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INLEDNING

Lek med tanken att du är en elev i årskurs tre med utvecklade beteendeproblem, som
gör att du har svårt att styra ditt beteende och dina känslor. När kraven blir för höga
eller om det sker missförstånd i det sociala samspelet kan din frustration ge uttryck i
aggression. Ibland kan du skrika eller till och med slåss. Du har därför blivit tilldelad
ett särskilt stöd i form av en elevassistent som under hela den obligatoriska skoldagen
vägleder dig i det sociala samspelet med dina klasskamrater. Men när skoldagen är
slut och styrda lektioner övergår till friare aktiviteter på fritids försvinner dock det här
stödet. Trots att du din problematik följer med dig dit…
Efter att ha avklarat sex terminer på Jönköping University har jag hunnit med att både
praktisera och arbeta på olika skolor runt om i Skövde. Under åren på högskolan har
skolans läroplaner studerats som en naturlig del i utbildningen vilket successivt byggt
upp ett intresse för begreppet likvärdig skola. I fritidshemmets läroplan (Lgr11) står
det att alla elever har rätt till en likvärdig skolgång, och det nås när undervisningen
anpassas efter elevers olika behov och förutsättningar. För en del elever innebär en
likvärdig undervisning extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, rev. 2018).
Denna studie fokuserar på det särskilda stödet elevassistans, som enligt Wallerstedt
(2014) syftar till att både bemöta elever i behov av elevassistans samt som en
avlastning för resterande personal. Det illustrerade scenariot beskriver mina egna
erfarenheter av elever i behov av elevassistans. Det är uppenbart att jag inte har
mycket erfarenhet inom läraryrket då jag inte ens har tagit examen än, men det
förändrar inte det faktum att min upplevelse i nuläget är att resursen sällan följer med
eleverna till fritidshemmet. En fråga som jag ställt mig själv är om elever i behov av
särskilt stöd verkligen erbjuds en likvärdig undervisning om resursen inte tillgodoses?
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BAKGRUND

I detta kapitel förtydligas olika begrepp för att underlätta för läsaren, därefter
presenteras skolans uppdrag. Avslutningsvis förklaras innebörden i beteendeproblem
och stökiga elever samt hur sådana elever bör hanteras.

2.1 Definitioner av olika begrepp
Särskilt stöd är en insats i skolan som tillämpas när extra anpassningar inte är
tillräckligt för eleven (Skolverket, rev. 2018). Varje gång särskilt stöd nämns i
uppsatsen syftar ordet till resursen elevassistans.
I studien används orden assistans och assistent som förkortning på elevassistans och
elevassistent. Varje gång assistans eller assistent framträder i uppsatsen syftar orden
alltid till resursen elevassistans eller yrkesrollen elevassistent.
När resurs används i uppsatsen syftar ordet alltid till det särskilda stödet elevassistans.
När skolledare används i studien syftar ordet alltid till rektorns yrkesroll.

2.2 Skolans uppdrag
Läroplanen (Lgr11) består av regler och bestämmelser för hur undervisningen i
Sverige ska utformas (Skolverket, rev. 2018). I detta avsnitt presenteras
bestämmelserna genom fyra rubriker: Fritidshemmets uppdrag, Elevassistenten i
skolan, En inkluderande skola samt Elevhälsans uppdrag.
Fritidshemmets uppdrag
Det framgår tydligt i Lgr11 att elever ska ha möjlighet att förbättra sin
samarbetsförmåga och konflikthantering. Läroplanen betonar även att utbildningen
ska forma eleverna till demokratiska medborgare för att de ska kunna leva och verka i
det svenska samhället. Fritidshemmet ska också erbjuda eleverna en meningsfull fritid
och definitionen av meningsfullt är olika för alla, därför ska utbildningen baseras
utifrån deras olika behov och intressen. Vikten av en likvärdig undervisning betonas
också, som nås när undervisningen anpassas utifrån varje elevs särskilda behov och
förutsättningar. För en del elever innebär en likvärdig skola extra anpassningar eller
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särskilt stöd (Skolverket, rev. 2018). Extra anpassning definieras som en mindre
ingripande stödinsats vilket betyder att ett formellt beslut av till exempel en rektor inte
behöver tas. Det är elevens lärare som bestämmer huruvida eleven behöver extra
anpassning eller inte. Exempel på extra anpassningar är när eleven får extra tydliga
instruktioner eller när läraren sitter hos eleven extra länge som stöd vid uppstart av
uppgift (Skolverket, rev. 2018). Särskilt stöd är den insats som tillämpas när extra
anpassningar inte är tillräckligt för eleven. Klassläraren måste då överlåta frågan till
rektorn som sedan påbörjar en utredning innan någon form av särskilt stöd kan
tillsättas. Enskild undervisning istället för i helklass är ett exempel på särskilt stöd
som insats (Skolverket, rev. 2018).
Elevassistans är ett stöd som tillkom när skolan individualiserades på 1960-talet med
målsättningen att inkludera alla elever i den vanliga klassen. För att kunna inkludera
elever med fysiska funktionshinder tillkom hjälp i form av personliga assistenter, som
nu för tiden går under benämningen elevassistans (Gadler, 2011). Enligt Wallerstedt
(2014) är elevassistentens syfte att både bemöta elevens behov samt att avlasta den
övriga verksamheten. Elevers behov framträder på olika sätt, där en del kan ha
svårigheter med att styra sitt humör medan andra kan ha svårt att koncentrera sig. I det
första exemplet menar Wallerstedt (2014) att elevassistentens syfte är att vägleda
eleven då särskilda förmågor för att inte hamna i konflikter saknas. Det är assistentens
jobb att ge eleven möjlighet att träna på hens saknade färdigheter. I det andra
exemplet är elevassistentens syfte att hjälpa eleven behålla sitt intresse under
lektionstid genom att finnas där och stötta (Wallerstedt, 2014). Ibland tillämpas
resursen inte enbart till en enskild elev utan till en hel elevgrupp. Om det förekommer
mycket mobbning inom en elevgrupp till exempel, kan verksamheten tillsätta en
elevassistent för att minska antalet konflikter (Wallerstedt, 2014).
Elevassistenten i skolan
En undersökning av hur elevassistenter ser på sitt uppdrag gjordes av Persson (2017)
genom att åtta elevassistenter, två rektorer samt en elevstödssamordnare intervjuades.
Studien visade att personer i skolledande positioner upplever elevassistentens uppdrag
mer tydligt än elevassistenterna. Det framkom också att två av åtta elevassistenter
upplever sin kompetens som otillräcklig. Enligt deltagarna i studien hade en
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gemensam planering tillsammans med klasslärare bidragit till en ökad individuell
förståelse samt till en större känsla av meningsfullhet (Persson, 2017). Resultatet i
Perssons (2017) studie stämmer överens Gadlers (1997) som i slutet av 1990-talet
undersökte samarbetet mellan klasslärare, speciallärare och elevassistenter. I studien
framkom det att elevassistenter inte har någon planeringstid med klasslärarna samt att
elevassistenterna endast får instruktioner angående sitt uppdrag under pågående
lektioner. Deltagarna uttryckte även ett behov av utökad utbildning för att kunna klara
av sitt uppdrag som elevassistent. Grunden för eleven i behov av elevassistans
kunskapsutveckling beror till stor del på hur delaktig assistenten är hela arbetslagets
planering (Gadler, 1997). Enligt Wallerstedt (2014) måste verksamheten klargöra
förväntningarna på elevassistenten för att hen ska kunna göra ett bra jobb, vilket
tydliggör Gadlers (1997) uttalande om att assistenters individuella kunskaper och
egenskaper till stor del påverkar hur eleven i behov av särskilt stöd kommer att
utvecklas. En studie av Jerwood (1999) visade att elevassistenter upplever sina
yrkesroller som otydlig då undersökningen visar att assistenterna känner sig osäkra på
sitt uppdrag. Studien visade också att elevassistenterna upplever kommunikationen
mellan sig själva och den undervisande läraren som bristfällig. Elevassistenterna fick i
undersökningen i uppdrag att hjälpa till inom ett visst ämne istället för att enbart följa
en enskild elev, vilket resulterade i ett ökat självförtroende hos assistenterna.
Förändringen bidrog även till att de övriga eleverna började se assistenterna som en
resurs istället för en person som tar hand om besvärliga elever. Enligt Jerwood (1999)
bidrog det även till ett ökat samarbete mellan lärare och elevassistenter då de började
diskutera olika strategier för att kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Studien
visade också att elevassistenterna lärde sig mer om olika inlärningsstrategier genom
diskussion med klassläraren. Genom att involvera elevassistenter ökas deras
motivation, vilket enligt Jerwood (1999) möjliggörs om verksamheten förtydligar
elevassistenternas yrkesroll.
En studie om barn i problematiska skolsituationer visade att rektorer har minst tilltro
till att skolformerna kan göra skillnad för elever i svårigheter, av alla yrkesroller inom
skolväsendet. Detta framkom i en enkätstudie där skolchefer, pedagoger och andra
diverse lärarroller inom olika kommuner runt om i Sverige fick svara på frågor om
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ämnet, där den centrala frågan behandlar teorin om varför elever har svårigheter i
skolan (Nilholm, 2010 & Evaldsson, 2014).
En inkluderande skola
Nilholm (2010) hävdar att begreppet inkludering framkom som motvikt för begreppet
integrering. Integrering innebär att elever i behov av särskilt stöd ska anpassa sig till
den vanliga skolformen medan inkludering istället beskriver att det är skolan som ska
anpassa sig till varje elev. Inkludering nås om elever upplever skolan som trivsam
samt om de lär sig så mycket deras förmågor tillåter. Begreppets innebörd betyder
olika saker för olika människor, vilket leder till att diskussioner angående ämnet inte
blir bra då de inblandade pratar om olika saker. För att råda bot på förvirringen måste
placeringen, individen samt gemenskapen urskiljas (Nilholm, 2010). Placeringen
menar att elever i svårigheter ska delta i undervisningen i de vanliga klassrummen.
Individen betonar att varje elev även måste trivas, ha vänner samt nå skolans mål.
Gemenskapen markerar att personerna runt omkring eleven med svårigheter också ska
känna sig delaktiga i ett demokratiskt samarbete samt att olikheter ska ses som en
tillgång. Enligt Nilholm (2010) handlar själva grundfrågan i debatten om vilken typ av
samhälle vi vill att Sverige ska ha, och han problematiserar också debattens
kontroversiella frågor angående våra värderingar, vår människosyn samt våra åsikter
om rättvisa. Vanligt förekommande frågor behandlar frågor om vem som ha rätt till
vad. Har alla rätt till inkludering eller är det den starkes rätt? Eller är det individens
rätt? Fortsättningsvis uttrycker Nilholm (2010) att det bästa för samhället vore om den
vanliga skolan kan utformas så att elever med svårigheter kan trivas lika bra som i
särskolan.
Elevhälsans uppdrag
Enligt Partanen (2012) ska elevhälsan vara berättelsen om hur skolan tar sig ur
situationer som inte fungerar, och den ska rikta sig mot både elever och lärare.
Elevhälsan syftar till hälsofrämjande utveckling, och för att lyckas med detta måste
begreppen meningsfullhet, begriplighet samt en känsla av sammanhang beröras.
Vidare hävdar Partanen (2012) att en dislokation från riskfaktor till friskfaktor måste
göras genom att skolans verksamheter samarbetar för att aktivt bepröva, utöva samt
gestalta fram ett hälsofrämjande perspektiv. Detta kan göras genom till exempel
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elevhälso- och arbetslagsmöten eller i möten med elever och föräldrar. Partanen
(2012) betonar att elevhälsopersonalen och de övriga lärarna måste "lägga sig i
varandras arbete" för att lyckas med hälsofrämjande element. Om undervisningen och
elevhälsan inte uppfattas som en enhet blir följden att lärare enbart begär elevhälsan
om hjälp som en slags sista utväg (Partanen, 2012). Rektorns roll är viktig angående
skolans elevhälsa eftersom en viktig beståndsdel angående ett hälsofrämjande arbete
är att rektorn regelbundet utvärderar samt utvecklar skolans elevhälsoteam.
Målmedvetenhet och uthållighet inom verksamheten är ett krav för att lyckas med ett
hälsofrämjande perspektiv. Om elever känner känsla av sammanhang, har förståelse
för sitt eget lärande, sina styrkor och utvecklingsområden är organisationen på god
väg mot ett hälsofrämjande perspektiv (Partanen, 2012).
Skolverket belyser också vikten av en samverkan mellan de olika skolformerna. I ett
av styrdokumentens kapitel, Leda elevhälsan i skolan (Skolverket, rev. 2018), framgår
det att lärande och hälsa går hand i hand och att det därför är viktigt hur skolledare tar
sig an arbetet angående elevhälsan. För att kunna följa elevernas lärande och för att
kunna utforma utbildningen på bästa sätt måste de olika skolformerna samarbeta
(Skolverket, rev. 2018).

2.3 Beteendeproblem
Begreppet beteendeproblem förklarar varför barn beter sig olämpligt samt hur vuxna
bör gå till väga för att bemöta deras olämpliga beteenden. Enligt Greene (2011) är en
vanlig uppfattning om barn med beteendeproblem att de självmant väljer att bete sig
illa, men författaren betonar att synsättet är felaktigt. Premissen är alltid att barn som
kan uppföra sig gör det. Om elever uppför sig illa saknas viktiga förmågor för att
kunna bete sig rätt. Greene (2011) uttrycker att två förutsättningar krävs för att
beteendeproblem hos barn ska uppstå. Det första är en miljö som i flera års tid krävt
olika förmågor av barnet och det andra är ett barn som saknar dessa förmågor. Barn
med beteendeproblem har många gånger blivit missförstådda och/eller bestraffade av
föräldrar och lärare som agerat utifrån tron om att barnen uppför sig illa med flit
(Greene, 2011). Exempel på vad barn med beteendeproblem kan ha svårigheter med
är att verbalt kunna uttrycka sina tankar, problem och behov i ord, problemlösning
samt svårigheter med att söka uppmärksamhet på ett lämpligt sätt. De kan också ha
svårt att föreställa sig olika lösningar på samma problem och de är också benägna att
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ha svårigheter med att vara medveten om hur deras eget beteende kan påverka andra
människor (Greene, 2011).
En synonym benämning på beteendeproblem är stökiga elever. Enligt Nilholm (2010)
är viktiga aspekter i att bemöta barn som upplevs som stökiga att vinna deras
förtroende genom att lära känna dem, utforma en lugn miljö med struktur och ordning
samt tydliggöra undervisningen och utforma den så intressant som möjligt. En annan
viktig aspekt är att lyfta fram barnets positiva sidor istället för att få hen att känna sig
som ett problem (Nilholm, 2010).
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med studien är att undersöka vilka erfarenheter lärare i fritidshem har av elever
med eller utan tillgång till elevassistans efter den obligatoriska skoldagen. Följande
frågeställningar kommer därför besvaras:
•

Vilka erfarenheter har lärare i fritidshem av elevassistans?

•

Vilka erfarenheter har lärare i fritidshem av eventuella följder för elever i
behov av elevassistans om resursen tillgodoses, respektive inte tillgodoses?

•

Vilka erfarenheter har lärare i fritidshem av eventuella följder för
verksamheten om elevassistans tillgodoses, respektive inte tillgodoses?

3.1 Avgränsningar
Elevassistans är ett särskilt stöd som finns att få inom skolans olika verksamheter.
Eftersom elevers behov skiljer sig åt skiljer sig även assistenternas uppdrag åt. Denna
studie fokuserar enbart på elever som är i behov av elevassistans på grund av sociala
svårigheter och/eller utvecklade beteendeproblem.
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4

METOD

I detta kapitel presenteras studiens metoder som har använts för att samla in material
för analys, hur urvalet har skett samt hur genomförandet har gått till. Avslutningsvis
redogörs studiens tillförlitlighet för samt vilka etiska aspekter studien har utgått från.

4.1 Val av metod
Studiens frågeställningar ligger till grund för valet av studiens metoder och eftersom
syftet är att undersöka lärare i fritidshems erfarenheter av elevassistans valdes en
kvalitativ undersökningsmetod där datainsamlingen sker via enskilda intervjuformer.
Om en studies syfte är att försöka förstå någonting är det vanligt att använda denna
metod. Hade syftet istället varit att ta reda på hur ofta, hur många eller hur vanligt en
företeelse är, vore en kvantitativ metod mer lämplig (Trost, 2007). Intervjuformen
som valdes för denna undersökning är konstruktivistiskt orienterad, vilket betyder att
den som intervjuar gör en tolkning av deltagarnas uttalanden. Formen brukar ses som
en vägledd konversation där personen som håller i intervjun lyssnar efter tydliga
implikationer i samtalet (Ahrne och Svensson, 2011). En nackdel med användning av
kvalitativa metoder är att de inte är lika tidseffektiva som kvantitativa, där frågorna
ofta formuleras i förväg i form av enkäter. Metoden ger dock mer utrymme för
flexibilitet eftersom enkätfrågor är mer bindande än intervjufrågor, där det är möjligt
att ställa följdfrågor och/eller förklara frågornas innebörd (Ahrne och Svensson,
2011).

4.2 Urval
En tillämpning av bekvämlighetsurvalet användes i denna undersökning då deltagarna
har någon form av relation till författaren. Enligt Bryman (2011) är det stor chans att
svarsfrekvensen är hög när detta urval används. För att avgränsa urvalet ytterligare är
undersökningen även målstyrd vilket betyder att alla deltagare har en examen med
inriktning mot fritidshem eller en motsvarande fritidspedagogutbildning. Detta urval
är att föredra om undersökningen eller de/den som utför undersökningen ska leta efter
särskilda yrkeskategorier med särskilda erfarenheter och kvalifikationer (Bryman,
2011).
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4.3 Genomförande
Eftersom bekvämlighetsurvalet tillämpades kunde deltagarna kontaktas via den
sociala mediesidan Facebook. En förfrågan skickades ut via sidans chattfunktion och
på grund av att det var personer inom det egna kontaktnätet var svarsfrekvensen hög.
Personerna som deltog i undersökningen har ingen nära relation till författaren utan
det är personer som kommits i kontakt med på diverse praktik- och arbetsplatser. Tid
och plats för intervjun bestämdes av deltagarna via facebook-chatten. Vid samma
tidpunkt bifogades även frågorna till intervjun (bilaga 1) för att ge deltagarna
möjligheten att förbereda sig. Intervjuerna hölls på deras egna arbetsplatser och för att
inte störa den resterande verksamheten fick de själva välja ett passande rum. Ett
missivbrev (bilaga 2) undertecknades innan intervjun startade. Vad ett sådant brev ska
innehålla samt varför det ska finnas med förklaras i Etiska överväganden (kap. 4.6).
Intervjun innehöll åtta frågor med utrymme för följdfrågor om deltagaren skulle
behöva mer vägledning i samtalet. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att lägga
till och/eller utveckla sina uttalanden i intervjun.
Tabell 1. Undersökningens händelseförlopp
1

Deltagarna får förfrågan om deltagande via Facebook

2

Tid och plats bestäms via chattfunktionen

3

Deltagarna får intervjufrågorna (bilaga 1) skickade till sig

4

Missivbrevet (bilaga 2) undertecknas innan intervjustart

5

Intervjun genomförs (cirka 20 minuter)

Ett förtydligande av hur författaren gått till väga ges i tabell 1. För att få mer variation
i undersökningen har deltagarna varierande åldrar, men alla har en examen med
fritidsinriktning. Det är totalt tre deltagare med i undersökningen och intervjuerna
spelades in med en mobiltelefon. Ingen av deltagarna arbetar på samma skola. Lärare i
fritidshem handskas med elever från åldrarna sex till tretton.

4.4 Databearbetning och analysmetod
Eftersom syftet med studien var att undersöka lärare i fritidshems erfarenheter
analyserades datainsamlingen enligt en fenomenologisk analysprocess som innehåller
sex steg (Szklarski, 2015). I det första steget bestämdes helhetsbetydelsen som innebär
att transkriberingen har avlästs flera gånger samt att delar som är oväsentliga för
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undersökningens syfte har sållats bort. En avgränsning av meningsbärande enheter
gjordes i steg två vilket betyder att texten först har avlästs detaljerat för att sedan
brytas ner i mindre delar där den första behandlingen i nedbrytningen innefattade en
sökning efter nyckelord för att kunna koppla ihop och/eller jämföra respondenternas
uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter sorterades materialet in i två olika
teman med två kategorier vardera som sedan kopplades till studiens frågeställningar.
Tabell 2. Förtydligande av studiens diskurser
TEMA ETT
(besvarar frågeställning 1)

TEMA TVÅ
(besvarar frågeställning 2 & 3)

Lärare i fritidshems erfarenheter
av elevassistans

Lärare i fritidshems erfarenheter av
eventuella följder med eller utan
elevassistans

Kategorier: elevassistentens uppdrag
& en otydlig yrkesroll

Kategorier: en skadad självkänsla
& en trygghet i verksamheten

I tabellen ovan förtydligas studiens diskurser som framkom under analysprocessen.
Diskurserna representerar två teman som besvarar frågeställningarna i studien. Den
första frågeställningen besvaras i det första temat som benämns lärare i fritidshems
erfarenheter av elevassistans. Temat är uppdelat i två kategorier som beskriver lärare
i fritidshems erfarenheter av elevassistentens uppdrag samt hur tydlig assistenternas
yrkesroll är. Det andra temat benämns lärare i fritidshems erfarenheter av eventuella
följder med eller utan elevassistans som besvarar studiens andra och tredje
frågeställning. Här framtogs två kategorier som beskriver lärare i fritidshems
erfarenheter av hur elever i behov av elevassistans påverkas av att ha tillgång till,
respektive inte tillgång till, resursen. De benämns En skadad självkänsla och En
trygghet i verksamheten. I den fenomenologiska analysprocessens tredje steg skedde
en transformering av vardagliga beskrivningar vilket innebär att meningarna från
transkriberingen tolkades och koncentrerades utan att ändra meningarnas betydelse. I
studien har alltså meningar komprimerats genom att ord som är irrelevanta för
meningarnas betydelse tagits bort utan att förändra betydelsen i innehållet.
Framställning av fenomenets situerade struktur är analysprocessens fjärde steg som
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innebär att meningar med nära innehåll har kopplats samman för att ta bort möjliga
upprepningar utan att ändra betydelsen i meningen. För att kunna koppla samman
respondenternas uttalanden placerades citaten från transkriberingarna i ordningsföljd
efter innehållets betydelse. Det femte steget framställer fenomenets generella struktur
vilket betyder att centrala teman har identifierats från transkriberingarna. Under
databearbetningen kunde två teman med två kategorier vardera kopplas ihop med
studiens tre frågeställningar. I det sjätte och sista steget gjordes en slutlig verifiering
av fenomenets essens vilket betyder att alla respondenter har bekräftat att det tolkade
materialet stämmer överens med deras uttalanden.

4.5 Tillförlitlighet
En studies trovärdighet bedöms genom beståndsdelarna validitet, reliabilitet och
generalisering (Bryman, 2011). För att en studie ska kunna definieras som valid
måste studien mäta det den har för avsikt att mäta vilket nås om mätinstrumentet har
formulerats utifrån studiens syfte och frågeställningar (Trost, 2007). Validiteten i
denna studie stärks genom missivbrevet (bilaga 2) som förklarade syftet med
intervjun och dess frågor. Reliabiliteten grundas på stabiliteten i mätningen samt om
olika omständigheter har haft någon påverkan. En hög reliabilitet garanteras om
resultatet förblir det samma vid ommätning med samma deltagare (Bryman, 2011 och;
Trost, 2007). Det skedde ingen ommätning i denna studie, men eftersom deltagarna
fick chansen att läsa igenom mina tolkningar av deras utlåtanden samt eventuellt
lägga till, ändra eller ta bort uttalanden stärktes studiens reliabilitet. Generalisering
uppstår när en studie gör ett antagande för en större grupp trots att det bara är en liten
del av befolkningen som medverkat i studien.

4.6 Etiska överväganden
För att skydda deltagarna har undersökningen förhållit sig till fyra etiska aspekter
som hanterar deras frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman,
2011). Detta kapitel förklarar innebörden i dessa perspektiv. Alla etiska aspekter
uppfylls genom det framtagna missivbrevet (bilaga 2). Den första aspekten benämns
informationskravet som säger att personen som håller i studien måste informera
deltagarna om syftet med undersökningen. Den andra etiska aspekten är
samtyckeskravet som säger att deltagandet är frivilligt. Om deltagaren skulle vilja
avsluta sin medverkan har hen rätt att göra det. Aspekten förklarar också att
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omyndiga deltagare måste få godkännande av en förälder eller vårdnadshavare innan
undersökningen kan påbörjas. Den tredje etiska aspekten, som benämns
konfidentialitetskravet, kräver att alla personuppgifter i undersökningen ska behandlas
konfidentiellt vilket betyder att de måste förvaras oåtkomliga från oberörda. Den sista
etiska aspekten är nyttjandekravet som säger att det materialet som kommer samlas in
endast får användas till forskningsändamålet (Bryman, 2011).
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5

RESULTAT

I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar genom två avsnitt. Inledningsvis
besvaras den första frågeställningen, och därefter besvaras studiens andra och tredje
frågeställning. Avslutningsvis ges en sammanfattning av resultatet.

5.1 Lärare i fritidshems erfarenheter av elevassistans
Under materialanalysen bestämdes två kategorier för temat som beskriver vilka
erfarenheter lärare i fritidshem har av elevassistans: Elevassistentens uppdrag samt En
otydlig yrkesroll.
Elevassistentens uppdrag
I studien framkommer det att respondenterna är överens om att elevassistenter har en
viktig roll för elever i behov av elevassistans samt för den övriga verksamheten.
Enligt respondenterna ska assistenterna både verka som en hjälp för elever i behov av
elevassistans samt för den övriga verksamheten.
[…] elevassistenten kan hjälpa till att stötta och sätta upp
rimliga mål […] (Respondent 1)
Om deras elever inte är där är elevassistenterna stöd för oss […]
deras huvuduppdrag är att vara riktade mot sin elev […] men
om de blir frigjorda från sin elev är de som en extra personal
[…] (Respondent 3)

Citaten ovan redogör för två respondenters erfarenheter angående elevassistenternas
uppdrag. Respondenterna menar att deras främsta uppdrag är att tillgodose sina
elevers behov, men att de också ska verka som en avlastning för resterande personal.
Vidare uttrycker respondenterna att assistenterna fungerar som ett par extra ögon och
en hjälpande hand som kan hjälpa till att hålla koll på alla elever. Enligt
respondenterna påverkas verksamheten negativt om en elevassistent till exempel är
sjuk.
Vi märker om en elevassistent är sjuk, då blir vi väldigt
drabbade. Vår verksamhet haltar då. […] de är riktiga
superhjältar […] för det jobbet de gör är viktigt för alla parter
på skolan. (Respondent 3)
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Ovan citeras en respondent angående resursens påverkan på verksamheten. Alla
respondenter uttrycker att verksamheten påverkas negativt om en verkande
elevassistent av diverse orsaker inte är på plats. Enligt respondenterna tenderar elever
i behov av elevassistans att hamna i konflikter med de övriga barnen i elevgruppen.
[…] Jag tänker att de ofta är med elever som hamnar i väldigt
mycket onödiga konflikter […] Ofta behöver de en person som
finns med och stöttar. Som säger "nu kan vi ta ett steg tillbaka"
eller så. (Respondent 1)

Citatet ovan betonar en respondents erfarenhet av att elever i behov av elevassistans
tenderar

att

hamna

i

många

konflikter.

Alla

respondenter

uttrycker

att

konflikthantering är något elevassistenter brukar få arbeta mycket med. Enligt
respondenterna har elevassistenterna både tid och möjlighet att i tid kunna upptäcka
samt avleda eleverna innan en situation eskalerar till en konflikt.
[…] de missförstår lekar, regler […] då väljer de bort att leka
eller söka kompisar […] de kan inte ta kontakt på rätt sätt […]
ofta med att puttas eller säga något dumt […] de vet inte hur
man gör. (Respondent 2)

Ovan citeras en respondent angående elever i behov av elevassistans problematik i att
inte kunna söka uppmärksamhet på ett lämpligt sätt. Respondenten menar att elever
med sociala svårigheter kan söka uppmärksamhet hos de andra eleverna på ett
olämpligt sätt eftersom de inte vet hur man beter sig lämpligt. Alla respondenter
betonar att elever som tenderar att hamna i konflikter saknar rätt verktyg för att kunna
bete sig rätt. Enligt respondenterna är elevassistenternas uppdrag då att vägleda
eleverna samt få dem att träna på sina sociala svårheter.
En otydlig yrkesroll
Alla respondenter beskriver elevassistenternas uppdrag som otydligt. Detta leder enligt
respondenterna till att verksamheten ibland begär för mycket av assistenterna. Enligt
respondenterna bidrar otydligheten till att elevassistenternas individuella förmågor och
kunskaper avgör huruvida de kommer att göra ett bra jobb eller inte. Respondenterna

15

betonar att det är rektorn som måste tydliggöra elevassistentens uppdrag för att
verksamheten ska kunna påverkas positivt av resursen.
[…] Läraren eller fritidspedagogen borde sitta med den nya
elevassistenten och presentera en plan […] (Respondent 2)

Citatet ovan betonar vikten av att tydliggöra elevassistentens uppdrag. Alla
respondenter uttrycker att assistenternas uppdrag sällan förtydligas och att det leder till
att elevassistenterna många gånger får ta på sig för mycket ansvar.
[…] jag tror att annan personal kan bli lite för bekväma […] det
blir "ja, men vi har ju dem också så de kan ju hjälpa till att
stötta och avlasta. […] elevassistenterna får ofta en tyngre
arbetsbelastning än vad de får betalt för […] (Respondent 3).

Citatet ovan beskriver en respondents erfarenhet av en följd med det otydliga
uppdraget. Fortsättningsvis uttrycker respondenterna att eftersom uppdraget inte är
tydligt avgörs elevassistenternas förmåga att kunna utföra sitt arbete på hens enskilda
kunskaper av yrket. Respondenterna menar att eftersom uppdraget är otydligt måste
assistenterna själva veta eller ta reda på hur de ska gå till väga för att kunna bemöta
och hjälpa sin elev. Enligt respondenterna är orsaken till det otydliga uppdraget
rektorers bristande inblick i vilken problematik eleverna i behov av elevassistans har.
[…] rektorn lastar ofta över mer på elevassistenten […] rektorn
har ingen inblick i hur elever i behov av elevassistans fungerar
[…] (Respondent 3)

Ovan citeras en respondent angående sin egen skolledares syn på elevassistenternas
uppdrag. Respondenten menar att rektorn på hens arbetsplats ofta ger verksamhetens
assistenter mer ansvar än vad som egentligen kan förväntas utav dem. Vidare uttrycker
alla respondenter en hypotes om att detta grundar sig i brist på pengar. Enligt
respondenterna ser skolledarna assistenterna som en kostnad istället för en viktig hjälp
åt elever i behov av elevassistans.
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Vår rektor […] uttryckte "vi kan inte gödsla med assistenter".
[…] de ser det bara som en personalkostnad medan vi ser ”de
här barnen är i behov av det här" […] rektorerna ser bara att det
är en personal som kostar. (Respondent 3)

Citatet ovan beskriver en lärare i fritidshems erfarenheter angående sin skolledares syn
på elevassistenter. Respondenten menar att rektorer tenderar att främst se resursen som
en onödig kostnad medan lärare i fritidshem ser resursen som ett nödvändigt stöd för
elever i behov av elevassistans. Fortsättningsvis anser respondenterna att det är
assistenternas individuella förmågor och kunskaper som avgör om de kommer göra ett
bra jobb eller inte. Detta eftersom deras uppdrag sällan klargörs. Enligt respondenterna
leder det otydliga uppdraget till att assistenten själva måste ta reda på hur hen ska
kunna hjälpa sin elev. Därför spelar elevassistenternas enskilda förmågor och
kunskaper stor roll.
[…] hur man är som person spelar stor roll samt hur mycket tid
du lägger på att ta reda på barnets problematik […] en duktig
elevassistent har redan sett att det där kommer bli problem och
går dit innan […] (Respondent 2)

I citatet ovan förklarar en respondent hur stor roll elevassistentens personlighet har
angående hur bra uppdraget kommer utföras. Alla respondenter uttrycker att en bra
elevassistent tar mycket egna initiativ samt själva ser i vilka lägen de behövs.

5.2 Lärare i fritidshems erfarenheter av eventuella följder med eller
utan elevassistans
Under materialanalysen bestämdes två kategorier för temat som beskriver vilka
erfarenheter lärare i fritidshem har av eventuella följder med eller utan elevassistans:
En skadad självkänsla samt En trygghet för verksamheten.
En skadad självkänsla
I studien framkommer det att respondenterna upplever att elever i behov av
elevassistans tenderar att utveckla låg självkänsla om resursen inte tillgodoses. Enligt
respondenterna är det vanligt att dessa elever har sociala svårigheter som i sin tur ofta
leder till att det blir svårt för dem att få kompisar. Vidare uttrycker respondenterna att
dessa svårigheter ofta leder till att elever i behov av elevassistans blir ensamma.
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[…] det kan sluta i att man inte får några vänner […] man kan
känna sig utanför […] de är ofta ensamma […] de klarar sig ju
inte socialt […] de hittar inga kompisar […] (Respondent 2)

Citatet ovan refererar till en respondents uttalande angående elever i behov av
elevassistans svårigheter i det sociala samspelet. Alla respondenter uttrycker att dessa
elever ofta har svårt att skaffa kompisar. Om resursen inte tillämpas menar
respondenterna att en annan följd är att elever i behov av elevassistans tenderar att
utveckla låg självkänsla. Respondenterna menar att dessa elever ofta hamnar i
konflikter som gör att de många gånger får negativ uppmärksamhet.
[…] det bidrar ju till en skadad självkänsla, och jag tänker att
det bidrar till mycket psykisk ohälsa […] (Respondent 1)

Ovan citeras en respondent angående följder för elever i behov av elevassistans om
resursen inte tillgodoses. Enligt respondenten bidrar negativ uppmärksamhet till en
skadad självkänsla som i sin tur kan leda till att eleven utvecklar psykisk ohälsa.
Jag tror att det blir lättare för dem att hamna i konflikter i
skolan och på fritids som sedan resulterar i ett utanförskap. Det
blir svårare att komma in i gruppen för de nog känner sig både
missförstådda och utanför. (Respondent 3)

Citatet ovan beskriver en respondents erfarenheter av följder för elever i behov av
elevassistans om resursen inte tillgodoses. Respondenten menar att elever med sociala
svårigheter tenderar att bli ensamma om de inte blir vägledda av en assistent i det
sociala samspelet. Enligt respondenterna hinner inte den övriga personalen hjälpa
elever med sociala svårigheter. Därför är det viktigt med en egen elevassistent till de
här eleverna, så att de får den vägledning och hjälp som de behöver.
[…] jag tror inte känslan av att känna sig missförstådd eller
utanför gynnar den sociala kompetensen i det långa loppet […]
(Respondent 3)

I citatet ovan uttrycker en respondent att elever i behov av elevassistans utvecklar en
sämre social kompetens än elever utan sociala svårigheter. Respondenten menar att
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elever i behov av elevassistans ofta hamnar i konflikter på grund av missförstånd, som
en assistent hade kunnat förhindra genom att vägleda eleven socialt.
[…] det inte är bra om det inte finns någon vuxen som kan
vägleda elever i behov av elevassistans […] det är ju det dem
behöver. (Respondent 1)

Citatet ovan belyser vikten av social vägledning för elever i behov av elevassistans.
Respondenten menar att fritidshemmens stora barngrupper inte tillåter den övriga
personalen att vägleda elever i sociala svårigheter. Enligt respondenten behöver elever
med sociala svårigheter och/eller beteendeproblem en vuxen som enbart fokuserar på
den enskilde eleven.
Fortsättningsvis uttrycker respondenterna att elever i behov av elevassistans kan få det
svårare i vuxenlivet om resursen inte tillämpas. Om elever i behov av social
vägledning inte har tillgång till det menar respondenterna att de då inte får samma
möjlighet att klara sig i samhället som elever utan sociala svårigheter.
Om man genomgår hela skolgången utan stöd eller vägledning
av en assistent eller andra vuxna blir det ett jättejobb att komma
ut i samhället. (Respondent 2)

Citatet ovan beskriver en respondents erfarenheter av följder för elever i behov av
elevassistans om behoven inte tillgodoses. Enligt flera respondenter kan det bli svårt
för dessa elever senare i livet eftersom de inte har fått den sociala vägledning de
egentligen hade behövt.
Vidare uttrycker alla respondenter att elever i behov av elevassistans påverkas positivt
om resursen tillämpas. Enligt respondenterna blir eleverna mer trygga i sig själva om
de har tillgång till den hjälpen.
Elever kan utvecklas och bli tryggare i sig själva och lära känna
sina svårigheter på ett annat sätt om de har tillgång till
elevassistans. (Respondent 2)
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I citatet ovan menar respondenten att elever som får möjlighet att träna på sina
svårigheter via en elevassistent tenderar att bli mer trygga i sig själva än elever utan
tillgång till resursen. Enligt respondenten bidrar träningen till en medvetenhet om sina
egna problem och svårigheter, som i sin tur leder till att eleverna kan se sin
problematik som en tillgång istället för ett problem.
[…] många vuxna i skolans värld ser eleverna som problembarn
[…] (Respondent 1)

Citatet ovan representerar alla respondenters erfarenheter av hur vissa vuxna inom
skolväsendet ser på elever med utåtagerande beteendeproblematik. I citatet ovan
menar respondenten att många lärare har en övergripande negativ syn på elever med
sådana svårigheter.
En trygghet i verksamheten
I studien framkommer det att respondenterna beskriver resursen elevassistans som
viktig för hela verksamheten. Enligt respondenterna behöver assistenternas uppdrag
klargöras för att resursens påverkan ska vara positiv. Respondenterna menar att ett
tydligt uppdrag leder till bra elevassistenter och att bra elevassistenter leder till
positiva följder för verksamheten. Elevassistenternas individuella kunskaper och
kompetens har enligt respondenterna stor påverkan på hur bra hen kommer utföra sitt
arbete eftersom uppdraget ofta är otydligt.
Vi är i ett stort behov av bra assistenter […] vår verksamhet,
hela skolan, vilar på deras kompetens […] (Respondent 1)

Citatet ovan beskriver vikten av bra elevassistenter. Enligt respondenterna bidrar bra
elevassistenter även till en mer avslappnad elevgrupp eftersom den övriga personalen
då kan fokusera på de andra barnen istället för eleven i behov av elevassistans. Alla
respondenter uttrycker att det blir färre konflikter i elevgruppen om resursen
tillämpas. Respondenterna menar att elevassistenterna har möjlighet att förhindra
eventuella konflikter genom att stötta eleverna som tenderar att hamna i konflikter i
rätt lägen. Enligt respondenterna har bra elevassistenter även en lugnande effekt på
verksamheten, eftersom personalen får förstärkning av en till vuxen.

20

Jag tycker att elevassistenter generellt är riktiga superhjältar
[…] i många lägen hade vi fritidslärare inte klarat av vårt arbete
om de inte fanns. […] (Respondent 3)
Om eleven får rätt stöttning kan vi övrig personal fokusera på
resterande grupp […] (Respondent1)

Ovan citeras två respondenter angående hur den övriga verksamheten påverkas om
elever i behov av elevassistans har tillgång till resursen.
Jag tycker att det är en tillgång för det blir också ett lugn i
gruppen, det är en till trygg vuxen som hjälper till med att
stabilisera hela elevgruppen. (Respondent 3)

Här citeras en respondent angående hens erfarenheter av resursens följder för
verksamheten. Respondenterna uttrycker även att elever utan förståelse eller inblick i
yrket blir en ”extrabelastning” för verksamheten som enligt alla respondenter ofta
beror på att assistenternas uppdrag sällan tydliggörs.
Många är inte medvetna om vad deras syfte egentligen är.
(Respondent 1)

I citatet ovan menar respondenten att många elevassistenter inte klarar av att
tillgodose sin elevs behov på grund av att deras uppdrag inte har klarlagts. Enligt
respondenterna påverkas verksamheten bara positivt om elevassistenterna har
uppfattat vad som ingår i deras uppdrag. Fortsättningsvis uttrycker respondenterna att
assistenter som har koll på vad som ska göras bidrar till färre konflikter i
elevgruppen. Respondenterna menar att elever i behov av elevassistans tenderar att
hamna i konflikter med de övriga barnen, vilket i sin tur leder till att den resterande
elevgruppen går runt och oroar sig över att konflikter ska uppstå.
[…] då behöver inte de andra barnen till exempel vara rädda,
vilket de ofta är eftersom de inte vet om det kommer komma en
knytnäve eller inte. (Respondent 2)

Citatet ovan beskriver en respondents erfarenhet angående de övriga elevernas oro.
Alla respondenter uttrycker att många elever i behov av elevassistans har utvecklade
beteendeproblem som ofta visar sig genom ilska och aggression.
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5.3 Sammanfattning
I resultatet besvaras studiens frågeställningar genom två teman som benämns lärare i
fritidshems erfarenheter av elevassistans samt lärare i fritidshems erfarenheter av
eventuella följder med eller utan elevassistans. Det första temat besvarar studiens
första frågeställning som är ”vilka erfarenheter har lärare i fritidshem av
elevassistans?”. I det andra temat besvaras frågeställningarna ”vilka erfarenheter har
lärare i fritidshem av eventuella följder för elever i behov av elevassistans om
resursen tillgodoses, respektive inte tillgodoses?” samt ”vilka erfarenheter har lärare i
fritidshem av eventuella följder för verksamheten om elevassistans tillgodoses,
respektive inte tillgodoses?”. I det första temat framkom det att studiens respondenter
beskriver elevassistenternas yrkesroll som otydlig. Enligt respondenterna bidrar
otydligheten till att det blir svårt för somliga elevassistenter att göra ett bra jobb
eftersom det inte finns tydliga riktlinjer att gå efter. Detta bidrar enligt respondenterna
till att assistenternas individuella förmågor och kunskaper ligger till grund för hur bra
de kommer klara av sitt uppdrag. Respondenterna uttryckte också att otydligheten
medför för mycket ansvar på elevassistenterna. Enligt alla respondenter påverkas
verksamheten positivt om elevassistenten lyckas tillgodose sin elevs behov.
I det andra temat framkom det att studiens respondenter anser att elever i behov av
elevassistans tenderar att utveckla låg självkänsla om behoven inte tillgodoses. Enligt
respondenterna har elever i behov av elevassistans benägenhet för att hamna i
konflikter med de övriga barnen i elevgruppen. Respondenterna menar att konflikter
leder till negativ uppmärksamhet, och negativ uppmärksamhet kan leda till psykisk
ohälsa hos elever i behov av elevassistans. Enligt respondenterna gör konflikterna det
svårt för elever i behov av assistans att upprätthålla goda vänskapsrelationer.
Elevassistenterna ska vägleda dessa elever i det sociala samspelet enligt
respondenterna. I temat framkom det också att respondenterna beskriver resursen som
en tillgång om assistenten har fått tydliga riktlinjer att gå efter, alternativt om
assistenten själv har tagit reda på hur eleven i behov av elevassistans bör bemötas.
Enligt respondenterna bidrar tydliga riktlinjer till mindre förvirring angående
elevassistenternas uppdrag.
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6

DISKUSSION

I detta kapitel behandlas diskussionen i relation till studiens resultat, metod samt
vidare forskning. Inledningsvis presenteras resultatdiskussionen, därefter diskuteras
metodens för- och nackdelar genom metoddiskussionen. Förslag på vidare forskning
avslutar kapitlet.

6.1 Resultatdiskussion
De diskursiva konstruktioner som framkom vid analysen var Elevassistentens
uppdrag, En otydlig yrkesroll, Följder för den enskilde eleven samt Följder för elever
och personal. Dessa konstruktioner är olika teman som representerar kärnan i
respondenternas uttalanden.
Elevassistentens uppdrag
I resultatet framkom det att studiens respondenter anser att elevassistenternas uppdrag
kan delas upp. Enligt respondenterna är assistenternas uppdrag i den första delen att
tillgodose behoven hos elever i behov av elevassistans. I den andra delen ska
elevassistenten verka som en avlastning för den resterande verksamheten. Detta
resultat stämmer överens med Wallerstedts (2014) syn på elevassistenter, som enligt
författaren både ska fungera som en hjälp för elever i behov av elevassistans samt som
avlastning för den övriga verksamheten. Enligt respondenterna bidrar assistenterna till
ett lugn i elevgruppen eftersom resursen brukar resultera i att antalet konflikter i
elevgruppen minskar. Respondenterna betonar också vikten av bra elevassistenter för
att en positiv inverkan på verksamheten ska kunna uppstå.
En otydlig yrkesroll
Resultatet visade att studiens respondenter beskriver elevassistentens uppdrag som
otydligt eftersom det inte finns någon gemensam mall för alla elevassistenter att gå
efter. Respondenterna uttrycker att en bra assistent därför måste ta eget ansvar för att
hitta lösningar och tillvägagångssätt för att kunna hjälpa sin elev. Vidare anser
respondenterna att verksamheten endast påverkas positivt om elevassistenten antingen
har fått sitt uppdrag förtydligat av skolledaren, alternativt själv har tagit reda på hur
hen ska bemöta sin elev. I resultatet framkom det också att verksamheten ibland begär
för mycket av elevassistenterna. Respondenterna menar att på grund av de otydliga
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riktlinjerna kan det råda förvirring kring vad som ingår i assistentens arbetsuppgifter.
Enligt respondenterna kan detta leda till att elevassistenten behöver rätta sig efter
skolans behov snarare än den enskilde elevens behov. Om en elevassistent, som från
början blev tillsatt för att hjälpa en elev som inte fungerar i grupp med andra, behöver
avlasta den övriga personalen genom att ta sig an flera elever, går det emot den
assistentens uppdrag i att tillgodose den ursprungligt tilldelade elevens behov. Min
fråga är om elevassistenter verkligen kan uppfylla sitt uppdrag om skolans behov
prioriteras över eleven i behov av elevassistans? Enligt Wallerstedt (2014) måste
verksamheten klargöra vilka förväntningar som finns på elevassistenten för att hen ska
kunna göra ett bra jobb. Hennes syn stämmer överens med Jerwoods (1999) som
också poängterar vikten av att tydliggöra elevassistentens uppdrag. I Lgr11 framgår
det också tydligt att undervisningen måste anpassas utifrån elevers olika behov och
förutsättningar för att kunna definieras som likvärdig. För vissa elever innebär en
likvärdig skolgång extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, rev. 2018).
Därför anser jag att skolan sviker elever i behov av elevassistans om resursen
bortprioriteras.
En skadad självkänsla
Respondenterna uttrycker att elever i behov av särskilt stöd tenderar att utveckla låg
självkänsla om resursen inte tillgodoses då de tenderar att hamna i många konflikter.
Detta resultat stämmer överens med Wallerstedts (2014) uttalande om att elever i
behov av elevassistans brukar hamna i konflikter. Enligt respondenterna bidrar
konflikterna till att det blir svårt för eleverna att upprätthålla goda vänskapsrelationer
med de andra barnen. Vidare uttrycker respondenterna att eleverna därför är i behov
av social vägledning då de ofta saknar viktiga förmågor för att kunna bete sig rätt.
Greenes (2011) filosofi angående barn som slåss stämmer överens med studiens
resultat då författaren menar att elever med beteendeproblem slåss för att de saknar
förmågan att inte göra det. Enligt Greene (2011) är utgångspunkten alltid att barn som
kan bete sig gör det, och gör dem inte det är det på grund av att de saknar viktiga
förmågor.
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En trygghet i verksamheten
Om elevassistenten gör ett bra jobb beskriver respondenterna resursen som positiv,
annars som en extra belastning. Respondenterna menar att fritidshemmets övriga
personal har möjlighet att fokusera på resterande elever om resursen tillämpas. I
resultatet framkom det också att respondenterna anser att elevassistans bidrar till en
ökad trygghet i elevgruppen eftersom de andra barnen då inte är lika oroliga över att
eventuella konflikter ska uppstå. Resultatet stämmer överens med Wallerstedts (2014)
syn om att elevassistentens syfte både är att tillgodose behoven hos elever i behov av
elevassistans samt som en avlastning för den övriga verksamheten. Skolverket (rev.
2018) säger att varje skolform och fritidshem ska vara likvärdig överallt i hela landet
vilket nås om undervisningen anpassas utifrån elevers särskilda behov och
förutsättningar. Därför måste elever i behov av elevassistans få tillgång till resursen
om de ska kunna ingå i en likvärdig skola enligt mig.

6.2 Metoddiskussion
Under denna rubrik diskuteras metodernas för- och nackdelar. Eftersom syftet med
studien var att undersöka vilka erfarenheter lärare i fritidshem har av resursen
elevassistans valdes en kvalitativ undersökningsmetod då Trost (2007) hävdar att
denna typ av metod är lämplig när syftet är att försöka förstå någonting snarare än att
undersöka hur ofta, hur många eller hur vanlig en företeelse är. Metoden genomfördes
via enskilda konstruktivistiskt orienterade intervjuformer vilket betyder att samtalen
kan ses som en vägledd konversation mellan mig och personen som blir intervjuad.
Vidare uttrycker Bryman (2011) att intervjuer möjliggör förmånen att kunna ställa
följdfrågor till deltagarna. I kvantitativa metoder är detta inte möjligt då frågor i
exempelvis enkäter inte kan varken förklaras eller förtydligas. En nackdel med att
använda intervjuformer som metod är att det alltid finns en risk för att misstolka
deltagarnas uttalanden. Det är också viktigt att ha med sig att det resultat som
framkommer endast är baserat på uttalanden som har skett på en specifik plats vid ett
specifikt tillfälle (Arhne & Eriksson-Zetterquist, 2011).
För att en studies resultat ska definieras som relevant bör minst sex personer delta i
undersökningen (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2011). I min undersökning
intervjuades endast tre lärare i fritidshem då fler deltagare inte hade hunnits med. De
flesta av mina kurskamrater skrev detta examensarbete parvis, vilket möjliggör Ahrne
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och Eriksson Zetterquists (2011) rekommendation om minsta antal deltagare, men då
jag gjorde alla moment själv räckte tiden inte till för fler deltagare. Eftersom syftet
med denna studie är att redogöra för tre lärare i fritidshems erfarenheter av
elevassistans kände jag att antalet deltagare inte skulle påverka validiteten eftersom
jag inte presenterar resultatet som ett antagande för hela yrkesrollen. Resultatet i
denna studie är baserat på tre lärare i fritidshems erfarenheter, som stämma överens
med tidigare forskning i som presenteras i bakgrunden.

6.3 Vidare forskning
Förslag på vidare forskning är att vidga studien till en större grupp. Denna studie
indikerar viktiga frågor angående elever i behov av särskilt stöd och det är därför
angeläget att genomföra studier med fler deltagare för att öka resultatets
tillförlitlighet. Annan vidare forskning kan vara att undersöka den otydliga yrkesrollen
som identifierats i studien. Förslag på forskningsfrågor kan beröra frågor om varför
den upplevs otydlig, vad detta får för konsekvenser samt vad skolledaren kan göra
annorlunda för att tydliggöra yrkesrollen. Avslutande förslag på vidare forskning är
att undersöka enskilda individer i behov av elevassistans. Forskningsfrågorna kan
riktas mot hur elever kan komma att påverkas av att inte få sina behov tillgodosedda.
Det känns intressant, men framför allt viktigt att ta reda på hur elever i behov av
särskilt stöd upplever sin skolgång om deras behov inte blir tillgodosedda.
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Bilaga 1
Missivbrev
Informera deltagare om:
•
•
•
•

Hur studenten blev intresserad av ämnet (i korta drag)
Konfidentiellt (deltagarens ID kommer inte kunna kopplas till studien)
Inspelning (fråga om det är okej att intervjun spelas in)
Deltagaren får hoppa över frågor samt avsluta intervjun när hen önskar

Frågor till intervjun:
1. Berätta om dina erfarenheter gällande elevassistans som resurs i
fritidshemmet.
2. Hur märker man om en elev skulle behöva en elevassistent?
Vad kan du hitta för gemensamma karaktärsdrag hos de elever som har, respektive
inte har, men ändå skulle behöva, en elevassistent?
3. Hur tycker du att fritidshemmet påverkas av att ha en elevassistent som
resurs?
Hur påverkas själva organisationen (lärare/elever) av denna resurs?
4. Hur tror du elever i behov av elevassistans påverkas av att inte ha tillgång till
det?
Hur märker man om en elev skulle må bra av stöd från en elevassistent?
5. Hur upplever du din egen möjlighet att påverka dessa elever?
6. Hur tycker du resursen elevassistans har förändrats de senaste åren?
7. Hur tror du att en elevassistent kan påverka/stötta sin elev på fritids?
8. Har du något mer som du vill tillägga?

Bilaga 2
Intervjuguide
Examensarbete för grundlärare fritidshem
Linnea Dahlström genomför en studie om fritidslärares erfarenheter gällande
elevassistans i fritidshemmet. Denna studie ingår i kursen Examensarbete som är en
examinerande kurs på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem,
Jönköping University.
Denna studies syfte är att Linnea Dahlström ska ha möjlighet att:
(a) bidra till diskussion gällande elevassistans i fritidshemmet
(b) få erfarenhet genom utförande av empirisk forskning inom
utbildning/undervisning
(c) öva på att planera samt genomföra en kvalitativ studie, och
(d) uppfylla kraven för att bli examinerad från grundlärarprogrammet inriktning
fritidshem på Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping
University.
Genom att delta i denna undersökning kommer du medverka i en enskild intervju som
studenten håller i på din arbetsplats. Intervjun kommer spelas in för att senare
transkriberas som underlag för analys. All information som samlas in är konfidentiell
och som deltagare i denna studie har du rätt pausa eller avsluta intervjun när som
helst, om så önskas.
Vid frågor gällande undersökningen, vänligen kontakta:
Student: Linnea Dahlström

Examinator: Annica Otterborg

dali15mk@student.ju.se

annica.otterborg@ju.se

Datum ________

Deltagarens signatur

Studentens signatur

Namnförtydligande

Namnförtydligande

