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Sammanfattning 

Att rekrytera är en konst. Att rekrytera till en skola där alla elever har en funktionsnedsättning 
är en utmaning. Jag har i min ledarskapsutbildning blivit intresserad av vad rektorerna tittar på 
när de anställer, vad de letar efter i blivande personal. Syftet med uppsatsen är att undersöka 
vad man som ansvarig för rekrytering behöver tänka på när man anställer personal till en 
skola med barn som har funktionsnedsättningar. 

För att få fram ett resultat har sex observationer gjorts och tre intervjuer med de personer som 
ingår i rekryteringsprocessen på den undersökta skolan. 

Det krävs förarbete i form av arbetsanalyser, kravspecifikationer och en inventering av vilka 
kompetenser som finns i organisationen och vilka kompetenser som kommer att behövas i dag 
men även i framtiden. När man kommit så långt i rekryteringsprocessen ska tjänsten 
annonseras, internt och externt, grovgallring ska göras och intervjuer ska påbörjas. Nu ser 
man på hur väl de olika sökande uppfyller de syften som organisationen valt. Man kan om 
man har tid och pengar testa dem som söker tjänsten och ta referenser på dem, för att 
kontrollera uppgifter om den sökande. Nu följer en systematisk bedömning då företaget 
sammanfattar olika slags information erhållna med olika metoder. 

Att rekrytera lärare till skolan som är Sveriges största arbetsplats kräver att man vet vad man 
letar efter, hur man urskiljer den gode pedagogen som lyckas att lära barnen vad de ska lära 
sig under sin skolgång. Det finns en del forskning som visar på vissa viktiga egenskaper för 
att man som lärare ska lyckas i klassrummet, här kan man nämna goda ämneskunskaper är bra 
men det räcker inte man måste också kunna fånga eleverna och entusiasmera dem till att vilja 
lära sig. En god pedagog har flera olika angreppssätt att närma sig olika områden inom sitt 
ämne, han/hon känner av eleverna och vet vad de olika eleverna behöver. 

Att rekrytera till en skola där alla elever har en funktionsnedsättning kräver att man tittar på 
det ovan nämnda men letar extra för att finna dem som verkligen brinner för dessa elever. Här 
behöver man ha insikt i problematiken, veta vilka strategier att ta till när det låser sig och om 
man inte vet så ska man vilja ta reda på hur man kan komma vidare med de olika eleverna. 
Det underlättar om man har tålamod och sinne för humor. Att man är nyfiken och vill lära sig 
mer och lära sig nytt. Den som undervisar dessa elever behöver ha en tydlig och strukturerad 
pedagogik. Man behöver ett lugnt temperament och det underlättar om man är flexibel, kan 
känna av vad som fungerar dag för dag, vilket material passar för denna elev för den här 
uppgiften. 

Vad jag kommit fram till efter att ha läst litteratur om rekrytering, lärarkompetens och arbete 
med barn med funktionsnedsättningar är att rekryteringen bör struktureras, den måste få ta tid 
och att ett gediget rekryteringsarbete ger ett långsiktigt resultat. 

Nyckelord: rekrytering, lärarkompetens, arbete med barn med funktionsnedsättning 
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1. Inledning/Ämnesval 

”Talented people need organisations less than 
organisations need talented people” 

Daniel Pink (Parment & Dyhre, 2009, s.12) 
 

I detta inledande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning av uppsatsen och den undersökta 

organisationen. Därefter presenteras syfte och frågeställningar. 

Rekrytering i dag är generellt svårt, hur attraherar företagen kompetent personal och hur 

behåller man dem? Rekrytering är en process som är nödvändig för att företag/ organisationer 

ska kunna fungera. För att få verksamheten att fungera och generera goda resultat behövs det 

människor. Människan är den främsta tillgången för arbetsplatsen, men det krävs det att 

arbetsplatsen går med vinst och att de anställda bidrar till arbetsframgång (Lindelöw, 2008). 

Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, en plats som ständigt förändras och som är 

politiskt kontroversiell (Rimsten, 2004). Lärarna är skolans viktigaste resurs, med sin 

kompetens ska lärarna kunna skapa förutsättningar för elevernas lärande. Skolledare idag har 

inte så mycket att locka med, få söker sig till lärarutbildningen och de bästa sugs snabbt upp 

av dem som kan betala bra eller komma med andra intressanta erbjudanden. Men med ”rätt 

människor på rätt plats” skapas möjligheter och förutsättningar för att organisationen, 

företaget eller skolan ska överleva och utvecklas (Lindelöw, 2008). 

I de flesta företags verksamheter är människorna den främsta resursen. Det är människorna 

som har kunskap, löser problem och skapar relationer. Det är de som genererar liv i 

organisationens verksamhet och bidrar till dess överlevnad. När produkter och tjänster blir allt 

mer likriktade och konkurrensen om kunderna hårdnar blir de immateriella tillgångarna ett 

företags viktigaste tillgång och av den kompetens och kunskap som finns inom det. Man 

brukar prata om företags humana kapital, det vill säga de anställdas kunskap och 

kompetenser. Framtidens vinnare sägs vara de företag som lyckas attrahera och behålla den 

mest kompetenta personalen (Jacobsen & Thorsvik, 1995). 

Jag gick till min rektor och la fram mina förslag till magisteruppsats. Hon lyssnade och kom 

sedan med två egna förslag, jag fastande för ett av förslagen. Hon talade om 

rekryteringsprocessen och la fram det på detta sätt. ”Du som blivande rektor kan inte styra 

mycket över lokalerna, de finns, Du kan inte styra eleverna de kommer och går men 
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personalen består, om du rekryterar rätt”. Jag hade dessutom rekommenderat en tidigare 

kollega att söka en tjänst på min nuvarande arbetsplats, hon fick inte jobbet. Detta fick mig 

intresserad av rekrytering av personal till en skola med barn som alla har en 

funktionsnedsättning.  Frågan jag ställer mig är vad behöver man tänka på när man rekryterar 

personal till en skola där alla elever har en funktionsnedsättning? Hur får man tag på denna 

personal och hur behåller man dem? 

1.1 Disposition 

Uppsatsen inleds med information om skolan så att läsaren får en förförståelse för 

verksamheten. Därefter kommer syftet och en längre litteraturgenomgång om rekrytering, 

lärarkompetens och arbete med barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Därefter beskrivs tillvägagångssättet för att besvara syftet. I följande kapitel beskrivs 

resultatet från observationer, intervjuer och respondenternas uppfattningar presenteras och 

exemplifieras. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens resultat och metodik, samt förslag på 

vidare forskning. 

1.2 Beskrivning av skolan 

För att ge läsaren en kontext att relatera studien till presenteras nedan en beskrivning av den 

undersökta skolan. 

Skolans grundskola startades 2004. Det är en fristående alternativ F-9-skola för elever med 

Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Undervisningsgrupperna är små och personaltätheten hög. Undervisningen följer den 

nationella läroplanen. Klasserna är indelade utifrån kunskapsnivå, inlärningstakt och 

samarbetsförmåga. Skolan arbetar med ett helhetstänkande kring varje elev, där elevens 

individuella behov är i centrum. 

I skolans miljö är det viktigt att vuxna uppmuntrar eleverna, är tydliga, hjälper eleverna med 

deras svaga sidor och stärker deras självförtroende. De vill att alla elever skall känna trygghet 

med skolans personal. De vill att eleverna känner sig sedda och uppmärksammade och 

personalen har ett viktigt ansvar för att få kontakt med eleven så att han/hon känner sig 

förstådd.  

 Personalen innehar adekvat utbildning och erfarenhet.  
 Personalen har sådan kontakt med eleverna och föräldrar/vårdnadshavare att ett bra 

samarbete kan utvecklas.  
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 Skolan erbjuder personalen handledning och kompetensutveckling för att erhålla 
aktuella kunskaper, se nya perspektiv, arbetssätt och känna engagemang för sitt yrke.  

 Personalen uppmuntrar eleverna till egna initiativ och självständighet.  

Från att ha varit en liten skola med få elever och ett litet antal personal har skolan vuxit och 

kommer till hösten 2011 ha ca 120 elever och 60 personal. Från att ha varit en liten enhet till 

att idag vara ett företag som har vision att utvidga inte bara i Stockholm utan även i andra 

städer i Sverige. Denna expansion kommer att kräva en rekryteringsprocess som fungerar väl. 

1.3 Preliminärt syfte 

 Med detta arbete vill jag försöka ta reda på hur en rekryteringsprocess kan se ut när kraven på 

personalens kompetens är så speciella som i detta fall, det vill säga förutom generell 

kompetens krävs även förmåga att arbeta med och undervisa elever som har någon form av 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
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2. Litteraturstudie 

Jag har valt att inte begränsa mig till en specifik teori, utan skapar i stället en teoretisk 

referensram genom att koppla samman vedertagna begrepp ifrån det pedagogiska 

forskningsområdet. Teoretiska resonemang stöds på böcker och artiklar som beskriver ett 

visst fenomen eller en viss händelse som knyter an till studiens syfte, utan att förbinda 

detta med en särskild teori.   

 

2.1 Inledning  

Avsikten med litteraturstudien är att ge en bild av rekrytering och urval av olika 

forskare/författare. Litteraturstudien belyser även vad som utmärker en bra pedagog, vilka 

kompetenser som premieras. Från att titta på det generella inom lärarkompetens går jag vidare 

till att titta på vilka specifika kompetenser som behövs för att arbeta med elever som har 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.   

När jag började söka litteratur så blev det först mycket litteratur om rekrytering eftersom jag 

inte hade mycket kunskap om detta. Jag sökte både i böcker men även tidningar och i 

uppsatser.  Jag sökte i olika databaser för att finna vad som fanns skrivet redan. Jag sökte i 

Libris och Disas kataloger på rekrytering - lärarkompetens- funktionsnedsättningar - 

Aspergers Syndrom. Det fanns mycket skrivet om rekrytering, en del skrivet om 

lärarkompetens men väldigt lite om vilka kompetenser som behövs om man ska arbeta med 

barn som har en funktionsnedsättning. Jag har inte hittat något skrivet om hela spektrumet 

rekrytering -lärarkompetens - arbete med barn som har en funktionsnedsättning, här finns ett 

hål att fylla. När det gäller litteratur om lärarkompetens har skolverkets hemsida varit en bra 

början och därifrån har jag gått vidare till referenslitteraturen som de använt. Litteratur om hur 

man arbetar med barn som har en funktionsnedsättning har jag hittat all litteratur på skolan 

som jag undersöker. Skolan vill vara långt fram när det gäller forskning så svårigheten har 

varit att gallra i litteraturmängden. Efter att ha läst massor av litteratur så har jag tagit den 

litteratur som känts mest relevant och litteratur som andra använt i sina arbeten, litteratur som 

kan tänkas vara till nytta för denna uppsats. 
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2.2 Rekrytering 

 I detta avsnitt har viss litteratur karaktär av handledningsböcker så som Malin Lindelöws 

böcker: Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning och Kompetensbaserad 

personalstrategi, Englunds Reglerna kring anställningen och Lundéns Rekrytering Handbok 

för arbetsgivare.   

I sin bok Rekrytering och urval (1992) skriver Lars Prien att alla bedömare har olika 

utgångspunkter för sin uppfattning om enskilda personer. Han menar att vi måste utveckla 

bedömningssystem så att bedömare kan tala samma språk. Prien menar vidare att målet är att 

bedömarna lär känna de sökande så väl att de kan göra goda uttagningsbeslut . Malin 

Lindelöw skriver i sin bok, Kompetensbaserad personalstrategi, att kostnaden för 

felrekryteringar är svår att beräkna, då den beror på personens befattning och funktion, men 

uppskattar att det handlar om miljonbelopp. En felrekrytering kan innebära att organisationen 

blir ineffektiv, får höga kostnader och har svårt att hålla samma tempo som sina konkurrenter. 

Detta kan i sin tur leda till dåligt rykte på både arbets- och kundmarknaden och 

organisationens existens kan ifrågasättas (Lindelöw, 2008). Även inom skolans värld kan en 

felrekrytering kosta skolan förlorad skolpeng, försämrat rykte men inte minst elevernas 

förtroende. Lindelöw ställer sig frågan: ”Vad är t ex kostnaden för att tre elever i en 

högstadieklass helt tappar intresset för skolan, eller förlorar sin självkänsla i förhållandet till 

lärandet? ” (Lindelöw, 2008, s.19) Hon belyser fler aspekter inom skolans värld, förlorad 

skolpeng, elevflykt, försämrat rykte, samhällskostnaden för skoltrötta elever och även 

negativa effekter för kollegor. Felrekrytering är inte bara problematiskt ur ett organisatoriskt 

perspektiv utan även för individen. När man inte trivs med sina arbetsuppgifter och 

arbetsmiljö är det svårt att prestera. Att söka sig till ett nytt företag kostar energi, oro och tid. 

Det är alltså mycket viktigt för både arbetsgivaren och arbetstagaren att det blir rätt från 

början. Även Kahlke och Schmidt (2002) poängterar vikten av att rekrytera rätt och att 

kunskaper om hur nödvändigt ett systematiskt och noggrant tillvägagångssätt är, dessa 

kunskaper är dock inte särskilt utbredda, enligt författarna.  De visar också på vikten av att 

inte rekrytera för snabbt utan låta processen ta sin tid, att stämma av med arbetets krav och 

tänkbara medarbetares kvalifikationer. Om man inte ser till detta kan en felrekrytering ske och 

det blir mycket kostsamt för företaget. En långsiktig kartläggning av behov, krav och 

önskemål kan vara till större nytta för företaget än en kortsiktig här-och-nu-lösning. Det är 

inte bara själva företaget som drabbas av en felrekrytering utan även de andra medarbetarna 

påverkas negativt av oro och extra arbetsbelastning (Lindelöw 2008). 
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 För att minska dessa förluster kan organisationen använda sig av en kompetensbaserad 

personalstrategi där processen delas upp i tre steg: förberedelse, urval och fortlöpande 

utveckling. Denna strategi bör användas både när det gäller tillsvidare- och visstidsanställning 

då en visstidsanställning ofta övergår till en tillsvidareanställning och det kan vara svårt att 

inte anställa en person som vunnit lojalitet men som är mindre produktiv. Kompetensbaserad 

personalstrategi bygger på att ett företags mål bryts ned till delmål och ansvarsområden för 

olika befattningarna för att sedan identifiera de krav som krävs av befattningshavaren när det 

gäller kompetens, utbildning, kunskap och erfarenhet. Därefter kan en kunskapsinventering 

genomföras för att se om dessa egenskaper finns inom organisationen. Företaget kan även 

bygga upp system, till exempel för medarbetarsamtal och feedback, som uppmuntrar och 

gynnar utveckling i rätt riktning (Lindelöw, 2008). 

 Ur en rekryterares synvinkel är inte människor bra eller dåliga, utan individer är olika 

lämpade för det arbete de söker (Prien, 1992). Han skriver också att alla bedömningar av 

individer ska ske i förhållande till det avsedda jobbet och dess arbetskrav. Englund (2009) 

skriver att det är viktigt att kravprofilen som görs ska vara realistisk, rimlig och svara mot de 

arbetsuppgifter som arbetet innebär. Prien poängterar vidare att en grundregel borde vara        

” Rekrytera kompetenta och utvecklingsbara medarbetare” (Prien, 1992, s.23).  

 

 

Figur 1. Arbetsanalys och personbedömning (Kahlke & Schmidt, 2002, s.19) 
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uppfylls de syften 

företaget har valt genom 
mötet med den sökande?

4.Testning‐vilka 
arbetsrelevanta  sidor 
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djupodlande?

5.Referenstagnade‐
hur kan företaget kontrollera 
faktiska uppgifter om den 
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6.Systematisk 
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systematiskt 

beslutsfattnade‐ hur 
sammanfattar företaget olika 

sorters information, erhållna med 
olika metoder?
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• Arbetsanalys- vad innebär företagets verksamhet yrkesmässigt, personligt och kort-/långsiktigt?  

• Det sammantagna bedömningsförfarandet – hur bedömer företaget de sökande?  

• Intervjun – hur väl uppfylls de syften företaget har valt genom mötet med den sökande?  

• Testning – vilka arbetsrelevanta sidor hos den sökande kan bedömas mer djuplodande?  

• Referenstagande – hur kan företaget kontrollera faktiska uppgifter om den sökande?  

• Systematisk bedömning och systematiskt beslutsfattande – hur sammanfattar företaget olika 

sorters information, erhållna med olika metoder? (Kahlke & Schmidt, 2002, s.19). 

 

 Enligt Lindelöw (2008) består själva rekryteringsprocessen av tre faser: förberedelse, 

sökprocess och introduktion. Lindelöw menar att behovsanalysen är fundamental för hela 

rekryteringsprocessen. Det krävs mycket förberedelse och analys över vilken kompetens 

och personlighet företaget är i behov av innan man sätter igång med sökprocessen. De 

vanligaste sökprocesserna går genom personliga kontakter och annonsering. När ett 

företag annonserar efter personal är det viktigt att annonsen är tydlig med vad tjänsten 

innefattar och vad som önskas av den sökande. Lindelöw menar att många företag som har 

råd, använder sig av annonsering som kommunikationskanal. Annonseringen görs ofta 

både i marknadsförings- och rekryteringssyfte. Annonserna ser olika ut i sitt omfång och 

syfte, vissa är långa och detaljerade andra mindre och kortfattade. Ofta hänvisas det till 

företagets hemsida där den intresserade kan läsa mera om företaget. Förutom annonsering 

är muntliga eller personliga kanaler viktiga inom rekryteringsarbetet, mun-till-mun 

metoden ska inte underskattas enligt Lunden (2000). Han talar om de anställda som 

reklampelare för sitt företag. 

På samma sätt som rekryteringsarbetet påverkas av företagsstrukturer påverkas också de 

informella organisationsstrukturerna av rekryteringen. Genom att rekrytera människor 

med mål och intressen som sammanfaller med företagets, förstärks företagskulturen 

(Jacobsen & Thorsvik, 1995).  De skriver även att en del företag har en personalpolitik 

som går ut på att rekrytera unga och oerfarna medarbetare för att därmed bana väg för en 

långsiktig karriär där man kan forma medarbetarnas hållning och tänkande Jacobsen & 

Thorsvik, 1995). Många företag arbetar hårt föra att skapa en vi-känsla, en känsla av att 

tillhöra organisationen. Denna typ av kommunikation är viktig både för organisationen 

och individen (Strid, 1999). Han skriver även om att undersökningar visat på att den 

sociala funktionen av kommunikation kan öka både produktionen och effektiviteten i ett 

företag. När vi då talar om rekrytering kan nämnas att företagen skapar en stark 

grupptillhörighet som andra kan tänka sig att arbeta hårt för att få ingå i. 
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I en organisation där det ständigt sker förändringar är målet att rekrytera medarbetare med 

egenskaper som samarbets- och anpassningsförmåga. Dessa medarbetare ska kunna 

hantera oförutsägbara förändringar och samverka effektivt med andra individer (Moss, 

Dowling & Callahan, 2009).  En organisationskultur kan också vara en viktig faktor för att 

förklara organisationens framgång, då den kan bidra till att de anställda känner gemenskap 

och tillhörighet (Jacobsen & Thorsvik, 1995). Enligt Lindelöw (2008) är rekrytering en 

strategi som avgör organisationens framtid. Att utvärdera färdigheter, personlighet och 

drivkrafter så exakt som möjligt är grunden för att veta vem som passar i en viss funktion 

och vem som har förutsättningar att utvecklas och ta nya roller i expansionsskeden eller 

generationsskiften. För att få fram den bästa tänkbara kandidaten bör man använda så 

många moment som man har tid och råd till i rekryteringsprocessen, intervjuer, tester och 

referenstagning (Lindelöw, 2008 & Kahlke & Schmidt, 2002). I många yrken, däribland 

lärare, är personligheten avgörande för framgång i arbetet. Alla människor är olika 

individer och har olika personlighetsegenskaper som kan vara svåra att uppfatta i de korta 

urvalssituationer som en intervju ofta medför (Prien, 1992). Personlighetstester är en 

metod som på senare tid ökat allt mer i popularitet, dess syfte är att ta reda på vilken 

sökande som, utifrån sina personlighetsdrag, har den bästa utsikten att lyckas i arbetet 

(Mabon, 2002). Mabon poängterar att användningen förutsätter att den som testas försöker 

ge en bild av sin egen personlighet. En viktig aspekt av dessa tester är att alla som 

genomgår ett personlighetstest har rätt till att få återkoppling av testresultatet. Denna 

återkoppling innebär att den arbetssökande får se sitt resultat och får hjälp med att förstå 

vad det innebär, samt hur det tolkas av rekryteraren (Lindelöw Danielsson, 2003). Hon 

skriver även att rekryterare bör vara medvetna om varför de använder ett visst test och 

vilken funktion det förväntas fylla. Lindelöw Danielsson påpekar att inget instrument bör 

användas rutinmässigt utan att val av test bör avgöras av den specifika situationen, det 

krävs ett ständigt ifrågasättande och reflekterande kring testets syfte och mål. Kahlke och  

Schmidt (2002) menar att felaktigt använda eller dåliga urvalsmetoder kan riskera att 

skrämma bort potentiella medarbetare, detta skulle då innebära att en dålig testanvändning 

kan leda till att organisationen förlorar goda arbetssökande och företagets rykte kan 

försämras. 

När så ett företag bestämt sig för en person som de vill ha gäller det att locka personen till 

en anställning på företaget men samtidigt är det viktigt att inte översälja tjänsten. 

Björkman (1998) menar att den vanligaste orsaken till att nyanställda säger upp sig efter 
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en kort anställning är att företaget inte uppfyller de krav som beskrivits i 

anställningsintervjun. Även om en person som intervjuats inte anställs ska han eller hon 

fortfarande känna positivt om företaget/organisationen. Personen kommer kanske att 

anställas vid ett senare tillfälle, bli partner eller kund. Därför är det viktigt för ett företag 

att alltid bemöta alla intressenter på ett trevligt sätt (Björkman, 1998) . 

2.2.1 Kompetensbaserad rekrytering 

Malin Lindelöw (2008) skriver i sin bok Kompetensbaserad rekrytering om vad man behöver 

tänka på för att lyckas med denna slags rekrytering. Hon betonar att för att få fram de 

önskvärda kompetenserna behöver dessa vara väl uttalade och man måste ha gemensamma 

definitioner så att man vet att man talar om samma sak. För att uppnå detta tar man fram 

kompetensmodeller, en beskrivning av en rad kompetenser som anses vara viktiga för att en 

person ska fungera väl i arbetslivet. Olika organisationer letar efter olika kompetenser. Det är 

därför viktigt att varje organisation gör sin egen modell När det då gäller ”annonsens” 

utformning menar Lindelöw att man tänka på företagets budskap så att der formuleras utifrån 

målgruppens språk och förväntningar. Hon menar att de potentiella intressenterna måste få 

känslan av att man tilltalar dem, men för att uppnå detta kan det vara olika saker som krävs, 

helt beroende på målgruppens karaktär och sammansättning. Lindelöw (2008) skriver redan i 

sin inledning om vad det är för kompetens vi behöver i framtiden? På engelska attract, recruit, 

develop, retain. Hon menar att kompetensbaserad personalstrategi handlar om: 

 Inventering av befintlig kompetens 

 Planering för framtida kompetensbehov 

 Rekrytering och internrekrytering 

 Kompetensutveckling hos existerande och nya medarbetare 

 Belöning av konstruktiva insatser     

                                                         (Lindelöw, 2008, s. 14) 

 

 Malin Lindelöw (2008) skriver om olika förslag till kompetensmodeller, i hennes bok radar 

hon upp flera kompetenser att titta på här är några av dessa. Jag har valt några av dessa 

kompetenser som jag anser viktiga i rekryteringen av personal till en skola där eleverna har en 

funktionsnedsättning: 
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Personliga förmågor: 

Självständighet: Har mod att agera efter sin egen övertygelse. 

Självgående: Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer 

vidare. 

Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och 

förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringarna. 

Sociala färdigheter: 

Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt 

sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Relationsskapande: Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och 

underhåller relationer. 

Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och 

förmåga att hjälpa andra och anstränga sig för att leverera lösningar. 

Ledarskapsförmågor: 

Ledarskap: Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå 

gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och 

delaktighet. 

Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerhetsställer att budskap når fram och att förväntningarna 

är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. 

Beslutsam: Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, trots begränsad information eller svåra 

omständigheter. Visar omdöme under tidspress. 

Intellektuella förmågor: 

Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller 

tidsramar. 

Kreativ: Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande 

som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. 

Problemlösande analysförmåga: Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner 

problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem (Lindelöv, 2008, s.238ff). 
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Dessa kompetenser kan sedan ses som ett smörgåsbord från vilket man väljer de kompetenser 

som en viss yrkeskategori eller befattning kräver. Detta är ett sätt att strukturera sina tankar 

och vara tydlig med vad man menar med de olika begreppen. Lindelöw har även funnit en 

användbar struktur i att dela in i kompetens och de förutsättningar en organisation behöver 

från sina medarbetare i sex olika områden: 

 Utbildning: Formella krav, utbildningskrav, akademiska meriter. 

 Erfarenhet: Allt det personen gjort eller varit med om, leva upp till befattningens 

erfarenhetskrav. 

 Kunskap: Sånt man bara kan: utbildning, erfarenhet, fritidsintresse. 

 Kompetens: Färdigheter och förhållningssätt som vi använder oss av för att åstadkomma en 

yrkesmässig prestation. 

 Intresse och utvecklingspotential: Vilken potential personen har att utvecklas, lära sig nytt och 

växa in i nya roller.  

 Praktiska förutsättningar och övriga krav: Konkreta aspekter som arbetstider, lokalfrågor, 

medicinska krav, attitydfrågor eller annat specifikt för just den befattning som ska tillsättas. 

(Lindelöw, 2008, s.72ff) 

Lars Prien(1992) har några andra bedömningsfaktorer som han utgår från, en annan 

kompetensmodell att utgå från. Faktorer som han nämner är: 

Yrkesskicklighet: utbildning, arbetserfarenheter, praktik, vidareskolning 

Motivation: Ambitioner, målinriktning, uthållighet, intressen 

Social kompetens: Lätt att komma i kontakt med, utåtriktad, lätt att samarbeta med 

Förändringsbenägenhet: Kreativitet, fantasi, stresstålighet, förmåga att förnya sig 

Rollförväntningar: Lämplig yrkesinriktning, jobbengagemang, lämpliga rollförväntningar 

Beslutsförmåga: Problemlösningsförmåga, inriktning av verksamheten, få till stånd beslut 

Ledarskicklighet: Få kontakt, skapa förtroende, påverka, tillräcklig genomslagskraft.  

Vilken av dessa modeller man väljer beror på vilket behov man har i organisationen. 

Beroende på vilka kompetenser man söker. Vad är då kompetens? 
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samordning.  Även Lindelöw (2008) tar upp begreppet kompetens. Hon problematiserar 

begreppet, hon frågar sig hur kan man sammanfatta en människa och de dimensioner som får 

henne att fungera i ett visst sammanhang? Hon tittar på färdigheter och förhållningssätt, 

förmågor och personlighet.  Från detta generella kommer jag nu in på själva 

lärarkompetensen. Vad utmärker en god pedagog? 

2.3 Lärarkompetens 

”Alla vet. Lärares skicklighet är avgörande för barns och ungas lärande.                                    

Men vad består skickligheten av? Och hur kan man som lärare- både                             

individuellt och i samspel med kollegor- utveckla sitt yrkeskunnande?”                                           

(Pedagogiska Magasinet  nr 2, 2011 s.26) 

I detta avsnitt tittar jag på den generella lärarkompetensen, vad som krävs för att anses vara en 

god pedagog? Läraryrket är ett ansvarsbetungande arbete som fram till i dag inte har krävts 

någon licens på yrkesutövningen. Detta håller nu på att ändras och en stor reform är på gång, 

det kommer att krävas enligt lag att man ska ha genomgått lärarutbildning och haft ett 

”introduktionsår” innan man kan få fast anställning som lärare. Alla lärare kommer att ha sin 

egen legitimation, där det framgår att man är behörig, i vilka ämnen och mot vilka årskurser. 

Lärarfacken tycker att lärarlegitimationen är det bästa som regeringen gjort i 

utbildningspolitiken och menar att den kommer att höja kvaliteten i skolan, lärarutbildningens 

attraktivitet och lärarnas status och löner. Regeringen menar att introdutionsåret med mentor 

ska garantera att legitimationen blir en extra kvalitetssäkring utöver examen (Lärarnas nyheter 

2011). Det har länge varit mycket ovanligt att en lärare blivit avstängd från undervisning på 

grund av brister i yrkesmässiga egenskaper.  

Med många olika arbetsuppgifter, ansvar och konflikter som skall lösas blir skolan en 

komplex arbetsplats som kräver mycket av personalen, inte minst av lärarna. Det kanske är en 

självklarhet att det är viktigt att lärarna har de egenskaper som krävs för att få alla bitar att 

passa ihop och fungera. Med “rätt människor på rätt plats” skapas många möjligheter och 

förutsättningar för att organisationen, företaget eller skolan skall överleva och utvecklas 

(Lindelöw, 2008). 

 Det finns omfattande forskning som visar att läraren och lärarens sätt att arrangera, 

organisera och hantera arbetet, inte minst när det gäller de grundläggande färdigheterna 

(läsa,skriva, räkna) har stor betydelse för elevernas välbefinnande och utbyte av skolarbet. I s 

nummer 2 av Pedagogiska Magasinet (2011) är temat ”skickliga lärare”, man tar upp  
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forskning kring lärarskicklighet, learning study, betyg i lärarskicklighet och allmänt om 

lärarkompetens, vad det är och hur den kan erövras. Gustavsson och Myrberg (2002)menar att 

varje lärare har ett ansvar för att eleverna erbjuds goda grunder. De vill också lyfta fram varje 

lärares ansvar och uppgift att fungera som arbetsledare i klassrummet. Som professionell 

lärare ansvarar hon/han för att eleverna erbjuds möjligheter att arbeta i fungerande 

arbetsformer och i förnuftigt arrangerade och möblerade klassrum. Mikael Alexandersson       

(Pedagogiska Magasinet 2011) poängterar att skickliga lärare skapar ett optimalt klimat för 

lärande bland annat genom att lärarna systematiskt vägleder eleverna och ger relevant 

feedback. Även Andersson (2003) skriver om de olika kompetenserna som kännetecknar en 

god lärare, han skriver om självkännedom som en viktig kompetens. Han menar också att du 

som pedagog ska vara öppen, generös och samtidigt demokratisk. Läraren ska bry sig om 

eleverna, lyssna på dem, visa dem respekt och engagemang, se deras behov och tyda deras 

signaler. Andersson skriver också att ämnet aldrig får bli viktigare än människan(Andersson 

2003). Det är även viktigt att eleverna ges möjlighet att bearbeta värdefrågor som är centrala i 

en demokrati såsom rättvisa, könsroller eller konflikter. Enligt Hattie  måste lärandeprocessen 

synliggöras ” Det synliga lärandet äger rum när läraren ser lärandeprocessen genom 

elevernas ögon och när eleverna ser sig själva som sin lärare” (Hatti, 2009, s.25). Hattie tar 

upp att det som betyder mest för skolan är den skickliga läraren. För att bli den läraren menar 

han att man behöver feedback, systematisk utvärdering av lärarens undervisning, till exempel 

via video-feedback. Även att man har en problemlösande inställning till sitt arbete och kunna 

förutse, planera och improvisera utifrån situationens behov. 

 Bristen på ett utvecklat yrkesspråk (Colnerud & Granström, 2002) minskar lärarens 

möjligheter att språkliggöra sina tvivel och tillsammans med kollegorna analysera, 

problematisera och ifrågasätta de värden som skolan bidrar till att befästa. Med yrkesspråk 

avser de tillgång till en gemensam kunskapsbas som också inbegriper förklaringsmodeller och 

analysredskap för att med kollegor och inför sig själv kunna analysera den pedagogiska 

praktiken. Någon har sagt att innebörden av att vara professionell är att veta vad man gör och 

varför. Till yrkesspråket hänför de också sådan kunskap som handlar om att vara arbetsledare 

för eleverna. Det innebär att besitta kunskap och förmåga att analysera elevernas och klassens 

villkor och att organisera arbetet baserat på genomtänkta idéer. På samma sätt som man inte 

kan separera dessa kunskapsområden vare sig i lärarutbildning eller praktiskt lärararbete, kan 

man inte heller separera lärarskapet och ledarskapet i skolan. 

En enkel definition av begreppen lärarskap och ledarskap i skolan. 
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Lärarskap i klassrummet handlar om att ha                                                                                               
kunskap om ett kunskapsområde (ämne)               
förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter. 

Ledarskap i klassrummet handlar om 
 kunskap om klassrumsinteraktion och grupprocesser 
 förmåga att hantera klassrumsinteraktion och grupprocesser. (Colnerud & Granström, 2002, s.73) 
 
Dessa definitioner är naturligtvis inga heltäckande eller uttömmande beskrivningar av vad 

lärarskap och ledarskap innehåller. De skall snarast ses som några indikatorer på vad rollerna 

kan innehålla. Fördelen med enkla definitioner är att det blir möjligt att synliggöra viktiga 

mönster i vardagsarbetet. Man kan utgå från att det finns lärare som utövar ett gott eller dåligt 

lärarskap (de är bra eller dåliga på att lära ut). Det finns också lärare som utövar ett gott eller 

dåligt ledarskap (de är mer eller mindre framgångsrika när det gäller att organisera 

skolarbetet). Med denna enkla definition kan det antas att det finns fyra prototyper, varianter, 

av lärare. Huvudpoängen är att lärares ledarskap så långt som möjligt bör grunda sig på 

kunskap om de olika processer som är förenade med olika arbetsformer. Det räcker inte med 

att beskriva ”bra” helklassundervisning, ”bra” grupparbete och ”bra” individuellt arbete. Alla 

dessa arbetsformer är bra på sitt sätt. Men det krävs också att man visar för vem eller för vilka 

syften en speciell variant av en viss arbetsform är bra, liksom vilka dynamiska processer de 

kan ge upphov till. Ett professionellt ledarskap i klassrummet bygger på att man vet vad man 

gör. Studier visar på betydelsen av både ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper. Goda 

ämneskunskaper är inte tillräckligt, det krävs också att lärare har en bred kompetens när det 

gäller olika undervisningsmetoder. 

 Maltén tar upp resultatet av en undersökning som Arkroft gjort om hur en bra lärare ska vara 

och kom då fram till följande: 

 Vara personlig och mänsklig, men också yrkesmässig 

 Vara positiv i alla lägen 

 Vara glad, hitta på nya saker, vara rolig och kreativ, men också lugn, ordningsam och 

konsekvent. 

 Visa respekt för eleverna, men också inge respekt 

 Engagera eleverna i ämnet, men också själv vara engagerad i ämnet  

 Vara snäll men också sträng 

 Vara rättvis genom att vara viktig för var och en på sitt sätt, men också rättvis genom att inte 

favorisera någon (Maltén, 2000, s.23). 

 U-K Nordänger (2010) har gjort en undersökning där hon intervjuat erfarna lärare för att 

komma åt hur lärarskicklighet framträder. Hon kom fram till att för att avgöra kompetens 
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valde de erfarna lärarna olika situationer som de tyckte var viktiga för att bedöma en blivande 

kollega. Vad de i första hand vill studera närmre var hur den eventuella kollegan hanterar 

inledningar, introduktioner och uppstarter av olika slag, förmåga att etablera och upprätthålla 

ett ramverk. I andra hand vill de se personen i olika situationer som inte betecknas som 

undervisning t ex raster, arbetslagsmöten och andra sammanhang utanför undervisningen, 

detta för att se om personen kan koppla av, samspela med andra om personen kan dra gränser 

mellan skilda regioner.  De tittade på hur de kan trollbinda en klass, om de ser de lever som 

behöver extra stöd, om personen kan skapa en plats där eleverna kan landa och känna sig 

trygga. Visa att han/hon kan vara en förebild för eleverna. Nordänger sammanfattar sin studie 

med att konstatera att erfarna lärare helst vill se prov på hos en tilltänkt kollega är att snabbt 

kunna etablera ett ramverk, eller växla mellan olika ramverk. Hon ska kunna behålla 

spänningen genom att upprätta och förhandla regler för irrelevans och han ska bidra till 

spänningen genom att framträda med entusiasm. Detta arbete med eleverna ses som viktigast 

men även samarbetet med de kollegerna spelar in i bedömningen.  

Ytterligare en aspekt av lärarkvalitet rör kompetensutvecklingsinsatser och Darling-

Hammonds resultat visar att de stater som har störst andel kvalificerade lärare och elever med 

goda studieresultat också satsar mer på fortbildning av lärarkåren. Även andra studier visar på 

gynnsamma effekter av lärarfortbildning (Andersson, 2003). Ett huvudresultat i forskningen 

är att effektiva lärare anpassar sin undervisning så att den passar olika elevers behov. Ett brett 

spektra av undervisningsmetoder är det mest framträdande draget hos en skicklig lärare, 

liksom att läraren har flera möjligheter av interaktionsstilar och strategier som han eller hon 

kan tillämpa med hänsyn till olika elevgrupper och individer (Doyle, 1985). Den klarhet med 

vilken läraren presenterar information och den entusiasm läraren visar har också betydelse för 

undervisningens utfall. Good och Brophy (1990) menar att elevernas motivation är en viktig 

undervisningsaspekt och de knyter motivation till studieresultat. Lärarens förmåga att skapa 

motivation är relaterad till i vilken mån innehåll och metoder appellerar till elevernas 

nyfikenhet och intresse, den relevans eleverna upplever att uppgifterna har, elevernas 

förväntningar på att lyckas med uppgiften, och den tillfredställelse som kan kopplas till 

belöningar för väl utfört arbete. 
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Darling-Hammond (1999) sammanfattar forskningen på följande sätt: 

 
... Teachers who are able to use a broad repertoire of approaches skillfully 
(e. g., direct and indirect instruction, experience-based and skillbased 
approaches, lecture and small group work) are typically most successful. 
The use of different strategies occurs in the context of ”active 
teaching” that is purposeful and diagnostic rather than random or laissez 
faire and that responds to students’ needs as well as curriculum 
goals (Darling-Hammond, 1999, s.14). 
 

 Vad som är mest betydelsefullt är dock att undersökningen visar på att det är vissa typer av 

fortbildning och vissa typer av klassrumsaktiviteter som förklarar skillnaderna i resultat 

mellan lärare med olika formell kompetens. Undersökningen visar sålunda ”... not only that 

teachers matter most, but how they most matter” . 

Detta var lite om lärarkompetens nu vidare till vilken/vilka kompetenser som bör premieras 

när man ska anställa personal till att jobba med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. 

 

2.4 Att arbeta med barn med neuropsykiatriska funktionshinder 

”Skulle jag önska mig något så skulle jag inte önska mig rikdom eller                                         

makt utan möjlighetens lidelse,  det öga som evigt ungt                                                        

och evigt brinnande överallt ser möjligheten”.                                                              

(Soren Kirkegaard, filosof) 

I detta avsnitt fokuseras det på vilka symtom som barnen på den specifika skolan har, detta för 

att kunna urskilja vilka speciella kompetenser som behövs för att arbeta med dessa barn. För 

att förstå problematiken kring dessa barn förklaras olika begrepp i detta avsnitt.  

Autistiskt syndrom och Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd (genomgripande 

störningar i utvecklingen) är diagnoser inom det man kallar autismspektrum. En annan 

kategori av diagnoser som går under neuropsykiatriska funktionshinder är uppmärksamhets- 

och koncentrationstörningar (ADD och ADHD bland annat). Hur vanliga är dessa diagnoser 

och ökar de? Enligt flera forskare (Gerland, 2010) har siffrorna ökat, detta kan förklaras med 

att diagnoskriterierna har vidgats, att medvetenheten om autismspektrum har ökat samt att 

diagnosen numera oftare ställs med andra diagnoser hos multihandikappade barn. De personer 

som har en diagnos inom autismspektrumstillståndet har svårigheter eller begränsningar inom 

det ömsesidiga sociala samspelet, kommunikationen och föreställnings-förmågan, samt 

variation i intressen och beteenden (Socialstyrelsen, 2010). Siffran på hur många som har 

diagnoserna pendlar mellan 0,6-1.0 procent (Gerland 2010). Idag står det klart att 
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autismliknande tillstånd har biologiska orsaker (Gillberg & Coleman, 1992) inte som man 

tidigare trodde att mammans kyla mot sitt barn skulle vara roten till autism. Det förekommer 

även andra svårigheter eller begränsningar hos personer med Aspergers syndrom, som en 

sårbarhet att utveckla psykiska symtom som depressioner, ångest och anorexi, men även 

panikreaktioner, självskadande beteende och tvångsmässighet (Attwood, 2008; Gillberg, 

1999; Socialstyrelsen, 2010). Gerland (2010) talar om symtomtriaden, diagnoskriterier, vilket 

är en lista med symtom där ett visst antal måste uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas. 

Inom autismspektrat nämns då: begränsningar i social interaktion, begränsningar i 

kommunikation och begränsningar i intresse och beteende. För att få en diagnos krävs en 

utredning och den görs ofta av ett neuropsykiatriskt team som utför intervjuer, 

neuropsykologiska tester, bakgrundshistoria och skattningsformulär. 

 I tabell 1, nedan, förklaras vilka kriterier som skall uppfyllas för att få diagnosen Aspergers 

Syndrom.  I tabellen kan utläsas begrepp, förklaring av begreppen och i vilken litteratur dessa 

begrepp och förklaringar hittas.                                                    

Tabell 1: Symtom för att få diagnosen Aspergers Syndrom 

Begrepp Förklaring Litteratur 

Begränsad förmåga till socialt 
umgänge. 

Svårt att tolka sociala koder och 
kroppsspråk. Bristande empati. 
Kan avbryta vid olämpliga 
tillfällen, kan misstolka 
artighetsfraser och tro att man 
är bästa vänner, socialt 
klumpig, misstolkar ofta 
ansiktsutryck, har svårt med 
turtagning. Begränsad 
användning av gester. Vill att 
allt ska vara rättvist, klassens 
ordningsvakt! Tror ofta att han 
har 100% rätt. Leker helst lekar 
som saknar tävlingsmoment och 
vill gärna vara den som 
bestämmer. Har svårt att förstå 
hur andra tänker och förstå 
andras avsikter. 

Aspergers Syndrom- vad lärare 
behöver veta.(2008), 
Om Aspergers syndrom- 
Vägledning för pedagoger, 
psykologer och föräldrar. 
(2007), En riktig människa. 
(1996), 

Speciella begränsade intressen Helt uppslukad av vissa ämnen. 
Monotona, snäva intressen som 
utesluter alla andra 
sysselsättningar, som stereotypt 
upprepas eller att man inlär 
fakta utan djupare mening. 
Påverkar ofta den egna 
personens hela tillvaro och 
påtvingas andra människor. 

Aspergers Syndrom- vad lärare 
behöver veta.(2008), 
Om Aspergers syndrom- 
Vägledning för pedagoger, 
psykologer och föräldrar. 
(2007), En riktig människa. 
(1996), 
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Dessa intressen kan underlätta 
samtal, indikera intelligens 
innebär även njutning och 
avslappning kan även bli en 
källa för sociala kontakter och 
framtida yrke. 

Stort behov av strukturer och 
rutiner. 

Rutiner gör livet förutsägbart 
och skapar ordning. Kaos, 
osäkerhet och nytt kan vara 
outhärdligt. Rutiner är 
ångestdämpande. Att skapa 
rutiner är ett sätt att utestänga 
förändringar. Det måste alltid 
finnas en trygg försäkran om  
stabilitet i personens vardagsliv. 

Aspergers Syndrom- vad lärare 
behöver veta.(2008), 
Om Aspergers syndrom- 
Vägledning för pedagoger, 
psykologer och föräldrar. 
(2007), En riktig människa. 
(1996),   Barn som tänker 
annorlunda (2010). 

Problem att kommunicera och 
förstå andra. 

Bokstavlig tolkning, tolkar det 
som sägs konkret och 
bokstavligt, har svårt att förstå 
underförstådda budskap. Har 
ofta ett väl utvecklat språk, kan 
svåra ord och konkret 
grammatiskt tal. Låter ofta lite 
lillgammal. Ett pedantiskt, 
repitativt tal. Svagt utvecklad 
icke-verbal kommunikation. 

Aspergers Syndrom- vad lärare 
behöver veta.(2008), 
Om Aspergers syndrom- 
Vägledning för pedagoger, 
psykologer och föräldrar. 
(2007), En riktig människa. 
(1996), 

Ofta klumpig i sin motorik Många barn är sen i sin 
motoriska utveckling, börja gå 
sent. Ofta otympliga rörelser 
när de går och springer, dåligt 
bollsinne (svårt med rätt 
timing). Problem med 
balanssinnet och koordinationen 
vilket kan göra att man har svårt 
att lära sig att knyta skor, cykla 
och andra aktiviteter som kräver 
balans och koordination. Barn 
med AS har ofta svårt med sin 
handstil vilket inte är ett mått på 
intellinens/personlighet. 

Aspergers Syndrom- vad lärare 
behöver veta.(2008), 
Om Aspergers Syndrom- 
Vägledning för pedagoger, 
psykologer och föräldrar. 
(2007), En riktig människa. 
(1996), 

I allmänhet egendomliga eller 
originella sinnesuttryck 

Sensorisk känslighet. Kan 
uppleva vissa lukter, ljud, ljus 
eller smaker som direkt 
outhärdliga. Kan reagera med 
illamående på en viss lukt eller 
uppleva fysisk smärta när man 
tar i honom. Stakt ljus kan vara 
smärtsamt. Kan ha svårt med 
ögonkontakt. Hör ibland ljud 
före andra, kan höra sånt som 
andra inte hör t ex ljud från 
ventilationstrumma. Beröring 
kan vara direkt plågsamt. Ofta 
dåligt lokalsinne, har svårt med 
avståndsbedömning, kan ha 
svårt att gå nedför en trappa. 

Aspergers Syndrom  - vad 
lärare behöver veta.(2008), 
Om Aspergers syndrom - 
Vägledning för pedagoger, 
psykologer och föräldrar. 
(2007), En riktig människa. 
(1996), 
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För att kunna arbeta med dessa barn och hjälpa dem på bästa sätt krävs det att man har insikt i 

problematiken och att man håller sig ajour med forskningen eftersom det kommer nya rön 

hela tiden inom detta fält (Socialstyrelsen 2010). Enligt Fudge Schormans, Jackson Brewin 

och Renwick (2008) skiljer sig elevernas skolsituation beroende på om människor i 

skolmiljön känner till diagnosen Aspergers syndrom eller inte. Det gäller att hitta de rätta 

redskapen för att kunna hjälpa dessa barn och komma ihåg att det ena barnet inte är det andra 

likt. Gerland (2010) talar om isbergsmetaforen som menar att det är beteendet som syns 

medan orsakerna finns under ytan, de menar också att vi måste förstå orsaken för att kunna 

påverka beteendet. Isberget ska undersökas för att samma svårigheter ”under ytan” kan leda 

till olika beteenden hos olika individer. Viktigt att komma ihåg att det finns inget generellt 

isberg, utan endast individuella. Om till exempel två personer känner frustration över de egna 

svårigheterna, osäkerhet, för höga krav och sömnbrist så kan den ena persons beteende vara 

utåtagerande, slåss och skrika medan den andra personen beter sig passiv och blir svår att få 

kontakt med, detta trots att de bägge reagerar har samma orsak.  

Enligt Atwood (2000) kan barn med Aspergers syndrom ha specifika inlärningsproblem. Han 

pekar på att forskningen och de olika resurser som finns för barn med autism har visat att det 

som krävs för att undervisa och hjälpa barnen är expertis framför allt ( Socialstyrelsen 2010). 

Atwood (2000) menar att samma sak antagligen gäller även för Aspergers syndrom. 

Yrkesgrupperna behöver utveckla kvalificerade kunskaper inom området, detta för att kunna 

förklara de problematiska aspekterna, föreslå strategier, insatser och träningsprogram. 

Gerland (2010)  talar om en tydliggörande pedagogik, att hjälpmedlen ska ge svar på de 

frågor individen har svårt att utläsa själv. Man kan med fördel nyttja sig av sociala berättelser 

(Grey, 1998) och seriesamtal (Lundkvist, 2003) och olika scheman, det kan vara 

dagsscheman, veckoscheman, lektionsscheman, rastscheman eller annat schema som 

underlättar elevens vardag (Winter, 2008). Atwood (2000) menar också att det bör finnas 

tillgång till ämnesövergripande och tvärvetenskapliga team för att samla sina insatser. Enligt 

Gillberg (1997) så kan man ej kräva eller förvänta sig att barn med Asperger syndrom ska ha 

tillgång till liten grupp utan de får förlita sig på klasslärare och specialpedagoger i den vanliga 

skolan. Atwood (2000) poängterar då att klasslärarens personlighet och läggning betyder 

mycket för hur väl eleven kommer att lyckas. Han poängterar också vikten av tillgång till 

resurser och stöd för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt. Han förordar ett lugnt temperament 

och förutsägbarhet i emotionella reaktioner. Han menar även att en flexibel inställning till 

kursmaterial och undervisning underlättar arbetet. En stor portion av tålamod och sinne för 

humor. Att vilja förstå dessa barn och kunna kartlägga och därifrån använda olika strategier 
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för varje enskild individ. Han skriver om den stödjande läraren och en uppmuntrande 

atmosfär men även ett välstrukturerat klassrum. Även Gerland (2010) talar om olika 

kompetenser som man bör besitta om man jobbar med dessa barn. Vad hon först och främst 

förespråkar är rätt människosyn och citerar Klinge: 

”Jag är övertygad om att den enda verkliga möjligheten att hjälpa andra människor är att utvidga och 

utveckla vår egen förståelse av dem och – vilket är lika viktigt- att visa vår förståelse på ett sätt som                              

utvidgar deras egen medvetenhet och förståelse av sig själva så att de kan acceptera och respektera sig 

själva som de är”  (Klinge i Gerland, 2010, s.27). 

Gerland betonar att kunskap är en förutsättning men att det finns de som har kunskap men 

ändå inte är professionella. Hon skriver att det kan vara viktigare med en öppen inställning än 

rätt utbildning när det gäller att tillgodose dessa barn. Hon menar också att erfarenhet är 

viktigt men mer hur man använder sin erfarenhet är viktigare. Hon skriver att man kan tänka 

sig att professionaliteten sitter, inte i vad man kan, även om kunnandet som sagt är en 

förutsättning, utan hur man använder det man kan. Hon beskriver professionalitet på följande 

sätt:  

Att reflektera                                                                                                                                             

Att vara i en utvecklingsprocess                                                                                                               

Att ha ett kunnande som ”sitter”, som en bas att utgå ifrån                                                                    

Att alltid försöka se flera sidor av en sak                                                                                                 

Att kunna leva med att göra” fel” ibland                                                                                      

(inklusive att kunna be om ursäkt när det behövs)                                                                                  

Att aktivt försöka att vara prestigelös                                                                                                     

Att respektera majoritetsbeslut men också                                                                                          

Våga ta strid för något jag verkligen tror på (Gerland 2010,s.31) 

Garland poängterar att det gäller att skapa rutiner och dokumentation som hjälper de anställda 

att vara så professionella som möjligt och att följa verksamhetens mål, ideologi och 

människosyn. Hon tar bland annat upp Max Mannens punkter för en god pedagog, hon menar 

även att dessa punkter är lika giltiga för en skötare inom psykiatrin eller en boendestödjare i 

socialtjänsten. Mannen ställer sig frågan ”Are real teachers found or made?” i Gillberg (1997, 

s.44).  Han pekar på att man kan utbilda pedagoger men att alla som gått samma utbildning 

trots detta inte blir goda pedagoger. Vilka faktorer lyfter han då fram? Bland annat lyfter han 

fram timing, ungefär som den en ståuppkomiker måste ha, ett reflekterande beslutsfattande 

här och nu, man behöver kunna reflektera över vad som pågår medans det pågår.” Reflection 
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in action” kallar han detta. Gerland har gjort sina egna översättningar som jag väljer att 

använda:  

1. Någon slags yrkesmässigt besjälande: då och då måste vi kunna komma i kontakt med varför 

vi valde detta yrke från början. 

2. En kärlek eller omsorgskänsla för människor: om du inte tycker om människorna du arbetar 

med blir det svårt att förstå dem 

3. En pålitlig personlighet: eleverna måste kunna räkna med dig 

4. En djup känsla av ansvarstagande: du måste kunna se och förstå elevens behov och sårbarhet. 

5. En tro på människan: det finns inget så motiverande som att man verkligen gillar och tror på 

elevens förmåga. 

6. Öppenhet: du måste kunna se saker ur flera perspektiv. 

7. En osjälvisk generositet: detta innebär att ge av sig själv (tyvärr är uppoffring något 

impopulärt och förbisett nuförtiden) (Gerland, 2010, s.44). 

Gerland lyfter även upp Margareta Normell och hennes tes om behovet av känslomässig 

mognad i det pedagogiska yrket (Normell i Garland 2010). Gerland skriver att en organisation 

bör skapa förutsättningar för professionalitet, se till att redskapen finns för dem som arbetar i 

verksamheten. Hon menar att man kan bygga in rutiner och metoder i verksamheten som bara 

finns där att luta sig tillbaka på. Hon menar att rutiner och dokumentation underlättar att 

professionaliteten hålls levande. Elever med Aspergers Syndrom vill passa in i skolan, men 

deras brister i socialt samspel gör att de inte vet hur de ska bete sig. Eleverna är i ett stort 

behov av socialt stöd och förståelse (Carrington & Graham, 2001). För den som vill läsa mera 

om hur man kan arbeta med dessa barn, då helst med Aspergers syndrom, kan läsa vidare i 

ovan nämnda böcker men även ”Aktiva lärare, Aspergers syndrom – vad en lärare behöver 

veta” av Matt Winter. 

2.5  Sammanfattning av litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogörs rekryteringsprocessen, kompetensbaserad rekryteringsprocess, vad 

kompetens innebär, vad en god pedagog bör ha för egenskaper och vad som ytterligare krävs 

av en pedagog för att arbeta med barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 Rekrytering: I detta kapitel togs det upp vikten av att rekrytera rätt från början med 

hjälp av kravspecifikationer, personlighetstester och referenstagning. 



 

23 
 

 Lärarkompetens: Vad är en god lärare och vilka egenskaper/kompetenser besitter den 

goda pedagogen. Här fokuserades det på olika forskning kring lärarrollen och vad som 

utmärker en professionell pedagog. 

 Att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning: I detta kapitel beskrivs de olika 

funktionsnedsättningarna,  aktuell forskning kring problematiken exemplifierades och 

fokuserade på vilka krav som ställs på personal som ska jobba med barn som har 

funktionsnedsättningar. 

 

I tabell 2 sammanfattas olika begrepp inom rekrytering, här ges en kortare förklaring och i 

vilken litteratur man kan läsa mera.    

Tabell 2. Sammanfattning av rekrytering                                                 

Begrepp Förklaring Litteratur 
Arbetsanalys Förberedelse: behovsanalys, 

vad behöver vi vem och varför? 
Inventering av befintlig 
kompetens. Vilket kön? Vilka 
kompetenser? Nu? I framtiden? 
Vad innebär företagets 
verksamhet?    

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008), Prien (1992),  

Sökprocessen Var söker man? Vem söker 
man? Personliga kontakter, 
annonsering, vad innefattar 
tjänsten? Vad som önskas av 
den sökande. 

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008), Lunden 
(2000),  

Bedömningsförfarandet Hur bedömer företaget de 
sökande? Avstämning med 
måste och önskvärda 
kompetenser. Använd gärna 
bedömningsfaktorer, 
kompetensmodeller för att 
säkerhetsställa att företaget får 
den bästa möjliga. 

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008), Prien (1992),  

Intervjun Hur väl uppfylls de syften som 
företaget valt genom mötet med 
den sökande? Se till att den 
intervjuade får komma till tals 
och får en bra information om 
företaget och tjänsten. 

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008), 

Testning Vilka arbetsrelevanta sidor hos 
den sökande kan bedömas mer 
djupodlande? Vilka tester ska vi 
använda och varför dessa? 

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008), 

Referenstagande Hur kan företaget kontrollera 
faktiska uppgifter om den 
sökande?  

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008),  
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Beslutsfattande  Hur sammanfattar företaget 
olika sorters information, 
erhållna med olika metoder? Ju 
fler metoder som används desto 
säkrare blir resultatet. 

Kahlke & Schmidt (2002), 
Lindelöw (2008), Björkman 
(1998),  

 

I tabell 3 sammanfattas vad som anses vara en god pedagog, en kortare förklaring och 
hänvisningar till var man kan läsa mera om detta. 

Tabell 3. Sammanfattning av lärarkompetens: 

Begrepp Förklaring Litteratur 
 

Vara personlig och mänsklig 
men också yrkesmässig 

Vara en team-medlem ,god 
samarbetsförmåga, ha 
självkännedom, förmåga att 
samarbeta men samtidigt hålla 
på sina gränser och sin egen 
integritet. Fördjupad 
ämneskunskap, Vetenskaplig 
kompetens, ämnesprofessionell 
kompetens, social kompetens 

Nordänger(2010), Andersson 
(2003), Maltén (1995), Kernell 
(2002), Gustavsson & Myrberg 
(2002), Daling- Hammnond 
(1999),  

Vara glad, hitta på nya saker, 
vara rolig och kreativ men 
också lugn, ordningsam och 
konsekvent 

Bidra och behålla spänning med 
entusiasm. Ha strategier och 
rutiner som fungerar. Motivera 
eleverna. Stötta, inspirera, 
hjälpa och stimulera sina elever. 
Svara för organiseringen av 
arbetet, upprätta och 
upprätthålla ordningen och 
övervaka arbetet samtidigt 
åstadkomma en spännande 
läromiljö. 

Nordänger(2010), Andersson 
(2003), Carlgren (2000), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visa respekt för eleverna men 
också inge respekt 

Fånga och skapa engagemang 
för att förmedla en värdegrund. 
Viktigt att läraren får elevernas 
förtroende. Läraren ska bry sig 
om eleverna, lyssna på dem, 
visa dem respekt och 
engagemang. 

Nordänger(2010), Andersson 
(2003), 

Engagera eleverna i ämnet men 
även själv vara engagerad 

Förmåga att etablera och 
upprätthälla ett ramverk. 
Trollbinda klassen 

Nordänger(2010), 

Vara rättvis genom att vara 
viktig för var och en på sitt sätt, 
men också rättvis genom att inte 
favorisera någon 

Låta eleverna ta 
konsekvenserna av sitt 
handlande. Du ska vara öppen, 
generös och demokratisk. Se till 
den enskilde elevens behov och 
samtidigt ansvara för hela 
klassen, 

Andersson(2003), Carlgren 
(2000),    

Fortbildning Kompetensutvecklingsinsatser,  
kvalificerade lärare ger goda 

Andersson (2003), Darling- 
Hammond (1999),  
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resultat, gynnsamma effekter av 
lärarfortbildning, vissa typer av 
fortbildning ger bättre resultat, 

 

I tabell 4 sammanfattas vilka egenskaper utöver ovan nämnda lärarkompetens som anses vara 
önskvärda när man arbetar med barn som har neuropsykiatriska funktionshinder. Här beskrivs 
kompetenser och förklaras och även var man kan läsa vidare om detta. 

Tabell 4. Sammanfattning av hur man arbetar med barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder: 

Begrepp Förklaring Litteratur 
Insikt i problematiken, 
kvalificerade kunskaper inom 
området 

För att kunna arbeta med dessa 
barn behöver man hålla sig 
ajour med forskningen eftersom 
det sker en hel del hela tiden 
inom detta område och nya rön 
kommer. Att man även från 
början har en grund att stå på 
och bygga vidare utifrån. 

 Gerland (2010), Atwood 
(2000), Gillberg (1997),  

Tydlig pedagogik, strukturerad Ha fasta ramar, kontinuitet, bra 
p att hitta hjälpmedel som 
underlättar t ex sociala 
berättelser, seriesamtal, olika 
slags scheman, 
belöningssystem. Bildscheman 
tar tillvara på elevens förmåga 
att tänka i bilder. Bygga upp 
rutiner och metoder i 
verksamheten som man kan luta 
sig emot. Förvarna, ge eleven 
chans att förbereda sig inför 
ändringar. Gör checklistor, 
skriv uppgifter och bocka av. 
Använd färgkoder, tydliga 
visuella symboler som är lätta 
att känna igen. Använd 
tidshjälpmedel eftersom de ofta 
har svårt med tidsuppfattning.  
Arbeta upp rutiner för 
dokumentation som underlättar 
professionaliteten. 

 Gerland (2010), Atwood 
(2000), Gillberg (1997), 
Lundkvist & Andersson (2003), 
Grey (1998), Socialstyrelsen 
(2010), 

Tillgång till resurser för att 
hjälpa och stödja 

Att det finns resurser på skolan, 
assistenter, resurspedagoger, 
specialpedagoger och en 
förstående lednig som ser vad 
som behövs. 

 Gerland (2010), Atwood 
(2000), Gillberg 
(1997),(Carrington & Graham, 
2010). 

Lugnt temperament och flexibel Dessa barn behöver ett lugn, att 
man även är lugn i stundens 
hetta. Många av dessa barn 
känner av personer på ett 
exceptionellt sätt och kan då 
påverkas mycket av oro från 

 Gerland (2010), Atwood 
(2000), Gillberg (1997), 
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andra. Att vara flexibel för att 
kunna känna av vad fungerar i 
dag för just denna elev, hur hårt 
kan jag gå fram? Vilket material 
passar för den här uppgiften? 

Tålamod och sinne för humor. Att ha tålamod eftersom det tar 
tid för många v dess elever att 
komma i gång och en del av 
problematiken är att deras 
energi inte räcker en hel lektion, 
en hel skoldag utan det behövs 
pauser och sedan igångsättning 
igen. Det krävs tålamod att 
försöka förstå, gräva djupare 
och lägga upp strategier för var 
och ett av barnen, sedan följa 
upp och planera nytt. Humor 
behövs eftersom det är ett tungt 
arbete och det gäller att se 
ljusglimtar för att orka. 

 Gerland (2010), Atwood 
(2000), Gillberg (1997), 

 

Litteraturgenomgången har visat på att man genom en väl genomtänkt och strukturerad 

rekrytering har lättare att få kompetent personal. Genomgången har även visat på att det finns 

vissa kriterier som bör uppfyllas för att en person ska kunna benämnas vara en god pedagog. I 

litteraturen kan vi även läsa om vilka kompetenser som bör premieras i arbetet med barn som 

har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För mig har denna djupdykning 

betytt att jag inte bara har börjat förstå den komplexa rekryteringsprocessen men även fått en 

djupare förståelse när det gäller min lärarroll och hur jag kan och bör arbeta med dessa barn 

som alla har en funktionsnedsättning. Jag önskar att inom snar framtid själv sitta och 

intervjua, anställa personal och få de goda pedagogerna att växa och stanna inom 

organisationen och tror då att jag kommer att ha stor nytta av detta arbete. 
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3. Problemformulering 

I detta avsnitt presenteras urvalet till undersökningen som bestod av observationer av 

anställningsintervjuer och intervjuer med dem som genomför dessa intervjuer . Vidare 

presenteras val av material och hur arbetet har bedrivits. Därefter följer vilka etiska 

ställningstaganden tagits. 

 Jag kommer att undersöka rekryteringsprocessen på en skola för elever med Aspergers 

syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, detta för 

avgränsnings skull men också för min egen skull, det är detta jag nu är mest intresserad av, 

eftersom det är min arbetsuppgift. Vilka kompetenser premieras? Vem rekryteras och varför? 

Jag har haft ett intresse för rekrytering ända sedan jag själv var hos SAS för 20 år sedan och 

var med om deras rekryteringsprocess. Varför gick vissa vidare och inte andra? Under mina år 

inom skolan har jag varit med om ett antal intervjuer, mest på intervjuarsidan. Jag har anställt 

ett antal lärare, assistenter men även tre rektorer. Jag har både lyckats och misslyckats. Enligt 

mig så måste man som arbetsgivare vara mycket tydlig med vad den arbetssökande får om 

han/hon får och accepterar jobberbjudandet. Det är ett tvåvägsval. 

3.1 Syfte 

 Syftet med uppsatsen är att undersöka 1, hur en skola med elever som alla har en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning rekryterar personal? 2, Min önska är även att titta på  

hur man behåller befintlig personal? 

För att kunna svara på syftet kommer följande frågeställningar att användas:  

 

Tema 1 

 Hur kommunicerar skolan sitt syfte i annonsen och vart annonserar skolan? 

Här undersöks hur de skriver sina annonser och varför, vilka svar de får på dessa annonser 

och var de annonserar och varför. 

 

Tema 2 

Vilka personer anställs och på vilka grunder? 

Vilka kvalifikationer/kompetenser som premieras? Vad letar man efter och hur får de fram 

dessa kompetenser?  
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Tema 3 

Hur arbetar man på skolan med att behålla kompetent personal? 

Kanske är detta en fråga i sig, men jag tror att man redan under rekryteringen ska tänka på hur 

man kan attrahera denna person i framtiden och få honom/henne att stanna. 

 Syftet är att klargöra om man ska tänka på ytterligare variabler när det gäller att rekrytera till 

en skola med barn som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

 

3.2 Avgränsningar 

Jag har valt att enbart titta på en skola eftersom det är där jag jobbar och även önskar jobba i 

framtiden. Jag intervjuar tre personer som alla hanterar rekryteringen på skolan idag. Om jag 

hade tid och ekonomiska resurser skulle jag kunna intervjua andra personer på andra skolor 

med liknande elevunderlag. Målsättningen är att belysa det generella genom att titta på det 

enskilda/specifika. Förhoppningen är att denna studie ska kunna ge en fördjupad bild av vilka 

kompetenser som över lag behövs för att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning. 
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4.  Studiens genomförande 

I detta kapitel redogörs valet av metod, varför den kvalitativa samtalsintervjun användes och 

reflektioner kring andra tänkbara metoder. Här motiveras urvalet och redogörelse för vilka 

kriterier analysenheterna uppfyller och hur undersökningsprocessen gått till. Därefter 

diskuteras metodtriangulering för att sedan avsluta kapitlet med några forskningsetiska 

överväganden. 

 

4.1 Metod 

Syftet med studien är att utveckla kunskap och förståelse för rekrytering i allmänhet och 

specifikt för personal till en skola med elever där alla har en funktionsnedsättning. Genom att 

lyfta fram kompetenser, vad som behövs för att klara av att arbeta med dessa barn så kan 

urvalet i rekryteringsprocessen underlättas. Förhoppningsvis kan detta resultat även användas 

på andra skolor som har elever med någon slags funktionsnedsättning. 

Jag har gjort ett antal observationer av anställningsintervjuer och tre djupintervjuer med dem 

som utför anställningsintervjuerna. Observationer av ett antal intervjuer som genomfördes 

under hösten, dessa gav mig en möjlighet att närmare titta på rekryteringsprocessen inom 

detta specifika område. Jag kunde också tack vare dessa observationer spetsa mina egna 

frågor när jag kom till att intervjua de tre olika personerna. Fler observationer har gjorts under 

året och tre av studiens observationer finns med i empirin.   

Den metod jag fann lämpligast för min studie var den Denscombe (2009) namnger fallstudie. 

Fallstudien är en intensivstudie inom ett väl avgränsat område i mitt fall att undersöka 

rekryteringsprocessen på en skola där alla barn har en funktionsnedsättning. En intensivstudie 

kan göras då man a, porträtterar något som man vill veta mera om( EN undersökningsenhet) 

b, vill utveckla och testa teori eller c, utvärdera (Stensmo, 2002). Denscombe (2009) nämner 

också att många av de kännetecken som associeras med fallstudier kan återfinnas i andra 

sammanhang och är inte nödvändigtvis unika för denna strategi. Tillsammans utgör de 

emellertid ett brett tillvägagångssätt för samhällsforskning. Denscombe (2009) tar upp 

fördelen med fallstudier att man tillåter forskaren att använda flera källor, den inbjuder och 

uppmuntrar detta. 
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4.2 Tillvägagångssätt  

 Efter att jag bestämt mig för vad min studie skulle handla om så talade jag med rektorn om 

vilka fler hon tyckte att jag skulle intervjua för att få ett helhetsintryck. Hon föreslog då 

rekryteringskonsulten som även jag hade tänkt eftersom han har tagit en stor del i processen 

och även biträdande rektor som har varit med och start skolan och varit med på ett stort antal 

intervjuer. Biträdande rektor har även med sin ålder en stor erfarenhet både från denna skola 

men även från tidigare skolor. 

4.2.1 Observationer 

 För att kunna göra en triangulering så tas tre av sex observationer med i denna studie. De 

första tre observationerna gjordes för att kunna ställa de rätta frågorna i intervjuerna medans 

de andra observationerna var för att se om observationer av anställningsintervjuerna stämmer 

överrens med vad informanterna svarade i mina intervjuer om rekryteringsarbetet.  Under de 

första tre observationerna tittade jag på vad de frågade om för att veta hur jag skulle lägga upp 

intervjuerna, jag tittade mycket lite på dem som intervjuades. När jag sedan hade genomfört 

intervjuerna observerade jag ytterligare tre intervjuer för att se om de som intervjuar verkligen 

frågar om det som de säger sig titta efter. 

De observationer som finns med i empirin gjordes på skolan. Alla som observerades 

tillfrågades om min närvaro och gav sitt godkännande. Jag satt i bakgrunden och förde 

anteckningar kring själva intervjuarbetet. Jag fokuserade på dem som intervjuade, inte dem 

som blev intervjuade. Dessa anställningsintervjuer ägde alla rum på den undersökta skolan i 

konferensrum. Intervjuerna ägde rum på sen eftermiddag eller tidig kväll, detta eftersom 

personalen annars är med eleverna. Alla observationer av intervjuer kunde genomföras utan 

störande moment. Tyvärr kunde jag inte observera något tillfälle hos rekryteringskonsulten 

eftersom det är för personligt. Jag har dock själv varit med om denna process så jag vet vad de 

sökande går igenom av egen erfarenhet. Observationerna analyseras för att jämföras med läst 

litteratur. 

4.2.2 Intervjuer 

Att höra informanternas synpunkter och tankar kring rekrytering och kompetens har varit en 

viktig del i detta arbete. Studiens syfte motiverade användningen av intervjuer för 

insamlingen av data framför användning av exempelvis enkäter. Det hade varit svårt att 
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beskriva ett samspel utifrån enkätfrågor med korta svar och där användningen av följdfrågor 

begränsas Denscombe (2009). Jag har använt mig av kvalitativa samtalsintervjuer i min 

uppsats. Metoden gav mig troligen större utrymme för interaktion till svarspersonerna, än vad 

den kvantitativa metoden hade gjort. Med samtalsintervjun handlar det om att synliggöra hur 

ett fenomen gestaltar sig. Nackdelar med detta tillvägagångssätt är att det associeras med 

beskrivning och inte analys enligt Denscombe (2009) och generaliseringar är svåra att göra 

eftersom denna slags forskning sällan har ett större antal fall av en företeelse. Jag har dock 

försökt att påvisa det generella genom att observera det specifika Jag önskade intervjua 

personer med olika uppgifter i rekryteringsprocessen. Rektorn som handplockar de flesta som 

kommer till att jobba på skolan, en professionell rekryterare som arbetar med 

personlighetstester och djupintervjuer och slutligen biträdande rektorn som idag jobbar som 

lärare och biträdande rektor och har lång erfarenhet av läraryrket. Genom att titta på denna 

skolas process kan jag se vad som verkar fungera och vad som kan förbättras i en 

rekryteringsprocess till skolor med barn med funktionsnedsättningar. 

Med förståelse för begreppen rekrytering och lärarkompetens, ett slutgiltigt syfte samt ett 

genomtänkt metodval fann jag det lämpligt att börja formulera en intervjuguide som skulle 

hjälpa mig att kunna besvara mina frågeställningar. Den data som uppkommer under intervjun 

analyseras utifrån studiens syfte och teoretiska referensram (Kvale 2009). I denna studie 

används den delvis strukturerade intervjun, vilket innebär att utgå ifrån en intervjuguide eller 

frågemall med övergripande teman. Intervjuguiden baseras naturligtvis på de forskningsfrågor 

som studien ämnar belysa. Att göra på det sättet har gett mig frihet att lägga till följdfrågor 

där det behövts för att försäkra mig om att svaren har uppfattats på det sätt som informanterna 

menade. Det har också gett mig en möjlighet att ställa kompletterande frågor beroende på 

samtalets vändning. Kvale (2009) menar att den kvalitativa forskningsintervjun är ”ett samtal 

med struktur och syfte”. Den har alltså till avsikt att få fram beskrivningar av informanternas 

vardag, så att man kan tolka betydelsen av de fenomen som informanterna beskriver. 

Transkriptet av intervjuerna finns hos uppsatsens författare. Med hjälp av tre huvudområden 

hade jag ett stöd för den önskade öppna intervjuformen som också kunde justeras och 

anpassas till varje specifik intervju. Intervjuerna varande ca 60 minuter. Intervjuerna ägde 

rum dels i skolans lokaler dels på rekryteringskonsultens kontor. Alla intervjuer kunde 

genomföras tämligen ostört. Frågorna som ställdes gällde utformningen av annonser och vilka 

egenskaper som det frågas efter och hur man hittar dessa kompetenser, dessutom frågade jag 

om användandet av rekryteringskonsultens roll. Se bilaga 1 och 2. 
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Jag föredrog att använda diktafon då jag vill kunna lyssna på svaren flera gånger och bilda 

mig en korrekt uppfattning av de intervjuades svar. Risken för feltolkningar av de 

intervjuades svar hade ökat om jag inte hade spelat in dem då det är svårt att komma ihåg och 

hinna skriva ner allt som diskuteras under en timme. För att undvika feltolkningar av de 

intervjuades uttalanden skedde en renskrivning strax efter varje intervju.   

Presentation av de intervjuade  

Rektor (fd) nuvarande VD och grundare av skolan. Arbetar idag som visionär och håller 

på att starta nya skolor runt om i Sverige. Hon studerade till förskollärare med inriktning på 

handikapp & specialpedagogik. Senare har hon gått påbyggnadsutbildningar inom särskild 

lärarutbildning (skriv, läs och matematikinlärning), utbildning i användandet av IPTA              

( används vid utredningar vid kartläggning av elever med inlärningssvårigheter, talsvårigheter 

och språksvårigheter) även utbildning i användandet av PEP-R bedömning ( individualiserad 

bedömning och behandling av barn med autism och liknande utvecklingshandikapp). Hon har 

arbetat som förskollärare och föreståndare vid förskolor, arbetat som specialpedagog i liten 

undervisningsgrupp med neuropsykiatriska handikapp och även arbetat som arbetsledare i 

Stöd & Resursgruppens helg, koloniverksamhet. Hon har även den statliga 

rektorsutbildningen. 

 Biträdande rektor( fd rektor) och pedagog på skolan. Har varit med då skolan startade. 

Hon har en småskollärarexamen i grunden som hon byggt på med utbildning till 

grundskollärare mot åk 4-7, speciallärarutbildning, behörighet i engelska till åk 6, 

samtalsmetodik, Montessoripedagogik, Rektorsutbildning och en systematisk utbildning vid 

KCC/International, London (A depending course in working with social networks and 

cooperation. Hon har arbetat som lågstadielärare, speciallärare med arbete inom både låg- 

mellan- och högstadiet, anställd vid statens specialskola för synskadade, anställning vid 

Länsskolnämnden som konsulent för synskadade elever. På befintlig skola har hon både varit 

rektor, biträdande rektor och lärare. 

Rekryteringskonsult/ psykolog: Arbetar på ett rekryterings och utbildningsbolag där han 

arbetar med individuell coachning. Inom rekrytering fokuserar han på att göra djupare 

personbedömningar. Han arbetar även med grupputveckling. Han är legitimerad psykolog och 

har arbetat 20 år som klinisk psykolog. På den aktuella skolan utbildar han i ledarskap, 

grupprocesser och jobbar med rekryteringen av ny personal. 
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4.3 Generaliserbarhet 

God validitet innebär att man mäter det man påstår sig mäta, att man har frånvaro av 

systematiska fel och ens teoretiska definition stämmer överrens med den operationella 

indikatorn (Esaiasson 2007). I studien angrips reliabilitetsbegreppet på flera sätt, i och med att 

en kombination av flera metoder används. En annan term för detta är metodtriangulering         

( Denscombe, 2009). En anledning att göra så är att det ofta är fruktbart att undersöka ett 

fenomen ur flera perspektiv. Man använder alltså flera olika tekniker för att samla in data, 

vilket kan stärka validiteten (Denscombe, 2009). Samstämmighet mellan olika källor kan 

tolkas som god validitet. Samma fenomen kan te sig olika beroende på genom vilka glasögon 

fenomenet betraktas, vilket nödvändigtvis inte innebär att det ena perspektivet är mer eller 

mindre sant än det andra. Beroende på vad forskaren menar att sanning innebär kan kritik 

riktas mot att använda sig av metodtriangulering. Å ena sidan bygger all redovisning av rådata 

på ett urval av verkligheten, vilket medför att resultaten skulle kunna vara helt annorlunda om 

forskaren hade valt andra källor, andra händelser. 

 Jag har försökt mig på en triangulering genom att observera intervjutillfällen, intervjua dem 

som genomför intervjuerna och relatera det till vad jag läst. 

 Även om intervjuerna kunde variera i tid och sidospår har jag i huvudsak fått svar på det jag 

önskat. Gällande intervjuer måste datainsamlingen ske på ett övertygande sätt för att datan 

och analysen av datan skall vara tillförlitliga(Kvale & Brinkman, 2009).  Bjereld, Demker & 

Hinnfors menar att validitet handlar om ”i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi 

avser att undersöka”( Bjereld, Demker & Hinnfors 2002, s.108) . Ett exempel på validitet vid 

kvalitativa forskningsintervjuer är att informanten måste känna igen sina uttalanden i den 

tryckta texten. Ett sätt att låta informanten avgöra om dennas åsikter återges på ett riktigt sätt 

är att be informanten godkänna exempelvis citat och i vilka sammanhang dessa används innan 

uppsatsen går i tryck. Intersubjektivitet uppnås genom att beskriva arbetsprocessen på ett 

sådant sätt att samma resultat i princip skulle kunna uppnås av andra forskare som arbetar på 

liknande sätt i andra sammanhang (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002 ). 

Att jag undersöker skolan som jag jobbar på kan ifrågasättas. Kan jag vara objektiv? Kan jag 

vara kritiskt granskande? Självklart påverkas min undersökning av den nära relation jag har 

med skolan men utan denna relation hade jag heller inte kunnat titta på samma frågor, haft 

tillgång till den information som jag behövt och sökt. Jag finner att skolan är framåttänkande 
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och att ledningen är öppen för förslag till förbättringar och kan ta kritik utan att det ska bli 

konsekvenser av detta. En risk är att vad jag kommer fram till enbart är en sanning på just 

denna skola, detta har jag haft i åtanke under mitt arbete. Att göra tre intervjuer plus 

observationer kan ej ses som heltäckande men dock en bit på vägen. Här måste jag komma 

ihåg att även om jag gör en djupgående fallstudie så måste jag ha kvar intresset för och 

kopplingen till det generella som påpekas i Seminarieboken (Björklund & Paulsson, 2003). 

Även Denscombe (2009) poängterar att fallstudiens verkliga syfte är att den erbjuder en 

möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än bara ta reda på vilka resultaten 

är. 

Kvale och Brinkman (2009)  menar att kvaliteten på de data som produceras i en kvalitativ 

intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper. Här kan jag 

bara bekräfta att mina intervjuer blev bättre tack vare att jag hade gjort observationer och läst 

in mig på teorin innan jag genomförde intervjuerna. Att jag själv intervjuat tidigare och även 

haft kurs i Samtalsteknik har hjälpt. Jag kände mig trygg med dem jag intervjuade och kunde 

komma till kärnfrågorna snabbt. 

4.3.1 Etiska ställningstaganden 

Samhällsforskare ska vara etiska vilket innebär att vid insamling av data, i analysprocessen 

och vid publiceringen av sina fynd förväntas man respektera deltagarnas rättighet och 

värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet 

och att arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet (Denscombe, 

2009). Stensmo (2002) beskriver Vetenskapsrådets etiska kod som specificerar bl a fyra krav 

som en studie ska svara upp mot individskydd i forskningen: Information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande. Forskaren bör informera varje person som lämnar uppgifter, 

ger data om vad som gäller för deras deltagande. Personerna bör upplysas om att deltagandet 

är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Forskaren ska också inhämta 

deltagarnas samtycke och personen får inte utsättas för påtryckning eller påverkan. Forskaren 

ska behandla fakta konfidentiellt och uppgifter om personer får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk. I denna studie har dessa aspekter iakttagits och informanterna har givit sitt 

godkännande.   

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, så finns det fyra huvudkrav inom den 

humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. I studien har jag varit noga med dessa råd som 

att dem som jag intervjuat fått informationen om syftet med intervjuerna samt att deltagandet 
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varit frivilligt.De intervjuade har givit sitt samtycke till medverkan och jag har talat om att 

alla personer i intervjuerna skall vara anonyma. Jag har även informerat att alla uppgifter som 

samlats in i forskningssyfte endast används i forskningsändamål (www.vr.se). 
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5. Resultat och analys 

Nedan redogörs hur den undersökta skolan kommunicerar sitt syfte i annonserna, vilka 

personer som anställs och på vilka grunder och hur man arbetar på skolan föra att behålla 

kompetent personal. Observationerna beskrivs och intervjuerna exemplifieras. 

Här sammanställs resultatet av observationerna och intervjuerna. Här redovisas vilka 

egenskaper som krävs för att jobba på en skola med barn som alla har en neuropsyiatrisk 

funktionsnedsättning. Studien fokuserar på vad man behöver tänka på när man rekryterar 

personal till en skola där eleverna har en funktionsnedsättning. Här fokuseras på att se 

mönster i datat och relationer mellan begrepp. Fokus kommer att ligga på tema två, vilka 

kompetenser letar du efter i blivande personal av förklarliga skäl, det är även på den som jag 

fått de mest uttömmande svaren från de tre respondenterna. Tema nr ett svarar rektorn mest på 

och tema nr tre snuddar vi bara vid och enbart den kan bli en egen studie i framtiden. 

5.1 Observationer av anställningsintervjuer på den undersökta skolan. 

Två av dessa tre observationer gjordes under hösten 2010 när jag bestämt mig för vad jag ville 
undersöka. Den tredje genomfördes i slutfasen av arbetet. Att observera anställningsintervjuer 
innan jag intervjuar personerna som intervjuar gjorde att jag fick en djupare förståelse för vad 
jag skulle titta närmre på, fråga om. Det var också ett sätt för mig att kontrollera att de 
verkligen gjorde som de sa att de gjorde, frågade om vad de sa att de skulle fråga om. Att de 
faktiskt anställer de människor som de säger sig leta efter. 

 

5.1.1 Observation 1 

Innan intervjun börjar presenterar rektorn mig och mitt syfte att sitta med under intervjun, den 
intervjuade gav tillåtelse till att jag observerar intervjun och för anteckningar. 

Själva intervjun börjar med att rektorn tackar för ansökan och berättar om företaget och sig 
själv. Hon berättar också att denna intervju tar ca 45 min och sedan kommer skolan att höra 
av sig om personen gått vidare eller inte. Rektorn berättar att det är väldigt viktigt med rätt 
person för att arbeta på denna skola med dessa barn. Så efter en första intervju blir man i så 
fall kallad till att möta en rekryteringskonsult som man sitter med en hel förmiddag och gör 
olika personlighetstester. Om man går vidare därifrån kommer man åter till skolan för ännu en 
intervju med delar av ledningsgruppen och någon från det tänkta arbetslaget. 

 Rektorn berättar vad som krävs för att jobba med dessa barn och i denna organisation. Hon 
går sedan över till att personen får berätta om sig själv, vem hon är, varför hon valt att bli 
lärare och hur hon hamnat där hon är i dag. Rektorn ställer många fördjupande frågor och 
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exemplifierar vad hon är ute efter. Hon berättar om vad hon själv tyckte var svårt när hon 
började jobba som lärare, hon lockar fram svar ur den intervjuade. Som observatör slås jag av 
hur lätt samtalet flyter på, den intervjuade som kom in och var tämligen nervös slappnar av 
och vågar bjuda på sig själv och berättar mer och mer om sina olika erfarenheter. Tjänsten 
som hon söker är en kombinerad bildlärare och resurstjänst. Rektorn smalnar av 
frågeställningarna och kommer mer in på hur den intervjuade jobbar med de elever som inte 
gör som man säger, vilka strategier hon använder för att locka fram lusten till sitt ämne. Hur 
hon lägger upp sina lektioner?  Vad hon tycker om föräldrakontakter? Hur hon hanterar olika 
slags föräldrar och självklart hur hon bemöter olika slags barn?  

Rektorn avslutar intervjun med att fråga vad som får den sökande att slappna av? Hur hon 
finner ro? Efter det frågar hon om den sökande har eventuella frågor som hon vill veta innan 
man går vidare i processen. 

Den sökande tackar för sig och visas ut. Jag och rektorn sitter kvar och diskuterar intervjun 
för att jag ytterligare ska förstå varför hon frågar som hon frågar och vad hon gör för att 
komma vidare. Denna person gick inte vidare till rekryteringskonsulten. 

 

5.1.2 Observation 2 

Denna intervju sker med biträdande rektorn och enhetsledare för ett av arbetslagen. Den som 
intervjuas har redan träffat rektorn och rekryteringskonsulten och gått vidare till sista 
intervjun. 

Även här frågar vi om tillåtelse att jag sitter med och observerar själva intervjun och för 
anteckningar. 

Den här intervjun startar med att biträdande rektorn talar om att den sökande gått igenom två 
faser av tre och att de nu vill komma lite djupare i processen. Biträdande rektorn har innan 
intervjun läst igenom ansökan, talat med rektorn och fått information om vad hon ska titta 
vidare på. Alla i rummet presenterar sig och berättar lite om sitt uppdrag på skolan även jag 
berättar att jag just blivit anställd och att jag nu skriver en uppsats om rekrytering och därför 
vill sitta med och observera denna intervju.  

I denna intervju talas det inte så mycket om organisationen utan det har den sökande redan 
fått reda på i de två tidigare faserna, utan här går man mer in på lektioner, vilket innehåll, hur 
man tänker och hur man gör på denna skola. Man låter den sökande berätta om sitt arbetssätt, 
hur hon tänker om att ändra på sitt arbetssätt för att passa in på denna skola. Hon som söker 
arbetar redan idag med barn som har Aspergers syndrom så hon vet vad hon ger sig in på. De 
två som intervjuar ställer frågor om vartannat och berättar och förtydligar, de har ett bra 
samspel och får den intervjuade att känna sig väl till mods. De pressar lite när det gäller 
kollegor, vad kan hon ge? Hur skulle hennes nuvarande kollegor beskriva henne? Den 
sökande gör klart för skolan att hon inte är beredd att sluta mitt i en termin utan vill, om hon 
får jobbet, avsluta på ett schysst sätt för att kunna starta på ett bra sätt. Den sökande får 
berätta lite om sig själv och berätta om varför hon ville bli lärare? Vad som får henne att 
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brinna? Varför hon söker sig vidare? Vad kan hon tillföra den här skolan? Och vad kan denna 
skola tillföra henne? 

Under intervjun berörs ungefär samma frågor som rektorn snuddat vid på den första intervjun 
men nu märker jag ett större djup, man går mer in i olika problem som kan dyka upp på 
skolan, på lektionerna, med eleverna, föräldrarna och kollegor. Jag kan märka att här vill man 
verkligen komma åt svårigheterna för att se om personen kommer att klara av vardagen. Hon 
har passerat både rektorn och rekryteringskonsulten och är nu på en slutintervju. 

Intervjun avslutas med frågor, den sökande frågar om tjänsten som till en början är en 
resurstjänst för att sedan övergå till lärartjänst. Skolan berättar även att man har ett halvårs 
provtjänstgöring och ytterligare 6 månaders tillsvidareanställning. 

Alla tackar för sig och skolan ska höra av sig inom snar framtid. 

Denna person fick jobbet, började som resurspedagog. 

 

5.1.3 Observation 3 

Denna observation gjordes våren 2011 när jag är nästan färdig med uppsatsen, detta för att se 
om jag ser något mer, annat nu när jag närmar mig slutet på skrivandet och 
rekryteringsprocessen fortsätter på skolan. Sedan jag började observera hösten 2010 har 15 
nya personer börjat och ytterligare 10 är på väg in till hösten 2011. 

Närvarande: Rektor, Vd (tidigare rektor), sökande och jag som observatör. Även här frågar vi 
om tillåtelse att jag sitter med, observerar och för anteckningar. 

Denna sökande har blivit rekommenderad av en förälder i verksamheten. Hon jobbar idag 
som resurs till ett barn på en förskola. 

Vd börjar med att berätta om vilka vi är som är i rummet och sedan om 
rekryteringsförfarandet och att denna intervju skiljer sig lite eftersom den sökande blivit 
rekommenderad och uppringd, inte aktivt sökt sig hit. VD berättar om de tre stegen man går 
igenom och varför. 

Den sökande berättar lite om vilket uppdrag hon har i dag och hur hon kommit in på den 
banan. 

Vd frågar om hur den sökande håller energin uppe? Hur hon orkar om dagarna? Vidare frågar 
Vd om vilken erfarenhet den sökande har av barn? 

Den sökande berättar lugnt och klart hur hon kommit i ”svängen” vad hon tänker om 
framtiden och vad som lockar med just denna skola. 

Vd frågar vidare om arbetskamrater, hur skulle de beskriva henne? Positiva och även mindre 
fördelaktiga egenskaper? Efter svar frågar man vidare om hon kan säga ifrån? 
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Intervjun går vidare med att Vd frågar om vad den sökande vet om skolan? Den sökande har 
varit på besök med sin adept och vet en del om skolan. Här kommer nuvarande rektor in och 
berättar om skolans historia, hur hon själv blivit intervjuad av Vd och biträdande rektor. Hon 
berättar om skolan som då bestod av 16 elever och 8 personal till en organisation i dag då 
skolan har drygt 100 elever och 60 personal. Hon berättar om hur de fortfarande vill ha 
känslan kvar – vi vill finnas här för de elever som inte fungerar i den valiga skolan- vi ser det 
som vårt projekt att få dem att lyckas och nå så långt de kan med vår hjälp och vårt stöd. Hon 
berättar om spannet av elever som finns på skolan allt ifrån de som är på gränsen till särskolan 
och till de elever som är mycket högpresterande. Alla elever som kommer hit har alla haft det 
tufft och det är upp till oss att få dem att lyckas. 

 När det gäller personal har vi allt från de som är äldre och har många år inom skolan med 
mycket erfarenhet och kunskap till de som är unga och står i början av sin arbetskarriär. Vi ser 
det som mycket viktigt att de unga som kommer till oss lär sig massor innan de är redo att gå 
vidare. Många av dem som varit här pluggar nu till lärare, något som vi uppmuntrar.  Under 
tiden man jobbar här lägger vi stor vikt vid vidareutbildning. Viktigt att om man väljer att 
jobba här ska man vilja växa och utvecklas och hela tiden arbeta på att vara professionell. 
Både rektor och Vd påpekar vikten av professionaliteten och hur de hjälps åt att hålla den med 
hjälp av samtal och handledning. IBT-avdelningen berättar de om och att det är en ny 
avdelning och att den håller på att byggas upp. Att i dag arbetar de på att bli bäst, hela andan 
på skolan är att man vill utvecklas och bli bättre. De poängterar att om man jobbar här ska 
man vilja bidra till detta tänk. 

Intervjun fortsätter med att den sökande får berätta om sitt arbete i dag, tidsramar och 
föräldrakontakt.  Hon berättar och de som intervjuar fördjupar frågorna ytterligare. Intervjun 
avslutas med att den intervjuade får berätta om sin fritid och ställa de frågor som hon har till 
dem som intervjuar. 

Denna person har gått vidare till att få träffa rekryteringskonsulten. 

 

5.2 Analys av observationerna 

Dessa tre observationer har gett mig insikt i rekryteringsprocessen och jag har sett att de som 
rekryterar har ett visst mönster som de följer under sina intervjuer. Jag har endast observerat 
intervjuer på skolan och har av förklarliga skäl ej varit med hos rekryteringskonsulten. Det 
första som jag lägger märke till är att de är måna om att den som intervjuas ska känna sig 
välkommen och utvald. De berättar att de har många sökande men att de bara träffar dem som 
har de kvalifikationer som de letar efter. Genom annonserna har de smalnat av vad de söker 
just nu, det kan vara lärare mot yngre eller äldre, det kan vara lärare i teoretiska eller praktiska 
ämnen eller det kan också vara resurspedagoger som man söker. Under observationerna 
märker jag att de fokuserar på olika frågor beroende på vilken tjänst som ska tillsättas. Är det 
till exempel en resurspedagog som ska anställas tittar de extra på hur personen kan anpassa 
sig, hur personen interagerar med elever och föräldrar. Är det en ung person som intervjuas 
frågar de extra mycket om kontinuitet, viljan att vilja växa, lära sig nya saker, de letar efter 
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personlig mognad även om de är unga. Om det är en lärare som intervjuas så lodar de ner i 
ämnet, hur personen tänker kring sin undervisning, hur de möter elever, föräldrar och hur de 
samarbetar.  Ett mönster i de olika observationerna är att varje intervju är mer som än dialog 
än en regel rätt intervju, detta stämmer dock med vad Lindelöw(2008) och Prien (1992) 
skriver om hur en intervju bör vara. Under intervjuerna får den intervjuade berätta om sig 
själv men han/hon får även höra en del om organisationen och den tänkta tjänsten. I 
litteraturen står att det är viktigt att denna första kontakt blir bra och att den sökande går 
därifrån med vetskap om vad han/hon har sökt så att personen kan göra ett val om han/hon får 
tjänsten. Under intervjun poängteras varje gång att det är ett tvåvägsval, att skolan ska välja 
den sökande men lika viktigt att den sökande väljer skolan/organisationen med allt vad det 
innebär. 

Något som slagit mig under mina observationer är att den första intervjun ofta är mera 
generell, det berättas mycket om skolan och den organisation som finns, vilka normer och 
regler som man ska gilla. Den sista intervjun som de sökande kommer till är mera djup, man 
har tagit steget att man vill komma till just denna skola, man har accepterat villkoren för att 
jobba där och nu ska man visa att man är värd att få jobbet. De som intervjuar går mer in på 
personlighet och specifika situationer som dyka upp inom skolans värld. 

Efter alla intervjuer sitter de som intervjuat och sammanställer för och nackdelar, det är 
slående hur lika de tänker, jag kan se att de har jobbat tillsammans, de har gått på nitar och vet 
vad de letar efter och är ganska snabba i sin bedömning om personen är något för 
verksamheten eller ej. 

 

5.3 Intervjuer 

Dessa intervjuer redovisas med en fråga och sedan respondenternas olika svar och sist min 
analys av svaren. 

5.3.1  Tema 1. Hur kommunicerar skolan sitt syfte i annonsen och var annonserar 

skolan? 

Hur/var annonserar ni vakanta tjänster? 

Rektor 

Vi har provat lite olika kanaler under årens lopp. Vi annonserar i dagstidningar och även 
lokaltidningar. Vi använder oss också av Arbetsförmedlingen som verkar vara ett allmänt sökforum 
för folk inom skolan. Vi har också provat olika sajter med blandad utdelning. När skolan startade var 
det många som anställdes som någon kände, mun till mun-metoden. 

Hur tänker du kring själva annonsen? 

Själva annonsen ser ungefär likadan ut oavsett var vi sätter in den. I annonsen skriver vi vad vi söker 
t.ex. mattelärare mot de högre åldrarna med ett engagemang utöver det vanliga. Vi poängterar den 



 

41 
 

personliga lämpligheten. Vi skriver lite kort om skolan och de barn vi jobbar med så att vi fårsökande 
som vet vad de ger sig in på. 

Rekryteringskonsult 

Jag kommer in i processen när detta är gjort redan. 

Biträdande rektor 

Jag har varit med att ta fram kriterier för vem/vilka som ska anställas som sedan används i annonserna. 

Min analys 

När jag har läst litteraturen så är det första jag tänker på är att skolan bör uppdatera sin 

hemsida så att de som är intresserade kan söka jobb från hemsidan. Det har visat sig att unga 

arbetssökande ofta söker sig till företagets hemsida för att få mer information. Eftersom 

skolan är i ett expansivt skede skulle en standardmall för CV underlätta kommande 

rekryteringar. I skrivande stund ligger annons ute där skolan söker lärare som kan tänka sig att 

jobba som resurspedagog ett år för att lära sig skolans tänk för att sedan kunna ta vid som 

lärare. Här kan man se att ledningen tänker framåt och rekryterar redan i år personal som ska 

kunna jobba på den tänkta skolan 2012. Lång framförhållning vilket kommer att ge en 

stabilare ny organisation. Andra skolor och skolledare bör tänka på att lägga ut tjänster på sin 

hemsida och göra det möjligt att söka tjänster direkt från hemsidan. Skolorna bör också tänka 

på att det är marknadsföring av företaget när de söker nya medarbetare, man ska tänka på vad 

och hur man skriver annonser så att de får de sökande som de letar efter. 

 

5.3.1.1 Hur ser din roll ut i rekryteringsarbetet? 

Rektor 

Den har sett lite olika ut under årens lopp. Först träffade jag och biträdande rektorn alla som vi plockat 
ut och satt med personen och berättade om verksamheten, om oss och om framtiden. Om vi tyckte att 
personen verkade bra så fick han/hon komma på ett studiebesök ”live”, komma och se verksamheten 
för att veta vad han/hon skulle möta. Om bägge parter då tyckte att det var intressant att fortsätta fick 
personen träffa den personal som han/hon skulle arbeta med. Detta var en lång process och den tog 
mycket tid. Jag kände att detta har jag inte tid med så då blev det snabbrekryteringar, vilket inte heller 
blev bra. I dag så träffar jag de flesta ca 40-45 min, jag känner av dem och de får reda på lite om oss. 
Efter det får de som jag tycker verkar bra gå vidare till rekryteringskonsulten som då har en hel 
förmiddag eller eftermiddag med den sökande. Om även han tror på personen till skolan så får han/hon 
träffa biträdande rektor + någon annan från ledningsgruppen. Jag tycker att vi har hittat ett bra 
samarbete med rekryteringskonsulten men jag tror att vi kan förbättra även detta system. Det som intresserar 
mig är de personer som går igenom oss alla och ändå inte passar in i verksamheten. 



 

42 
 

”Grundstenar i vår verksamhet är de som kommer in i verksamheten” Personal är dock en stor kostnad 
och det kan vara svårt att beräkna hur mycket personal det kommer att behövas. Vi räknar med 1 
personal på 2 barn. Idag har vi ca 100 barn och drygt 50 personal.  

Nu har jag kommit till att det är viktigt att de som kommer till oss har rätt grund från början, bättre att 
lägga ner mycket arbete på att hitta rätt grundperson än att få personer att ändra sig. Det måste vara 
personer som är tämligen självgående. Inte en person som är en 4 som blir påhejad, får stimulans och 
blir en 7. Nu är det bättre att ha en 7 på en gång och då kan man heja på den så vi får en10! 

 

Biträdande rektor 

Jag har haft en mycket större roll tidigare inom rekryteringsarbetet men trappar nu ner och är bara med 
på vissa intervjuer. Det känns viktigt att alla vi som arbetar med rekrytering står på samma bas, att vi 
har en gemensam målsättning. Från början var det rektorn och jag tillsammans som anställde personal. 
Det första som händer är att en tjänst blir vakant, vi tittar på vilka kompetenser som behövs, vi tittar 
också på om det behövs en manlig eller kvinnlig person till tjänsten. Vi tittar på vilken slags person vi 
behöver till organisationen, till arbetslaget med eleven i centrum. När vi har fått in ansökningarna tittar 
vi på vad personen har lyft fram i sin CV och det personliga brevet. 

Rekryteringskonsult 

Jag har jobbat med rektorn på skolan först med chefs och ledarskapet med henne sedan med de andra i 
ledningsgruppen. För drygt ett år sedan när skolan började expandera ordentligt sa jag att jag kunde 
hjälpa till med personbedömningen. Jag har jobbat med det i 10-12 år och jag såg att jag kunde bidra 
med kunskaper. Både rektorn och jag hade sett att det är extra viktigt med rätt personer, personligheter 
utöver den formella kompetensen. Mitt arbete blir att matcha personer med företagets profil och 
normer. Rektorn driver sitt företag på ett kvalitetsmässigt och pedagogiskt sätt men även 
affärsmässigt.  

När rektorn startade skolan var hon en eldsjäl, en entreprenör som drev en mindre verksamhet. Skolan 
börjar nu bli en större organisation, 50 personal är en breaking-point. Organisationen behöver mer 
struktur, t ex rekryteringsarbetet. Det börjar bli svårt att gå på hörsägen, någon som känner någon som 
känner någon. För att nu få enhetlighet behövs en hyfsad gemensam kravspecifikation att arbeta efter. 
Min uppgift är att göra det på ett likartat sätt oavsett vilken person jag träffar, samma slags tester, 
intervjuer och referenstagning. Det blir då mer jämförbart. Mitt jobb är att uppfatta hennes 
kravspecifikation(vilket hon själv inte utgår från). Rektorn har låtit mig förstå vad hon vill ha allt 
eftersom. Nu kan jag klarare se vilka personer som hon vill ha i sin organisation. Vi har dock inte 
kommit fram till någon lista på 10 olika punkter, vi är överens om vilken sorts personer vi letar efter. 

Min analys 

Alla dessa tre personer har verkligen olika roller i rekryteringsprocessen och arbetar även 

olika i sitt förfarande. Mycket av vad de svarar stämmer väl överrens med litteraturen jag har 

läst. Något som slog mig är dock att rektorn verkligen inte arbetar utifrån någon 

kravspecifikation. Hon drog sig till minnes att kanske från början så hade hon gått efter någon 

mall men i dag går hon på känn och tycker att hon har lyckats bra med det. Jag tror att hela 

rekryteringsprocessen kan och bör effektiviseras och utvecklas nu när organisationen växer. 

Rektorn kommer inte att kunna vara med och träffa all personal som ska anställas och då 
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gäller det att säkerhetsställa genom t ex en kravspecifikation. Enligt Lindelöw (2008) ska man 

i rekryteringsprocessen se till så många variabler som möjligt och det tycker jag mig se i 

denna skolas process. De intervjuar, gör personlighetstester och fördjupar intervjuerna innan 

personen anställs. Denna gedigna process gör att de som får jobbet känner sig utvald och det 

är en bra start på ett nytt jobb. Att arbeta med intervjuerna på detta sätt att verkligen ”kolla 

av” om personen är rätt för dessa elever är ett arbete som många/alla skolor borde ta sig tid 

och råd till med tanke på hur mycket en felrekrytering kan kosta både för organisationen men 

även för den som blivit felrekryterad. 

 

5.3.2  Tema 2. Vilka personer anställs och på vilka grunder?  

Rektor 

Som jag sa tidigare så vill jag ha in rätt folk från början. 
 Viktigt hur man kan kommunicera: kring sitt uppdrag och sitt ursprung 
 Energi som man sänder ut, något jag lägger märke till direkt vid första intervjun 
 Hur man reflekterar över sig själv. Skulle våra föräldrar lita på denna person? Inte en person 

som bara är kunnig och ej villig att möta personer, elever, föräldrar och personal 
 Det ska inte bara vara en slump att man blivit lärare, eller att man sökt sig hit av en slump, 

närhet eller små grupper 
 Personen ska brinna för det han/hon gör. Att jobba med barn är spännande, roligt. Personen 

ska kunna beskriva om varför det är kul att gå till jobbet. Detta eftersom skolan är en tung 
arbetsplats och om man då inte tycker att det är jättekul blir det för mycket. 

 Vi tittar också på den formella kompetensen så klart. Man ska vara behörig i de ämnen som 
man undervisar i. Specialpedagogik är bra om man har, annars fyller vi på med det här på 
skolan dels genom kurser men även internt. Det finns ingen utbildning i dag som just riktar sig 
mot barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Det finns allmänna kurser på Universitet 
som är bra. Jag tycker dock att vi på skolan är nyskapande och vi jobbar med KBT-inriktning. 
Vi utgår från det normala. I många andra verksamheter jobbar man efter att tillrättalägga, 
dessa verksamheter har fått kritik eftersom barnen står stilla och inte utvecklas.  

 
Rekryteringskonsult 

När jag har tittat på de olika testerna och intervjuat personen så tittar jag på 
 Personlig mognad: reflektionsförmåga. Oavsett ålder att man klarar av att beskriva sig själv 

och reflektera över sig själv. Att personen känner sig nöjd och stabil i sig själv. I mötet med 
dessa barn måste man förstå vad som är mitt- och – vad som är barnet. Man måste kunna 
problematisera sig själv, ha en nyanserad bild av sig själv och att man ser sina fördelar och 
vilka sidor man behöver jobba med. 

 Attityd: Letar efter en öppenhet, vilja, positivt driv, en person att räkna med. Man kommer dit 
för att bidra, för att vara med. Som rektorn brukar säga” jag vill inte ha någon som sitter på 
läktarten och bara tittar på vad som pågår”. Man måste vilja förstå, vilja fråga sig fram, vilja 
utveckla sig, vilja bidra med det man kan. 

 Kommunikationsförmåga: Empati- förmåga att skilja sina egna känslor från det man jobbar 
med. Man bör vara vital och medryckande samtidigt som man är lyssnande och visar 
ömsesidighet. Stora krav på kommunikationsförmåga. Vi letar efter en hög grundnivå.  
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 Relationsförmåga: Man bör vara en hyfsat hel person. Att man inte har för mycket egna 
svårigheter som man behöver hantera eller brister som man behöver ta ut på andra. Man får 
inte ha för mycket energi som rinner iväg.  

 
Vilka tester använder du dig av och varför dessa? 

Rekryteringskonsult 

Jag har provat lita olika tester men nu har jag landat i BASIC- en regelmässig problemlösningstest, 
begåvningstest. Den tar ca 1timme och är av allmän karaktär typ högskoleprovet. Jag tittar på vilken 
begåvning man kommer in med. Jag tittar då mest på om man har förmågan att samla ihop sina 
förmågor och kompetenser och om man arbetar strategisk smart, hushåller med tiden och hinner med 
alla frågor. Detta är ett stresskänsligt test. Ser att personen kan växla perspektiv + har ett 
helhetsperspektiv och visa sina specifika profilkunskaper. Detta är ett av Sveriges mest använda och 
validerade och reliabla test. Det är ett snabbt test och resultatet kommer på en gång. 
Jag har också VARTEC- ett performancebaserat test, semi-projektivt. Detta test lodar djupare i 
personligheten. Den fångar upp den egna associationsförmågan. Man får syn på många olika saker 
som kan vara relevanta i kommande yrkesroll. 
Denna test är helt fritt och det går inte att designa eller fejka. Man visar ganska tydligt vilken 
personlighet man är i en rad olika aspekter. Man kan se hur man kan ansluta sig till ett konventionellt 
sätt att tänka, om man ser verkligheten som de flesta andra. Vilket kan vara en fördel om man ska 
jobba i grupp. Detta test kräver mycket erfarenhet och tolkningskunnande för att få ut något av testet. 
Ger dock en snabb, djup bild av personen. 
Det första man gör innan man träffar mig är ett personlighetsprofilsinstrument på nätet. Detta test är 
baserat på Big five. Detta ger en basprofil- hur en person vill och kan beskriva sig själv. Det bygger på 
att man har en hyfsad självkännedom. Att man ger sig själv en profil som är realistisk. Detta är ett sätt 
att kolla om personen ger en rättvis bild av sig själv när jag jämför med VARTEC, BASIC och 
intervjun som avslutar min sejour med den sökande. Jag har tre olika perspektiv med mig in i 
intervjun. Jag har då hittat några hypoteser som jag vill borra lite djupare i under intervjun. 
 
Biträdande rektor  

 När vi möter personen ska man känna att det är en engagerad person. 
Hur känns han/hon? Kan personen möta våra barn? Barnens föräldrar? Barnets nätverk?  
Han/Hon ska vara professionell. 
Personen ska vara formbar- ha en läroperiod, vara villig att ta till sig skolans modell, inte komma in 
och tro att han kan förändra allt, men självklart kan man tillföra nya tankar och idéer. 

 Engagerad i sitt jobb 
 Viljan att lära sig 
 Stor social kompetens, utöver det vanliga (förtroendeingivande, inlyssnande)  
 Kunna se föräldrar som en resurs (barnens viktigaste personer), möta dem med respekt 
 Intresserad av forskning, framåttänkande 
 God samarbetsförmåga (inget enmansjobb) 

 
Min analys 

Mycket av vad de tre respondenterna nämner är vad som kommit fram i forskning kring god 

lärarkompetens. Den formella kompetensen kommer att bli ännu viktigare nu när man inför 

lärarlicens. När nu detta blir obligatoriskt kommer de övriga kompetenserna säkerligen att 

träda fram tydligare. Både Malten (1995) och Kernell (2002) tar upp att läraren bör vara en 

reflekterande praktiker och att kompetensen uppstår i interaktion mellan praktik och teori. 

Även svaren från de intervjuade pekar på ett reflekterande förhållningssätt och att man lär i 
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stunden, där man är. Både ovan nämnda författare och de intervjuade talar om den sociala 

kompetensen som bland annat innebär att man är lyhörd, visar tålamod och har förmåga till 

empati. Även Gerland (2010), Atwood (1998), Gillberg (1997) talar om empati och viljan att 

förstå helst med de barn som har en funktionsnedsättning. De skriver alla tre om olika 

förutsättningar som kan få dessa barn att lyckas, de tar bland annat upp att man som pedagog 

bör vara uppdaterad med forskningen något som även biträdande rektor tar upp i sitt svar, de 

poängterar personlighet, humor och flexibel inställning. Alla tre som intervjuats har nämnt att 

man bör ha humor, att man ska kunna skoja och ha kul men samtidigt ha en strukturerad 

undervisning. Gerland (2010) skriver om att personer som jobbar med dessa barn behöver 

kunna rätta sig efter majoritetsbeslut, något som poängteras i flera av svaren. ”det är ingen 

enmans-show” man måste kunna jobba tillsammans med flera kring barnet fram för allt med 

barnets föräldrar och nätverket runt barnet. Det är viktigt för alla som rekryterar personal till 

en skola med barn som har någon funktionsnedsättning tänker på ovan nämnda kompetenser, 

att man endast anställer dem som har formell kompetens men även brinner för att arbeta med 

barn, har humor och vågar ta ansvar, att personen är kunnig men fram för allt villig att lära 

sig. 

 

Vad vill du lämna över till skolan?/ Vad lämnar du över? 

Rekryteringskonsult 

Jag lämnar över en sammanfattning, min feedback till rektorn är inte speciellt omfattande. En kortare 
diskussion. Ibland är jag väldigt bestämd att den här personen inte alls passar. Jag lämnar över styrkor 
och farhågor. Vi har längre diskussioner om tveksamma, det här är bra men detta är tveksamt, hur ska 
vi göra? Med dessa personer blir det extra intressant med referenstagning. Jag tar dock referenser på 
alla även de som jag känner mig säker på. Jag ringer även på dem som jag vet inte kommer att få 
jobbet för att ha något att förmedla när jag ringer och säger att de ej fått jobbet. Rektorn ringer till dem 
som går vidare. 
 

Hur tycker du att samarbetet med rekryteringskonsulten har varit? Är? 

Rektor 

 Jag vill ha tid av honom. Konsulten gör djupdykning och lodar ner i personligheten. Det känns 
tryggare med honom att han tittar med sina ögon, tester och bedömer personerna. Vi har kommit en bit 
på vägen men jag tror inte att vi är klara med vår process. 
 

Biträdande rektor 

Det har blivit en klar förbättring, en förfining av rekryteringsprocessen. Han ser vad som kan komma 
in i organisationen och ser de svagheter som personer har. Han har en viktig roll i 
rekryteringsprocessen. Han gör en djupdykning i personerna som ligger till grund för vår bedömning. 
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Min analys 

Att anlita någon utifrån för att förfina rekryteringsprocessen verkar vara ett smart drag från 

skolan. Man vinner inte bara tid utan blir även en mera professionell organisation. Att ha 

denna gedigna process får de som får jobbet att känna sig utvald och det blir en bra början på 

en ny arbetsplats, detta är något att verkligen bygga vidare på ”du är utvald”. Dock kan jag se 

förbättringsområden/ utvecklingspotential i processen. På skolan lägger man ner mycket tid, 

vilket innebär pengar och resurser på rekryteringsprocessen vilket man kan utnyttja mer. 

Rekryteringskonsulten sitter inne med en hel del kunskap om personerna som går vidare och 

blir anställda, kunskap som i dag ej tas till vara på. Om skolan fick en skriftlig överlämning 

skulle den vara ett bra underlag för enhetsledaren att utgå från för att veta vilken coachning 

personalen behöver.  Jag kan se fördelar med att jobba efter Lindelöws (2008) 

kompetensbaserade personalstrategi. Om andra skolor anlitar hjälp utifrån i sin 

rekryteringsprocess bör de tänka på att de får en ordentlig överlämning av personen detta för 

att underlätta inskolningen på den nya arbetsplatsen och för att kunna bygga vidare på när det 

blir tal om vidareutbildning och karriär inom företaget. 

 

5.3.3. Tema 3. Hur arbetar man på skolan med att behålla kompetent personal? 

Denna fråga gick in under flera av de olika frågorna och detta blir en slags sammanfattning 

av de olika svaren. 

Rektor 

Vi börjar med en ordentlig rekrytering, de flesta börjar som resurspedagoger för att lära sig vårt 
arbetssätt, ett slags introduktionsår. Detta är bra både för personal och elever. Vi är en nyskapande 
verksamhet och satsar både pengar och tid på fortbildning vilket gör att personerna i företaget känner 
att de kan växa inom organisationen. Vi har handledning för all personal, detta eftersom att jobba med 
dessa barn kräver att få ventilera och gräva djupare och komma vidare. 
 
Rekryteringskonsult 

Jag har ledarskapsutbildning för de nya enhetsledarna, vi träffas då två gånger och går igenom 
situationsanpassat ledarskap. Vid den senaste rekryteringen av ny personal hade jag även en 
genomgång av situationsanpassat ledarskap för dem så att de kan ta till sig ledarskapet. Jag har samtal 
med rektorn fortfarande men även med de nya rektorerna som får den handledning de behöver för att 
klara sina nya roller. 
 
Biträdande rektor 

Jag brukar se de första åren som en läroperiod och tala om för dem som kommer och jobbar hos oss att 
det är helt okej att göra fel, prata om det och vi kan lösa det mesta tillsammans. Vi har högt i tak och 
vi lär av varandra och tar in extern hjälp när vi behöver. 
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Min analys 

Att behålla kompetent personal att få alla och en var att trivas och växa inom organisationen 

är inte en lätt uppgift men något som man på skolan arbetar starkt med. De anställer en hel del 

ung personal som de satsar både tid, engagemang och pengar på genom fortbildning. Många 

startar som resurspedagoger för att sedan gå vidare till att arbeta som lärare, de som önskar 

och har potentialen utbildar man till enhetsledare. När nu organisationen växer har man 

internrekryterat både rektor och biträdande rektor ur organisationen, ett bra sätt att behålla 

kompetent personal. Nu när lärarlegitimationen införs har man gått ut med att alla som har 

poäng kvar innan man får ut sin examen bör söka det till hösten och att skolan är med på vad 

det kan innebära för organisationen, man är ute i god tid. Man planerar även att starta en ny 

skola år 2012 som man redan nu rekryterar till som jag tidigare skrev. De anställs i år som 

resurser för att nästa år kunna vara med och starta upp en ny skola söder om Stockholm, då 

med ett” skolans tänk i sig”. För andra skolor är det viktigt att tänka på vad är viktigt hos oss, 

vad vill vi premiera, uppmuntra, vilka personer vill vi ha vår organisation för att den ska växa 

och må bra. Det gäller att satsa på den personal man har så att den stannar och känner att de 

hör hemma just där. 

 

5.4 Sammanfattande analys 

Här sammanfattas observationer och intervjuer, vad som visat sig och man bör tänk på i en 

rekryteringsprocess. 

 Skolan söker personal genom annonser i tidningar och på arbetsförmedlingen. En del 

personal har också kommit till skolan genom kontakter (mun-mun) 

 Jag har observerat att skolan bör titta på sin hemsida för att där kunna söka personal + 

ge information om organisationen 

 När skolan söker gör de först en grovgallring och sedan börjar själva 

rekryteringsprocessen med intervjuer i tre steg, denna process där den sökande får 

träffa fler personer och även göra personlighetstester är ett sätt som rekommenderas i 

litteraturen  

 På intervjuerna letar de efter personer med rätt utbildning men framför allt personer 

med rätt inställning till barn och hur de ska bemötas 

 De vill ha personer som brinner för sitt arbete och som vill vara delaktig i 

skolans/elevernas utveckling 

 Man tittar på personlig mognad och viljan att vilja lära nytt/lära om 
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Vad kan då andra skolor lära av denna skolas rekryteringsprocess? Man ska tänka på 

att: 

 Annonsera rätt och ha bra personal som kan sprida ryktet om en bra arbetsplats även 

ha en hemsida där man inte bara kan läsa om skolan utan även se lediga tjänster och 

möjlighet att skicka in en ansökan från hemsidan 

 När man gjort en grovgallring och endast har de behöriga kvar så bör man ha 

intervjuer i flera steg, låta den sökande träffa fler i organisationen som kan ”känna av” 

den sökanden. Har man tid och pengar rekommenderas även att man gör 

personlighetstester, dock endast av auktoriserad person. 

 Under själva intervjun bör man leta efter personer som självklart har adekvat 

utbildning men även titta på personligheten.  
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6. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel analyseras studiens resultat utifrån studiens forskningsfrågor och 

teoriavsnitt. Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera rekryteringsprocessen på 

en skola där alla elever har en funktionsnedsättning och undersöka vilka kompetenser de 

söker efter i den personal som de vill anställa. Utöver att se trender, iaktta skillnader vill jag 

också få fram förslag på hur processen kan förfinas ytterligare. Resultatet av undersökningen 

speglas i tre centrala teman: rekrytering, lärarkompetens och specialkompetens för att arbeta 

med barn som har en funktionsnedsättning.  

Rekrytering: Enligt litteraturen bör man under en rekryteringsprocess tänka på vilka 

kompetenser man söker efter, börja med en arbetsbeskrivning av tjänsten som ska tillsättas, 

därefter göra en kravspecifikation, vilka kompetenser man ska leta efter, vilka som är ett 

måste och vilka som är önskvärda. Här har denna skola något att bita i, helst nu när de ska 

expandera. Att ta fram en kravspecifikation som de kan ha när de grovgallrar, intervjuar och 

även för rekryteringskonsulten att gå efter när han gör personlighetstesterna. En kravprofil 

kan även vara en bra början till annonser som ska användas i rekryteringen. När man skriver 

en annons bör man tänka på hur man skriver och vilka personer man vill attrahera.  Jag har 

iakttagit att något som denna skola bör titta på är sin hemsida som kan och bör vara en bra 

kanal att söka ny personal. Många yngre personer letar aktivt på nätet och tittar på hemsidor 

för att få information om ett företag som man finner intressant. På hemsidan bör det finnas en 

möjlighet att söka jobb, skriva i sin CV för att visa sitt intresse för att jobba i organisationen. 

Eftersom skolan konstant letar efter personal skulle en sådan hemsida underlätta 

rekryteringsarbetet i framtiden. 

När det gäller själva intervjuarbetet har skolan kommit långt om jag tittar och jämför med vad 

litteraturen rekommenderar. När en person har passerat den första urgallringen och fått 

komma till skolan för en första intervju så blir de professionellt bemötta. De får först ca en 

timme med rektorn då hon presenterar företaget och personen får själv berätta om sig och sitt 

engagemang för sitt yrkesval. Jag har suttit med och observerat flera intervjuer både personer 

som fått jobbet och även de som ej gått vidare. Rektorn tänker hela tiden på att vara 

professionell och ser till att de som går härifrån har en positiv känsla för företaget. Detta är 

något som poängteras i litteraturen att det är viktigt att även de som ej får jobbet känner att de 

har blivit väl bemötta, man vet aldrig när man stöter på dem igen. Det gäller att tänka på sitt 

rykte att vara en organisation där man vill arbeta, en organisation som man vill ha sitt barn i, 
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investera i, helt enkelt en organisation som man tror på. Vad jag har sett så börjar hela 

processen med att rektorn träffar den sökande och känner av personen. Hon bestämmer sig 

ganska snabbt vad hon tycker och om hon vill skicka personen vidare till 

rekryteringskonsulten eller ej. Han lodar då djupare i personligheten och kollar av om denna 

person är av rätt virke och kan klara av ett arbete på en skola där alla elever har en 

funktionsnedsättning och där ledningen har en klar vision om hur skolan ska vara och 

utformas. Under tiden hos rekryteringskonsulten för den sökande göra flera tester som kan ge 

svar på hur han/hon kan komma att reagera/agera i framtida situationer. 

Rekryteringskonsulten avslutar sin intervju med ett längre samtal med den sökande då 

han/hon får berätta ytterligare om sig själv med hjälp av frågor från rekryteringskonsulten.  

Det är också konsulten som ringer på allas referenser. Han ringer på alla, även dem han 

känner sig helt säker på att de ska få jobbet. Att ringa på referenser är ytterligare en 

säkerhetsnivå att kolla av att den intervjuade verkligen är den person som den säger sig vara. 

När den sökande kommit så långt träffar han/hon någon ytterligare från skolan som då kan 

fråga vidare om det som rekryteringskonsulten sett, vad som behöver kollas ytterligare.  På 

denna sista intervju talas det om hur man jobbar på skolan och vad han/hon kan förvänta sig 

av organisationen och vad skolan förväntar sig av från den sökande. 

Lärarkompetens: Jag har läst en hel del litteratur, uppsatser och styrdokument för att komma 

fram till vad som inom forskningen anses vara en god pedagog. Vad man har kommit fram till 

är att personligheten är viktig, hur man lägger upp sin undervisning, att man kan sitt ämne, får 

kompetensutveckling och att man brinner för sitt uppdrag. Allt som står kan tyckas vara en 

självklarhet men jag har träffat många lärare, både som kollega men även som förälder, som 

verkligen inte lever upp till att vara den goda pedagogen. Under hela våren (2011) har det 

varit en hel del artiklar och debatter på Tv om skolan i Sverige och att vi har en kris och att 

eleverna inte kan så mycket som de borde. Det kommer en ny skolreform som i skrivande 

stund håller på att implementeras i både grundskola och gymnasium. Det har blivit lag på att 

om man ska undervisa i skolan och få sätta betyg så måste man ha lärarlegitimation 

(Förordning 2011:326). Denna nyhet tror jag är bra i det långa loppet men jag ser 

problematiken då det i dag finns många bra lärare som inte plockat ut sin examen och saknar 

några få poäng. Jag tror dock att lärarutbildningen kommer att bli bättre och legitimationen 

kommer att höja statusen på läraryrket vilket borde innebära att fler kompetenta människor 

kommer att söka sig till att bli lärare. Om fler söker sig till yrket har man större urval att leta 

bland när man söker efter bra personal. I dag är det inte vanligt att man har fler bra att välja 
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bland utan man får nöja sig med den/dem som man får i ett rekryteringsarbete.  Samtliga i 

intervjuerna betonade vikten av formell kompetens men poängterade att det verkligen inte 

räcker med formell kompetens utan att engagemanget, energin och viljan att lära sig är 

betydligt viktigare. 

 Personal till barn med funktionsnedsättning: När det gäller att anställa personal till en skola 

där alla barn har en funktionsnedsättning finns det fler parametrar att titta på . Först så måste 

personen ha den adekvata utbildningen, måste även vara en ”hel” person själv så att han/hon 

orkar med det tuffa arbetet som det innebär att jobba med dessa barn. Deltagarna framhävde 

vikten av en strukturerad och förstående lärare med humor, vilket stämmer överrens med 

Carrington och Grahams (2001) studie, som visade att elever med Aspergers syndrom 

behöver förståelse i skolan. Detta överrensstämmer även med Fudges et al. (2008) 

undersökning där det visade sig att det optimala var att människor i skolmiljön har en 

förståelse för elever med Aspergers syndrom och diagnosens påverkan av elevens behov. 

Deltagarna framhävde även att personen måste vara nyfiken och vilja lära sig nytt och även 

vilja lära om . Själv hade jag jobbat inom skolan i 11 år innan jag kom till denna skola. Jag 

kände dock att jag gärna lär nytt och lär om. När man kommer till en verksamhet som är så 

specialiserad som denna verksamhet måste man vara villig att köpa konceptet som de jobbar 

efter. Skolan ligger långt fram inom problematiken med dessa barn men de är inte nöjda, de 

vill inte bara vara bara utan de vill vara bäst och då måste man omge sig med bra personal 

som håller sig ajour med forskning och vill lära sig och prova nya angreppssätt. De 

övergripande slutsatserna utifrån detta resultat är att man ser extra mycket till personlig 

lämplighet mer det än ämneskunnighet då man kan utbildas vidare i detta men dock ej i ”att 

vara av det rätta virket”. 

 Avslutningsvis menar jag att jag med redovisad analys har fått svar på mina frågeställningar 

och därmed uppnått mitt syfte. I nästan all litteratur som jag läst i samband med detta arbete 

poängteras redan i början vikten av att anställa rätt person till rätt position. ”Företagsledarnas 

och chefernas möjligheter att skapa en önskvärd utveckling i organisationen är sällan så 

stora som då de anställer medarbetare” (Kalkhe &Schmidt 2002, s.25). Det betonas också i 

litteraturen att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar, och att företagens vinst 

påverkas av förmågan att locka till sig, bedöma, välja ut och behålla rätt medarbetare. I mina 

intervjuer har det kommit fram att man på den undersökta skolan gör vad som står deras makt 

att se till vilka som anställs så att de får en hållbar organisation. De har tagit till vara på 

rekryteringsprocessen, fått de som blir erbjudna ett jobb att känna sig utvalda. Detta är något 
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som det skrivs om i litteraturen att det är bra för att stärka organisationen. På skolan har man 

både intervjuer och personlighetstester, den sökande får träffa flera personer som kan bilda sig 

en uppfattning om personen kan tänkas passa och utvecklas på skolan trots den svåra uppgift 

man står inför. I min studie har jag använt mig av flera perspektiv, jag har tittat på rekrytering, 

lärarkompetens och inte minst vilka kompetenser som är önskvärda då man arbetar med barn 

som har en funktionsnedsättning. Jag har också tagit mig an uppgiften ur olika perspektiv, jag 

har observerat, intervjuat och jämfört med litteratur och tidigare forskning. 

Jag har endast snuddat vid vad man på den undersökta skolan gör för att behålla befintlig 

personal. Detta kan vara ett förslag till vidare forskning. Vad för personal att stanna kvar i 

dagens samhälle då allt fler byter företag, även yrke allt oftare. Rektorn har dock lagt stor 

energi och ekonomiska resurser på fortbildning vilket gör att personal känner sig viktiga och 

får känna att de växer med sin uppgift. Fortbildning inom läraryrket är också något som 

forskningen visar påverka elevernas kunskap i positiv riktning. Denna undersökning har 

förhoppningsvis bidragit till mer kunskap om vilka egenskaper man ska titta efter när man 

anställer personer till att arbeta med barn som har en funktionsnedsättning och hur man kan 

arbeta i rekryteringsprocessen för att hitta dessa personer. 

Under arbetes gång har flera frågor väckts. Varför misslyckas skolan med vissa rekryteringar 

trots en gedigen rekryteringsprocess? Vad tycker de anställda om själva 

rekryteringsprocessen? 

Hur gör man för att behålla kompetent personal? En fråga jag trodde att jag skulle besvara i 

denna studie men fokus fick ligga på rekrytering och kompetens, så detta vore kanske det 

första jag skulle vilja ta tag, att undersöka vidare. 
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Bilaga 1. 

Frågor till rektor och biträdande rektor på skolan 

 

1. Hur tänker du allmät kring rekrytering? 

2. Hur har rekryteringsprocessen sett ut tidigare på Lunaskolan? 

3. Hur kom du/ni fram till dagens sätt att rekrytera? 

4. Vilka fördelar ser du med dagens rekrytering? 

5. Vilka nackdelar? 

6. Hur ser du på rekryteringskonsultens roll i processen? Vad vill du ha från honom? Vad 

får du från honom? 

7. Vilka kompetenser söker du i en sökande? Vad är viktigt? Formell kompetens? Eller 

”rätt virke” som kan utbildas? 

8. Arbetar du efter kravspecifikationer? 

9. Vilka kanaler använder skolan för att nå kompetent personal? 

10. Vad gör skolan för att behålla kompetent personal? 

11. Vilka egenskaper tycker du att lärare bör ha? Nämn minst fem egenskaper? 

12. Vilka ytterligare kompetenser behövs för att undervisa elever med särskilda behov? 

13. Övrigt? Något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Frågor till rekryteringskonsulten 

1. Hur länge har du arbetat med Lunaskolan och rekrytering? 
 

2. Vilken roll har du i rekryteringsprocessen? 
 

3. Vilka olika personlighetstester använder du dig av? Och varför just dessa? 
 

4. Vad fokuserar du på? 
 

5. Hur och vad lämnar du över till skolan? 
 

6. Hur många som du rekommenderar anställs? 
 

7. Hur ser du på framtidens rekrytering? Allmänt? Lunaskolan? 
 

8. Har du något att tillägga? 

 

 

 

 

 


