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Kvalifikationskravet 

- Vem får arbeta som elevassistent? 

Anna Jofs och Mikaela Lindström 

Sammanfattning 
Undersökningen är en kvalitativ studie som studerar vad skolorna anser behövs för yrket elevassistent 
och dess uppdrag. I uppsatsen lyfts 40 annonser fram från skolor som söker elevassistenter. Rådata, 
vilka kvalifikationskrav som skolorna formulerar i sina annonser, sorteras, kategoriseras och bearbetas 
med en innehållsanalytisk metod. Skolorna i studien förstås som rationella aktörer utifrån teorin om 
rationella val. Annonserna reflekterar vad den anställdas kompetens bör vara för att utgöra maximal 
nytta enligt skolan och studeras med ett perspektiv analytiskt förhållningssätt som symptom över vad 
skolorna anser är nödvändigt för att klara av yrkets uppdrag. Resultatet av undersökningen visar att 
drygt en fjärdedel av skolorna inte hade krav på utbildning. Ungefär hälften av skolorna begärde 
specifik eller övergripande erfarenhet/kunskap hos den sökande. Utifrån resultatet i denna studie anges 
det att en del svenska skolor idag har olika syn på behörighetsbehovet hos yrket elevassistent och 
verkar behöva tydligare ramar för yrkesrollen samt uppdraget. 
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Förord 
Vi vill tacka Kari för otroligt bra handledning genom hela arbetet. Stina för inspiration och hjälp. 
Petra, Linda och Katarina för deras uppmuntran och stöd.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Övergripande har arbetet i samtliga uppsatsdelar skett gemensamt i skrift, i revideringsfaser efter 
handledning och i diskussioner med varandra. Deltagande har skett i alla handledningsmoment 
tillsammans inklusive elektronisk kontakt. Däremot har Mikaela Lindström varit ansvarig för statliga 
dokument och utbildningar för elevassistenter. Anna Jofs har ansvarat för tidigare forskning. Under 
analysfasen har vi delat upp oss och analyserat annonserna separat för att öka reliabilitet av mätningar. 
Författarna har gemensamt läst igenom texterna och ändrat till en sammanhållen text. 

Definitioner 

Elevassistent 

Begreppet används i enlighet med uppslagsverket Nationalencyklopedins definition där yrket 
preciseras som en ”person som är anställd inom skolväsendet för att assistera lärarna i undervisningen 
och t.ex. hjälpa elever med särskilda behov” (Nationalencyklopedin, 2015a). Enligt Arbetsförmedligen 
ska en elevassistent stödja elever där behov av hjälp krävs för att denne ska ha möjlighet att följa med 
i undervisningen. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer höga krav på kompetens samt personliga 
egenskaper hos yrkesutövaren (Arbetsförmedlingen, 2013). 

Elever i behov av särskilt stöd/ Elever med skolsvårigheter 

Begreppet elever i behov av särskilt stöd samt elever med skolsvårigheter är svårt att definiera. I detta 
arbete utgår denna benämning från elever som har olika, alternativt en kombinerad form av 
försämringar eller svårigheter som påverkar deras skolarbete (Pijl, Frostad & Flem, 2008). Alla elever 
har rätt till stöd och stimulans oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola. Vissa elever 
behöver extra anpassningar eller särskilt stöd för att uppnå sin fulla skolpotential (Skolverket, 2015). 

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning definierades av Socialstyrelsen som "nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga" (Socialstyrelsen, 2015). Begränsningarna kan vara medfödda, orsakas 
av sjukdom eller olycksfall (Nationalencyklopedin, 2015b). Funktionshindret är kontextuellt bundet. 
Vilket betyder att det är i interaktion med särskilda attityder och missanpassad miljö som hindret 
uppstår (Regeringskansliet, 2011).  Eftersom funktionsnedsättningar är individuella, är variationen 
enorm och unik för varje person. Av den anledningen behandlar inte uppsatsen detta ämne, istället 
kretsar fokuseringen på det yrke vars uppgift är att motverka att funktionsnedsättningen blir ett hinder. 

Yrkeskvalifikationer 

Begreppet kvalifikationer och kvalifikation kan stå för individens färdigheter och kunskap, 
inhämtningen av detta kan ske på olika sätt så som utbildning och erfarenhet från yrkeslivet. 
Kunskaperna och färdigheterna har ett komplicerat förhållande till arbetsuppgifternas karaktär och 
arbetsmarknadens krav. 
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Det tas upp ett behov av fortbildning, att arbetslaget behöver reflektera tillsammans över det dagliga 
arbetet, samt belysa och lyfta fram värdet av kvalifikationerna inom barnomsorgen (Hedqvist, 1988). 
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Inledning 
Denna uppsats kommer att behandla skolornas inställning till behörighet hos yrkesgruppen 
elevassistent. Skolan ställer en del krav på elevassistenten och otydlighet råder angående vad som 
förväntas av yrkesutövaren. Skolorna har få riktlinjer att följa angående yrkesuppdraget elevassistent, 
dock är det något oklart om kvalifikationskrav finns. Eftersom vi båda har erfarenhet av 
elevassistenter, både privat och yrkesmässigt har vi valt att fördjupa oss inom detta område. När en av 
oss på en tidigare arbetsplats fick frågan att ta sig an en elev som var i behov av särskilt stöd, var det 
personliga intresset för uppdraget avgörande för att få tjänsten. Den av oss som blev tillfrågad hade 
arbetat en tid på skolan som timvikarie. Erfarenheten hos den tillfrågade gällande elevens 
funktionsnedsättning och behov var obefintlig. Den andre av oss har privata erfarenheter, då barnen 
har särskilda behov och behöver extra hjälp i bland annat skolan. 

Under 60-talet växte kritiken mot specialskolor och institutioner för avvikande grupper och 
integreringstanken fick en allt mer central roll i samhällsdebatten. Kritiken löd att alla människor 
skulle ges samma rätt att få delta i samhället (Isaksson, 2009). I slutet av detta årtionde lades 
institutioner för elever med funktionsnedsättningar ner. Samtidigt växte en ny yrkesgrupp fram i syfte 
att hjälpa elever som var i behov av praktiskt stöd för att kunna gå i skolan. Yrkets uppdrag var att 
hjälpa till vid toalettbesök och måltider. Titeln på denna yrkesgrupp var under denna tid personlig 
assistent vilket vi idag benämner elevassistent (Gadler, 2011). Idag är elevassistent ett yrke vars 
arbetsuppgift har en viktig del i den inkluderande skolan. Yrkesgruppen är tänkt att vara en lämplig 
åtgärd för elever med skolsvårigheter. Utöver dessa skolsvårigheter kan idag elevassistenten anställas 
för att hjälpa elever med exempelvis allvarliga medicinska behov eller som på grund av ett 
problematiskt beteende är en fara för dem själv eller andra (Keating & O’Connor, 2012). Enligt Gadler 
(2011) växte antalet elever som var i behov av särskilt stöd under 90-talet samtidigt som anställda 
elevassistenter ökade. Samma trend kan idag ses internationellt, i länder som Irland, USA samt Norge 
(Pijl m.fl., 2008; Giangreco, 2010; Keating & O’Connor, 2012). Gadler (2011) menar att det idag 
saknas tydliga ramar i styrdokumenten för elevassistentens uppdrag, och det formuleras heller inga 
kvalifikationskrav för yrket. Användandet av elevassistenten har avancerats och uppdraget innefattar 
idag även undervisning, trots bristande kunskaper inom pedagogik (Giangreco, 2010). 

Åtgärdsprogram 
Rektor på skolan har ansvaret att utreda om elev är i behov av särskilt stöd. Behovet kan exempelvis 
vara fysiskt, psykiskt eller socialt (Stockholms stad, 2014). Hur huvudmän, rektor, lärare och övrig 
skolpersonal bör arbeta med olika stödinsatser, så som extra anpassningar och särskilt stöd, 
tillkännages i Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2014). Där anges det bland annat att åtgärdsprogram ska användas som ett verktyg i den 
pedagogiska verksamheten vid planering och genomförandet. Åtgärdsprogrammet ger även en skriftlig 
översikt gällande de behov eleven har, dess skolsituation samt vilka åtgärder som skolan ska vidta 
(Skolverket, 2014; SPSM,2015). 

Insatsernas omfattning eller varaktighet är det som skiljer extra anpassningar och särskilt stöd åt. Extra 
anpassningar är en mindre ingripande stödinsats i den ordinarie undervisningen till elev som lärare och 
övrig skolpersonal har möjlighet att genomföra. För att genomföra dessa stödinsatser behövs inte ett 
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formellt beslut. Särskilt stöd är insatser som har en mer ingripande karaktär i den ordinarie 
undervisningen. Vilket lärare samt övrig skolpersonal normalt inte har möjlighet att genomföra 
(Skolverket, 2014).  

Innehållet i ett åtgärdsprogram ska innefatta elevs särskilda behov, hur dessa ska tillgodoses, samt av 
vem och när detta ska följas upp och utvärderas. Elev och elevs vårdnadshavare får delta i utformandet 
av ett åtgärdsprogram, däremot har rektor sista ordet. Rektor har även ansvaret att utforma en anpassad 
studiegång utifrån elevens särskilda behov vars utformande ska kunna betraktas som likvärdig med en 
ordinarie skolgång (Skollagen, 2010). Inte bara undervisningen ska utformas efter elevs behov, utan 
elevhälsans verksamhet ska ge elev det stöd och den hjälp som behövs. Rektor ska se till att det sker 
en resursfördelning som är anpassad till den värdering läraren gör av elevernas utveckling (Skolverket, 
2011). 

Elever i behov av särskilt stöd 
Rättigheterna som eleverna har i skolan nämns i dokument såsom: Salamancadeklarationen och 
Salamanca +10 (2006), Skollagen (2010) och läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011). Dokumenten ger direktiv till skolorna om hur de ska agera när elever är i behov 
av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen (2006) står att alla elever har en grundläggande rätt till 
undervisning, att det ska finnas en pedagogik i ordinarie skolor som sätter eleven i centrum. Något 
som kan tillgodose elevens behov av särskilt stöd, som även stödjs av andra dokument. Skollagen 
(2010) tydliggör att alla elever ska ges den stimulans och ledning som behövs för sitt lärande och sin 
personliga utveckling. Det är tydligt och väl accepterat att elever med funktionsnedsättning, kan ha 
svårt att uppfylla kunskapsmålen.  

För att motverka funktionsnedsättningens negativa konsekvenser så långt som möjligt ska stöd 
erbjudas för att detta ska ske. Alla elever i Sverige, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller ej, 
har eleven enligt lagen rätt till stöd genom extra anpassningar om de riskerar att inte uppnå 
kunskapsmålen. Skollagen anger att elevens särskilda stöd får ges istället för undervisningen, antingen 
genom ett komplement eller i form av utbildningen istället för den ordinarie undervisningen. 
(Skollagen, 2010) 

Skolverket (2011) skriver att lärare ska samarbete med föräldrar och delge dem om elevs skolsituation, 
samt att läraren ska hålla sig informerad om elevens personliga situation. Skolverket skriver även att 
läraren ska bland annat stimulera elevens lärande, ta hänsyn till elevens individuella behov och se till 
att eleven kan utvecklas utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 2011). Några tydliga formuleringar 
gällande särskilt stöd eller elevassistentens uppdrag nämns inte i styrdokumenten. 

Vilken utbildning rekommenderas för en 
elevassistent? 
Utbildningar som går att finna i syfte att utbilda sig till elevassistent är barn- och fritidsprogrammet 
och elevassistent utbildning, vilket är en påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning.  

En annan utbildning som inte anges i varken SPSM eller Skolverket är behandlingspedagog 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Utbildningen är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning 
och startade under augusti 2013, vilket innebär att det är en relativt ny utbildning. Campus i12 som har 
utbildningen är en högskola med både yrkesutbildningar och högskoleutbildningar (Campus i12, 
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2015). Utbildningen är en två årig utbildning, 400 YH-poäng, som bland annat leder till att man kan 
arbeta som elevassistent inom skolans verksamhet. Under utbildningen ingår ca 20 veckor lärande i 
arbetslivet där studerande får möta barn, ungdomar och vuxna inom det neuropsykiatriska området 
(KY-utbildningar, 2015). 

Specialpedagogiska myndigheten (SPSM, 2013) har skrivit en kompetensprofil där de tar upp att den 
formella utbildningsnivån, för elevassistenter, är lägst barn- och fritidsprogrammet på gymnasienivå. 
Enligt SPSM är det viktigt att elevassistenter har en separat utbildning och det anses vara en fördel om 
elevassistenten har en separatutbildning om elevens funktionsnedsättning. Andra kravspecifikationer 
som tas upp av SPSM är vilka erfarenheter och kunskaper elevassistenten bör ha, till exempel 
datavana och kunskap om olika hjälpmedel som finns och hur de kan användas i elevens utbildning. 
Några andra krav ställs på personens personliga egenskaper, vilket kan bidra till att uppfylla de olika 
målen, ansvaren och för att klara av arbetsuppgifterna. Några exempel kan vara personlig mognad och 
samarbetsförmåga. Den separata utbildningen som SPSM tar upp kan till exempel vara en 
påbyggnadsutbildning för att bli elevassistent (SPSM, 2013). Detta utbildningsämne har lyfts fram av 
flera myndigheter, Skolverket (2007) tog fram utbildningen elevassistent i samråd med Sveriges 
kommuner, landsting och SPSM. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning inom kommunal 
vuxenutbildning vilket ska motsvara de krav som ska finnas för arbetet som elevassistent. 
Förkunskaper för att kunna läsa denna utbildning är antingen en examen på gymnasialnivå inom något 
nationellt program eller någon likvärdig utbildning. Det går även att ha minst fyra års yrkeserfarenhet 
inom till exempel skolan, förskolan eller liknande erfarenhet (Skolverket, 2007). 

Trots dessa rekommendationer från organisationerna SPSM och Skolverket, var resultatet av ett 
telefonsamtal med utbildningsförvaltningen i en av Sveriges större städer, högst intressant. 
Frågeställningen var: Finns det några kvalifikationskrav på kommunnivå, för yrket elevassistent? Om 
det finns, vart kan man hitta dessa? Personen som frågan ställdes till var en expert inom detta område 
och svaret vi fick var följande: 

Jag känner inte till att det finns några kvalifikationskrav från kommunen för elevassistenter. 
Det skulle underlätta anställningen av elevassistenter om det fanns några krav. Jag anser att 
det är önskvärt att det fanns krav som till exempel att personen ska vara utbildad 
elevassistent. Jag vet om att det finns tidigare dokumenterat men vart dom dokumenten finns 
eller heter vet jag inte. (Intervju, 12 april, 2015) 

Trots SPSM´s kompetensprofil och Skolverkets utbildning som uppfyller profilens krav, verkar det 
finnas en hel del oklarheter, utifrån det svar områdesexperten på utbildningsförvaltningen gav oss. 

Tidigare forskning 

Elevassistentens framväxt 
För att förstå meningen med yrkesgruppen och syftet med en elevassistent, ges här en kort historisk 
skildring över den inkluderande undervisningens början och elevassistentens roll. 

När Salamancadeklarationen kom år 1994 blev debatten om den inkluderande undervisningen allt mer 
central runtom i världen (Michailakis & Reich, 2009). I svenska skolan hade elever med 
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skolsvårigheter sedan länge placerats i mindre undervisningsgrupper. Syftet med dessa grupper var att 
de skulle underlätta för eleverna, och förbättra deras skolprestation. Observationsklass, även kallad 
Obs-klass, var en sådan grupp (Börjesson, 2001). 

När Salamanca deklarerade att ”utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen 
genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov 
tillvaratas,[...]”(Svenska Unescorådet, 2006, s.11) var tanken att alla barn skulle undervisas i vanlig 
klass. Argumenten löd att om alla elever, oavsett hinder, ingår i en gemenskap kommer samtliga 
elever utveckla en djupare sympati samt förståelse för varandra (Michailakis & Reich, 2009). I och 
med denna nya reform ökade antalet elever med diverse skolsvårigheter på vanliga skolor, samtidigt 
som utbildade kuratorer och pedagoger minskade. Idag är implementering av inkluderande 
undervisning högt placerad på många länders politiska agendor (Pijl m.fl., 2008; Gadler, 2011). För att 
eleverna skulle kunna inkluderas och lyckas i sin skolgång behövdes tillgång till stöd i klassrummet 
och i och med detta fick elevassistenten en särskilt betydelsefull roll. Detta ledde till att alltfler 
elevassistenter anställdes och även idag anställs, både nationellt och internationellt (Gadler, 2011; 
Giangreco, 2010). I exempelvis Irland växte antalet med hela 922 procent mellan år 2001 till år 2009 
(Keating & O’Connor, 2012). Någon liknande statistik över den nationella procentökningen, har efter 
sökningar på Skolverkets hemsida inte gått att finna. 

Vad är elevassistentens uppdrag? 
Elevassistentens roll är att, utöver skolans andra stödåtgärder, erbjudas som en anpassad resurs för 
eleven som är i behov av särskilt stöd, på så vis utökas elevens möjlighet till förbättrad skolkunskap 
och framgångsrik utbildning (Keating & O’Connor, 2012). Uppdraget varierar och bör vara anpassat 
efter den enskilda elevens behov samt varje skolas förutsättningar och möjligheter. Elevassistenten är 
även en individ vars kunskap, attityd samt värderingar påverkar dess yrkesroll (Gadler, 1997). Som 
framkommer under tidigare rubrik, saknar Sverige direkta direktiv gällande yrkets uppdrag. Framför 
allt saknas tydliga regler om vad uppdraget inte ska innehålla. Denna bristfälliga information gör att 
synen på yrket blir vag (Gadler, 1997; Gadler, 2011). I exempelvis Irland har det på myndighetsnivå 
tydliggjorts att yrket har ett vårdande uppdrag. Där har det även klargjorts att uppdraget inte ska 
innefatta någon form av undervisning. Denna tydlighet menar några forskare att även Sverige skulle 
behöva (Keating & O’Connor, 2012; Gadler, 2011). Oavsett yrkets tänkta uppdrag ser verkligheten 
något annorlunda ut. Gadler (2011) visar i sin forskning att några av de anställda elevassistenterna i 
själva verket inte riktigt vet vad deras eller skolans uppdrag innebär. Det finns skolor som förutsätter 
att elevassistenterna själva ska ta reda på vad uppdraget går ut på. Trots tydligheten i Irland har 
elevassistenterna, både där och i andra länder, gått ifrån sitt tänkta vårdande uppdrag och istället har 
yrkesgruppens ansvarsområde breddats. 

Elevassistenten stödjer inte bara eleven utan även läraren (Keating & O’Connor). Uppdragets uppgift 
kan vara att täcka upp för en hel del pedagogiska aktiviteter samt undervisning. Forskning visar även 
att desto svårhanterligare elevens inlärningsproblematik är, desto mer ökar sannolikheten att eleven 
blir undervisad av sin assistent (Giangreco, 2010). Trots klasslärarens ansvar för elevens lärande har 
läraren en benägenhet att skjuta över ansvaret på elevassistenten (Gadler, 2011). Forskning visar även 
att vilken typ av funktionsnedsättning samt grad av svårighet eleven besitter påverkar elevens 
möjlighet till deltagande i undervisningen (Wendelborga & Tøssebroas, 2008). Elevassistentens 
utökade ansvarsområde har gjorts trots bristande kunskaper i pedagogik hos yrkesgruppen (Giangreco, 
2010). En studie från Deployment and Impact of Support Staff (DISS) i USA, visar att elever som 
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hade flest antal hjälptimmar av sin elevassistent och hade stort behov av hjälp, gjorde minst framgång 
i skolan (Giangreco, 2010). Nilholm och Alm (2010) anger att det är välkänt att elever som är i behov 
av särskilt stöd har en ökad risk att, på grund av sämre skolprestation, bli exkluderade från 
undervisning. Enligt Keating och O’Connor (2012) kan orsaken till denna missuppfattning kring 
elevassistentens yrkesuppdrag finnas i den bristfälliga kunskapen, hos både föräldrar och annan 
skolpersonal, gällande de skilda yrkesuppdragen som skolans personal har. 

Egenskaper och kvalifikationer 
Kronen (2012) har i sin handbok för elevassistenter listat ett antal personliga egenskaper som är till 
hjälp för en elevassistent. Egenskaperna Kronen bland annat nämner är positiv, samhällsorienterad, 
strukturerad, pålitlig, flexibel, tydlig och ärlig. Elevassistenten ska även ha en god samarbetsförmåga 
vilket visar på professionalitet, vara uppdaterad om omvärlden, ge tydliga instruktioner och vara 
målinriktad. Även förmågan att hålla tider, ha hög toleransnivå och kunna sätta sig in i andras 
situationer, är några betydelsefulla egenskaper. Dessa egenskaper skapar trygghet och stabilitet i 
relationen till eleven som arbetet kretsar kring. Assistenten ska ha, vad Kronen kallar, en social antenn 
som kan uppfatta även de minsta tecknen på missförstånd hos eleven och då kunna förhindra 
konflikter. Om eleven vill utföra en aktivitet ska assistenten vara insatt i momenten, vilket leder till att 
aktiviteten blir genomförd och helst lyckad. Kronen menar även att assistenten ska kunna agera som 
lärarens ”högra hand” och ibland även ställföreträdare. Därför är det även nödvändigt att assistenten 
förstår ämnet för att kunna förmedla det läraren ska vilja ha sagt (Kronen, 2012). 

Under de senaste 50 åren har det skett en förändring; allt fler kommuner önskar i sina 
anställningsannonser att den sökande ska ha någon form av barn- eller pedagogikutbildning (Gadler, 
2011; Gadler, 1997). Trots detta finns det en splittrad inställning till behovet av utbildade 
elevassistenter och en vanlig anledning är åsikten att klasslärarens yrke, speciella kunskap samt 
kvalifikation ska uppmärksammas och inte underskattas (Keating & O’Connor, 2012). I Irland är det 
lägsta utbildningskravet för att få arbeta inom yrket elevassistent en vidareutbildning och en 
kvalificering, Training Awards Council Level 3, från the National Framework of Qualifications eller 
ett minimum av tre D i betyg från Junior Certificate eller liknande (Keating & O’Connor, 2012). 
Vidare utbildningskrav som råder i andra länder kommer i denna studie inte att redovisas. 

Varför det är bra med kvalifikationer 

Enligt Jakobsson (2002) finns flera samverkande delar som hon identifierar som mycket betydelsefulla 
i det dagliga arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En del är pedagogernas inställning; betraktar 
pedagogen elevens funktionsnedsättning som ett hinder eller möjlighet i sitt arbete? 

Den andra och mest avgörande delen är personalens kunskap angående vilka konsekvenser elevens 
funktionsnedsättning kan få. Möjligheten att kunna anpassa undervisning till elevens kognitiva nivå 
och intresse är beroende av den kunskapen. Pedagogernas förhållningssätt till elevens behov och hur 
arbetet går till, är beroende av den kunskap personalen besitter. Undervisningen kan på grund av denna 
förmåga hos pedagogerna antingen lyfta eller sänka elevens möjlighet, främjande elevens 
skolkunskaper samt deltagande eller försämra elevens problematik (Jakobsson, 2002). Enligt Isaksson 
(2009) är kunskap hos pedagoger om hur undervisningen skall utformas i syfte att tillgodose samtliga 
elever, även dem som anses vara problematiska, ett krav för att uppnå en inkluderande undervisningen. 
Hur väl elevassistenten lyckas i att stödja eleven och hur uppdraget formas avgörs genom den 
personliga relation som uppstår mellan assistent och elev. Enligt Gadler (2011) får slumpen ett allt för 
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stort inflytande i ett sådant system, eftersom personalens kunskap och personkemin inte är en 
självklarhet (Gadler, 2011). Om stödet inte utgår från elevens behov kan elevassistenten i själva verket 
hämma elevens utveckling samt möjlighet till inkludering. “Eleven är beroende av assistentens 
kunskaper och egenskaper, man måste kunna puffa för elevens utveckling.”(Gadler, 2011, s. 132). 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att undersöka vilka kvalifikationer skolorna, runtom i Sverige, anser att en 
arbetssökande ska uppfylla som sökande till yrket elevassistent. Genom att ta reda på detta, kan det i 
sin tur ge svar på frågorna om skolorna anser att det behövs utbildning eller kunskap/erfarenhet för 
yrket. I relation till skolans historiska omvårdnad av barn med skolsvårigheter eller annan 
problematik, blir uppsatsens frågeställning därför mer känslig. Elever i behov av särskilt stöd nekas 
rätten de har till likvärdig utbildning. Enligt forskning får elever till och med systematiskt sämre 
undervisning ju svårare elevens problematik är (Pijl m.fl., 2008; Giangreco, 2010). En del av det stöd 
som erbjuds på skolan är elevassistenten vilket är en ökande yrkesgrupp. Uppdraget är att stödja 
eleven som på grund av en funktionsnedsättning inte kan uppnå ett rättvist resultat i förhållande till 
individens verkliga utvecklingsmöjligheter. 

I denna studie ställs följande frågor som fokus; 

Vilka kvalifikationer ska enligt skolorna uppfyllas för att kunna arbeta som elevassistent? 

Anser skolorna att utbildning, kunskap eller erfarenhet behövs för att utföra uppdraget? 

Teoretiskt perspektiv 

Teorin om rationella val 
Det teoretiska perspektivet i tolkningen av data utgår i från är vad Gilje och Grimen (2007) benämner 
som teorin om rationella val. Teorin tillhör samhällsvetenskapens ramverk och är enligt författarna en 
undervariant till Ändamålsförklaring.  

Ändamålsförklaring är en modell som förklarar individens handlande genom att referera till dennes 
avsikt och vilja. Strukturen i modellen kan schematiskt beskrivas, enligt Gilje och Grimen, följande: 

“1. Person X har som mål att uppnå Y. 

2. Person X tror att handling P (Q, R, S...) är de bästa medlen för att uppnå Y. 

3. Därför utför person X handlingen P (Q, R, S...).” (Gilje & Grimen, 2007, s. 140). 

En förutsättning för att kunna tillämpa ändamålsförklaringen är att undersökaren måste veta vad 
personen i studien i fråga vet alternativt tror på. I denna studie undersöks inte detta, varken skolornas 
kunskap om elevassistentens uppdrag eller hur elevassistentens kunskap påverkar eleven. Därför kan 
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inte denna förklaringsmodell användas. Där emot kan texter som producerats av skolorna, i syftet att 
anställa en elevassistent, observeras och tolkas.  

Teorin om rationella val bygger på 3 förutsättningar: 1. Att människor betraktas som 
nyttomaximerande väsen. Gilje och Grimen (2007) menar att detta inte ska förväxlas med att 
människan som sådan är ett egoistiskt väsen, utan att handlingar även kan utgå ifrån en stor vilja att 
hjälpa någon annan. 2. Att nyttovärdet i handlingen ska gagna målet som personen vill uppnå. 3. Det 
rationella, det vill säga människans förnuft styrs av hennes önskan och vilja till att uppnå något 
specifikt. Det som inte nämns i denna undervariant är att vi måste veta vad personen vet eller tror på, 
detta tolkas som att det inte ingår i teorins premisser. Dock är förutsättningen för att kunna använda 
teorin om rationella val i denna undersökning att skolans ledning betraktas som ett enhetligt system, 
det vill säga en levande organism vars handlande bestäms enhetligt utifrån deras omdöme och 
rationella ändamål. Handlandet i detta fall är konstruerandet av annonser med de kvalifikationer som 
ledningen anser att den sökande bör ha. De 3 förutsättningarna kommer att tolkas på följande sätt: 

1. Handlingen som skolledningen väljer att göra, görs utifrån viljan att uppnå maximal nytta. 

2. Att kraven som nämns i annonserna ska täcka det behov som den sökande ska tillfredsställa. 

3. Handlingen, att skriva och ansöka om en assistent, styrs av viljan att exempelvis hjälpa en elev eller 
avlasta personal. 

För att en legitim tolkning av annonser ska kunna göras krävs det även att skribenterna som 
formulerade kraven antas vara rationella aktörer. Detta innebär att skribenten ska betraktas som en 
förnuftig individ som formulerar kvalifikationskraven utifrån en förståndig och seriös mening att 
uppnå ett speciellt syfte. Undersökningen utgår därför från att de krav som annonserna ställer är tänkta 
att uppfylla det behov som den sökande skall fylla (Gilje & Grimen, 2007). 

Anledningen till att denna teori valdes var för att den bidrar med en logisk och tydlig förklaring över 
varför handlingar görs. Av vilket syfte samt det behov handlingen ska tillfredsställa faller dock utanför 
studiens ramar eftersom detta inte undersöks. Teorin ger ett generellt perspektiv på människor, och 
säkerligen faller några av skribenterna utanför dess ramar. Enligt Gilje och Grimen (2007) används 
sällan teorin som en absolut sanning om vem människan egentligen är. Funktionen av teorin om 
rationella val kan snarare vara en arbetshypotes utifrån en idé. Teorin används i denna uppsats som 
exakt en sådan arbetshypotes med en idé om att annonserna formuleras i syfte att täcka ett visst behov 
skolan har och därför ha ett nyttovärde. 

Metod 

Val av metod 

Annonser och texter 

Syftet i denna undersökning är, förutom att få reda på vilka kvalifikationskrav skolor idag har, även att 
undersöka hur dessa i sin tur kan tolkas som skolornas syn på yrkets behörighetsbehov. Att studera 
texter i detta avseende bli högst relevant eftersom dessa inte bara påverkar hur människorna uppfattar 
och formar sina värderingar utan även utgör påverkan på den enskildes identitet. Texter kan även 
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uttrycka en rådande föreställning inom samhället och detta uttryck kan därför med hjälp av texten 
studeras (Boréus, 2011). Jobbannonser används sällan inom pedagogiska uppsatser men har en lång 
historik bland andra ämnen, som exempelvis biblioteksvetenskap samt informationsvetenskap. Starr 
(2004) beskriver denna metodologi som en etablerad metod för att bedöma situationen av ett yrke. En 
av anledningarna till varför annonser används och har blivit allt mer populära, är för att annonser som 
data ger oss en värdefull kunskap angående kvalifikationskraven på en arbetsplats eller hos ett yrke 
(Applegate, 2010; Broady-Preston, 2010). Annonsernas innehåll kan ses som en produkt från skolorna 
i syfte att anställa och förmedlar den föreställning som finns gällande den behörighet som yrket kräver 
(Boréus, 2011). I Australien har Kennan, Cecez-Kecmanovic, Willard, och Wilson (2009) studerat 
kunskapskraven som en arbetsgivare söker vid en nyanställning. Detta studerades genom annonser och 
innehållsanalys. 

Styrkan i att använda denna metod är att den skapar förutsättningar för att studera ett större antal 
skolor inom ett bredare område. Som tidigare nämns, kan texten även vara ett uttryck av den rådande 
för föreställningen gällande behörighetsbehovet hos den sökande. Boréus (2011) menar dessutom att 
annonser kan betraktas som en förmedlare av vissa relationer inom ett samhälle. Ett exempel som 
Boréus tar upp är marknadsrelationer där producenter kommunicerar med framtida konsumenter. Det 
vill säga att skolan kommunicerar med framtida anställda och att undersökningen studerar denna 
direkta kommunikation. En annan styrka är att kommunikationen studeras objektivt utan parternas 
medverkan, vilket ökar förutsättningen en mer tillförlitlig undersökning. I intervjuer, finns risken att 
informanterna är utvalda av skolans ledning i syfte att upprätthålla någon positiv ryktesspridning. I en 
intervju hade det heller inte funnits tid att fysiskt förflytta sig mellan Sveriges sydligaste och 
nordligaste punkt, vilket hade påverkat omfattningen av materialet som studerats (Eriksson-Zetterquist 
& Ahrne, 2011). 

Svagheten i metoden är att den inte tar någon hänsyn till någon mer ingående förståelse för de krav 
som annonserna anger. En fördjupning gällande vad som menas med de personliga egenskaperna som 
skolorna nämner och vad synen på yrket är hade absolut stärkt studien och resultatet. Dock kräver 
detta att undersökningen görs på tu man hand genom en intervjumetod, vilket skulle påverka omfånget 
på det materiella urvalet. 

Urval och avgränsningar 
Anledningen till valet av annonser från hela Sverige som informationskälla är för att få en bredare data 
över vilka kvalifikationer som skolorna ansåg var viktiga för tjänsten. Urvalet skedde endast på 
arbetsförmedlingens hemsida gällande tjänst på grundskolan och grundsärskolan inom årskurs 1-9. 
Valet av kommuner och skolor var slumpvis beroende på vilka annonser som var tillgängliga under 
sökningens tillfälle. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Annonserna används på angivet sätt ovan i denna studie. Annonserna är digitala jobbannonser 
angående tjänsten elevassistent inom skolan. Antalet annonser är 40 stycken och representerar 40 olika 
skolor. Skolorna finns i sammanlagt 32 kommuner runtom i Sverige. Annonserna är hämtade från 
arbetsförmedlingens hemsida under sökordet elevassistenter. 
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Genomförande 
Insamlandet av studiens rådata gjordes digitalt, där insamlandet skedde via arbetsförmedlingens 
hemsida (Arbetsförmedlingen, 2015), på startsidan fanns hemsidans sökmotor “Hitta lediga jobb i 
platsbanken” och skrev in ordet ”elevassistent”. Gallringen från resultatet av sökningen gjordes genom 
relevans, då vi inte var ute efter resurspersoner eller läxhjälp. Annonserna som används i studien är 
hämtade under perioden 10/4 och 20/4 år 2015. 

Problemen under urgallringen av rådata var bland annat att hitta jobbannonser som endast gällde för 
elevassistenter i grund- och grundsärskolan. Vissa av annonserna som hade lags upp på 
arbetsförmedlingen angav inte tydligt om tjänsten gällde inom grund- eller gymnasieskolan.  
Dessutom ledde sökordet till annonser gällande tjänsten resursperson. Andra problem som uppstod var 
att hitta ett större antal annonser än 40 stycken eftersom annonserna tas bort efter en tid samt att det 
inte alltid läggs in nya i lika stor utsträckning. 

Databearbetning och analysmetod 

Innehållsanalys 

Som metod för att bearbeta rådata används kvalitativ innehållsanalys. Metoden är utvecklad för att 
undersöka texters latenta innehåll, hitta mönster och används främst i bland annat sociologi och 
psykologi (Zhang & Wildemuth, 2009). Till skillnad från när metoden används i kvantitativ forskning, 
är den kvalitativa analysen induktiv och utgår ifrån empiriska undersökningar. Texterna som används i 
metoden är oftast medvetet utvalda i syfte att ge svar på frågorna som ska studeras. Analysmetoden 
avslöjar teman, mönster och kategorier som bidrar till att kunna beskriva hur skrivna uttryck kan 
reflektera skribentens eller informantens syn på sin sociala verklighet. Genom att identifiera särskilda 
teman kan fenomens betydelse belysas (Zhang & Wildemuth, 2009). Enligt Widdowson (2004) kan 
mönster i texten tydliggöra det som är kontextuellt relevant. Den analytiska processen utgår i från 
induktiva resonemang där rådata omvandlas till kategorier vilket ger en giltig slutledning. Olika 
metoder finns för att behandla analysprocessen. En av dem, och den som används i denna 
undersökning är, en traditionsenlig innehållsanalys, vilket innebär att kategoriseringen och kodningen 
härleds direkt från rådata. Detta betyder att kategorier inte var bestämda innan textens innehåll 
studerades (Zhang & Wildemuth, 2009). Salkie (1995) menar att man kan plocka ut återkommande 
ord och analysera dessa. Innehållsanalysen har i denna studie genomförts i dessa steg och utgår ifrån 
Zhang och Wildemuths (2009) mall. 

1. För att få svar på undersökningens frågeställning studerar uppsatsen den direkta kommunikationen 
som sker mellan arbetsgivaren och den sökande, nämligen jobbannonserna. Annonserna är hämtades 
mellan datumet 10/4 och 20/4 år 2015. 

2. Sedan granskades samtliga annonser separat och därefter diskuterade vi tillsammans fram teman 
utifrån rådata. 

3. De teman som valdes ut var utbildning, kunskap eller erfarenhet, personlig lämplighet och 
personliga egenskaper. Inom teman utbildning och kunskap eller erfarenhet valdes det ut några 
underkategorier. En sådan kategori var till exempel Önskas ha och är en sammanslagning av de 
annonser som nämner att utbildning och kunskap eller erfarenhet är önskvärt och meriterande. Här 
nedanför följer hur data togs fram genom de teman som valdes ut. 
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Utbildning 

Först sorterades annonserna, antalet där utbildning begärdes och antalet där antingen utbildning eller 
erfarenhet krävdes av den sökande, skrevs upp. Därefter sorterades de annonser som skrev att 
utbildning var något önskvärt eller meriterande samt de annonser som inte nämnde utbildning eller 
erfarenhet. Antalet annonser inom vardera kategorin skrevs ner. Tolkning skedde angående begreppet 
“meriterande” som att detta ökade chansen att få anställningen men att det inte var ett krav. 

 Kunskap eller erfarenhet 

Under den andra sorteringen sorterades först de annonser där behörighetskravet var att den sökande 
skulle ha kunskap eller erfarenhet, om ett eller fler specifika funktionsnedsättningar, antalet som blev 
skrevs sedan ned. Därefter sorterades antalet annonser där det krävdes en generell kunskap eller 
erfarenhet om barn i behov av särskilt stöd. Under tredje sorteringen sorterades antalet annonser där 
någon form av kunskap eller erfarenhet var önskvärt eller meriterande, detta antal skrevs sedan upp. 
Fjärde sorteringen sorterades antalet annonser där kunskap eller erfarenhet inte nämndes. 

Personliga egenskaper 

Först sorterades vilka annonser som angav och inte angav personliga egenskaper och skrev sedan upp 
antalet. Efteråt skrevs varje egenskap upp som vardera annons tog upp samt antalet gånger de återkom 
sammanlagt i samtliga annonser.  

Personlig lämplighet 

Fjärde analysen sorterades de annonser som skrev ut “personlig lämplighet” som ett 
kvalifikationskrav. Definitionen av “personlig lämplighet” är något som tas upp i vidare forskning. 

Perspektivanalys 

Inom samhällsvetenskapen är sociala aktörers utlåtande en stor del av dataunderlaget. Det aktörerna 
berättar, genom tal och skrift, är beskrivningar av deras åsikter och världssyn (Gilje & Grimen, 2007). 
Kvalifikationerna som skolorna nämner i sina annonser kan utifrån ett sådant synsätt beskriva en 
rådande föreställning gällande yrket elevassistent. På samma sätt som rationaliteten har en betydelse i 
studiens teori, har den även en viktig innebörd här. Författarna menar att för att någon ska kunna förstå 
en annan människas uttalande eller handling, måste betraktaren börja med att anta att den andra 
människan är en rationell, förnuftig person. En människa tror inte på något som personen i fråga vet är 
fel. Gilje och Grimen (2007) förklarar detta förhållningssätt genom en förenklad beskrivning av vad 
som benämns som barmhärtighetsprincipen. Principen förmedlar 2 punkter. 1. Att för att vi ska förstå 
en annan persons handling eller yttrande, måste vi utgå från att personen i fråga är en förnuftig person. 
2. Vi tolkar personens agerande så att personen uppfattas som förnuftig. Med en inställning av att det 
vi, betraktarna, vet är sant kan i själva verket vara helt felaktigt. Det finns två olika sätt att bemöta 
aktörernas utsagor och handlingar. Det ena sättet är informationsanalys. Angreppssättet går ut på att 
betraktaren behöver veta om personens föreställning om verkligheten faktiskt är sann och stämmer 
överens med hur verkligheten faktiskt ser ut. Det andra angreppsättet perspektivanalys, går ut på att 
studera personens uttalande som råmaterial, i syfte att förstå personen eller även gruppens 
föreställning om något (Gilje & Grimen, 2007). Utifrån detta sätt, spelar sanningsvärdet i yttrandet 
mindre roll, istället tolkas dessa som symptom av en rådande föreställning.  

I studien är den sociala aktören den enhetliga skolledningen, skribenten, bakom varje annons eftersom 
det är dessa som har formulerat valda kvalifikationskrav för tjänsten. Dessa krav kommer användas 
som dataunderlag i syfte att förstå skolornas rådande syn på yrket elevassistent. Med ett 
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perspektivanalytiskt förhållningssätt kommer det skolorna förmedlar som viktigt eller oviktigt hos den 
sökande att tolkas objektivt, och ses som symptom av den föreställning skolorna har på yrkets behov 
av behörighet (Gilje & Grimen, 2007). 

Forskningsetiska överväganden  
Eftersom Arbetsförmedlingen är en nationell myndighet faller annonserna under 
Tryckfrihetsförordningen kapitel 2, 3§ som allmänna handlingar, eftersom dessa är förvarade och 
upprättade hos en myndighet. I 1§, samma kapitel, står det att alla svenska medborgare har rätt att ta 
del av handlingar som anses som allmänna. Tryckfriheten gäller inte om de allmänna handlingarna 
riskerar att påverka bland annat rikets säkerhet, valutapolitik eller bevarandet av djur och växtarter 
(TF, SFS 1949: 105, kap 2,§1-3). 

Hanteringen av rådata skedde genom data- och lokalskydd, vilket innebär att obehöriga ej ska ha 
möjlighet att komma in i datorn och lokalen där uppgifterna finns bevarade 
(Utbildningsdepartementet, 2015). “Dataskyddet avser behörighetsskydd av filer, skydd för inloggning 
på nätverk och i datorer. Antalet personer som skall ha behörighet att komma åt uppgifterna skall 
hållas på ett minimum.” (Utbildningsdepartementet, 2015, s. 213). 

Fyra huvudkrav från vetenskapsrådets kodex 

Informationskravet - ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). 

Enligt informationskravet ska man informera de personer eller myndigheter om de medverkar i 
undersökningen. Personen eller myndigheten måste godkänna sin medverkan och kan när som helst 
dra sig ur undersökningen. Undersöknings-deltagarna medverkar inte aktivt i vår undersökning och vi 
har hämtat vår information från en offentlig myndighetshemsida, behöver vi inte delge informationen 
till de berörda. 

Samtyckeskravet - “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Uppgifterna kommer från en existerande offentlig myndighet och 
avsikten är inte att sprida informationen via massmedia eller annat kommersiellt syfte. Vidare tas det 
inte upp vilka skolor och kommuner som ingår i vår undersökning, därför är det omöjligt att identifiera 
vem som lämnat uppgifterna vi använder oss av. 

Konfidentialitetskravet - “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 
del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) 

Vi har vidtagit de åtgärder som behövs för att försvåra för utomstående att identifiera vilka skolor och 
kommuner vi har använt oss av i undersökningen. 

Nyttjandekravet - “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14) Våra uppgifter vi har samlat in kommer inte 
användas eller utlånas för icke-vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk. 
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Studiens kvalitet 
En styrka i undersökningen är att kommunikationen mellan skolan och den sökande, kan studeras 
objektivt utan parternas medverkan. Genom en sådan metod minskar risken för   

forskareffekt, vilket betyder att studieobjektens kännedom om forskarens närvaro påverkar dess 
utsagor. Vilket ökar förutsättningen till en mer tillförlitlig undersökning (Lalander, 2011). Eftersom vi 
båda har erfarenhet av yrket elevassistent, var vi noga med att innan undersökningen klargöra de 
fördomar som rådde, medvetenhetsgöra dem för att kunna möta råmaterialet fördomsfritt och neutralt 
(Svensson & Ahrne, 2011). Forskare bör minimera risken att själva påverka studien genom sin 
medverkan och genom vald insamlings metod ökades vårt personliga avstånd till undersöknings 
underlaget. Egen distans samt att materialet tydligt mäter det som vi ville mäta, bidrar till hög validitet 
av studiens resultat (Svensson & Ahrne, 2011). 

Annonserna i studien är hämtade från en nationell digital myndighets hemsida, arbetsförmedlingen. 
Annonserna som förmedlas av denna myndighet är formulerade i ett seriöst syfte att söka en person till 
en elevassistent tjänst. En annan styrka i rådata är att den är insamlad under våren 2015 vilket gör att 
kvalifikationskraven som analyserats har en hög tillförlitlighet. Analysen har även gjorts i flera steg 
vilket innebar att vi diskuterade vårt resultat efter varje steg. 

Materialet som refererats i studien är hämtade från statliga myndigheter, nationella myndigheter, peer-
review granskade vetenskapliga artiklar, litteratur och doktorsavhandlingar. Dock har inte området 
blivit vidare beforskat, vilket har påverkat det material som vi har haft tillgång till. 

En eventuell brist i valet av metod är att om undersökningen hade gjorts utifrån en intervjumetod, hade 
detta tillfört en mer ingående beskrivning av annonserna. Den ansvariga på skolan hade kunnat ge en 
mer fördjupad information till varför dessa kvalifikationskrav tas upp och vad dessa innebär mer 
konkret. Dock är det en risk under intervjuer för impression management som innebär att informanten 
använder intervjun som ett tillfälle att ge en mer imponerande bild av sin egen yrkesroll eller angående 
skolans omdöme, i syfte att upprätthålla en positiv ryktesspridning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 
2011). Därför är styrkan i valet av annonser att den är mer tillförlitlig. 

Det som talar för studiens generaliserbarhet är att skolorna som undersöks är spridda över hela landet 
och varje annons är unik. Detta tyder på att resultatet visar på allmänna tendenser hos landets skolor. 
En svaghet i studien är att tidsbristen orsakade en begränsning av studiens råmaterial. I och med detta 
kan inte denna studie med säkerhet veta vilket utfall resultatet skulle få om 20 skolor till skulle 
studeras (Svensson & Ahrne, 2011). En svårighet med att använda annonsdata är att använda detta 
som en markör över vad skolor egentligen söker efter. Kvalifikationskraven som finns i annonserna 
säger inte hur elevassistenterna lever upp till dessa i sitt arbete. 

Resultat 
Här nedanför följer vår resultatredovisning utifrån den innehållsanalytiska bearbetningen av studiens 
råmaterial. För att tydliggöra redovisningen har vi först valt att framföra en tabell där huvudkategorin 
anger valt tema och underkategorin anger ståndpunkten till dem.  

I denna tabell redovisas utbildningskravet hos skolorna. 
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Huvudkategorier  Underkategori  Frekvens 
A. Utbildning   1. Krav   15 

2. Önskvärt   6 
3. Anges ej   13 

B. Utbildning eller erfarenhet 4. Krav   6 
 
Utifrån databearbetningen framkom det i undersökningen gällande utbildning som ett 
kvalifikationskrav att 15 annonser av 40, angav att utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, 
undersköterskeutbildning, elevassistentutbildning eller specifik utbildning om funktionsnedsättningen 
var ett krav hos den sökande för att erhålla tjänsten. Annonser som angav att ovanstående utbildningar 
önskvärda, dock ej ett krav var 6 stycken av 40. Antal annonser som krävde att den sökande skulle 
antingen ha utbildning eller erfarenhet av yrket var 6 av 40 och i 13 annonser anges inte utbildning 
som ett kvalifikationskrav.  

Nästa tema som redovisas här nedanför är skolornas krav på kunskap eller erfarenhet. 

Huvudkategorier  Underkategori  Frekvens 
A. Krav	  på	  kunskap	  eller	  erfarenhet	   1.	  Specifikt	  om	  	   	   12	  

ett eller flera funktionsnedsättningar  
2. Generell om elever   6 
i behov av särskilt stöd   
3. Önskvärt    16 

   4. Anges ej   6 
Gällande sorteringen utifrån krav på kunskap eller erfarenhet angav 12 av 40 att den sökande skulle ha 
en specifik kunskap om ett eller fler funktionshinder. Antalet som angav att den sökande skulle besitta 
generell kunskap eller erfarenhet gällande elever i behov av särskilt stöd, var 6 av 40 annonser. Antalet 
annonser som nämnde kunskap eller erfarenhet som önskvärt var 16 stycken. Förekomsten av 
annonser där kunskap eller erfarenhet inte nämndes som kvalifikationskrav var antalet 6 stycken av 
40.  

Följande redovisas det i nästa tabell de personliga egenskaperna som angavs i annonserna samt antalet 
gånger dessa nämndes. 

Huvudkategorier  Underkategori  Frekvens 
A. Sociala	  egenskaper	   	   1.	  Bra	  på	  kommunikation	   	   2	  

2. God samarbetsförmåga  16 
3. Skapa goda relationer  4 
4. Social kompetens  2 
5. Social ådra   1 
6. Förståelse för  
funktionsnedsättningen  1 
7. Positiv   9 
8. Öppen   2 

B. Arbetsinsats  9. Flexibel   11 
10. Lyhörd   10 
11. Engagemang  6 
12. Lösningsinriktad  7 
13. Intresse för uppdraget  2 
14. Målinriktad  2 
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15. Professionell  2 
16. Gränssättning  1 
17. Nytänkande  2 
18. Tydlig   6 
19. Viljestyrka  1 

C. Humör   20. Glad   1 
21. Humor   1 
22. Lugn   4 
23. Prestigelös  1 
24. Ödmjuk   1 

D. Personlighetsdrag  25. Trygg   6 
26. Ansvarsfull  5 
27. Framåtanda  1 
28. Förtroendegivande  1 
29. Gillar förändringar  1 
30. Initiativrik  5 
31. Kreativ   4 
32. Tålamod   4 
33. Noggrann   1 
34. Personlig mognad  1 
35. Självständig  4 
36. Strukturerad  5 

I sorteringen av antalet annonser där de personliga egenskaper som den sökande bör ha anges, 
nämndes detta i 27 av 40 annonser, varav 13 annonser inte nämner detta. Den sammanlagda summan 
av egenskaper som nämndes i annonserna var 36 stycken. De fyra mest återkommande egenskaperna 
och antalet gånger de nämndes var; god samarbetsförmåga (16), flexibel (11), lyhörd (10) och positiv 
(9). Resultatet av antalet annonser som nämnde “Personlig lämplighet” var det 14 av 40 annonser som 
angav detta som ett kompetenskrav, varav det inte nämns i 26 annonser. 

Analys 
Följande ges här en analys av studiens resultat utifrån teorin om rationella val.  

I denna studie är det 15 skolor som kräver att den sökande ska vara utbildad inom barn- och 
fritidsprogram, undersköterskeutbildning, elevassistentutbildning eller specifik utbildning om 
funktionsnedsättningen. Ytterligare 6 skolor ansåg att den sökande skulle ha antingen utbildning eller 
erfarenhet.  

Däremot var det flera skolor som inte nämner utbildningskrav på ett generellt eller specifikt sätt. 
Antalet skolor där utbildning inte specificeras i ansökningarna var 13 stycken och 6 skolor visar att 
utbildning är önskvärt eller meriterande.  

Utifrån teorin om rationella val betyder detta att ungefär hälften av undersökningens skolor inte anser 
att den sökande nödvändigtvis behöver någon kunskap för att täcka skolans behov. Om den 
bakomliggande faktorn över att skolorna inte anser att denna kvalifikation är ett måste för att klara av 
yrkets uppdrag eller om det utifrån ett ekonomiskt perspektiv är billigare att anställa outbildade, kan 
denna undersökning inte svara på. Kanske anser skolorna att deras utbildade lärare har den kompetens 
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som krävs. Samtidigt anger den andra hälften av skolorna, 21 stycken, att om anställningen ska utgöra 
ett högt nyttovärde krävs det att yrkesutövaren ska ha kunskap om det som uppdraget innefattar. 

Gällande kraven på kunskap och erfarenheter är det färre skolor, 6 stycken, där detta inte nämns alls. 
Medan de flesta, 16 stycken, skriver att detta är önskvärt. I en sammanslagning av antalet skolor som 
anser att den sökande ska ha någon övergripande eller specifik kunskap/erfarenhet blir antalet 18 
stycken. Detta kan tolkas som att det flesta skolorna ändå anser att viss kunskap/ erfarenhet borde, om 
inte ska, finnas hos den sökande för att uppfylla maximal nytta hos skolan, vilket kan tolkas som ett 
symptom på att uppdraget anses vara en viktig komponent på arbetsplatsen. I sin tur kan det ge en bild 
av hur yrket och dess uppdrag värdesätts på den enskilda skolan. 

Gällande de egenskaperna som nämndes i annonserna är god samarbetsförmåga (16), flexibilitet (11), 
lyhördhet (10) och positivitet (9) de fyra vanligast återkommande. Dessa egenskaper kan ses som 
logiska i skolans verksamhet eftersom det dagliga mötet med ett stort antal olika individer är en del av 
arbetet inom barnomsorgen. Att dessa egenskaper är kontinuerligt återkommande kan betyda att 
utifrån skolans vilja att handlingen, formuleringen av annonserna, ska uppnå den maximala nyttan är 
dessa egenskaper nödvändiga att besitta hos den anställda. Kanske är syftet med dessa egenskaper 
tänkt att stödja elevens sociala liv och förhindra funktionsnedsättningens negativa konsekvenser i 
detta. Dock utgår en sådan tolkning utifrån att eleven i fråga har en funktionsnedsättning som påverkar 
dess sociala färdighet, en tolkning som kan anses både vara långsökt och högst irrelevant. Personlig 
lämplighet hamnade i en egen kolumn eftersom det är en säregen egenskap. Egenskapen beskriver 
något som underförstått ska innehålla en rad enskilda egenskaper som för oss är svåra att tyda. 
Begreppet är därför högst intressant att kartlägga eftersom det ändå är något som formuleras av 
skolorna i syfte att detta ska uppfylla ett behov och utgöra nytta. Av den anledningen har vi sorterat ut 
hur ofta egenskapen förekommer som kvalifikationskrav för yrket elevassistent. 

Diskussion  
Frågan vi ställde oss inför denna undersökning var vilka kvalifikationer som skolorna har som krav 
vid anställning av elevassistent, om skolorna anser att utbildning, kunskap eller erfarenhet behövs. 
Gadler (2011) menar att antalet kommuner som vill att den sökande ska vara utbildad har ökat. 
Resultatet av denna undersökning visar att den syn som idag råder gällande skolornas uppfattning om 
behovet av behörighet hos yrkesgruppen elevassistent, är ambivalent. Undersökningen visar på en 
relativt stor andel annonser, 19 stycken, som inte nämner utbildning som ett självklart 
kvalifikationskrav. Antalet skolor som menar att denna kvalifikation eller kunskap hos den sökande 
ska finnas för att tjänsten ska bli tillsatt är 21 stycken.  

Då det inte finns någon tydlig formulering kring yrket elevassistent i de statliga styrdokumenten, 
orsakar det en oklarhet över yrkesrollen (Gadler, 1997). Forskningen visar att många elevassistenter 
ersätter läraren under pedagogiska aktiviteter och elevens undervisning (Giangreco, 2010; Keating & 
O’Connor, 2012; Gadler, 2011).  

I relation till resultatet på antalet skolor som utelämnar utbildning i sina annonser, kan detta ses som 
anmärkningsvärt eftersom Skollagen fastställer att utövande av undervisningen till elev endast får ske 
av lärare med legitimation.  
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Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 
undervisning får bedriva undervisningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer får meddela föreskrifter om vad som krävs för att vara behörig att bedriva viss 
undervisning i skolväsendet […]. En legitimerad lärare eller förskollärare har ansvar för den 
undervisning som han eller hon bedriver […]. (Skollagen, 2010, kap. 2, 13§ & 15§) 

Utifrån ett perspektivanalytiskt förhållningssätt kan detta enligt oss tolkas som symptom på 3 olika 
scenario; 1. Dessa skolor har tydliga restriktioner för att yrkesgruppen inte får bedriva någon som helst 
undervisning, och att den kunskapen gällande elevens funktionsnedsättning samt ansvaret för samma 
elevs inlärning endast är skolans utbildade pedagogers ansvar. 2. Skolorna anser inte att det behövs 
några särskilda kunskaper gällande funktionsnedsättningen eller yrkets uppdrag. 3. Av rent 
ekonomiska skäl är det billigare att anställa outbildade. 

Även om resultatredovisningen angav ett större antal skolor där utbildning inte anses som ett 
behörighets krav, blev vi ändå positivt överraskade över att antalet annonser med utbildningskrav var 
så pass hög. Med utgångspunkt i perspektivanalysen är tolkningen av detta är att skolorna anser att det 
är en förutsättning att den sökande har utbildning för att klara av uppdraget. 

Vidare i undersökningen framgår att god samarbetsförmåga var den mest återkommande egenskapen i 
annonserna. Med en skola som arbetsplats kommer den anställda möta många olika människor. Oftast 
arbetar personalen i arbetslag, där olika kompetenser möts och Kronen (2012) kriterier att besitta en 
god samarbetsförmåga är viktigt samt kriteriet att behålla den när personkemin till en annan i laget inte 
stämmer. Vilket visar på att personen har förmågan att i sitt arbete hålla en professionell roll. Enligt 
teorin om rationella val kan syftet med att nämna denna egenskap som behövlig hos den nyanställda 
tolkas vara viktig för att fylla ett högt nyttovärde för skolan.  

Vidare anger Kronen (2012) en annan egenskap som är betydelsefull när arbetet sker i grupp, denna 
egenskap blev även nämnd näst flest gånger i vår undersökning, nämligen flexibilitet. Att vara för 
fyrkantig är, menar Kronen (2012), inte hållbart när arbetet ska ske i grupp och med flexibilitet höjs 
även toleransnivån inför kreativa elever.  

Resultatet av annonserna visade att lyhördhet och positivitet var eftertraktade egenskaper hos den 
sökande. Kronen (2012) använder begreppet social antenn, som ett annat ord för lyhördhet. 
Elevassistenten ska kunna lägga märke till även de minsta signalerna hos eleven för att förhindra 
osämja. En assistent som visar optimism samt möter dagen och dess motgångar med en positivare 
inställning, får ett roligare arbete (Kronen, 2012). God samarbetsförmåga är även något som SPSM 
(2013) nämner som en personlig egenskap hos elevassistenten som kan bidra till att klara av 
arbetsuppgifterna. Personlig mognad nämns även, något som endast en av annonserna nämnde. I 
arbetet med ett barn som på grund av en funktionsnedsättning mister den självständighet som andra 
klasskamrater utan hindret har är det viktigt av elevassistenten att visa hänsyn och som inte kränker 
barnets integritet.  

Elevassistenten är en viktig del i målet för den inkluderande skolan men om stödet elevassistenten ger, 
inte är anpassat efter elevens behov, stjälper detta elevens utveckling och möjlighet till inkludering. I 
barnets utveckling ingår det även att upptäcka världen på egen hand. Personlig mognad som egenskap 
kan betyda att elevassistenten har en förståelse för elevens individuella utveckling även den som sker 
utanför klassrummet. Dock behövs det även en kunskap om denna särskilda situation. I en 
sammanslagning av resultatet på antalet skolor som anger att kunskap/erfarenhet är önskvärt och 
antalet som ej nämner detta som ett krav var hela 22 stycken.  
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Jakobsson (2002) visar i sin forskning att pedagogernas och elevassistentens kunskap gällande elevs 
funktionsnedsättning var avgörande för anpassandet av arbetet. Utan denna kunskap kunde 
undervisningen snarare förvärra elevens problematik. Med denna vetskap är det anmärkningsvärt att 
mer än hälften av skolorna nämner detta kriterium som önskvärt eller utelämnar det helt. Enligt 
Keating och O’Connor (2012) går åsikterna kring elevassistenternas behov av utbildning isär. 
Undersökningens resultat visar på en sådan splittring. Sammanlagt är det 18 skolor som kräver att den 
sökande ska ha kunskap om ett eller fler specifika funktionsnedsättningar eller kunskap generellt om 
barn i behov av särskilt stöd. Det vill säga lite mindre än hälften av studiens sammanlagda antal. 

Om skolorna har bristande kunskap gällande uppdraget eller om det utvidgande ansvarområdet som 
ger en otydlig bild av yrkesuppdraget går inte att tyda. Samtidigt så vet vi inte om dessa skolor 
erbjuder någon vidareutbildning eller handledning/mentorskap till de nyanställda assistenterna, 
eftersom detta inte har studerats. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Genom att studera en yrkesgrupp som vanligtvis förekommer i ett arbetslag och vars uppgift oftast är 
underförstått, kan den subtila verkligheten uppdagas. Forskning visar att eleven som är i behov av 
stödet många gånger är beroende av den tillsatta assistenten, vars kunskap och personkemi kan ha en 
avgörande roll i stödets utfall. Undersökningens resultat visar på en ambivalent inställning bland 
skolorna om yrkets kunskapsbehov. En splittring som enligt forskning härstammar från otydliga 
formuleringar på myndighetsnivå. 

Att besitta denna vetskap som pedagog på en skola, kan minska risken att elever som har behovet av 
en annan undervisnings struktur, skjuts undan och fråntas den rätt till en likvärdig utbildning. Vetskap 
om att elevassistentens uppdrag saknar tydlig definition samt att den nyanställda inte med säkerhet vet 
yrkets roll i skolans kontextuella värld kan förhindra att läraren vaggas in i en falsk trygghet om att 
eleven får den hjälp som behövs av den tillsatta elevassistenten. 

Kunskapen är även relevant för outbildade elevassistenter, att ta stöd av detta resultat och frågar 
ansvariga på skolan, vad exakt ens yrkesuppdraget innebär och vad det inte får innefatta. 

Slutsatser 
Syftet med yrket elevassistent är att det i ett vårdande uppdrag ska stödja elever som på grund av en 
funktionsnedsättning är i behov av särskilt stöd. Forskningen visar att yrkets ansvarsområde har 
breddats och att elevassistenten får idag ansvara för undervisning och pedagogiska aktiviteter trots 
avsaknad av nödvändig behörighet. 

Resultatet av undersökningen visar att den inställningen som idag råder gällande uppfattningen av 
yrket elevassistent bland skolorna är att de inte är överens om kvalifikationerna till uppdraget. 
Rörande frågan om skolorna anser att utbildning är behövligt för uppdraget, är slutsatsen efter en 
sammanslagning av annonser med utbildnings krav och krav på utbildning eller kunskap, samt utifrån 
ett perspektivanalytiskt förhållningssätt. Att endast 21 skolor anser att denna kompetens är behövlig 
för att den sökande ska kunna hantera yrkets uppdrag. De andra 19 skolorna som ej nämner utbildning 
eller där detta är önskvärt, menar att en sådan kompetens inte har någon avsevärd betydelse. Vilket 
innebär att eleven med behovet inte kan förlita sig på att skolan anställer en assistent där kunskap 
gällande uppdragets innebörd eller vetskap om pedagogik finns. 
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Utifrån teorin om rationella val betyder det således att denna hälft inte anser att den anställda, för att 
uppfylla maximal nytta och täcka behovet på skolan, behöver vara utbildad.  

Vad gäller frågan om behovet av kunskap och erfarenhet, specifik och generell, anser en liknande 
frekvens, 18 skolor, att detta är nödvändigt. Där resterande skolor anser att denna kompetens inte 
behövs eller är av stor vikt, för att utifrån teorins perspektiv fylla ett högt nyttovärde. Anledningen till 
varför vissa kvalifikationskrav nämns eller saknas, är svårt att veta utifrån denna undersökning. Det 
som dock är relevant är den uppenbara splittringen i uppfattningen av yrkesrollens kunskapsbehov. 
Detta kan tolkas som ett resultat på den brist av statlig tydlighet som flera forskare, även denna studie, 
visar och i praktiken tyder vårt resultat på att pedagoger på ett flertal skolor inte med säkerhet kan veta 
om den nyanställda elevassistenten har kunskap om elevens funktionsnedsättning. Den elevassistent 
som saknar kunskap och utbildning får testa sig fram, och hur framgångsrikt stödet eleven erbjuds, 
bestäms av slumpen. Men det framkom även att en hel del skolor ansåg att både utbildning och 
kunskap/ erfarenhet är viktigt och frekvensen var betydligt högre än vi först trodde. SPSM (2013) har i 
sin kompetensprofil angett kompetenskraven för elevassistenter, men dokumentet var svåråtkomligt 
och vi fick tillgång till denna profil genom mail-kontakt med en anställd på myndigheten. Eftersom 
dokumentet inte gick att finna på deras hemsida är sannolikheten liten att skolorna har vetskap om 
den. Troligtvis med tydligare krav och direktiv gällande yrkesrollens uppdrag och anställning skulle 
studiens resultat se annorlunda ut jämfört med undersökningens resultat idag. Dock är det, oavsett 
framtidens eventuella förtydliganden kring yrket, ett faktum att alla elever i Sverige inte har samma 
förutsättning för att klara skolans kunskapskrav och har oddsen emot dem. Trots eventuell anställning 
av en elevassistent. 

Vidare forskning 
Mer forskning behövs om elevassistentens roll i klassrummet, både internationellt och nationellt. 
Eftersom tidsbrist fanns i denna uppsats så har vi av detta skäl fokuserat endast på Sverige. 

Vi skulle vilja forska vidare utifrån ett metodologiskt perspektiv om elevassistentens roll i 
klassrummet. Bland annat genom att intervjua rektorer, klasslärare/ämneslärare och elevassistenter för 
att få olika perspektiv, samt att jämföra de olika perspektiven och analysera reliabilitet och validitet. 
Internationell forskning skulle ge oss en inblick hur andra länder ser på elevassistentens yrkesroll. 
Detta kanske skulle leda till att Sverige skriver tydliga och mer lättillgängliga direktiv gällande 
elevassistentens kvalifikationskrav. Även en forskning över en tio års period skulle visa hur 
kvalifikationskraven förändras, om man hade möjlighet till de resurser som behövs. Det hade även 
varit intressant att studera om kvalifikationskraven skiljer sig på olika ställen i landet. För att 
genomföra detta skulle man behöva ringa runt till de olika kommunerna eller länen i landet. Tiden för 
den typen av undersökning fanns inte till denna uppsats, utan vi fokuserade mer på vad annonserna tog 
upp för kvalifikationskrav. En forskningsfråga som man skulle kunna utgå ifrån är om det finns 
skillnader på kvalifikationskraven i norra och södra Sverige. 

Ett annat exempel på vidare forskning skulle vara att jämföra olika definitioner på termer och koncept, 
exempelvis personlig lämplighet, social kompetens, social ådra och möjligheter till utveckling av varje 
elev. Definitionerna på termerna och koncepten kan skilja från person till person då det inte bara finns 
en definition för dem. För att få fram vad skolan menar med termen eller konceptet behöver man 
kontakta den person som skrev annonsen. Detta skulle leda till att man enklare kan förstå vad 
annonsen menar med till exempel personlig lämplighet. 
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