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Studiens syfte är att undersöka en fritidshemslärare, en specialpedagogs och en rektors 

erfarenheter och uppfattningar om elevassistenters vara eller inte vara på fritidshemmet för 

elever i behov av särskilt stöd. Vad innebär det för elever i behov av särskilt stöd att ha 

respektive inte ha elevassistent på fritidshemmet? Vilka konsekvenser får det för lärarna och 

undervisningen i fritidshemmet att elever har respektive inte har elevassistent på fritidshemmet? 

Vilka konsekvenser får det för övriga elever i fritidshemmet om elever har respektive inte har 

elevassistent på fritidshemmet? Studien har utgått från en kvalitativ forskningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Studiens 

resultat visar att de intervjuade anser att utebliven elevassistent påverkar undervisningen på 

fritidshemmet negativt på flera sätt. Det blir en tung arbetsbörda för fritidshemsläraren, om 

läraren i den ordinarie personalstyrkan måste agera elevassistent. Alla tre respondenter är 

överens om att det är ekonomin och inte behovet av elevassistent som styr om en elev med 

särskilt behov får elevassistent. Fritidshemsläraren vill ha elevassistent som följer elever med 

behov av särskilt stöd, medan rektor och specialpedagog istället vill ha en resurs till hela 

gruppen.  
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1. Inledning 
Det är främst mina egna erfarenheter av elever med elevassistent samt mina upplevelser från 

att jag arbetat på fritidshem som ligger till grund för mitt val av forskningsområde. På de skolor 

och fritidshem jag arbetat på har elevassistenten endast ett fåtal gånger följt med eleven till 

fritidshemmet och varit assistent även där. På de fritidshemmen där elevassistenten följt med 

eleven upplever jag att både fritidshemslärarna och eleverna uppskattade detta. Eleverna som 

behövde stöd var lugnare, de andra eleverna fick det lugnare och fritidshemslärarna kunde lägga 

upp innehållet på ett sätt som inte hade varit möjligt utan elevassistenten på plats. På de 

fritidshem där elevassistenten inte följt med fick fritidshemslärarna ägna mycket tid och fokus 

på eleven med behov av särskilt stöd på bekostnad av de övriga eleverna. Efter sex terminer på 

grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem på Jönköping University har jag hunnit 

göra flera olika praktiker och även här har jag märkt att elevassistenter inte följer elever i behov 

av stöd till fritidshemmen i någon stor utsträckning. I dagsläget är risken stor att resurser så som 

elevassistans försvinner när skoldagen är slut (Koch 2014). För att förtydliga tänk följande 

exempel: En elev har under hela skoldagen haft tillgång till en elevassistent vars syfte är att 

hjälpa eleven behålla sin koncentration samt ge eleven extra stöd under lektionerna. När 

klockan sedan ringer och lektionerna övergår till friare aktiviteter på fritidshemmet försvinner 

det här stödet. Det här får konsekvenser och jag är intresserad av att undersöka vad skolpersonal 

uppfattar att det kan få för konsekvenser för elever och personal om elever i behov av särskilt 

stöd inte har tillgång till elevassistans? Har de samma möjlighet att lyckas med skolans 

kunskapskrav som sina klasskamrater? Det här området bör undersökas för att se vilka 

konsekvenser det kan bli för elever. Skollagen säger att undervisningen ska anpassas utifrån 

varje elevs särskilda behov och förutsättningar. Den säger också att alla elever har rätt till en 

likvärdig skolgång och att skolan därför måste ta hänsyn till elevernas olika behov samt 

kvalifikationer. En likvärdig utbildning innebär inte att alla elever ska ha exakt samma 

undervisning på exakt samma sätt, utan en likvärdig utbildning innebär att man utformar 

undervisningen baserat på varje enskild individs förutsättningar. För de elever som av olika 

anledningar har svårigheter med att nå målen har skolan ett särskilt ansvar och därför bör 

undervisningen inte utformas lika för alla (Skolverket 2018). Varje elev har unika 

förutsättningar och ska bemötas utifrån dessa, men hur gör man fritidshem till en plats för alla? 
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet kommer fritidshemmets historik, vad skollagen och läroplanen säger om 

elevassistent på fritidshem, Skolverkets allmänna råd för fritidshem, några specialpedagogiska 

perspektiv samt fritidshemslärarens olika positioner att tas upp. 

 

2.1 Fritidshemmet uppdrag genom tiderna   
Föregångaren till dagens fritidshem kallades för arbetsstuga. Där fick barnen lära sig olika 

hantverk. Arbetsstugorna började att växa fram under sent 1800-tal. Ett övergripande syfte med 

dessa arbetsstugor var att hålla barnen borta från gator och tiggeri (Rohlin 2017). Historiskt kan 

fritidshemmen sägas ha haft tre olika övergripande perspektiv som hänger samman med vad 

som varit syfte och innehållsligt fokus i verksamheten. De olika perspektiven har varit ett 

socialt/moraliskt perspektiv, ett frihetsskapande perspektiv och ett neoliberalt 

lärandeperspektiv. Utifrån vart och ett av perspektiven kan fritidshemmens innehåll beskrivas 

som arenor med ett övergripande syfte vilket förändrats över tid. Ur ett socialt/moraliskt 

perspektiv uppfattas fritidshemmet som en social arena där innehållet utmärks av en social 

verksamhet. I det frihetsskapande perspektivet kännetecknas fritidshemmet av att det är en 

socialpedagogisk arena och inte enbart en social verksamhet utan även pedagogisk. Det 

neoliberala lärandeperspektivet kännetecknas av en utbildningspedagogisk arena där 

pedagogiken är central. Under 1940-talet fick arbetsstugorna ge plats för eftermiddagshemmen 

och hantverken fick ge plats för lek och frihet (Rohlin 2017). Eleverna skulle vila från skolan 

och ha friare aktiviteter, dock övervakande av vuxna. Även läxhjälp ingick i den dagliga 

verksamheten. Självverksamhet tog över från den tidigare självhjälpen (Rohlin 2012). Det här 

var en del av det reformationsarbete som ägde rum under den här tidsperioden. Efterfrågan på 

omsorg ökade på 1960-talet då samhällsutvecklingen gjorde att fler kvinnor gick ut i 

förvärvsarbete. Eftermiddagshemmen övergick till heldagsomsorg, då det nu fanns behov av 

omsorg innan skoldagen började samt på loven. Omsorgsdelen från det gamla fritidshemmet 

fanns kvar även nu (Pihlgren 2015). Det tredje och sista perspektivet är det neoliberala 

lärandeperspektivet, där fritidshemmet återfinns på en utbildningspedagogisk arena och 

innehållet utmärks av meningsfull fritid och ett temainriktat arbetssätt (Rohlin 2012). 

Fritidshemmen har således gått från att komplettera hemmen till att numera komplettera skolan. 

På 1990-talet överfördes fritidshemmen till skolan och det skrevs en läroplan, Lpo94, för hur 

verksamheten skulle bedrivas i fritidshemmet. Lpo94 gällde i tillämpliga delar för 

fritidshemmet och tog upp samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem och utgick 
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ifrån nationella och lokala mål och riktlinjer (Skolverket 2006). Förutom omsorg ska även 

fritidshemmets innehåll handla om lärande. Fritidshemmen startade alltså med 

hantverksverksamhet för barn som innehåll för att hålla barnen borta från tiggeri och från 

gatorna. Omsorgsdelen har levt kvar sen dess, men istället för att lära barnen hantverk har 

skolan influerat allt mer och idag bedrivs utbildning i fritidshem med stöd i läroplanen (Rohlin 

2017). Fritidshemmets roll har förstärkts ytterligare sedan 2016 då begreppet undervisning har 

inkluderats i uppdraget. Fritidshemmet fick då en egen del i läroplanen 2016, kapitel 4 vilket 

beskriver syfte och centralt innehåll. Detta kapitel tillsammans med kapitel 1 och 2 styr 

utbildningen och undervisningen på fritidshem (Skolverket 2016). 

 

2.2 Lagar och regler som reglerar elevassistans 
Barnkonventionen är FN:s konvention om barns rättigheter och är rättsligt bindande. Januari 

2020 blir barnkonventionen upptagen i svensk lag. Barnkonventionen handlar om att barn 

oavsett bakgrund ska behandlas med respekt och ha rätt att komma tills tals. Det är fyra av 

barnkonventionens 54 artiklar som ska beaktas vid frågor gällande barn. Dessa är: 

 
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får 

diskrimineras. 
 

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara 

barnets bästa. 

 

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling 

 

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.  

Hänsyns ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad (UNICEF, 

2009). 

 

Salmancadeklarationen antogs i staden Salmanca i Spanien 1994. Det var mer än 300 deltagare, 

92 regeringar och 25 internationella organisationer som samlades. Syftet med mötet var att ge 

regeringar, nationella biståndsorgan, internationella organisationer och andra organ vägledning 

i målet med en utbildning för alla. De diskuterade de grundläggande kursändringar som krävs 

för en integrerad skolgång, att möjliggöra för skolorna att tillgodose alla elever och speciellt de 

med behov av särskilt stöd. Salamancadeklarationen vill bekräfta varje enskild människas rätt 

till undervisning, och har som målsättning att ge undervisning till alla barn, ungdomar och 

vuxna med särskilt behov (Svenska Unescorådet, 2006). 

 

Läroplanen måste ta hänsyn till Barnkonventionen och Salamancadeklarationen (Skolverket 

2018). Enligt 14 kap. 2§ Skollag (2010:800), skolL ska fritidshem verka för att stimulera elevers 
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sociala förmåga och utveckling. Utbildningen på fritidshemmet ska utgå från elevens behov 

och återspegla en helhetssyn på eleven. Undervisningen på fritidshemmet ska ge eleverna goda 

möjligheter att utveckla kamratrelationer och skapa tillhörighet i elevgruppen. Eleverna ska i 

elevgruppen få utveckla och pröva identiteter och uppfattningar genom det samspel som sker i 

elevgruppen. Undervisningen ska även syfta till att ta tillvara på de olikheter och den mångfald 

som existerar i elevgruppen och fördjupa elevernas förståelse för olika tankesätt och olika sätt 

att vara på (Skolverket 2018). 

I läroplanen Lgr 11 står att eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid.  Man ska arbeta utifrån  

elevens behov, intressen och erfarenheter. Grundläggande demokratiska värden ska ligga till 

grund i fritidshemsverksamheten. Elever som är i behov av särskilt stöd ska uppmärksammas 

och stödjas (Skolverket 2018). 

 

Enligt Skolverkets allmänna råd har rektorn ett stort ansvar för undervisningen på fritidshem. 

De allmänna råden säger att rektorn bör anpassa gruppstorlekarna, personaltätheten och 

gruppsammansättningen så att fritidshemmet kan uppfylla de nationella krav som finns. För att 

klara av det ska rektor väga in faktorer som elevernas ålder, personalens kompetens, 

arbetsmiljön i lokalerna och tillgängliga utemiljöer, elever med andra modersmål än svenska, 

elever i behov av särskilt stöd, kontinuitet i elev- och personalgruppen och slutligen elevernas 

närvarotider. Genom en kontinuerlig dialog med personalen om det dagliga arbetet ska rektor 

ur ett verksamhetssynsätt bidra till att uppnå en ökad måluppfyllelse för eleverna. Det är även 

rektorns ansvar att organisera verksamheten på ett sådant sätt att det stödjer samarbetsformer 

och erfarenhetsutbyten mellan personalen i fritidshemmet, förskoleklassen och skolan för att 

skapa ett helhetsperspektiv på elevernas utveckling, lärande och utbildning. Ett 

helhetsperspektiv på förskoleklass, skola och fritidshem gör att eleverna får lättare att utvecklas. 

Det ökar målbilden för en trygg och lärande miljö. Fritidshemmet ger då möjlighet för eleverna 

att utvecklas. Gemensam planering för förskoleklass, skola och fritidshem gör att man får mer 

förståelse för varandra och elevgruppens aktuella situation. Det är rektorns ansvar att skapa 

förutsättningar för samarbetet, där det är eleven som ska stå i fokus. Detta samarbete är viktigt 

när det gäller elever med särskilt stöd, och det gäller även om det är olika huvudmän i 

verksamheterna (Skolverket 2014). 

 

Lärare i den obligatoriska skolan och fritidshemslärare har ansvaret för att bedöma elevernas 

eventuella behov av särskilt stöd. Det görs med utgångspunkt i kunskapsmålen i läroplanen. I 

skolan bedöms hur eleverna utvecklas mot kunskapskraven, och på fritidshemmet bedöms de 
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utifrån hur eleven utvecklas mot kunskapen i läroplanens andra del (Skolverket 2014). Det kan 

även vara så att en elev för närvarande klarar kunskapsmålen, men skolan bedömer att eleven 

längre fram kommer få svårigheter att nå kunskapsmålen. Det kan vara elever med 

koncentrationssvårigheter, svårigheter med det sociala samspelet, psykosocial problematik, 

psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar och elever med hög frånvaro. I alla dessa fall kan eleven 

vara i behov av extra stöd eller extra anpassningar. Dessa stöd ska ges skyndsamt, om eleven 

trots stödet ändå inte verkar nå kunskapsmålen är det viktigt att öka stödet och att ytterligare 

anpassa det (Skolverket 2014). När de nya allmänna råden skulle arbetas fram 2013 var det 

Anna Grettve och några kollegor till henne som fick det uppdraget. Anna Grettve var anställd 

som kvalitetsredaktör på Skolverket när hon och hennes kollegor arbetade med de nya allmänna 

råden. Grettve betonade vikten av att även fritidshemmen uppmärksammas när de nya allmänna 

råden skulle arbetas fram 2013. Skolverkets inventering visade att fritidshemmet ofta hamnar 

lite utanför förskoleklassen och skolans planering. Att samverkan i stor utsträckning sker på 

förskoleklassen och skolans villkor. När Skolverket skulle ta fram nya allmänna råd för 

fritidshemmet tillsatte de en arbetsgrupp. Denna inledde en större inventering av det rådande 

kunskapsläget. De förde dialog med ett antal verksamma inom området. De träffade huvudmän, 

forskare, rektorer och yrkesverksamma pedagoger samt en extern referensgrupp med 

representanter från forskning och praktik. De fick många synpunkter under insamlandet och 

dessa ledde arbetet framåt. Detta ledde så småningom fram till de nya allmänna råden. Ett av 

råden de kom fram till gäller rektorns viktiga roll för verksamheten när det gäller samarbetet 

mellan skola och fritidshem. Man betonar betydelsen av ett aktivt ledarskap för att skapa ett 

helhetsperspektiv, att rektorn skapar utrymme för gemensamma pedagogiska situationer mellan 

skola och fritidshem (Pihlgren 2015). Det är viktigt att eleven står i fokus för den gemensamma 

planeringen och att samarbetet mellan de olika personalkategorierna sker på ett jämbördigt sätt 

(Skolverket 2014). I de allmänna råden som gäller arbete med extra anpassningar, särskilt stöd 

och åtgärdsprogram kan man läsa om insatser av mer ingripande karaktär där beslutet tas av 

rektorn och måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket 2014). 

2.3 Olika Specialpedagogiska perspektiv 
Specialpedagogik kan ses på från olika synvinklar. Ett av synsätten är att specialpedagogik 

särskiljer och stämplar individer. Individerna ses som de som har behov, som icke normala. Ett 

annat synsätt är att se det som att specialpedagogik är viktigt och ger möjligheter för de som är 

i behov av extra stöd (Nilholm 2007). I följande text används ordet perspektiv. Andra begrepp 

för perspektiv är föreställningar, diskurser eller teorier. Nilholm (2007) betonar att det är viktigt 

att förstå att perspektiv är abstraktioner som har som funktion att underlätta för förståelse av ett 
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visst perspektiv i ett sammanhang och ett annat perspektiv i ett annat. Perspektiv står inte i 

motsatsförhållande till handling, utan en handling uttrycker alltid någon form av perspektiv. 

Perspektiv ska inte i första hand ses som något en individ bär, utan det ska ses som något som 

utvecklas i specifika sociala och kulturella sammanhang. Perspektiv uppstår i 

kommunikationen och interaktionen mellan människor. De tre specialpedagogiska perspektiv 

som beskrivs nedan menar författaren har avgörande konsekvenser för synen på 

specialpedagogik. Dessa tre specialpedagogiska perspektiven är det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. 

 

I det kompensatoriska perspektivet placeras problemet hos den enskilde eleven. Vissa individer 

ses som bärare av problem och man vill kompensera individen för deras problem. Man letar 

efter olika problemgrupper, främst neurologiska och psykologiska och söker efter 

grundläggande processer som kan leda till förståelse för problemen som en viss grupp anses ha. 

Därefter föreslås metoder och åtgärder för att kompensera individernas uppvisade problem. Ur 

det kompensatoriska perspektivet blir diagnostisering viktig. Forskning ur ett kompensatoriskt 

perspektiv har sin grund i en medicinsk/psykologisk tradition, där diagnosticeringen är central. 

Det kritiska perspektivet är ideologikritiskt, och ser specialpedagogiken som förtryckande och 

pekar ut barn med behov av stöd som mer eller mindre onormala. Specialpedagogikens tidigare 

värderande och marginaliserande effekter vill det kritiska perspektivet komma ifrån. Skolor har, 

enligt det kompensatoriska perspektivet, svårt att hantera elevers olikheter, och ser 

skolmisslyckande som något patogent hos eleven det är det som är problemet med det 

kompensatoriska perspektivet enligt det kritiska perspektivet. Istället för att belysa elevens 

brister genom att diagnostisera, vill det kritiska perspektivet istället se elevers olikheter som en 

resurs i skolan. Det kritiska perspektivets vision är att specialpedagogiken upphör och skolan 

istället förmår att möta varje barns behov. Detta är en utopi och det är utifrån denna utopi som 

kritiken av det kritiska perspektivet mynnar ut i dilemmaperspektivet. 

Dilemmaperspektivet är inte lika vedertaget som det kompensatoriska perspektivet och det 

kritiska perspektivet. Här betonas utbildningssystemens grundläggande komplexitet och 

motsägelse. Dilemmaperspektivet vill ge alla elever liknande kunskaper samtidigt som man ska 

anpassa utbildningen till individen i det moderna utbildningssystemet. Dilemmaperspektivet 

vill lyfta fram att det är viktigt att skapa kunskap om hur ovan nämnda motsättningar tar sig 

uttryck rent konkret och framhåller risker med det kompensatoriska perspektivet. 

Dilemmaperspektivet menar att stora grupper med barn skulle ses som avvikande, och att barn 

skulle ses som bristfälliga i det kompensatoriska perspektivet. Dilemmaperspektivet belyser 
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svårigheterna med att hantera alla elevers olika problem med det moderna utbildningssystemet 

som det kritiska perspektivet förordade (Nilholm 2007). 

 

Willen Lundgren och Karlsudd (2013) skriver om två polariserade specialpedagogiska 

perspektiv beträffande förhållningssättet till skolsvårigheter, det kategoriska perspektivet och 

det relationella. Det kategoriska perspektivet innebär att orsaken till skolsvårigheter läggs hos 

eleven själv, det vill säga att svårigheterna är individbundna. Det kategoriska perspektivet har 

som utgångspunkt förklaringsmodeller som kopplas till medicinsk forskningen och psykologisk 

testteori. Motsatsen till det kategoriska perspektivet är det relationella perspektivet som kopplar 

skolsvårigheterna till undervisningens bristande förmåga att nå alla elever. Det relationella 

perspektivet använder sig företrädesvis av sociologiska och relationsteoretiska 

förklaringsmodeller. 

 

Den specialpedagogiska verksamheten måste bli mer inkluderande och bedriva en social och 

relationsinriktad verksamhet som ser elevernas förmågor som föränderliga i relation till olika 

pedagogiska miljöer (Willen Lundgren & Karlsudd 2013). Pedagogiska miljöer kan betecknas 

som antingen snäva eller vida verksamheter. Den snäva verksamheten kännetecknas av att man 

sätter prestationer och förmågor i centrum vilket kan leda till att undervisningen koncentreras 

kring avvikelser och svårigheter. Motsatsen till den snäva verksamheten är den vida 

verksamheten som grundas på ett medvetet yrkesetiskt förhållningssätt som inkluderar alla 

elevers lika värde oberoende av förmåga och prestation. I den vida verksamheten fokuseras det 

på etik och solidaritet vilket leder till en fokusering på möjligheter i undervisningen. Det vida 

och relationella perspektivet visar intresse för undervisning som möter alla elever, fokus ligger 

på organisation och grupper samt individer. Det vida och relationella perspektivet värnar om 

solidaritet, jämlikhet och delaktighet. 

 

2.4 Fritidshem och specialpedagogik  
Under de fyra senaste decennierna har det framkommit att skolbarnomsorg skall finnas för alla 

elever. Alla elever med behov av särskilt stöd ska anvisas plats med förtur. Inte någon elev med 

behov av särskilt stöd kan nekas plats på fritidshem, det oavsett elevens eventuella 

funktionsnedsättning eller diagnos. Elever med behov av särskilt stöd kan ej heller nekas plats 

vid bristande kunskap hos personalen eller snäv ekonomi på fritidshemmet. Vitsen med att ge 

eleven med behov av särskilt stöd plats i skolbarnsomsorgen är den stimulerande och positiva 

miljön som fritidshemmet utgör. Den allmänt goda kvaliteten i fritidshemmet är ofta en 
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tillräcklig och viktig stimulans för många elever. För elever med behov av särskilt stöd är det 

nödvändigt med särskilda stödinsatser som personalförstärkning i form av elevassistent och 

extra handledning och konsultation för personalen från specialpedagogen. Ett tydligt 

ideologiskt mål i fritidshemmet är att inkludera alla elever i undervisningen. En fusion av 

specialpedagog och undervisning skulle sannolikhet vara gynnsam för strävan mot 

likabehandling i fritidshemmet (Willen Lundgren & Karlsudd 2013). 

 

2.5 Fritidshemslärarens olika positioner 
Fritidshemslärare har ofta olika arbetsuppgifter under dagen som ibland skiljer sig så pass 

mycket åt att det kan beskrivas som att de har olika yrkesroller eller om man vill använda ordet 

positioner. Den vanligaste positionen är lärare i fritidshemmet. Tre andra positioner som 

fritidshemsläraren ofta har ligger inom den ordinarie skoldagen. Den första av positionerna är 

som assistent eller resurs till klassläraren. Det kan vara allt ifrån att arbeta som resurs i 

klassrummet under tiden eleverna arbetar enskilt med till exempel matematik. 

Fritidshemsläraren kan även vikariera som lärare kortare eller längre tid. Fritidshemsläraren 

kan även vara rastvakt eller sitta tillsammans med eleverna i skolmatsalen. Fritidshemslärarens 

roll kan även vara som elevassistent åt enskilda elever i klassrummet. Positionen som 

assistent/resurs kännetecknas ofta av att klassläraren står för initiativet och planeringen. 

Positionen kännetecknas även av att arbetet sker på skolans villkor med den vanliga 

skolundervisningen som utgångspunkt. I den andra positionen är fritidshemsläraren 

samarbetspartner till klassläraren där de tillsammans planerar undervisningen som senare 

genomförs parallellt eller tillsammans. Rollen som samarbetspartner till klassläraren 

kännetecknas av att fritidshemsläraren är likställd och inte underordnad samarbetspartner till 

klassläraren. Den tredje och sista positionen är som lärare i ett specifikt ämne. Många 

fritidspedagoger har lagt till kurser i sin grundutbildning och har därefter behörighet att 

undervisa i praktisk-estetiska ämnen. Fritidshemslärare utbildade inom lärarutbildningen från 

2001 har lärarlegitimation i något eller några ämnen, ofta praktiskt och estetiskt men även i 

andra ämnen. Här blir den legitimerade fritidslärarens roll jämställd med lärarens, med samma 

ansvar för bedömning och betygsättning och även med skyldighet att följa sina ämnes 

kursplaner (Hanson Orwehag 2015). 
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3. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka en fritidshemslärare, en specialpedagogs och en rektors 

erfarenheter och uppfattningar om elevassistenters vara eller inte vara på fritidshemmet för 

elever i behov av särskilt stöd samt vilka konsekvenser det får för personal och elever om det 

saknas elevassistenter på fritidshemmet. 

 

 

 3.1 Frågeställningar 
•Vad innebär det för elever i behov av särskilt stöd att ha respektive inte ha elevassistent på 

fritidshemmet? 

•Vilka konsekvenser får det för lärarna och undervisningen i fritidshemmet att elever har 

respektive inte har elevassistent på fritidshemmet? 

•Vilka konsekvenser får det för övriga elever i fritidshemmet om elever har respektive inte har 

elevassistent på fritidshemmet? 
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4. Metod 
I följande avsnitt belyses studiens metod, urval, genomförande, tillförlitlighet, 

analysmetod samt etiska aspekter. 

 

4.1 Val av metod 

Metod är ett redskap som kan användas för att få en fördjupad bild av verkligheten. En metod 

kan således sägas vara ett tillvägagångssätt för att komma fram till ny kunskap och för att lösa 

problem (Bjørndal 2005). Det finns två huvudsakliga typer av metoder som man brukar använda 

i samhällsvetenskapliga forskningsstudier, kvantitativ och kvalitativ metod (Bjørndal 2005). I 

stora drag kan man säga att kvantitativa forskare studerar mätbara företeelser och att kvalitativa 

forskare inte gör det (Bryman 2016). I kvalitativa metoder är man mindre intresserad av exakta 

siffror, istället försöker man få fram en djupare förståelse av det som studeras (Bjørndal 2005). 

Vid insamlandet av data vid en kvalitativ studie kan man använda sig av olika 

datainsamlingsmetoder. Några av dessa är intervju, gruppintervju och användandet av 

dokument som datakälla (Bryman 2016). Genom intervju får man en förståelse för den 

intervjuades perspektiv (Bjørndal 2005). Kvalitativ metod betonar intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt på forskningsfrågorna, forskaren riktar intresset mot den intervjuades 

ståndpunkt och vill ha fylliga och detaljerade svar (Bryman 2016). I den här studien har 

kvalitativ metod använts och datainsamlingsverktyget är intervju, med semistrukturerade 

intervjuer. Denna typ av intervju är fördelaktig eftersom deltagarna ofta känner en 

tillfredsställelse när de får prata om sin situation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). En 

annan fördel med intervjuer som metod är att det går att anpassa frågorna allt eftersom då 

frågorna inte är lika bindande som i exempelvis en kvantitativ enkät (Ahrne & Svensson, 2011). 

4.2 Urval 
Personerna som intervjuades har valts genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Bryman (2013) 

skriver att vid bekvämlighetsurval behövs inte läggas lika mycket tid på att välja vem som ska 

intervjuas, utan forskaren väljer personer som finns tillgängliga för tillfället och som passar för 

undersökningen. Respondenterna i den här studien arbetar på samma skola och består av en 

rektor, en fritidshemslärare och en specialpedagog. Studien inriktar sig specifikt mot 

fritidshemmet. Skolan har cirka 250 elever. Respondenterna valdes utifrån att de arbetat i skolan 

en längre tid. De tre yrkeskategorierna en rektor, en specialpedagog samt en fritidshemslärare 

valdes för att få olika synsätt på, erfarenhet av och ansvar för elevassistans på fritidshemmet. 

Respondenternas professioner är könsneutrala och respondenterna benämns enbart med deras 

profession. Yrket är med i resultatet för det har en relevans i studien. 
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4.3 Genomförande 
Respondenterna kontaktades genom mail respektive meddelande via Facebook. Där fick de 

förfrågan om de ville vara med i studien, och svara på frågor om elevassistentens vara eller inte 

vara på fritidshemmet. Alla tre respondenterna svarade snabbt att de kunde och ville ställa upp. 

Skolan som valdes har jag tidigare haft kontakt med, så de tillfrågade visste vem jag är. Bryman 

(2016) menar att det är bra att vara bekant med miljön där intervjupersonen arbetar. Det 

underlättar tolkningen av det respondenten berättar. Jag valde att genomföra de tre intervjuerna 

under en och samma vecka. Frågorna skickades ut ungefär en vecka före intervjuerna för att 

respondenterna skulle vara förberedda och hinna tänka igenom svaren i lugn och ro. För att 

intervjusituationen skulle kännas så bekväm som möjligt för respondenterna, fick de själva välja 

ett rum för intervjun på skolan. Bjørndal (2005) belyser vikten av en lugn och avskärmad miljö, 

för att säkerställa kvaliteten på informationen i intervjun. Via en app på mobilen gjordes en 

ljudinspelning av intervjun, detta för att slippa lägga fokus på att anteckna och istället kunna 

fokusera på samtalet med respondenten. Att spela in intervjun säkerställer senare under 

transkriberingen att allt respondenterna sagt kommer med. Bjørndal (2005) menar att inspelning 

av respondenterna säkerställer att informationen blir mer fullständig och noggrann. Även 

Bryman (2016) tar upp vikten av att få fram en detaljerad analys genom inspelning. Det avsattes 

20 minuter för varje intervjutillfälle. Jag valde att lägga intervjuerna tidigt på dagen och 

transkriberade samma dag. 

 

4.4 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2015) kan tillförlitlighet delas in i fyra olika kriterier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Trots att undersökningen om 

elevassistenter på fritidshemmen är liten, har jag försökt ta hänsyn till ovanstående kriterier. 

Det ska tydligt framgå hur intervjuerna gått till, vilka utgångspunkterna varit samt hur 

undersökningen genomförts. Personerna som blivit intervjuade har inte fått se resultaten av de 

andra respondenternas intervjuer vilket även det ökar trovärdigheten. Allt observationsmaterial 

så som ljudfiler och transkriberat material har förvarats oåtkomligt för obehöriga allt enligt 

Bjørndal (2005) och kommer efter färdigställandet av uppsatsen att förstöras. 

4.5 Databearbetning och analysmetod 
Som databearbetningsmetod i studien används transkribering. Transkriberingen av intervjuerna 

utfördes med noggrannhet för att säkerställa att det som sades under intervjun kom med. Viktigt 

är även att transkriberingen gjordes i nära anslutning till intervjutillfället för att på så sätt lättare 

minnas vad som sagts (Bryman 2016). Efter att ha sökt efter likheter och skillnader i 
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respondenternas svar, kategoriserades svaren efter de mönster, teman och kategorier som 

uppkommit vid bearbetning av materialet (Patel & Davidsson, 2003). I studien har använts en 

tematisk analysmetod. Ett tema kan sägas vara en kategori som av forskaren identifierats utifrån 

insamlad data. Temat är kopplat till forskningens fokus och även till forskningsfrågorna. Temat 

bygger på nyckelord som kan utskiljas i de utskrifter som transkriberas (Bryman 2016). De tre 

teman som framkom i det insamlade materialet var undervisning, personal och ekonomi. 

Respondenterna i studien är könsneutrala och nämns med enbart deras profession. Deras yrke 

är med i studien för det har en relevans för resultatet. Resultatet med inslag av citat från 

respondenterna redovisas i kapitel 5. 

4.6 Etiska aspekter 
Det finns krav på hur forskning ska bedrivas, rent etiskt och dessa finns uttryckta i ett antal 

forskningsetiska aspekter som forskaren måste ta hänsyn till. Målet med allt forskningsarbete 

är att ta fram trovärdig kunskap som är viktig för samhällsutvecklingen och den enskilde 

individen. Det måste finnas en balans mellan nyttan med forskningen och skyddet mot 

otillbörlig insyn. Respondenterna får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada. Ej heller 

utsättas för förödmjukelse eller kränkande behandling (Patel & Davidsson 2003). Den svenska 

myndighet som formulerar och reglerar riktlinjerna för forskningsetik är Vetenskapsrådet. 

Nämnda myndighet har utformat fyra individskyddskrav, dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Forskaren skall enligt informationskravet ge information om studien till respondenterna samt 

uppge forskningsuppgiftens syfte. Respondenterna ska själva kunna bestämma över sitt 

deltagande. Denna information har i föreliggande studie givits muntligt till respondenterna i 

samband med att intervjun bokades. Enligt samtyckeskravet har alla deltagare i en undersökning 

rätt att när som helst dra sig ur undersökningen utan någon form av motivation. Detta skall ej 

heller leda till några negativa konsekvenser eller obehag för deltagaren (Christoffersen & 

Johannessen 2015). I samband med intervjuerna delades en samtyckesblankett ut med 

Vetenskapsrådets fyra individskyddskrav. Respondenterna signerade blanketten vid 

intervjutillfället. Det är även viktigt att personer som är med i en undersökning inte kan 

identifieras, alla uppgifter som erhålls från respondenterna måste därför behandlas 

konfidentiellt. Alla personuppgifter skall förvaras oåtkomligt för obehöriga, allt i enighet med 

konfidentialitetskravet (Patel & Davidson 2003). Det insamlade materialet har förvarats 

oåtkomligt för obehöriga och kommer efter färdigställandet att förstöras. Enligt nyttjandekravet 

får insamlat material om enskilda personer endast användas för forskningens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002).  
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5.Resultat 

 
Det här kapitlet inleds med en redovisning av lärarnas erfarenheter och uppfattningar om 

undervisning utan elevassistent. Därefter tar lärarnas uppfattningar upp om ekonomisk inverkan 

på tillsättningen av elevassistent i undervisningen i fritidshem. Kapitlet avslutas med hur lärarna 

uppfattar sin arbetssituation och behovet av elevassistent i fritidshem.  

 

 5.1 Undervisningen påverkas negativt utan elevassistent 
I studien framkommer det att samtliga respondenter tycker att undervisningen blir drabbad när 

det saknas elevassistans. Rektorn säger att om det inte finns elevassistenter på fritidshemmet 

när det behövs, blir det på bekostnad av barnen. Både på bekostnad av de barn som är i behov 

av särskilt stöd som får svårt att klara tiden på fritidshemmet och de andra barnen som inte får 

det lugn och den hjälp de eventuellt behöver. Rektorn tycker samtidigt att man ska sätta in en 

fritidslärare som stärker upp hela gruppen istället för elevassistenter till en specifik elev. Enda 

gången rektor tycker att elevassistenten ska följa ett barn är då barnet är utagerande och kan 

skada sig själv och omgivningen. Det är då för att skydda de andra barnen. Annars menar 

rektorn att det är bättre att se till hela gruppens bästa. Rektorn säger vidare att en elev inte 

gynnas av att ständigt vara ”skuggad”, vilket kan leda till ett slags utanförskap för eleven. 

Rektorn vill hellre att man ser till hela gruppens behov och istället tillsätter en resurs som kan 

finnas till hands för hela gruppen. Rektorn menar att det finns en gemensam policy i kommunen 

och säger att: 

 

 […] Det är ju så i kommunen, att elevassistenter har man kanske riktat mot ett barn 

om det har fysiska behov, så de inte klarar sig själva, sitter i rullstol eller inte kan gå 

på toa själv, eller så, men när det gäller, för att man behöver socialt stöd, så är man 

egentligen förstärkning i gruppen[...] så jobbar vi mer att elevassistenterna har 

gruppförstärkning för barnets skull.   
 

Vidare berättar rektor att på skolan där rektorn arbetar formas verksamheten efter gruppen. På 

berörd skola arbetas det med elevgruppen samtidigt som det arbetas med lärarmiljön och når då 

ofta individen den vägen och får till en fungerande undervisning. Fritidsläraren tycker att det 

påverkar undervisningen negativt om det inte finns elevassistent till de elever som behöver det. 

I dagsläget hade de haft behov av en elevassistent, då de behöver punktmarkera en elev, men 

inte har personal till det. När det inte finns elevassistent menar fritidsläraren att det kan resultera 

i att man inte alltid vågar göra allt man tänkt eller planerat att göra. Fritidsläraren berättar vidare 

att de försöker lösa problemet med avsaknaden av elevassistenter genom att dela upp eleverna 

i mindre undervisningsgrupper, då det blir stökigare ju större gruppen är. Hen vet att det kan 



 14 

och antagligen kommer att innebära problematik för hela gruppen eftersom tillräcklig stöttning 

saknas och undervisningen blir då drabbad. Fritidsläraren berättar att de drar sig för att åka på 

utflykter, då inte tillräcklig personal finns till hands att hantera eleverna. 

 

Det blir så ju att [...] man får ju ställa in många gånger det man planerat, för att det 

fungera inte. Om man nu inte har personal som kan vara jämte det här barnet hela 

tiden. Det innebär att man kanske inte vågar göra saker som man tänkt, man kanske 

inte vågar gå på utflykt [...] För att man vet att det inte kommer att funka. 
 

Fritidshemsläraren anser att undervisningen blir drabbad när det saknas elevassistenter, då de 

inte kan planera att göra det de vill. Vidare berättar fritidshemsläraren att de hela tiden måste 

tänka på vad vissa elever kan behöva för stöd och vad som kan underlätta för dem. För att 

komma runt problemet med brist på elevassistenter till de som behöver särskilt stöd just nu, har 

de bland annat bildstöd och informationstavlor med information om kommande aktiviteter på 

fritidshemmet för att underlätta inför undervisningen. 

 

Man får ju tänka på de här barnen, vilka situationer de inte klarar. De klarar kanske 

inte uppbrott. […] Man förbereder dem mycket. Sen har vi också bildstöd på fritids 

på vår informationstavla, där vi skriver med text vad vi gör under veckan. […] Sådana 

grejer som förenklar livet för alla. Om man tittar på de barnen vi har just nu som 

behöver lite extra hjälp, de har stort rörelsebehov, så vi gör mycket rörelselekar. 
 

De anpassar alltså dagarna efter eleverna med behov av särskilt stöd utefter deras behov. Har 

någon stort rörelsebehov planerar de in mycket rörelselekar. Hade dessa elever däremot haft 

elevassistent kunde de planerat undervisningen annorlunda. 

Specialpedagogen arbetar inte på fritidshemmet utan enbart i skolan och vet därför inte hur 

undervisningen i dagsläget fungerar på fritidshemmet, varken med eller utan elevassistenter. 

Det framkommer i alla fall att specialpedagogen har liknande tankar som rektor det vill säga att 

det inte bör finnas elevassistenter på fritidshemmet som assisterar en viss elev, utan att det ska 

tillsättas resurser som kommer hela gruppen till del. 

Citat från specialpedagog: 

 

Man ska ju inte vara påklistrad och det är ju samma sak som i skolan […] Det ska ju 

inte märkas, man kan ju inte bara sitta vid dem, utan det blir ju det runt omkring om 

inte annat […] Det kanske blir en lugnare verksamhet om det är den problematiken, 

så oftast är det ju det vi tänker i alla fall. 
 

Vidare berättar specialpedagogen att det tidigare funnits fler elevassistenter både på 

fritidshemmet och i skolan. Skolan har tagit bort många elevassistenter sen hon började. 

Specialpedagogen berättar vidare att de inte fick veta att de dragit in på elevassistenterna förrän 
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hen ansökte om elevassistenter för några barn, men blev nekad. Eftersom specialpedagogen 

berättat att hen inte har arbetat i fritidshemmet utan enbart i skolan blev hen nu efter vårt samtal 

inspirerad och intresserad att även inkludera fritidshemmets undervisning i sina utvärderingar 

av elever och elevgrupperna. Specialpedagogen berättar att hen nu i fortsättningen ska fokusera 

mer på fritidshemmet och se eventuella behov och inte bara fokusera på skolan. 

 

5.2 Ekonomin styr tillsättning av elevassistent   
Samtliga respondenter tycker att det är ekonomin och egentligen inte behovet av elevassistent 

på fritidshemmet, som styr. Vidare anser alla tre respondenter att det är beklagligt att 

personalbudgeten inte räcker till att anställa behörig personal. Behovet av elevassistenter som 

stöd för enskild elev finns, men av olika anledningar tillsätts det inte alltid. Det beror både på 

budget, men även kommunens policy med förstärkning av hela elevgruppen istället för stöd till 

enskild elev. Rektorn anser att mycket handlar om pengar och önskar sig en större 

personalbudget. Nu har rektorn inget annat val än att noga husera med tillgänglig 

personalbudget. Ibland anställer rektorn elevassistenter på 50 procent, då arbetar 

elevassistenten enbart i skolan trots att eleven går på fritidshemmet. Rektor säger att: 

 

[…] Det är ju budgeten som avgör. Jag kan ju inte anställa hur många som helst, därför 

att vi har en begränsad personalbudget. […] Så man får prioritera. Det är därför vi 

måste tänka grupp också. 
 

Rektor beklagar att det är ekonomin som styr. Då personalbudgeten inte räcker till för att 

anställa nya elevassistenter, omfördelar rektorn resurserna som redan finns i gruppen istället. 

Istället för att ha en personal till en elev kan nu samma personal stärka upp hela gruppen. 

Fritidshemsläraren tar också upp problemet med ekonomin. Hen ser behovet av elevassistent 

på fritidshemmet, men det finns inga ekonomiska resurser. Fritidshemsläraren tar upp att de 

oftast går lång tid, ibland flera år, innan en elevassistent anställs. Även om det finns elever med 

behov av särskilt stöd på fritidshemmet, tycker fritidshemsläraren att det tar alldeles för lång 

tid innan det tillsätts en resurs, om det alls gör det. Vidare berättar fritidshemsläraren att 

eftersom ekonomin inte tillåter elevassistenter under både obligatoriska skoldagen och på 

fritidshemmet tillsätts det oftast bara elevassistenter under den obligatoriska skoldagen. 

Citat av fritidshemslärare: 

 

Jag har inte så stor makt att säga vad jag vill ha utan det är ekonomin som styr och 

ofta är det så det finns inte resurser, utan barnen får assistent under skoltid om de anser 

att de måste ha det och det är ju ofta föräldrar och förskolelärare [...] som tar det 

beslutet. Även om jag tycker att de också ska ha det på fritids så kan jag inte bestämma 

det utan det handlar om pengar. 
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Fritidsläraren jämför med hur det var på slutet av 1980-talet när de elever som var behov av 

särskilt stöd fick elevassistenter som följde eleverna under både skola och fritidshem. 

Fritidshemsläraren berättar även att om barnen av någon anledning hade elevassistent på den 

tiden, så var det självklart att elevassistenten följde eleven under både obligatoriska skoldagen 

och på fritidshemmet. Vidare berättar fritidshemsläraren att det på slutet av 1980-talet inte var 

så vanligt att eleverna gick i särskola utan att dessa elever klarade att vara i den ordinarie skolan 

och på fritidshemmet med elevassistent. Även specialpedagogen berättar att det tidigare om 

åren fanns fler elevassistenter. Specialpedagogen säger att de ansökt om elevassistenter, men 

fått avslag. Det fanns inga pengar. Vidare menar specialpedagogen att det är mycket färre 

elevassistenter nu än det var tidigare och det handlar om pengar. 

 

5.3 Personalen får tyngre arbetsbörda vid utebliven elevassistent 
Respondenterna är överens om att det skulle vara bra för alla om det tillsattes mer personal. De 

har dock lite olika åsikter om elevassistentens roll i klassrummet respektive fritidshemmet. 

Rektorn vill ha resurspedagoger som en gruppförstärkning istället för elevassistenter till en 

speciell elev. Fritidsläraren vill ha elevassistenter som följer eleven med behov av särskilt stöd. 

Både under skoltid och på fritidshemmet. Specialpedagogen menar att gruppförstärkning och 

inte en personal som följer eleven med behov av särskilt stöd är det bästa för gruppen. 

 

Rektorn har observerat konsekvenserna för personalen, när de inte har elevassistans på 

fritidshemmet. Rektorn menar att de blir en tung arbetsbörda och att de märks på personalen. 

Den åsikten delas även av fritidsläraren, som säger att de för tillfället skulle behöva 

elevassistent till en elev. Som de ser ut nu får personalen ta emot både kränkningar och slag 

vilket skulle kunna reduceras med hjälp av en elevassistent som punktmarkerar eleven. Eleven 

ifråga är utåtagerande mot både personal och elever och fritidsläraren hoppas att de till hösten 

får en resurs. Som det ser ut nu får en ur den ordinarie personalen följa eleven hela dagen och 

då blir de för lite personal till resten av gruppen. 

 

Specialpedagogen befinner sig dock utanför beslutsfattandet angående om de skall ha 

elevassistans eller ej på fritidshemmet. Vid intervjutillfället ställdes frågan hur 

specialpedagogen är delaktig i beslutet, där hen svarade: 

 

Ja, Nej. Jag har nog inte varit. Jag kan nog själv tycka att jag borde vara mer. 

Alltså, över lag ha mer koll på elevassistenter, men det har liksom varit lite utanför mig. 
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Vidare säger specialpedagogen att det är svårt med undervisningen när det är så stora grupper, 

och det inte finns tillräckligt med personal. Men hen hävdar samtidigt att man kommer långt 

med bra pedagoger som ser möjligheter och inte bara problem. 
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6. Diskussion   
I detta kapitel diskuteras en sammanfattning av studiens resultat i relation till tidigare forskning 

och metod. 

 

 6.1 Resultatdiskussion 
Den utförda undersökningen syftade till att undersöka en fritidshemslärares, en specialpedagogs 

och en rektors erfarenheter och uppfattningar om elevassistentens vara eller inte vara på 

fritidshemmet samt vilka eventuella konsekvenser det får för personal och elever om det saknas 

elevassistenter på fritidshemmet. 

    Under intervjuerna kom det fram att rektorn vill ha elevassistenter till gruppen som helhet, 

medan fritidshemsläraren vill ha elevassistent specifikt till eleven med särskilt behov. Rektor 

menar att eleven i behov av särskilt stöd kan känna sig skuggade och utpekade om de har en 

elevassistent som följer just dem. Vidare menar rektorn att hen ser elevassistenterna som en 

resurs som gynnar hela gruppen, alltså mer som en resurspedagog. Rektorn ger uttryck för en 

uppfattning som kan tolkas som att den hör hemma i det kritiska perspektivet på 

specialpedagogik. Hen belyser nackdelar med att fokusera elevens brister och anser det indirekt 

som förtryckande. Det kritiska perspektivets vision är ju att specialpedagogiken upphör och att 

skolan i stället förmår att möta varje barns behov (Nilholm, 2007). Rektorn berättar att det är 

kommunens policy att ha resurser till hela gruppen istället för en elevassistent som följer eleven 

med särskilt behov. Rektorns inställning till elevassistent är alltså att denna är en resurspedagog, 

både under ordinarie skoltid och fritidshemstid. Fritidshemsläraren kan sägas ha ett 

kompensatoriskt perspektiv genom att hen lägger vikten vid att en elev bör få en diagnos så att 

rätt insats kan göras. Fritidshemsläraren vill i enlighet med det kompensatoriska perspektivet 

kompensera den enskilda eleven för dess problem genom åtgärder som till exempel 

elevassistent (Nilholm, 2007). Fritidshemsläraren berättar hur bristen på elevassistenter styr 

hela planeringen. Arbetslaget måste i dagsläget i hela sin planering utgå från eleven med behov 

av särskilt stöd, vad hen klarar och inte klarar. Även om rektorn, fritidshemsläraren och 

specialpedagogen har olika syn på vilken roll elevassistenten har är de överens om att 

utbildningen blir drabbad när det saknas resurser. Jag har själv varit elevassistent/resurs i flera 

klasser under ordinarie skoltid och fick då instruktion att jag skulle vara resurs till hela gruppen, 

men hålla ett extra öga på eleven med behov av särskilt stöd. I samtliga fall anser jag att 

undervisningen blev drabbad för samtliga elever då jag inte punktmarkerade eleven med behov 

av särskilt stöd. Eleven med behov av särskilt stöd kunde inte koncentrera sig och fick därmed 
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nästan inget gjort på lektionen. I och med att eleven med behov av särskilt stöd inte kunde 

koncentrera sig och ganska snabbt tröttnade ägnade hen sig istället åt att störa resterande elever 

som i sin tur fick svårt att koncentrera sig på lektionen och därmed blev deras undervisning 

lidande Alla elever med behov av särskilt stöd upplever elevassistenter olika, men de elever jag 

varit elevassistent åt har tyckt att det var skönt att ha någon som satt bredvid och hjälpte till att 

fokusera på uppgiften. Jag fick inte uppfattningen att eleven med behov av särskilt stöd 

upplevde det jobbigt att ha en elevassistent som punktmarkerar, men precis som rektorn menar 

kan det säkert förekomma att elever med behov av särskilt stöd känner sig utpekade. När den 

ordinarie skoldagen var slut skulle jag vara ordinarie fritidshemslärare, men i praktiken fick jag 

fortsätta som elevassistent och punktmarkera eleven med behov av särskilt stöd för att 

fritidshemstiden skulle fungera för alla inblandade. Enligt Skolverkets allmänna råd har rektor 

ett stort ansvar för undervisningen på fritidshem (Skolverket, 2014). Skolverket (2014) 

poängterar att elever med behov av särskilt stöd ska stödjas och uppmärksammas. I dagsläget 

följer fritidshemmet Skolverkets rekommendation att stödja en elev med särskilt behov, men på 

grund av att de inte finns en anställd elevassistent utöver ordinarie personal blir resterande 

elever drabbade. En personal i den ordinarie personalstyrkan får gå in och vara elevassistent, 

och det innebär att det blir en personal för lite eftersom en ordinarie fritidshemslärare agerar 

elevassistent vilket givetvis påverkar planering och utbildning i slutänden. 

Salamancadeklarationen tar upp alla människors rätt till utbildning. Speciellt barn och 

ungdomar med särskilda behov (Svenska Unescorådet, 2006). Bristen på elevassistenter som 

fritidshemsläraren berättar om ovan, gör som sagt att resterande elever blir drabbade, då de i 

praktiken är en personal för lite eftersom en ordinarie fritidshemslärare agerar elevassistent. 

Eleverna får inte den utbildning de är berättigade till, utan får på grund av dagsläget en mer 

begränsad sådan. Utflykter undviks samt andra aktiviteter som är mer personalkrävande.  Det 

föreligger även en risk att eleven med behov av särskilt stöd blir stigmatiserad om övriga elever 

förstår att de är eleven med behov av särskilt stöd som är orsaken till att planerade aktiviteter 

ställs in på fritidshemmet. Bristen på personal utgör även ett problem i förhållande till det som 

Skollagen (2010:800) säger om att utbildningen på fritidshemmet ska utgå ifrån alla elevers 

behov och återspegla en helhetssyn på eleven (SkolL 14kap. 2§). 

    Specialpedagogen arbetar enbart under skoltid och det är enbart i relation till skoltid som 

utredningar av elever med behov av särskilt stöd görs. Specialpedagogen är aldrig inne på 

fritidshemmet och vet egentligen inte hur fritidshemsverksamheten fungerar. Specialpedagogen 

har inte tänkt på att hen kanske skulle utvärdera eleven med behov av särskilt stöd på 

fritidshemmet också. Eftersom den ordinarie skoldagen inte ser likadan ut som fritidshemstiden 
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så tycker jag absolut att det är en nödvändighet att specialpedagogen är med på fritidshemmet 

och se hur elevens dag ser ut där. Under intervjun sa specialpedagogen att hen i fortsättningen 

kommer observera elever på fritidshemmet och inte bara under skoltid och specialpedagogen 

tycker själv att det är konstigt att hen inte tänkt på att även utreda under fritidshemstid. Willen 

Lundgren och Karlsudd (2013) poängterar vitsen med att ge elever med behov av särskilt stöd 

en plats i fritidshemmet och nämner den stimulerande och positiva miljö som fritidshemmet 

utgör. Fortsatt nämner författarna vikten av elevassistent till elever med behov av särskilt stöd 

på fritidshemmet, författarna belyser även vikten av att specialpedagogen ger extra handledning 

och konsultation för personalen i fritidshemmet. Jag hoppas verkligen att specialpedagogens 

nya insikt att även utreda elever med behov av särskilt stöd på fritidshemmet leder till fler 

elevassistenter på fritidshemmet, att någon eller några barn får det stöd på fritidshemmet de 

behöver och har rätt till. Eftersom det i 14 kap. 2§ i Skollagen (2010:800), skolL står att 

utbildningen på fritidshemmet ska utgå från elevens behov och ska återspegla en helhetssyn på 

eleven tycker jag det är anmärkningsvärt att specialpedagogen inte varit på fritidshemmet.  

    Under rubriken Ekonomi tydliggjordes hur stor roll kommunens ekonomiska förutsätt-

ningar spelar. De intervjuade framställer det som att det är rektorns beslut mot bakgrund av 

kommunens budget, som avgör om en elev får elevassistans eller inte. De tre intervjuade är 

överens om att ekonomiska faktorer spelar stor roll i beslutstagandet angående elevassistans. 

Specialpedagogen och fritidshemsläraren tycker att det är dåligt att ekonomin ska styra om 

och hur en elev ska få ha en elevassistans eller inte. Fritidshemsläraren menar att det kan ta år 

innan det tillsätts en elevassistent, om de alls får en. Fritidshemsläraren berättar att de nu har 

en elev med särskilt stöd på fritidshemmet som inte får en elevassistent. Eleven ifråga har en 

fritidshemslärare som elevassistent under ordinarie skoldagen, men när det blir fritidshemstid 

ska den fritidshemsläraren egentligen arbeta som vanlig fritidshemslärare i gruppen. Men då 

eleven med behov av särskilt stöd behöver någon som skuggar hen hela tiden får fritidshems-

läraren agera elevassistent även på fritidshemstiden och resterande personal får göra det bästa 

av situationen. Fritidshemsläraren tycker det är anmärkningsvärt att det är ekonomin som styr, 

och beklagar sig över att det oftast är fritidshemmet som får vara utan elevassistent då budge-

ten endast räcker till elevassistent under ordinarie skoltid. Här syns tydligt att ekonomin spe-

lar stor roll i om barn får det stöd de behöver i och efter skolan. Jag anser det anmärkningsvärt 

att det är elevassistenter rektorn väljer att avvara när budgeten inte räcker till. Elevassisten-

terna betyder mycket för hela klassen och för kvaliteten på undervisningen. Genom att assi-

stera en elev med behov av särskilt stöd under dagen har ju elevassistenten indirekt hjälpt res-

ten av eleverna, eleven i behov av särskilt stöd får hjälp med det eleven för tillfället behöver 
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särskilt stöd med och resterande elever får arbetsro. Men är det verkligen något som ska vara 

upp till en budget att avgöra, om en elev ska få det stöd den behöver?       

     Rektorn berättar att hen inte kan anställa hur många som helst eftersom det finns en be-

gränsad personalbudget. Jag tycker det är djupt problematiskt att inte ha elevassistent på fri-

tidshemmet. Det står ju i Barnkonventionens artikel 2 och 3 att alla barn är lika mycket värda 

och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första 

hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa (UNICEF, 2009). Det står inte att artikel 2 

och 3 bara gäller om skolans ekonomi tillåter. Det står inte heller i de allmänna råden att de 

bara gäller vid god ekonomi. I de allmänna råden står det att det är rektorns roll att anpassa 

gruppstorlekarna, personaltätheten och gruppsammansättningen för att nå upp till de nation-

ella kraven. Där står även att läsa om rektorns roll att skapa helhetsperspektiv på elevernas ut-

veckling, lärande och utbildning (Skolverket, 2014). Som synes finns flera regelverk som re-

glerar elevernas rättigheter, hur en rektor kan ignorera dessa är allvarligt. Rektors beslut att 

inte anställa elevassistenter påverkar alltså både lärare och elever.     

     Under rubriken Personal framkom att det ofta är en stor påfrestning för personalen när de 

inte har elevassistans på fritidshemmet. Rektorn är medveten om problematiken som uppstår 

på fritidshemmet om det inte finns elevassistent till elever med behov av särskilt stöd. Vidare 

berättar rektorn att hen är medveten om att det blir en tung arbetsbörda och att det märks på 

personalen i dagsläget. Det är tungt för personalen att under långt tid sakna elevassistent eller 

annan resurs till gruppen när de har en elev med behov av särskilt stöd. Det är rektorns ansvar 

att se till att det finns tillräckligt med personal. Fritidshemsläraren berättade att det ofta till-

sätts en resurs under den ordinarie skoltiden till eleven med behov av särskilt stöd, och då är 

det ofta fritidshemsläraren som är den resursen. Då är det ju inte så konstigt att eleven med 

särskilt stöd inte får elevassistans på fritidshemmet. På fritidshemmet ingår ju aktuell fritids-

hemslärare redan i den ordinarie arbetsstyrkan och det är ju det som är problemet för fritids-

hemmet ifråga. Tidigare i studien tar jag upp några olika positioner som en fritidshemslärare 

har under en arbetsdag. En av dessa positioner är just att vara elevassistent under ordinarie 

skoltid (Hanson Orwehag 2015). En fritidshemslärare har fler olika positioner under en ar-

betsdag, Det kan innebära att vara lärare i fritidshemmet, assistent/resurs till klassläraren, vi-

kariera som lärare, vara rastvakt, sitta tillsammans med eleverna i skolmatsalen, vara samar-

betspartner till klassläraren samt vara lärare i specifikt undervisningsämne. En fritidshemslä-

rares dag är ofta splittrad genom dess olika positioner. Det gäller att fritidshemsläraren hinner 

ställa om sig mellan sina olika positioner, det är rektors ansvar att se till att tid finns för fri-
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tidshemsläraren för omställning. Är fritidshemmen underbemannade på grund av brist på ele-

vassistent, kan det vara en bidragande orsak till fritidshemslärares höga sjukskrivningstal. Det 

finns åtskilliga rapporter som talar om negativ stress, om hur skadligt det är när tiden inte 

räcker till att utföra sitt arbete som planerats och när arbetsuppgifterna blir fler utan att något 

tas bort. Den höga arbetsbelastningen blir ett problem för många lärare (Båvner 2018) Att då 

rektor inte tillsätter en elevassistent utan låter avdelningen vara underbemannad månad efter 

månad är alarmerande. Jag menar att rektor borde värna mer om sin personal och följa de la-

gar och regler som gäller. Rektorn säger dessutom att hen är medveten om problemet och är 

även varse om att det blir en hög arbetsbelastning på personalen. Jag tycker det är bra att ele-

ven med behov av särskilt stöd får en elevassistent, men inte nödvändigtvis en fritidshemslä-

rare som elevassistent, men om fritidshemsläraren arbetar som elevassistent ska hen självklart 

följa med eleven till fritidshemmet som elevassistent och inte ingå i den ordinarie personal-

styrkan på fritidshemmet. Att ha en fritidshemslärare som elevassistent är kanske bra ur ele-

vens synvinkel, då hen får en elevassistent med högskoleutbildning. Men för fritidshemslära-

ren innebär inte en elevassistenttjänst att fritidshemsläraren arbetar på toppen av sin kompe-

tens. I de allmänna råden för fritidshem står att läsa om förutsättningarna för arbetet i fritids-

hemmet. De allmänna råden utgår från bestämmelser i skollagen och läroplanerna. Där kan 

man tydligt se att huvudmannen bör ha en fungerande modell för resursfördelningen av beho-

ven på fritidshemmet när det bland annat gäller elever med behov av särskilt stöd (Skolverket 

2014). I den bästa av världar skulle personalbudgeten alltid vara tillräckligt stor i alla rektors-

områden så att alla elever med behov av särskilt stöd kunde få det under både den ordinarie 

skoldagen och på fritidshemmet.           

     Jag är stolt över att vara fritidshemslärare och blir imponerad när man läser historiken hur 

fritidshemmet har utvecklats över tid från arbetsstugor med målet att hålla barnen borta från 

gator och tiggeri till dagens fritidshem (Rohlin, 2017). Det var ett stort steg när fritidshemmet 

på 1990-talet överfördes till skolan och det skrevs en läroplan, Lpo94, som gällde i tillämpliga 

delar för fritidshemmet. När sedan fritidshemmet fick en egen del i läroplanen, kapitel 4, och 

begreppet undervisning har inkluderats i uppdraget har ju fritidshemmets status förstärkts re-

jält (Skolverket, 2006). Jag tycker människor överlag vet att det numer bedrivs undervisning 

på fritidshem och att vi som fritidshemslärare även har en legitimation. Fritidshemsläraren 

och specialpedagogen berättar att det tidigare var lättare att få elevassistenter till barn med be-

hov av särskilt stöd. Nu när fritidshemmet lyder under läroplanen borde ju det vara självklart 

att alla som behöver elevassistans ska få det, men nu verkar det vara svårare. Salamancadekla-

rationen har som målsättning att ge undervisning till alla barn med behov av särskilt stöd 
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(Svenska Unescorådet 2006). Skolverket (2011) skriver att elever som är i behov av särskilt 

stöd ska stödjas. Det är rektorns ansvar att skapa förutsättningar för samarbete mellan skola 

och fritidshem för elever med behov av särskilt stöd (Skolverket 2014). När det nu finns lagar 

och regler som styr över tillgången på elevassistenter på fritidshem borde verkligheten för 

många elever med behov av särskilt stöd se annorlunda ut. Om det inte räcker med lagar och 

regler, hur ska vi då kunna förbättra för elever med behov av särskilt stöd? 

 

6.2 Metoddiskussion 
Studien ämnade undersöka elevassistenters vara eller inte vara på fritidshem. 

Respondenterna valdes genom ett bekvämlighetsurval (Bryman 2013). Vid ett 

bekvämlighetsurval väljer forskaren själv vilka som ska vara med i undersökningen. 

Respondenterna kontaktades genom mejl samt Facebooks meddelandefunktion. Alla tre 

respondenterna svarade snabbt att de ville delta. De tillfrågade fick information om studiens 

syfte och fick information om deras frivillighet att deltaga. Frågorna skickades ut till 

respondenterna ungefär en vecka före intervjutillfället. Det var för att respondenterna skulle 

vara förberedda och hinna tänka igenom svaren. Det visade sig vara bra att skicka ut frågorna i 

förväg, då respondenterna var väl förberedda på frågorna och tryggt kunde svara i lugn och ro. 

Jag valde en skola jag tidigare arbetat på och där jag känner respondenterna, vilket jag tycker 

var en fördel då de känner mig och kunde känna sig trygga under intervjun. Jag ville ha med 

olika yrkeskategorier på samma skola för att se om deras erfarenheter och uppfattningar av 

elevassistent på fritidshem föll sig till varandra. Yrkeskategorierna var en rektor, en 

fritidshemslärare och en specialpedagog, vilket jag tycker gav en bra helhetsbild i förhållande 

till studiens syfte. Det hade varit givande att även intervjua samma yrkeskategorier på andra 

skolor i olika kommuner för att jämföra resultaten. Men då jag är ensam med min studie räckte 

tiden inte till. Det kunde varit en nackdel att välja respondenterna på samma skola, då de inte 

är anonyma för varandra genom att det bara finns en rektor och en specialpedagog på skolan, 

men jag upplevde att respondenterna vara öppna med sina åsikter och stod för sina ståndpunkter. 

Jag var inledningsvis osäker på om jag skulle använda mig av enkäter eller intervju som 

insamlingsmetod. Beslutet hamnade till slut på kvalitativ metod och intervju. Detta för att få 

förståelse för respondenternas perspektiv (Bjørndal 2005). Jag valde semistrukturerade 

intervjuer eftersom deltagarna ofta känner en tillfredsställelse när de får prata om sin situation 

(Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011). Det är också en fördel med dessa intervjuer då 

intervjuaren kan anpassa frågorna allt eftersom. Intervjuaren kan ställa följdfrågor och fråga 
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om vissa frågor vid misstanke att något uppfattats fel (Ahrne & Svensson 2011). Jag tycker 

valet att använda intervjufrågor var rätt. Det var lätt att ställa följdfrågor vid de tillfällen jag 

ansåg att det var befogat. Vid något tillfälle var jag osäker på vad respondenten menade, då var 

det lätt att fråga om. Jag lade intervjuerna under samma vecka och respondenterna valde själva 

rummen där vi satt. Bjørndal (2005) tar upp vikten av att sitta i lugn och avskärmad miljö för 

att säkerställa kvaliteten på informationen i intervjun. Jag tycker valet av plats och att vi kände 

varandra sedan tidigare gjorde att alla tre intervjuerna kändes avslappnade. Via en app på 

mobilen gjordes en ljudinspelning av intervjun, det underlättade då jag inte behövde anteckna 

vartefter utan istället kunde fokusera fullt ut på konversationen. Nu flöt intervjuerna på och jag 

slapp be respondenterna vänta medan jag antecknade.  När man spelar in intervjuerna 

säkerställer man att allt som sagts kommer med vid transkriberingen (Bryman 2016). 

Transkriberingarna gjordes samma dag medan jag fortfarande hade intervjun i färskt minne. 

Dock tog transkriberingarna längre tid än förväntat. En fördel var att jag kunde skruva ner 

hastigheten på det inspelade vilket underlättade transkriberingen. Efter transkriberingen 

analyserade jag svaren och letade efter likheter och skillnader i respondenternas svar. Jag 

använde mig av en tematisk analysmetod (Bryman 2016) vilket fungerade alldeles utmärkt. De 

tre teman som framkom var lättidentifierade. Det var betydligt lättare än jag förväntade mig att 

urskilja de tre teman som framkom i det insamlade materialet, dock var det tidskrävande. 
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6.3 Vidare Forskning 

Vidare forskning inom ämnet är önskvärt för att få mer kunskap om hur stort behovet av 

elevassistenter på fritidshemmet är till elever med behov av särskilt stöd, och hur många av 

dessa elever som faktiskt har stöd. Önskvärt vore även att genomföra liknande studie fast med 

fler respondenter i olika kommuner för att få en vidare bild hur situationen ser ut. Det hade varit 

intressant att läsa vidare forskning på hur många procent av eleverna i Sverige som har behov 

av särskilt stöd på fritidshemmet och hur många som in facto har det. En sådan stor 

undersökning kunde stå till grund för en förändring för att få elevassister på fritidshem till alla 

som har behov av det. Det skulle även vara intressant med en kvalitativ studie om hur elever 

med behov av särskilt stöd själva uppfattar sin dag. Såväl elever med behov av särskilt stöd som 

inte har elevassistent alls och elever med elevassistenter som bara följer under ordinarie 

skoldagen kontra de elever som har elevassistent under både den ordinarie skoldagen och på 

fritidshemstid. Det vore även intressant att med en studie med observationer av fritidshem där 

det finns kontra saknas elevassistent för elever med behov av särskilt stöd, och vilka eventuella 

konsekvenser det går att iaktta. 
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Bilaga 1 
 Intervju frågor  

 

1.Vilka erfarenheter har du av barn som har elevassistent i skolan, och som har respektive inte 

har elevassistent på fritidshemmet? 

 

2.Hur går det till när ett barn som har elevassistent i skolan ska börja på fritidshemmet? 

  

3.Hur fattas det beslutet om eleven ska ha elevassistent eller inte på fritidshemmet? 

-På vilket sätt är du delaktig i beslutet? 

 

4.Hur ser stödet för elever ut i väntan på att elevassistenten ska tillsättas på fritidshemmet? 

 

5.Vilka konsekvenser anser du att det blir av att elever har respektive inte har elevassistent på 

elevassistent i fritidsverksamhet? 

-Hur skulle du beskriva konsekvenserna för er som arbetar med fritidshemmet om en elev får 

eller inte får elevassistent? 

-Hur skulle du beskriva konsekvenserna för undervisningen i fritidshemmet om en elev får eller 

inte får elevassistent? 

-Hur skulle du beskriva konsekvenserna för andra elever i fritidshemmet om en elev får eller 

inte får elevassistent? 

 

6.Hur gör man fritidshemmet till en plats för alla elever? 

 

 

 

 

 

 


