

att hantera dem. Även Malmgren Hansen (2002) påpekar att elevassistenter ibland får ta rollen 

som ”barnets försvarsadvokat”. I föreliggande studie framkommer att skolpersonal har olika 

syn på elever i behov av särskilt stöd och i beskrivningar bekräftas bilden av att dessa elever 

blir exkluderade. Flera informanter berättar att eleverna ofta är utanför klassrummet och en av 

specialpedagogerna beskriver en klassrumssituation där läraren uppmanar elevassistenten att 

avlägsna eleven som stör undervisningen. Genom specialpedagogisk handledning kan det 

kategoriska perspektivet problematiseras och utmanas. 

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv behöver läraren/specialpedagogen få syn på de kritiska 

aspekterna i elevassistenternas lärande gällande ett lärandeobjekt, i detta fall synsätt på elev 
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som påverkar bemötande och handlande gentemot densamma. Genom att personal/elev-

assistenter delger erfarenheter och föreställningar om eleven, som Mollberger Hedqvist (2006) 

beskriver, kan specialpedagogen få syn på de kritiska aspekterna i elevassistenternas föreställ-

ningar om elever de arbetar med, och förse dem med en variation som kan leda till förändrat 

perspektiv och lärande. Mollberger Hedqvist menar att samtalet i grupphandledning kan ge 

förståelse av yrket och skapa möjligheter att utveckla en repertoar av strateger för att hantera 

olika situationer. Enligt Bladini (2004) är elevsynen en stor del i hur personal väljer att bemöta 

elever och eventuellt undanröja hinder för lärande till skillnad från att försöka ändra på 

eleverna. Samma princip torde gälla angående handledning för elevassistenter. Hur special-

pedagogen eller handledaren ser på deltagarna, i detta fall elevassistenter, och väljer att bemöta 

dem i en handledningssituation skapar grunden för huruvida handledningen blir lyckosam eller 

ej. Persson (2013a) skriver om negativa erfarenheter då handledaren uppvisade en kategorisk 

syn på deltagarna i handledningen och fokuserade på deras brister. I föreliggande studie nämner 

flera av informanterna bemötande och elevsyn hos olika yrkeskategorier i skolans värld och att 

de skiljer sig åt. Handledning för elevassistenter av specialpedagoger, som har kunskaper om 

tillgängliga lärmiljöer och möjligheter och hinder i miljön som kan påverka lärandet, blir cen-

tralt för att stötta elever i behov av särskilt stöd.  

8.1.5 Andra professioner 
Informanterna i studien nämner olika yrkeskategorier som kan hålla i handledning, där 

psykolog är den profession efter specialpedagog som nämns mest frekvent. Detta stämmer över-

ens med den senaste internationella forskningen inom fältet som tar upp att skolpsykologens 

roll utvidgats till att omfatta handledning för att tillhandahålla utbildning och stöd till 

elevassistenter (Douglas & Uitto, 2021). Samarbete mellan skolpsykolog, specialpedagog, spe-

ciallärare och klasslärare kan ge elevassistenter bättre förutsättningar att stödja elever med ut-

manande beteenden i lärmiljöer, under handledning av professionella (Douglas & Uitto, 2021). 

Likt Douglas och Uitto (2021) påpekar flera av de intervjuade informanterna i föreliggande 

studie vikten av att andra professionella är med och handleder. Enligt examensordningen (SFS 

2017:1111) står det också om vikten av samverkan mellan professioner. Att psykologen anses 

lämplig beskriver informanterna är för dennes kunskaper inom bemötande och elevers beteen-

den. Skolverket (2011) tar upp att bland elever i behov av särskilt stöd är beteendesvårigheter 

en av de två största anledningarna till att elever hamnar i kategorin ”i behov av särskilt stöd”. 

Lutz (2021) skriver att det blir problematiskt om bedömningar för att kategorisera barn görs av 

personer utanför det pedagogiska sammanhanget då det situationsbundna perspektivet får en 

underordnad betydelse och fokus blir på elevers beteenden. När det kommer till olika special-

pedagogiska perspektiv har psykologer och specialpedagoger olika synsätt (Lutz, 2021). En av 

specialpedagogens uppgifter är att öka medvetenheten hos övrig skolpersonal för lärmiljöns 

påverkan och se på skolproblematik ur ett relationellt perspektiv där fokus inte ligger på enskild 

individs brister. Men om stor del av den handledning som bedrivs för elevassistenter efterfrågas 

och sker av psykologer med ett kategoriskt perspektiv, som Lutz hävdar, motverkar det då 

specialpedagogens intentioner? Finns det en risk att skolpersonal hamnar utanför sitt fält som 

är utbildning då individuell handledning av psykolog kring specifika elever efterfrågas? 

Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) skriver att när det kommer till handledning inom 

utbildning är grupphandledning att föredra men inom psykosocialt behandlingsarbete råder det 

delade uppfattningar om det ska ske individuellt eller i grupp. En specialpedagog i föreliggande 

studie påpekar vikten av att vara försiktig med att tro att man bemästrar allt och föredrar 

tvärprofessionellt samarbete. Flera elevassistenter uttrycker att handledningen inte tillgodoser 

deras behov då den inte fokuserar på ”deras” elev och att handledning bör baseras på deltagar-
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nas egna behov och önskemål är något som informanterna tar upp, likt forskning av Lendahls 

Rosendahl och Rönnerman (2005). Det beskrivs också att man söker stöd hos andra elevas-

sistenter under raster och när tid finns vilket kan leda till ”korridorssnack och akuta nödlös-

ningar” som en specialpedagog uttrycker det. Mollberger Hedqvist (2006) varnar för att om 

pedagoger bekräftar varandras föreställningar om barnet och praktiken riskerar de givna tolk-

ningarna bli sanningar om de lämnas oemotsagda och utmanade. I de fall där elevassistenter 

inte fått handledning eller annat stöd i sin yrkesroll och tvingas söka sig till exempelvis andra 

elevassistenter för råd eller bekräftelse, vilket föreliggande studies informanter vittnar om, kan 

det som Mollberger Hedqvist (2006) varnar för bli ett faktum. En av elevassistenterna i förelig-

gande studie anser att en annan elevassistent kan vara lämplig att hålla i handledning, eftersom 

den känner eleven det handlar om. Relationen med eleven betonas och blir i detta fall viktigare 

än kunskaper om pedagogik. Resultatet visar att för elevassistenterna är det viktigt att hand-

ledaren är någon de upplever som kompetent. Men definitionen av vad kompetent är varierar 

och de tycker olika om detta. En person kan vara lämplig som handledare och kompetent då 

den har spenderat mycket tid med aktuell elev eller kompetent i fråga om kunskaper kring NPF 

eller specialpedagogik. Personal från grundsärskolan nämns eftersom de enligt informanten 

upplevdes ha mer kunskap om elevgruppen än specialpedagogerna på grundskolan. Von Ahle-

feld Nisser (2014) påpekar vikten av att specialpedagogen har mandat i handledningssamtalen 

och i Perssons studie (2013a) framkom att relationen mellan handledaren och den handledde 

var det mest väsentliga i handledningsprocessen. En profession som ingen av informanterna i 

föreliggande studie menade skulle hålla i handledning för elevassistenter var klassläraren, per-

sonen som faktiskt ansvarar för elevens undervisning. Detta trots att tidigare forskning visar att 

klassläraren ofta förväntas handleda elevassistenter (Irvin m.fl., 2018).     

8.1.6 Förutsättningar för lärande 
Handledning för elevassistenter beskrivs enhälligt av studiens åtta informanter som nödvändigt 

och en av anledningarna till detta är just att de ofta lämnas ensamma med elever och tvingas 

fatta pedagogiska beslut de inte har kunskaper om. Enligt ett sociokulturellt perspektiv sker 

utveckling och lärande i samspel med andra (Säljö, 2014). Att elever i behov av särskilt stöd då 

ofta befinner sig utanför den sociala kontexten i klassrummet samt att elevassistenter i dessa 

fall tvingas agera primära undervisare (Lindqvist m.fl., 2020a) är bekymmersamt. Elever i 

behov av särskilt stöd blir ofta exkluderade och tillbringar stor del av sin undervisningstid 

utanför klassrummet trots att det i skollag står att de i första hand ska få stöd i ordinarie klass 

(Ahlberg, 2007). Att samspel gynnar lärande är de flesta överens om och våra styrdokument 

vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Holmqvists forskning (2004) däremot visar att 

för elever med autism är enskild undervisning mer gynnsamt än i grupp. Att det är elevass-

istenter som står för den enskilda undervisningen är dock inte fördelaktigt för eleverna (Webster 

& Blatchford 2013; 2014). Likt tidigare forskning (Blatchford m.fl., 2009; Emam & Farrell, 

2009; Webster & Blatchford, 2013) visat framkommer även i föreliggande studie att när en elev 

får en elevassistent är det som att klassläraren glömmer bort eleven. Elever i behov av särskilt 

stöd som får stöttning av elevassistenter får mindre tid med läraren. Då forskning (Webster & 

Blatchford, 2014) visar att interaktion mellan elevassistenter och elever ger sämre resultat bör 

ambitionen vara att läraren står för undervisningen, speciellt när det kommer till elever i behov 

av särskilt stöd. Så ser det inte ut i dagens skola. I föreliggande studie är fokus dock inte på att 

förstå eller förändra detta faktum utan på handledning för elevassistenter som en väg till ett 

bättre lärande för elever.  

Elevassistenters delaktighet i handledningens pågående processer blir viktig ur ett kommunika-

tivt relationsinriktat perspektiv – KoRP (Ahlberg, 2009). Genom att analysera och belysa sam-
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spelets betydelse för elevers lärande kan man hitta förklaringar på skolsvårigheter kopplade till 

samspelet mellan individ och omgivande miljö, vilket bidrar till att svårigheterna inte uppfattas 

som elevens brister som ska åtgärdas. Ur både ett sociokulturellt och variationsteoretiskt pers-

pektiv på lärande är det viktigt att specialpedagogen/handledaren identifierar elevassistenternas 

/de handleddas proximala utvecklingszon (Jakobsson, 2012; Lutz, 2021) för att kunna erbjuda 

adekvata stödstrukturer som leder till optimalt lärande (Säljö, 2014). Genom att urskilja de 

kritiska aspekterna för just den specifika grupp hen har framför sig kan handledaren erbjuda 

variation kring lärandeobjektet (Lo, 2014). Om elevassistenterna utvecklar sin förståelse för 

exempelvis hur elevsynen kan påverka huruvida lärmiljön tillgängliggörs eller inte, och att de 

kan påverka detta i sitt dagliga arbete, kan det leda till en mer meningsfull och motiverande 

skolsituation för både elever och elevassistenter.     

Flera av elevassistenterna i föreliggande studie menar att de får stöd av andra elevassistenter på 

olika sätt, exempelvis på rasten i fikarummet, och en säger att den vill ha handledning av en 

elevassistent. Det är rimligt att anta att man i första hand vänder sig till kollegor närmast, om 

det inte finns organiserad handledning eller kollegialt lärande att delta i. Det finns dock en risk 

att föreställningar blir sanningar om de endast bekräftas och inte utmanas (Mollberger Hedqvist 

2006). En specialpedagog kan i handledning utmana olika föreställningar så att det inte blir 

kollektiva sanningar mellan elevassistenter. Den brist som elevassistenterna i föreliggande 

studie upplever i att få instruktioner och vägledning av klassläraren påverkar elevassistenternas 

förutsättningar att möta eleverna på rätt sätt och bidrar i sin tur till försämrade lärande-

möjligheter för eleverna. Tidigare forskning (Lindqvist m.fl., 2020a; Sharma & Salend, 2016) 

visar att elevassistenter sällan får möjlighet att delta i kollegialt lärande eller andra kompetens-

utvecklingsinsatser, likt föreliggande studies informanter. Den elevassistent som arbetat längst, 

hela 13 år i yrkesrollen, har under alla år vare sig fått kompetensutbildning eller delta i kollegialt 

lärande trots att hens behov av handledning ökat med åren eftersom elevgruppen upplevs 

svårare och svårare. Först nu får elevassistenten handledning. Två av elevassistenterna menar 

att det är skolan och ledningens uppgift att se till att förutsättningar för handledning och tid med 

klasslärare finns. En specialpedagog beskriver goda förutsättningar på sin skola där klasslärare 

varje vecka har schemalagd tid med elevassistenter och specialpedagogen finns som stöd. 

Denna specialpedagog har också yrkesrollen biträdande rektor vilket ger helt andra möjligheter 

att styra över organisatoriska förutsättningar. Säljö (2014) menar att sociala strukturer i skolan 

där kommunikation och samarbete står i fokus spelar en avgörande roll för elevernas utveckling. 

Detta gäller även för elevassistenterna. Genom att skapa förutsättningar för kommunikation och 

samarbete, i exempelvis handledningssituationer, gynnas elevassistenternas lärande och där-

med förutsättningar att möta elever i behov av särskilt stöd.  

Ur ett variationsteoretiskt perspektiv behöver läraren, eller i detta fall specialpedagogen, som 

handledare, ta reda på elevassistenternas förförståelse, göra en analys av de så kallade kritiska 

aspekterna för att därefter kunna möta dem adekvat i handledningen. Wernberg (2005) be-

skriver detta som att välja ut just det som är kritiskt för eleven för att förstå, av alla kunskaper 

som läraren har inom området. Specialpedagogen har exempelvis mycket kunskap inom 

området scaffolding, eller stödstrukturer, för elever i behov av särskilt stöd. För att kunna 

handleda elevassistenter i att använda scaffolding och stötta elever behöver specialpedagogen 

först ta reda på elevassistenternas förkunskaper inom området. Men inte enbart det. Före-

liggande studie visar att i specialpedagogisk handledning för elevassistenter kan man tala om 

ett ”metalärande” på olika nivåer. En lärare som undervisar elever behöver ta reda på elevernas 

förförståelse och sedan utforma undervisningen medan specialpedagogen både behöver analy-

sera elevassistenternas förförståelse och ha kunskap om eleverna de arbetar med för att 
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handledningen ska ge bästa effekt. Detta beskrivs av specialpedagogerna i föreliggande studie 

som ”det beror på”, alltså hur handledningen ska utformas är helt beroende av vilken grupp av 

elevassistenter som ska handledas och vad syftet med handledningen är. Gällande handledning 

i grupp är det gynnsamt att vara i en social kontext med andra och studiens informanter efter-

frågar detta. De beskriver erfarenheter av handledning i grupp som positiv. Elevassistenterna 

kan i grupphandledning uppnå ett fördjupat lärande med hjälp av mer erfarna och kunniga 

kollegor, vilket refererar till Vygotskijs uttryck den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014). 

Begreppet scaffolding kan i detta fall beskrivas som det stöd som ges i samspel mellan elevassi-

stenter och specialpedagog. I handledningssituationen kan det innebära att specialpedagogen 

har en genomtänkt agenda, likt en specialpedagog beskriver ”jag vet ju vart jag vill”. Samtidigt 

betonas att det ska finnas en lyhördhet för elevassistenternas behov och om deras önskemål tas 

tillvara blir förändringen som handledningen syftar till mer varaktig.  

 

8.2 Uppfattningar om handledning med KSKOV del 3 – Interaktioner 

Avsnittet struktureras upp under följande rubriker: Evidensbaserad handledning, Variations-

teoretiskt perspektiv på handledning och Förebyggande handledning. 

8.2.1 Evidensbaserad handledning 
Lindqvists m.fl. (2020a) forskningsöversikt visar att elevassistenters interaktion med lärare och 

elever bör diskuteras i anslutning till olika arbetsuppgifter och att en manual kan vara användbar 

dels i formulerandet av arbetsuppgifter för elevassistenter, dels för att stötta elevers lärande. I 

föreliggande studie presenterades del 3 Interaktioner i KSKOV (Waldmann m.fl., 2016) som 

en möjlig grund i handledning och samtliga informanter uppskattade att få ta del av observa-

tionsverktyget. De var positiva till att använda det i sin praktik och beskrev många olika 

användningsområden, vilket tidigare forskning (Dockrell m.fl., 2012) kommit fram till är en 

fördel med verktyget, och att det kan anpassas för skolors olika behov. Ny forskning finns som 

ger rekommendationer gällande handledning och utbildning av elevassistenter (Brock & 

Anderson, 2021). Bland dessa rekommendationer betonas att elevassistenters roller ska vara 

väldefinierade, inriktade på evidensbaserad praxis, innehålla modellering och checklista för 

genomförande samt återkoppling över tid (Brock & Anderson, 2021). Likt flera av informan-

terna i föreliggande studie påpekade ger KSKOV en forskningsbaserad grund att stå på och en 

konkret praktisk checklista för genomförande. En åsikt var att det behöver användas över tid 

likt Brock och Anderson skriver. Verktyget ger även möjlighet för modellering med flertalet 

exempel.  

Handledning är en pedagogisk metod som är både teoretisk och erfarenhetsbaserad (Näslund, 

2004). Några specialpedagoger nämnde en teoretisk bas i handledning, som föreläsningar och 

böcker. I studiens resultat framkommer att informanterna lägger stor vikt vid erfarenheter i 

handledningen och menar att den ska utgå från individernas behov och erfarenheter. För-

ändringen handledningen ämnar skapa blir mer varaktig då menar en intervjuad specialpeda-

gog. Nyligen utförd forskning rekommenderar att handledning för elevassistenter innehåller 

evidens (Brock & Anderson, 2021). I utbildningssammanhang är det troligt att det relativt ofta 

sker ett begreppsmässigt motstånd – resistans hos individer som förväntas göra på ett visst sätt, 

om relevansen inte har förtydligats eller introducerats på ett ofullständigt sätt, skriver Jakobsson 

(2012). Ambitionen med att förankra en evidensbaserad praxis med strategier för att utveckla 

elevers kommunikation, vilket ökar möjligheterna till ett bättre lärande samt minskar risk för 

utåtagerande beteende, i handledning för elevassistenter kan möta motstånd likt Jakobsson 
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beskriver. Informanterna antyder detta genom att uttrycka att observationsverktyget kanske inte 

passar för alla och att det kan upplevas som att man blir för styrd och låst vid exempel och tror 

att det är det rätta sättet samt att det tar tid att använda eftersom man behöver fördjupa för-

ståelsen. Vid akuta handledningsinsatser anses verktyget inte lämpligt men däremot för att 

arbeta förebyggande och främjande. Samtliga av studiens informanter betonar det positiva med 

evidensbaserad handledning genom formuleringar som att det ger mer trovärdighet, det är inte 

bara något som tagits från nätet och att det ger mer tyngd i hur man arbetar. Det framkom även 

att om man vet att det är strategier som fungerar ger man inte upp även om det tar tid. Nordberg 

(2019) pekar på att observationsverktyget kan bidra till en bekräftelse av att göra rätt. En av 

informanterna i föreliggande studie uttrycker just detta, en känsla av att bli bekräftad när man 

känner igen strategierna och vet att de är forskningsbaserade. Enligt Nordberg (2019) bidrar 

personal som arbetar språkstödjande även till att arbeta mer inkluderande. Att verktyget är 

evidensbaserat kan tillföra ett tydligt varför, en viktig didaktisk aspekt, och därmed motverka 

det som Jakobsson (2012) beskriver som begreppsmässigt motstånd. Flera författare påpekar 

vikten av det didaktiska perspektivet när det kommer till specialpedagogik (Ahlberg, 2007; 

Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Handledarens kompetens ska användas för att 

synliggöra praktiken och stimulera en pedagogisk process (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 

2005). Med hjälp av observationsverktyget KSKOV kan detta bli möjligt genom att handlingar 

i praktiken diskuteras och reflekteras kring samt att elevassistenterna får konkreta strategier att 

pröva. Flera av informanterna anger detta som en fördel med verktyget. Det påpekas dock av 

en elevassistent att det är svårt att veta om verktyget är lämpligt i handledning innan det prövats. 

Kommunikation är grunden för samspel och lärande (Dysthe, 2003; Säljö, 2014; Waldmann & 

Sullivan, 2017). Genom att med verktyget visa på evidensbaserade strategier som fungerar för 

att utveckla elevers språk kan man både nå elevgruppen i ”beteendesvårigheter” samt den stora 

gruppen i ”läs- och skrivsvårigheter”. Skolpersonal ska ägna sig åt pedagogiskt arbete. Ibland 

är det svårt att dra gränsen för när det övergår till psykosocialt arbete. I föreliggande studie 

visar det sig att flera elevassistenter under sin arbetsdag hanterar utåtagerande elever och efter-

frågar handledning av psykolog då de anser att psykologen har mest kunskap om hur dessa 

elever ska hanteras. Med observationsverktyget tydliggörs pedagogiken, de didaktiska aspek-

terna som är viktiga. Med handledarens teoretiska kunskap medvetandegörs parterna om de 

didaktiska frågorna (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Forskning visar att klasslärare 

ofta förväntas handleda elevassistenter som arbetar med elever i behov av särskilt stöd, fastän 

klasslärarna inte känner sig förberedda på detta (Irvin m.fl., 2018). I föreliggande studie fram-

kom ett behov av att få mer tid med klasslärare samt att klasslärare och arbetslag kan använda 

verktyget för att utveckla sina arbetssätt och därigenom stödja elevers språkutveckling och 

lärande. Genom att förse skolor med verktyget kan både specialpedagoger och lärare få bättre 

möjligheter att handleda elevassistenter och arbetslag kring elever i behov av särskilt stöd.  

Några av informanterna säger att handledning ska bidra till en ökad medvetenhet, likt Nordberg 

(2020) och Law m.fl., (2019) tar upp gällande observationsverktygets effekt. I föreliggande 

studies resultat framkommer också skillnader i uppfattningar om verktygets användning, där en 

informant menar att det är bra att använda i början med oerfarna elevassistenter medan upp-

fattningar om att elevassistenterna behöver vara mer erfarna och ha hunnit kommit en bit i 

processen att reflektera över sin yrkesroll också nämns. Detta visar på att informanterna ser 

olika möjligheter med verktyget. Att det kan vara ett stöd för oerfarna specialpedagoger som 

ska hålla i handledning uttrycks av en specialpedagog och en annan hävdar att specialpedagog-

utbildningen inte ger tillräcklig förberedelse för handledaruppdraget. Tidigare forskning 

(Bladini, 2004 och Douglas m.fl., 2016) visar också att specialpedagoger ofta känner sig osäkra 
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och oförberedda för uppdraget och att då ha ett evidensbaserat stöd, som kan användas på olika 

sätt utifrån behov, torde vara eftertraktat. Flera nämner observationer i samband med att använ-

da verktyget i handledning och det är ett av användningsområdena med observationsverktyget, 

som hörs på namnet. I beskrivningar av hur informanterna arbetar och hur de skulle vilja arbeta 

med verktyget framkommer att en av specialpedagogerna ofta rör sig i olika lärmiljöer i skolan 

för att observera elever och personal och hur de interagerar. I efterföljande handledningssamtal 

tar hen upp olika observerade situationer som diskuteras. Specialpedagogen menar att detta 

arbetssätt är mycket gynnsamt, likt tidigare forskning kommit fram till. Douglas och Uitto 

(2021) skriver exempelvis att elevassistenters kunskaper och förmågor kan identifieras och re-

lateras till deras arbetsuppgifter genom observationer och diskussioner i handledning av spe-

cialpedagog. 

8.2.2 Variationsteoretiskt perspektiv på handledning 
Ur ett variationsteoretiskt perspektiv är lärande en funktion av urskiljning och förutsätter en 

upplevd variation (Lo, 2014) som gör att den lärande får förmågan att erfara någonting på ett 

annat sätt än tidigare (Marton & Booth, 2000). Forskning visar att användning av variationsteori 

i planering av en lärandesituation bidrar positivt till elevers lärande (Wennberg, 2005). Samma 

princip borde gälla i handledningssituationer. Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) 

menar att paralleller kan dras mellan undervisning och handledning. Genom observations-

verktyget kan elevassistenter ta del av en variation av interaktionsstrategier som möjligtvis kan 

få dem att fokusera på annat än det förgivettagna som sker på grund av avsaknad av variation. 

En elevassistent uttrycker frustrerat ”Hur ska jag göra?” Hen har fastnat när det kommer till 

interaktionen med eleven. Med variationsteoretiska begrepp har elevassistenten skapat en 

relevansstruktur, vad situationen kräver av personens erfarenhet, som inte utmanats vilket lett 

till en naturlig attityd, föreställning om världen så som vi ser den (Lo, 2014; Thorsten, 2018), 

som inte är funktionell i situationen och gör att samspelet med eleven inte fungerar optimalt. 

Genom att specialpedagogen i handledningen erbjuder en variation och utmanar fasta uppfatt-

ningar och föreställningar hos elevassistenten kan specialpedagogen i handledningen över-

brygga den naturliga attityden och göra elevassistenten medveten om andra eller fler aspekter 

av ett fenomen, i detta fall interaktionen med eleven, än tidigare, det vill säga en förändrad och 

utvecklad syn på fenomenet. Då har ett lärande skett, enligt variationsteorin (Lo, 2014).  

Holmqvist (2004) nämner tre betydelsefulla faktorer för att en lärandeprocess ska ske: urskilj-

ning, simultanitet och variation. Om vi tar exemplet med elevassistenten som uttrycker frustra-

tion över att bli slagen av eleven hen arbetar med och inte får hjälp med detta. I en handlednings-

situation där vi antar ett variationsteoretiskt perspektiv blir det viktigt för handledaren/special-

pedagogen att först lyssna till elevassistentens berättelse dels för att få syn på hur hen uppfattar 

lärandeobjektet och då kunna avgöra kritiska aspekter (Lo, 2014), dels för att vara lyssnare och 

bekräftare (Lendahls Rosendahl & Rönnerman, 2005). Första steget är urskiljning. Det betyder 

att specialpedagogen skapar möjligheter för elevassistenten att se med nya ögon och samtidigt 

koppla till tidigare erfarenheter och kunskaper för att bilda en helhet så att elevassistenten kan 

urskilja något som tidigare varit bakgrund (Holmqvist, 2004). Exempelvis kan detta ske genom 

att samspelet analyseras med hjälp av verktyget där elevassistenten kan få syn på andra strate-

gier än vad som tidigare använts i interaktion med eleven. Efter det ligger fokus på simultanitet 

som handlar om att kunna växla mellan delar och helhet och se samband mellan dessa för att 

bygga en omvärldsförståelse. Man kan också förenklat beskriva det som att utveckla en med-

vetenhet om olika faktorer som påverkar helheten, i detta fall olika interaktionsmönster som 

påverkar utfallet ett utåtagerande beteende. Genom ett analytiskt förhållningssätt där man 
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betraktar situationer kan en medvetenhet utvecklas om hur det egna agerandet kan påverka – en 

så kallad färdighetsutveckling (Näslund, 2004). Den tredje och sista betydelsefulla faktorn som 

Holmqvist beskriver är just variation. Nu är det dags att erbjuda motsatser och avvikelser som 

innebär att elevassistenten kan upptäcka något på grund av att det avviker från det förväntade 

mönstret i situationen. Man kan också benämna detta att utmana elevassistentens naturliga 

attityd. Eftersom elevassistenten genom sina tidigare erfarenheter skapat sig en relevansstruktur 

där hen fokuserat på specifika aspekter som enligt hens erfarenheter är relevanta i situationen, 

blir det viktigt att bryta detta för att möjliggöra ett perspektivbyte (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2005). Kanske kan specialpedagogen tillsammans med elevassistenten i handled-

ningssituationen med hjälp av verktyget analysera vilka interaktionsmönster som leder till olika 

pedagogiska konsekvenser, både positiva som negativa och huruvida andra interaktionsstrate-

gier kan påverka. Zaheer m.fl. (2019) påpekar att lärare måste använda forsknings- eller evi-

densbaserad klassrumspraxis och strategier samt anpassa stödet till elevernas behov för att till-

godose behoven hos elever med utmanande beteende. 

Flera av informanterna nämner att 20 strategier är för mycket att prata om på en gång och att 

del 3 – Interaktioner i verktyget kan delas upp i olika områden som: bemötande/förhållningssätt, 

uppmärksamhet/motivation, tydliggörande pedagogik, lärande, språk/kommunikation. Ur ett 

variationsteoretiskt perspektiv, om specialpedagoger i en handledningssituation ska bidra till 

elevassistenters förståelse av bemötande eller stödstrukturer i kommunikation, måste special-

pedagogen först identifiera de kritiska aspekterna, och skaffa sig kunskap om vilken förför-

ståelse av bemötande eller stödstrukturer i kommunikation som elevassistenterna besitter. En-

ligt Wernberg (2005) kan man anta att läraren, eller i detta fall specialpedagogen, har så mycket 

kunskap inom området som ska läras ut, i detta fall scaffolding eller språkstödjande strategier. 

Är det rimligt att anta att specialpedagogen har denna omfattande kunskap? I rekryteringen av 

informanter till föreliggande studie framkom att flertalet inte hade utbildat sig till 

specialpedagog trots sin yrkesroll som detta. Samtliga specialpedagoger i föreliggande studie 

har utbildat sig till specialpedagog men en av de medverkande specialpedagogerna hävdade 

bestämt att utbildningen inte gav tillräckliga kunskaper för handledningsuppdraget. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning (Bladini, 2004; Douglas m.fl., 2016). Att använda sig 

av ett evidensbaserat verktyg/material som främjar elevers språkutveckling i handledning med 

elevassistenter är utifrån detta mycket aktuellt. Dessutom bekräftar både elevassistenter och 

specialpedagoger i studien flertalet fördelar med materialet och samtliga vill använda det. 

Genom att i handledningssituationen använda verktyget kan interaktionen mellan elevassistent 

och elev analyseras och därmed kritiska aspekter urskiljas, samt variation erbjudas genom de 

20 strategierna. Wernberg (2005) skriver att utan en analys av elevens lärande blir urvalet 

tämligen chansartat. Specialpedagogen behöver alltså ur ett variationsteoretiskt perspektiv 

analysera elevassisternas förförståelse och lärande för att kunna välja ut ”rätt” variation av 

strategier att lära ut. Flera elevassistenter i föreliggande studie påpekade att många strategier 

kändes igen men att några var obekanta. De obekanta skulle då vara de kritiska aspekterna som 

leder till lärande. Även likheter till det sociokulturella perspektivet på lärande framkommer 

tydligt. Att analysera den lärandes förförståelse av det som ska läras är ur det sociokulturella 

perspektivet att finna den lärandes proximala utvecklingszon – ZPD (Jakobsson, 2012). Obser-

vationsverktyget ger möjligheter att finna både de handleddas och elevernas ZPD. Observa-

tioner är något som flera informanter tar upp i användning av verktyget. Det kan ske genom att 

filma situationer eftersom fler än en kan ta del av detta i efterhand. Enligt Nordberg (2019) och 

Hedvall och Holmblad (2021) ökar möjligheten då att få syn på var elever och personal befinner 

sig och ger därmed bättre förutsättningar för handledaren att ge rätt stöd. Författarna skriver att 
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det filmade materialet – observationen och verktyget kan användas för att analysera kommuni-

kation mellan personal och elev och sätta ord på det man ser vilket i deras studier resulterade i 

en ökad medvetenhet om interaktion och stöttning.  

8.2.3 Förebyggande handledning 
I specialpedagogernas beskrivningar uttrycks syftet med handledning som framåtsyftande och 

med fokus på elevers lärande. Flera av elevassistenterna har dock ett mer åtgärdande fokus när 

de talar om behovet av handledning kring sin arbetssituation. Att lösa problem som uppstår i 

det vardagliga med syfte att klara av arbetsuppgifterna är mer uttalat än att se handledningen 

som ett sätt att utveckla elevers lärande. Flera elevassistenter talar om sina arbetsuppgifter och 

vad de har behov av gällande handledning i termer av att hantera och klara av elever, medan 

det i specialpedagogernas resonemang framkommer ett fokus på elevernas behov och lärande. 

Exempelvis menar en specialpedagog att interaktion är något som sker hela tiden under 

skoldagen och därför är det viktigt att prata om språkstödjande strategier för lärande. Detta är 

även något som tidigare forskning kommit fram till. Kommunikation är en väsentlig process 

integrerad i dagens alla aktiviteter skriver Light och McNaughton (2012) och Rakap (2019) 

påpekar att för elever i behov av särskilt stöd finns det goda möjligheter till lärande i till exempel 

övergångar mellan aktiviteter om personalen har kunskap om hur de ska göra. Att i handledning 

använda KSKOV del 3 (Waldmann m.fl., 2016) kan vara ett sätt att öka personalens kunskap 

och arbeta förebyggande och främjande, vilket en informant uttalar sig specifikt om och flera 

nämner i andra ordalag. Ett sätt som beskrivs är att bli medveten om sådant som man kan se att 

andra duktiga lärare gör men som man själv inte kan sätta ord på. Elevassistenterna är i behov 

av konkreta tips uttrycker både de intervjuade specialpedagogerna och elevassistenterna, och 

observationsverktyget förser dem med detta. Informanterna beskriver vikten av exempel att 

diskutera under handledning, dels exempel från dokumentet ”Det kommunikationsstödjande 

klassrummet – Handledning” (Bilaga 6) vilka de flesta tycker ger tydliga exempel, dels att delge 

varandra egna exempel från praktiken. Verktyget kan vara ett sätt att få syn på vad man gör och 

sätta ord på det, som Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) påpekar, reflektera kring sin 

egen praxis.  

Elevassistenternas erfarenheter av och uppfattningar om handledning visar på en åtgärdande 

inriktning med syfte att hantera elever, medan specialpedagogernas beskrivningar tyder på ett 

förebyggande och framåtsyftande fokus som inte lika mycket är individcentrerat. Hade elev-

assistenterna haft schemalagd tid med klasslärare och kontinuerlig handledning med special-

pedagog kunde förutsättningarna varit annorlunda. I intervjuerna berättar elevassistenter att de 

i sitt arbete hanterar utåtagerande elever. I beskrivningarna uttrycks en frustration och ibland 

hopplöshet hos elevassistenterna i mötet med dessa elever. Det finns en kommunikativ intention 

i utåtagerande beteende, även om det är ett icke-funktionellt sätt att kommunicera, och det gäller 

att lista ut vad den intentionen hos eleven är, menar Walker m.fl. (2021). De språkstödjande 

strategierna i KSKOV kan verka förebyggande och främjande genom att öka elevassistenternas 

och därmed elevernas kommunikativa kompetens. På sikt kan det leda till att utåtagerande eller 

icke-funktionella strategier för att kommunicera minskar. Enligt Aspelin m.fl. (2020) har rela-

tioner stor vikt för lärande och genom att observera ges möjlighet att beskriva, tolka och analy-

sera samspelet mellan pedagoger och elever med olika behov samt reflektera över interpersonell 

kommunikation i olika utbildningssituationer som representerar beteendevariationer.  

Föreliggande studies resultat visar, likt Skolverket (2014) föreslår, att elevassistenter används 

åtgärdande i skolan för elever i behov av särskilt stöd. I stället för att fungera förebyggande, 

innan problem uppstår, används elevassistenter som plåster när det inte fungerar kring en elev. 
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En av informanterna uttrycker att de slängs in och ska lösa saker. Då det finns få åtgärder att 

tillgå blir det pedagogiska fokuset bortprioriterat till fördel för vilka alternativ som finns till-

gängliga, och det är ofta elevassistenter (Skolverket, 2011). Specialpedagogerna i föreliggande 

studie hävdar att elevassistenter har ett stort behov av handledning på grund av låg utbildning 

och erfarenhet, ”lite handplockat från gatan eller från nån vikariepool” som en specialpedagog 

uttrycker det. De menar också att elevassistenterna får tuffa uppdrag och kanske till och med 

har den svåraste rollen på skolan. Vidare är specialpedagogernas uppfattning att handledningen 

ska bidra till en ökad medvetenhet om rollen samt hur de egna handlingarna kan påverka elevers 

lärande. Handledningen för elevassistenter bör vara förebyggande. Detta blir dock svårt då elev-

assistenter används först när problem uppstått, som en åtgärd. En åtgärd som inte är särskilt 

utvald utifrån elevens behov utan för att elevassistenter helt enkelt finns tillgängliga. De 

används som plåster och har oftast varken kunskap eller mandat att genomföra det före-

byggande arbete som eleven hade varit hjälpt av. Detta avspeglas delvis under elevsyn då elev-

assistenter inte kan påverka miljön i större utsträckning utan endast eleven, vilket leder till ett 

kategoriskt perspektiv. Det blir en krock mellan specialpedagoger och elevassistenter i synen 

på förmedling av kunskap. Elevassistenter uttrycker ett behov av information, grundläggande 

kunskap och konkreta tips medan det hos specialpedagogerna finns en önskan om att elevassi-

stenterna i handledningsprocessen ska finna svar genom reflektion. Men det kräver kunskap 

och erfarenhet. Specialpedagogerna lägger sig troligtvis på en högre nivå än den grundläggande 

nivå som elevassistenter eftersträvar. I informanternas beskrivningar nämns att specialpeda-

gogen inte ska komma med tips, idéer, lösningar och direkta svar. Detta säger både special-

pedagoger och elevassistenter. Tanken är att specialpedagogen i stället, genom att ställa fördju-

pande frågor, ska starta en process hos elevassistenten som på sikt ska bidra till en högre 

medvetenhet. En specialpedagog hävdar att specialpedagogutbildningen lär ut handledning 

medan i praktiken ägnar sig specialpedagoger åt konsultation. Enligt Lendahls Rosendahl och 

Rönnerman (2005) är konsultation av en mer rådgivande karaktär till skillnad från handledning 

där deltagarna själva förväntas komma till insikt om hur ett problem ska lösas. När det kommer 

till handledning för elevassistenter är det inte en rimlig förväntan att de själva ska komma till 

insikt om hur problem ska lösas, med tanke på deras utbildning och erfarenhet. Observations-

verktyget är ett konkret exempel på att tydliga arbetssätt kan ge svar som elevassistenter 

efterfrågar och att det kan leda till ett främjande arbete i stället för rådande ”plåster-pedagogik”. 

Informanterna har olika uppfattningar om huruvida verktyget kan användas utan erfarenhet. En 

elevassistent menar att inga förkunskaper behövs medan en specialpedagog hävdar att verktyget 

kräver erfarenhet och kunskap. Tidigare forskning om verktyget (Dockrell m.fl., 2012; Hedvall 

& Holmblad, 2021) visar dock att det är flexibelt i hur det kan anpassas och att skolor kan 

använda det på olika sätt. Nordbergs (2019) studie visar även att användning av verktyget kan 

bidra till specialpedagogiska tankar om inkluderande arbetssätt och att personalen blir med-

veten om sin nyckelroll i att stödja barns kommunikation.  

I de fyra handledningsideal: lyssnare och bekräftare, analytiker och teoretiker, medforskare 

samt didaktiker som beskrivs av Lendahls Rosendahl och Rönnerman (2005) kan man se att 

observationsverktyget bidrar till flera av beskrivningarna och samtliga fyra ideal. Genom 

verktyget kan specialpedagogen visa på kvaliteter i lärarnas arbete (lyssnare och bekräftare), 

tillhandahålla teoretiska analysredskap (analytiker och teoretiker), tillhandahålla modeller och 

redskap så att de ska kunna förstå vad de gör, tolka och dokumentera sina erfarenheter (med-

forskare), visa på vilka vägar lärarna kan gå och införliva nya idéer i deras verksamhet och 

tänkande (didaktiker). I föreliggande studie nämns fördelar för specialpedagoger nya i sitt 

handledningsuppdrag att använda verktyget. En specialpedagog påpekar att genom arbete med 
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verktyget blir det bra för både elevassistenter och elever. Detta tyder på att verktyget kan bidra 

till lärande och stöd på tre nivåer. Handledaren/specialpedagogen får stöttning i sitt uppdrag 

genom att ta hjälp av en evidensbaserad ”mall” i sin handledning som dessutom hjälper 

handledaren hålla fokus och riktning, något tidigare forskning påpekat vikten av (Lendahls 

Rosendahl & Rönnerman, 2005). Elevassistenterna får konkreta strategier att pröva i praktiken 

och därmed en utökad repertoar av handlingsmöjligheter som troligtvis leder till ett förbättrat 

stöd för eleverna och bättre lärandemöjligheter. Tidigare forskning visar att verktyget möjliggör 

språk- och kommunikationsutveckling hos eleverna (Dockrell m.fl., 2012; Nordberg, 2019), 

vilket i sin tur ökar möjligheterna för att lyckas i skolan. Föreliggande studie visar att även 

skolpersonal i olika yrkesroller skulle kunna stöttas i sitt uppdrag med hjälp av verktyget.  

 

8.3 Metoddiskussion 

En fenomenografisk ansats valdes för att förstå och få möjlighet att förändra undervisnings-

praktiken (Ingerman, 2021). Till skillnad från en fenomenologisk ansats där handledning som 

fenomen undersöks har föreliggande studies fokus legat på informanternas erfarenheter och 

uppfattningar. Detta gör att viktig kunskap kan erhållas om hur handledningssituationer kan 

utformas och hur stöd på bästa sätt kan ges till elevassistenter så att de i sin tur kan optimera 

sina möjligheter att stödja elever i behov av särskilt stöd. Ett syfte med den fenomenografiska 

forskningsansatsen kan vara att utveckla personers förståelse av fenomenet, men även belysa 

hur, och skillnader i hur, de förstår det, vilket ger möjlighet att få syn på variationer mellan 

olika individers uppfattningar, men också skillnader i samma individs förståelse (Ingerman, 

2021). Att informanterna intervjuades vid två tillfällen var bidrog till att utveckla deras för-

ståelse av handledning, framför allt elevassistenternas, vilket märktes i den andra intervjun då 

de kunde uttrycka sig om handledning på ett fördjupat och ibland förändrat sätt. Det blev alltså 

möjligt att få syn på skillnader i samma individs förståelse. Likt Dahlgren och Johansson (2019) 

påpekar ger den fenomenografiska ansatsen insikter i mänskligt lärande. Larsson och Holm-

ström (2007) betonar värdet av fenomenografisk ansats i utbildningsvetenskapliga studier. Ge-

nom att undersöka variation i människors sätt att förstå ett fenomen och i processen av att skapa 

mening utkristalliseras ett antal sätt att förstå fenomenet (Larsson & Holmström, 2007). I före-

liggande studies resultat listas flertalet punkter med informanternas olika beskrivningar av fe-

nomenet handledning och analysen gör att sju beskrivningskategorier formas som besvarar 

forskningsfråga 1 och 2 medan för fråga 3 presenteras fyra sorterande kategorier. De olika 

sätten att förstå har både vad- och hur-aspekter där vad berättar vad som är i fokus medan hur 

beskriver hur mening skapas (Larsson & Holmström, 2007).  

Två teoretiska utgångspunkter valdes för studien. Genom att använda fler än en teori kan resul-

tatet belysas ur fler perspektiv (Bryman, 2018) och på så sätt ge en mer nyanserad analys. Det 

sociokulturella perspektivet är relevant för studien då grundantagandet i perspektivet är att 

kommunikation och samspel krävs för att ett lärande ska ske (Dysthe, 2003; Säljö, 2014). 

Studien ämnar undersöka handledning för elevassistenter som en möjlighet till en bättre skol-

situation för elever i behov av särskilt stöd. Genom observationsverktyget med fokus på inter-

aktioner blir därmed det sociokulturella perspektivet aktuellt. Variationsteorin kompletterar det 

sociokulturella perspektivet genom att fokusera på lärande specifikt genom variation, vilket är 

fenomenografins grund.   

Under uppsökandet av informanter uttryckte flera av de uppringda specialpedagogerna en 

osäkerhet kring att delta då de antingen inte var utbildade specialpedagoger eller var utbildade 
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speciallärare som arbetade som specialpedagoger eller inte ansåg sig ha kunskaper om hand-

ledning. Flera specialpedagoger avböjde att delta i studien av dessa skäl, vilket var intressant 

information som inte hade erhållits om förfrågan gått ut via mejl. Urvalet i studien är således 

specialpedagoger som har utbildningen samt erfarenheter av handledning, vilket är viktigt att 

påpeka, så att man förstår att urvalet inte är representativt för specialpedagoger som arbetar i 

yrkesrollen. Denna inledande information kan tyda på att KSKOV kan vara ett stöd för spe-

cialpedagoger, som inte har utbildning eller erfarenhet av handledning, men förväntas utföra 

detta uppdrag. 

Klingberg och Hallberg (2021) påpekar vikten av variation i urvalet. Föreliggande studies infor-

manter har arbetat i skolan 1,5-ca 30 år, med olika utbildning och deras ålder varierar från 28–

54 år. Majoriteten av informanterna berättar att elevassistenter får handledning på skolan de 

arbetar på, vilket skiljer sig från vad tidigare forskning visat. Det kan bero på att urvalet repre-

senterar informanter som valt att delta för att de får handledning och det är något som ges på 

skolan. Till skillnad från tidigare forskning har samtliga elevassistenter i studien uppgett att de 

har erfarenheter av handledning på olika sätt. Detta kan bero på att urvalet skedde genom att 

fråga om deltagande i en studie som handlar om handledning och troligtvis har flera elevassi-

stenter som inte har erfarenheter av detta fenomen tackat nej på grund av att de saknar erfaren-

heter och/eller inte känner sig säkra på vad handledning innebär. Det är därför viktigt att påpeka 

att studiens resultat gällande erfarenheter av handledning inte är generaliserbart på elevassis-

tenter som grupp. Att elevassistenterna hade erfarenhet av handledning gör resultaten, gällande 

uppfattningar om handledning generellt och uppfattningar om handledning med KSKOV del 3, 

tillförlitliga då elevassistenterna hade mycket att säga om detta och ett stort underlag samlades 

in, vilket ökar tillförlitligheten i en studie (Bryman, 2018). Hade elev-assistenter utan erfaren-

heter av handledning deltagit i studien hade risk funnits att underlaget inte blivit stort och att 

vissa intervjufrågor besvarats med ett ”Jag vet inte”.  

Då två av fyra elevassistenter i studien tillfrågades via ett snöbollsurval genom specialpeda-

gogen kan detta ha påverkat urvalet på så sätt att specialpedagogen valde ut en lämplig elevas-

sistent att fråga. Detta försökte studiens författare undvika genom att påpeka för special-

pedagogerna att alla elevassistenter som arbetar på F-3 skola med elever i behov av särskilt stöd 

var intressanta för studien oavsett erfarenheter av handledning. Möjligtvis hade det ändå varit 

bättre att försöka få kontakt med elevassistenter direkt och inte via en ”mellanhand”, eftersom 

det finns en risk att specialpedagogerna valde den de tror bäst kan svara på frågor om hand-

ledning, vilket kan ha påverkat resultatet. I stället för att gå genom specialpedagoger kanske det 

hade varit bättre att börja med en kontakt till rektorer och få kontaktuppgifter direkt till elev-

assistenter. Eller möjligtvis sökt upp dem på skolor. Det visade sig vara mycket svårt att få 

elevassistenter att delta, eftersom de inte har den tiden att avvara då de är med elever majoriteten 

av sin arbetsdag. Valet av telefonintervju kan å ena sidan ha bidragit till att informanter valde 

att tacka ja, då det inledningsvis blev en direktkontakt, mejl är lättare att ignorera, men å andra 

sidan kan det ha lett till att en del valde att inte delta då mötet inte skedde ansikte till ansikte 

(Bryman, 2018). Att intervjua över telefon blev tidseffektivt och innebar att intervjuer kunde 

genomföras trots pandemi. Totalt genomfördes 20 intervjuer, inklusive pilotintervjuerna, vilket 

i det närmaste hade varit omöjligt att genomföra på plats under tiden för insamling som var 

februari till april 2022. Pilotintervjuer genomfördes, vilket leder till större validitet enligt Bry-

man (2018). Datan som samlades in var en rimlig mängd då dataöverbelastning, vilket är 

oförmåga att hantera en alltför stor mängd data samtidigt, är något som kan hota kvaliteten i 

analysen i kvalitativ forskning (Fejes & Thornberg, 2019). Att intervjua totalt åtta informanter 

blev därmed lagom.  
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Vad gäller frågor om observationsverktyget var det av stor vikt att få informanternas synpunkter 

gällande både för- och nackdelar de kunde se av en eventuell användning av strategierna i hand-

ledning. Detta för att inte enbart samla in data som bekräftar författarens egna tidigare anta-

ganden och riskera fästa mindre vikt vid data som inte stödjer dem, vilket är en fallgrop i kvan-

titativ forskning enligt Fejes och Thornberg (2019). Alla eventuella nackdelar redovisas i 

resultatet. Exempelvis hade en elevassistent en viktig poäng med påpekandet att det inte går att 

sia om nackdelar innan verktyget med strategierna använts i handledning. Kanske var det därför 

få nackdelar nämndes. Informanterna fick dock ta del av verktyget visuellt, inte bara muntligt 

och Johnson (2002) menar att visuella framkallningstekniker bidrar till giltiga data och ökad 

reliabilitet. Avslutningsvis i den andra intervjun ställdes frågan om informanterna skulle vilja 

använda sig av verktyget i sin praktik, vilket kan tyckas som en retorisk och ledande fråga som 

inte lämnade utrymme för ett negativt svar. Samtidigt hade ingående frågor om nackdelar och 

förutsättningar för att potentiellt använda verktyget som grund i handledning för elevassistenter 

ställts.  

 

8.4 Sammanfattning och slutsats 

Resultatet i denna studie och tidigare forskning visar att elevassistenter behöver schemalagd tid 

med både lärare och specialpedagog för att få stöttning i sitt uppdrag, vilket är ledningens ansvar 

och möjlighet att tillhandahålla. Andra professioner som psykolog kan också anses lämpliga att 

hålla i handledning för elevassistenter. När det kommer till handledningens innehåll behöver 

handledaren/specialpedagogen först lyssna in behovet hos elevassistenterna och möta detta så 

att de känner en vinst med handledningen. Hanterbarhet är ett viktigt fokus och handledningen 

ska bidra till en förändring i praktiken. I de fall där handledning sätts in sent och på grund av 

att en skolsituation blivit ohållbar krävs en åtgärdande inriktning. Efter det ska fokus ligga på 

ett förebyggande och långsiktigt handledningsuppdrag så att elevassistenterna utvecklar bemäs-

tringsstrategier och blir mer rustade att möta utmaningar i vardagen. För att kunna påverka sin 

situation och förstå elevers lärande är det viktigt att handledningen fokuserar på synen 

elevassistenterna har på elev och lärmiljö. Det kan göras genom att anta ett variationsteoretiskt 

perspektiv där specialpedagogen analyserar elevassistenternas förkunskaper om ett visst 

lärandeobjekt och de kritiska aspekterna för att sedan presentera en variation som leder till 

förändrat perspektiv. Genom att finna deltagarnas proximala utvecklingszon och erbjuda sca-

ffolding i lärprocessen, kan lärande ske enligt ett sociokulturellt perspektiv. Scaffolding kan 

innebära olika saker och observationsverktygets del 3 med förslag på interaktionsstrategier och 

exempel från praktiken kan vara ett sätt. Flexibilitet uppvisas från specialpedagogens sida 

kopplat till det elevassistenten behöver i handledningen på samma sätt som flexibilitet övas för 

elevassistenten i interaktionen med eleven genom att använda de kommunikationsstödjande 

strategierna. Verktyget ger ökade möjligheter att främja lärande och verka stödjande på tre 

nivåer: för specialpedagoger i handledningsrollen, för elevassistenter i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd och sist men absolut inte minst – för eleverna i sin kommunikations-

utveckling.  

Ibland tenderar vi människor att fastna i visioner om hur det borde vara och teorin skiljer sig 

ofta från praktiken. Om vi klamrar oss fast vid inställningen om hur det bör vara så blir det svårt 

att påverka vår situation. Vi måste utgå ifrån nuläge och hur det ser ut i praktiken, trots lagar 

och styrdokuments formuleringar och hur gärna vi än vill att det ska vara på det sättet. På samma 

sätt som vi lärare, när vi ska få eleverna att uppnå ett mål, måste börja där de befinner sig, 
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behöver vi i skolan utgå från hur det ser ut nu, hur det faktiskt är. Det är ett faktum att vi i 

dagens skola har många elever i en svår skolsituation samt att dessa ibland är utelämnade till 

personal som ofta har bristfällig kompetens. Vad kan då göras åt saken? Det är inte rimligt att 

tro att yrkesgruppen elevassistent kan bytas ut mot behöriga lärare eller att elevassistenter inom 

en snar framtid kommer att försvinna. Statistik visar att fler och fler elevassister anställs. Enligt 

min åsikt är det enda logiska att försöka ge denna yrkesgrupp så goda förutsättningar som 

möjligt för att stödja den växande gruppen av elever i behov av särskilt stöd. För elevernas 

skull. Med det sagt ligger inte lösningen hos elevassistenter och deras kompetens. Det behöver 

så klart arbetas på bred front för alla elevers rätt till goda förutsättningar i skolan. Det är viktigt 

att se till lärmiljöer och uppmärksamma lärare på hur man kan differentiera innehåll i under-

visning och utforma goda tillgängliga lärmiljöer så att olikheter ses som tillgångar och inte 

hinder. Denna studie handlar dock om just handledning för elevassistenter som en av alla 

faktorer som påverkar elevers förutsättningar att få en bra skolsituation och möjlighet att lyckas 

i skolan. 

 

8.5 Studiens kunskapsbidrag 

Studien kan leda till kunskaper om vad några specialpedagoger och några elevassistenter, som 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd på lågstadiet, tänker om fenomenet handledning för 

elevassistenter, vilket i sig kan bidra till ett utvecklat lärande hos både de som deltagit i studien 

och eventuellt deras kollegor på dessa skolor som observationsverktyget har delats med, samt 

de som läser detta arbete. Genom att förstå de faktorer som påverkar specialpedagogers 

handledning kan utvecklingsmöjligheter förfinas/utvecklas och förhoppningsvis leda till både 

förbättrad handledning för elevassistenter samt genom det, förbättrade resultat för elever i 

behov av särskilt stöd. Studien gör elevassistenters röster hörda vilket bidrar till en förståelse 

av deras situation och uppdrag samt ökar därmed möjligheterna att förbättra och tillhandahålla 

adekvat stöd. I studien diskuteras användning av variationsteori i handledning för ett bättre 

lärande.   

 

8.6 Förslag på vidare forskning 

Forskning om elevassistenter, deras uppdrag, förväntningar på dem samt organisatoriska förut-

sättningar att ge elevassistenter handledning är relevant för framtida forskning. Det hade varit 

intressant att intervjua elevassistenter som aldrig fått handledning och se om det skiljer sig i 

elevsyn och hur de pratar om sin yrkesroll, arbetsuppgifter och behov av stöd. Att återkomma 

till samtliga skolor, där deltagarna i föreliggande studie arbetar, och undersöka huruvida obser-

vationsverktyget används och utfallet av detta är ytterligare ett förslag på vidare forskning, samt 

att utvärdera användning av observationsverktyget som grund i handledning för elevassistenter. 

Att utforska variationsteori vidare i handledning för att utveckla lärande är också ett intressant 

ämne för framtida forskning. 
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Hej! 

Mitt namn är Natalie Hedvall. Jag skriver masteruppsats i specialpedagogik vid 

Göteborgs universitet denna vår och utför en intervjustudie. Syftet med studien är att 
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handledning med ett specifikt verktyg.   
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min), därefter mejlas material (inläsning ca 20–30 min) och till sist utförs en 

avslutande intervju (ca 30 min). Intervjuerna sker med ljudupptagning.  

Materialet som samlas in under studien kommer endast användas i ovanstående syfte. 

Skolor och personer kommer inte att namnges i arbetet. 

Som deltagare i studien kan du när som helst avbryta din medverkan utan att ange 

anledning.  

Nedan skriver du på för samtycke till deltagande i studien. Hör gärna av dig om du har 

några frågor. 

 

Mvh Natalie Hedvall 

Telefon: 0704 46 36 13 

natalie.hedvall@hotmail.com 

Handledare: Maria Sundqvist, Universitetslektor 

Telefon: 031-786 60 12 

maria.sundqvist@gu.se 

 

mailto:natalie.hedvall@hotmail.com
mailto:maria.sundqvist@gu.se


 

 

 

 

 

Samtyckesblankett 

 

Genom att skriva under samtycker jag till deltagande i studien. Jag har fått information 

och möjlighet att ställa frågor.  

 

 

 

Namn: …………………………………………………………………………………... 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………………. 

 

Datum: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Blanketten skrivs ut, skrivs under och skannas eller fotas och mejlas eller sms:as. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 – Mejl till informanter 

 

Hej! 

Information:  

Du deltar i en studie där syftet är att undersöka specialpedagogers och elevassistenters uppfattningar 

om handledning.  

Handledning har som syfte att ge stöd åt personal i det dagliga arbetet. Handledning sker vid planerade 

träffar över tid och kan ske enskilt eller i grupp.  

Skriv ut bifogad samtyckesblankett (Missiv). Skriv under och skanna eller fota (enbart andra sidan) 

och mejla tillbaka, tack. 

Läs igenom instruktionerna och gå sedan in på länkarna nedan för att nå materialet.  

Instruktioner: 

Du ska enbart läsa den del som heter INTERAKTIONER Denna dimension omfattar på vilket sätt 

vuxna i rummet talar med eleverna. 

Läs de 20 strategierna (börjar med 1. Vuxna använder elevers namn för att få deras uppmärksamhet) 

och fundera över om dessa strategier kan ligga till grund i handledning för elevassistenter, och i så fall 

på vilket sätt? Vilka förutsättningar behövs? Anteckna dina tankar. 

På den andra länken ska du läsa exempel (kolumnen i mitten). Fundera över om exemplen till 

strategierna ger en tydligare bild av hur strategierna kan användas. Anteckna dina tankar.  

Fundera på för- och nackdelar med att använda de 20 strategierna i handledning för elevassistenter. 

Anteckna dina tankar.  

Ha dina anteckningar redo för telefonintervjun. Ring mig om du har frågor (0704 46 36 13). Tack för 

din medverkan! 

Material: 

Klicka på länken för att komma till ”Det kommunikationsstödjande klassrummet: 

observationsverktyg” (läs s.5–7) 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119520 

 

Klicka på länken för att komma till ”Det kommunikationsstödjande klassrummet: handledning” (läs 

s.6–10) 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119521 

 

Med vänliga hälsningar 

Natalie Hedvall 

 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119520
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119521


 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide Specialpedagog                      

Intervju 1:  

Bakgrundsinformation 
Vad är din yrkesroll?  

Hur länge har du arbetat som det? 

Vad har du arbetat som innan, inom det pedagogiska fältet, och hur länge? 

Hur gammal är du? 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Vilken pedagogisk utbildning har du? 

Handledning 
Vad tänker du när jag säger handledning? 

Vilka erfarenheter av att arbeta med elevassistenter har du? 

Har du handlett någon gång? Berätta om det. 

Vilket behov av handledning anser du att elevassistenter har? På vilket sätt (grupp/enskilt, av vem och 

varför)? 

Vet du om elevassistenter får handledning på skolan du arbetar? 

Skulle du vilja handleda elevassister? I så fall på vilket sätt? 

 

Intervju 2: Handledning med KSKOV del 3 som grund 
Vill du tillägga något sedan sist vad gäller handledning för elevassistenter? 

Vad tänker du om de 20 strategierna som du läst? 

Vad tänker du om att använda dem i handledning för elevassistenter?  

I så fall på vilket sätt?  

Vad tänkte du när du läste exemplen? 

Ger exemplen till strategierna en tydligare bild av hur strategierna kan användas? Utveckla/berätta hur 

du tänker. 

Vilka fördelar ser du med att använda del 3-Interaktioner i handledning med elevassistenter? 

Vilka nackdelar ser du med att använda del 3-Interaktioner i handledning med elevassistenter? 

Vad tänker du om att det är forskningsbaserat? 

Vilka förutsättningar hade behövts för att använda verktyget som grund i handledning? 

Skulle du vilja använda verktyget i ditt arbete? 

Om jag behöver komplettera med någon fråga, är det ok att jag kontaktar dig då? 



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide Elevassistent                       

Intervju 1:  

Bakgrundsinformation 
Vad är din yrkesroll?  

Hur länge har du arbetat som det? 

Vilken/Vilka årskurser arbetar du i? 

Hur gammal är du? 

Beskriv dina arbetsuppgifter. 

Har du någon pedagogisk utbildning? Vilken? 

Handledning 
Vad tänker du när jag säger handledning? 

Har du fått handledning någon gång? Berätta om det. 

Har du i din roll som elevassistent haft behov av handledning? På vilket sätt? 

Har du behov av handledning nu?   

Hur skulle du vilja att handledningen i så fall såg ut och av vem? Grupp/enskilt 

 

Intervju 2: Handledning med KSKOV del 3 som grund 
Vill du tillägga något sedan sist vad gäller handledning för elevassistenter? 

Vad tänker du om de 20 strategierna som du läst? 

Vad tänker du om att använda dem i handledning för elevassistenter?  

I så fall på vilket sätt?  

Vad tänkte du när du läste exemplen? 

Ger exemplen till strategierna en tydligare bild av hur strategierna kan användas? Utveckla/berätta hur 

du tänker. 

Vilka fördelar ser du med att använda del 3-Interaktioner i handledning med elevassistenter? 

Vilka nackdelar ser du med att använda del 3-Interaktioner i handledning med elevassistenter? 

Vad tänker du om att det är forskningsbaserat? 

Vilka förutsättningar hade behövts för att använda verktyget som grund i handledning? 

Skulle du vilja använda verktyget i ditt arbete? 

 

Om jag behöver komplettera med någon fråga, är det ok att jag kontaktar dig då? 



 

 

Bilaga 5 - DET KOMMUNIKATIONSSTÖDJANDE KLASSRUMMET: 
OBSERVATIONSVERKTYG – del 3 INTERAKTIONER 

 

Observationsverktyget finns att fritt ladda ner i sin helhet på Skolverkets lärportal  

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119520 

 

 

 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119520


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 - DET KOMMUNIKATIONSSTÖDJANDE KLASSRUMMET: 
HANDLEDNING del 3 - INTERAKTIONER 

 

Handledningen finns att fritt ladda ner i sin helhet på Skolverkets lärportal  

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR119521 
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