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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka rektorers uttalanden i platsannonser riktade till speciallärare och 

specialpedagoger och därmed efterfrågan på specialpedagog- och speciallärarkompetenser. Rektorers 

yttranden i annonser tolkades som ett uttryck för rådande diskurser som sätter ramar för hur 

specialpedagoger och speciallärare förväntas arbeta i skolan. Materialet analyserades såväl kvalitativt 

som kvantitativt. Den kvalitativa analysen visar att det fanns en övergripande diskurs om ”det goda” 

samt mer specifika specialpedagogiska diskurser. Specialpedagogers arbetsuppgifter beskrivs i termer 

av kvalitets- och verksamhetsutveckling, medan speciallärares arbetsuppgifter riktas mot att stötta 

enskilda elever. Den kvantitativa analysen visar att det framförallt är speciallärares mer elev- och 

ämnesriktade arbetsuppgifter som efterfrågas av rektorer, såväl i annonser riktade till speciallärare som 

till specialpedagoger. Avslutningsvis diskuteras hur olika diskurser samspelar i annonserna samt vilka 

konsekvenser olika synsätt på det specialpedagogiska uppdraget kan ha i skolan och för yrkesrollerna.  
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Inledning 

Utifrån skolans styrdokument har rektorn ett särskilt ansvar för att ”undervisningen och elevhälsans 

verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och hjälp de behöver” (Skolverket, 2011, s. 

18). Enligt kap. 2 §25 i Skollagen (SFS 2010:800) ska elevhälsan även omfatta specialpedagogiska 

insatser. Att det är rektorn som har ansvaret över elevhälsans verksamhet kan därför åtminstone 

indirekt påverka hur det specialpedagogiska arbetet bedrivs. Det är en uppgift som ingår i rektors 

uppdrag och därför är det viktigt att rektors synsätt granskas.   

Enligt Hansson (2006) finns det en begränsad erfarenhet hos rektorerna av att arbeta med 

specialpedagoger. Det kan ibland vara så att rektorer har en ganska begränsad kunskap om skillnaden 

mellan specialpedagog och speciallärare (Hansson, 2006). Det kanske inte heller är så ovanligt att 

rektorer inte har inblick i specialpedagog- och speciallärarutbildningarna. Oklara uppfattningar som 

ibland finns hos rektorer om specialpedagogiska kompetenser och uppdrag kan ge skolpersonalen 

utrymme att utifrån godtyckliga anledningar eller av gruppdynamiska skäl som status i gruppen 

bestämma det specialpedagogiska arbetet åt specialpedagoger (Hansson, 2006). Inte sällan reduceras 

specialpedagogers eller speciallärares roller till någon form av specialister som enbart tar hand om 

enskilda elever för att avlasta lärarna (Isaksson, 2009). Von Ahlefeld Nisser (2014) lyfter därför fram 

ett behov av att problematisera rektorers uppfattningar om specialpedagogiska roller och uppdrag med 

motiveringen att det får både pedagogiska konsekvenser och konsekvenser för organisationen av 

stödjande resurser.  

Det saknas dock aktuella studier om rektorers synssätt på specialpedagogiskt arbete i en samlad bild 

på riksnivå. Frågan är vad landets rektorer uppvisar för synssätt och huruvida det finns behov av två 

specialpedagogiska yrken. Denna studie kommer därför att handla om hur rektorer beskriver sina 

förväntningar på specialpedagoger och speciallärare i platsannonser i ett urval från hela riket.  
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Bakgrund 

Detta kapitel inleds med en litteraturgenomgång av tidigare forskning. Denna genomgång tar upp 

förändringen av specialpedagogikens roll under 1900-talet och uppdelningen av specialpedagoger och 

speciallärare i två yrkesgrupper. Vidare presenteras tidigare forskning om olika sätt att se på 

specialpedagogik utifrån uppfattningar som råder hos rektorer och andra yrkesgrupper i skolan. Sedan 

ges de teoretiska utgångspunkterna för studien.  

Tidigare forskning 

Med stöd i tidigare specialpedagogisk forskning har jag tagit reda på hur specialpedagogiska 

arbetsuppgifter har sett ut och förändrats under 1900-talet utifrån olika förändringar som har ägt rum i 

samhället. För att förstå att det finns olika sätt att se på skolsvårigheter och därmed olika stödinsatser 

gör jag här en tillbakablick på hur specialpedagogiskt arbete såg ut i början på 1900-talet och hur det 

ser ut idag.  

Speciallärares rollförändring under 1900-talet  

Med hjälp av diskursanalys visade både Bladini (1990) och Nilholm (2006) hur samspelet mellan 

politik, vetenskap och skolpraktik såg ut under hela 1900-talet. Segregering var under 1900-talets 

första hälft ett positivt laddat ideologiskt begrepp som legitimerade isolerandet av sjuka eller 

funktionsnedsatta från resten av samhället. Syftet med det var att främja det friska, det fullkomliga och 

sunda (Assarsson, 2009). Det psyko-medicinska vetenskapsområdet ägnade sig därför åt att studera 

samband mellan huvudets utformning och intellektuella förmågor, med en rasbiologisk människosyn i 

grunden (Assarsson, 2009). Efter 1932 års seminariekunniga expertutredning talades om så kallade 

psykiskt efterblivna elever som för allas bästa behövde segregeras från vanliga klasser. 1930-talets 

särskiljande undervisning i hjälpklasser eller senare i flera andra former av segregerande lärmiljöer 

kan ses som en yttring av segregering i skolpraktiken. Bladini (1990) ger en omfattande beskrivning 

av hjälpklasslärares arbetsuppgifter som dels kunde vara att identifiera och särskilja hjälpklasselever 

från vanliga elever, dels att sätta upp lägre mål i skolämnena. Förutom pedagogiska särlösningar och 

undervisning ägnade sig hjälpklassläraren även åt vägledning och fostran av elever. Hjälpklasslärarens 

roll kunde med nutidens ögon se ut som en blandning av pedagog, elevhälsovård och studie- och 

yrkesvägledare i en och samma person, menar Bladini.  

Svårigheter i skolan delades senare under 1940- och 1950-talet upp i fler kategorier vilket bidrog till 

att fler elever särskildes från sina vanliga klasser för att gå i olika typer av specialklasser beroende på 

vilka svårigheter de ansågs bära på. I takt med den särskiljande specialundervisningens utbredning 

ökade också behovet av specialutbildade klasslärare. Den första speciallärarutbildningen inrättades 

därför år 1962, samma år som grundskolans läroplan inrättades, och blev två terminer lång (Bladini, 

1990). Det obligatoriska kursutbudet bestod mestadels av sociopsykologiska och psyko-medicinska 

kurser som ideologiskt var präglade av synen på mänskligt beteende utifrån individens biologiska 

egenskaper (Bladini, 1990). Förklaringar till skolsvårigheter söktes därför hos eleven som individ och 

som konsekvens blev stödinsatserna individriktade.  
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Olika samhällsgrupper som kvinnor, sjuka och funktionshindrade reste sig under 1960-talet och 

krävde sin rätt att delta i samhället på samma villkor som andra. Ideal som jämlikhet och delaktighet i 

samhället började slå rot på den politiska arenan. Den psyko-medicinska traditionen började 

ifrågasättas inom samhällsvetenskaperna och nya vetenskapliga strömningar och solidaritetsideal 

började träda fram (Nilholm, 2006). I den kontexten förändrades förhållningssättet kring avvikande 

grupper såväl i skolan som i samhället i stort. Efter resultatet från den statliga utredningen om skolans 

inre arbete (SIA-utredningen) som gjordes på 1970-talet och som visade att den särskiljande 

specialpedagogiken inte fick de positiva effekterna som förväntades, började synen på skolsvårigheter 

att förändras. Istället för att se på svårigheter utifrån elevens individuella egenskaper började man söka 

förklaringar på svårigheter i situationen som eleven befann sig i. Det förändrade speciallärarens roll 

under 1980-talet, som enligt Bladini (1990) blev mer utav en förändringsagent som skulle arbeta med 

förändringar på framförallt grupp- och organisationsnivå. Sedan 1930-talet fram till 1990-talet har 

alltså specialpedagogers roll förändrats från den särskiljande pedagogen, studie- och yrkesvägledaren 

och elevhälsan till förändringsagenten som arbetar på organisationsnivå.       

Specialpedagoger istället för speciallärare 

Speciallärarutbildningen togs bort och ersattes år 1992 av specialpedagogutbildningen (Tinglev, 

2014). Specialpedagoger förväntades ta över rollen som förändringsagenter. Internationella 

konventioner som FN:s konvention om barnens rättigheter (UNICEF Sverige, 2009) och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) utgör idag den ideologiska grunden för 

specialpedagogers uppdrag i den svenska skolan. Salamancadeklarationen som Sverige tecknade under 

på 1990-talet förespråkar en inkluderande skola, dvs. en skola som ska vara till för alla elever och att 

varje elev har rätt att delta på sina egna villkor (Ahlberg, 2007). 

Nilholm (2006) ger en översikt över olika innebörder av begreppet inkludering. Alla barns rätt att delta 

i skolan är ett exempel. Specialpedagogisk kompetens utifrån den innebörden blir förmågan att 

anpassa undervisningen efter alla barns olikheter så att alla barn känner sig delaktiga i arbetet. 

Särlösningar undviks därför generellt eftersom det anses strida emot barns rätt att delta. En annan 

innebörd av inkludering kan vara alla barns rätt att närvara i den ordinarie undervisningen. 

Särlösningar i form av specialundervisning någon annanstans än klassen som eleven är en del av hör 

därför inte till inkludering i den meningen. Inkludering kan också innebära erkännande av dem som på 

något sätt uppfattas som annorlunda, som exempelvis elever i behov av särskilt stöd, etniska 

minoriteter eller individer med en annan sexuell läggning än det som anses som normalt. I 

pedagogiska sammanhang blir konsekvensen att elevers olikheter ses som en tillgång snarare än som 

brister. På samhällsnivå kan inkludering få innebörden av social inkludering av olika marginaliserade 

grupper som exempelvis etniska minoriteter (Berhanu, 2010).   

Inkluderingsideologin medförde att klassiska specialpedagogiska kompetenser som pedagogiskt 

arbete, vägledning av elever och elevhälsouppgifter ändrade riktning (Bladini, 1990). Istället för ett 

individriktat förhållningssätt förväntas dagens specialpedagoger arbeta mer situationsriktat. Från att 

tidigare ha identifierat svårigheter hos elever arbetar specialpedagoger idag istället förebyggande med 

att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (SOU 2003:35). I det pedagogiska arbetet 

förväntas dagens specialpedagoger lyfta blicken från enskilda elever och istället leda den pedagogiska 

utvecklingen med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever (SFS 2008:132). En annan 

specialpedagogisk kompetens är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor för alla berörda kring elever (SFS 2008:132). Man skulle kunna tolka detta som att 
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hjälpklasslärarens gamla arbetsuppgifter, att undervisa och vägleda elever, övergick till vägledning i 

form av kvalificerade samtal och rådgivning av skolpersonal och andra vuxna omkring elever.   

Specialpedagoger och speciallärare delas upp i två olika yrkesgrupper 

Även om specialklasser avvecklades och särskilt stöd till elever i första hand skulle ges inom den 

reguljära undervisningen skedde under 1990-talet en återgång till särskilda undervisningsgrupper. 

Enligt Isaksson (2009) beror återgången på att individperspektivet på skolsvårigheter inofficiellt levde 

kvar i skolan. Motstridigheter i skolans styrdokument kan enligt Ahlberg (2007) också vara en möjlig 

förklaring till återgången. Berhanu (2010) pekar ut 1990- och 2000-talets decentraliserings- och 

friskolereformer som ett tecken på en växande nyliberalism som gärna ger inkludering en annan 

innebörd än mer vänsterorienterade ideologier, vilket alltså leder till politiskt ideologiska 

motsättningar kring hur inkludering ska tolkas. Assarsson (2009) menar att dualismen mellan ideologi 

och verklighet utgör ett hot mot inkluderingsideologin. Genom att dra en skiljelinje mellan ideologi 

och verklighet likställs ideologi med någonting overkligt. Det är synligt i 2008 års proposition för den 

nya lärarutbildningen att inkludering framställs som utopisk. 

 

”Det så kallade inkluderande perspektivet är en ideologisk vision som när den möter 

verkligheten leder till att elever i behov av särskilt stöd riskerar att bli utan detta stöd. […] 

Det är istället speciallärarna som med sin expertkompetens har nyckelrollen att stödja dessa 

elevers kunskapsutveckling. Detta stöd kan förstås också ges inom klassens ram” (SOU 

2008:109, s. 189). 

 

Det framgår också av citatet att speciallärare får nyckelrollen att arbeta verklighetsnära med särskilt 

stöd. Implicit skulle detta kunna tolkas som att specialpedagoger som arbetar utifrån ”det så kallade 

inkluderande perspektivet” underförstås som verklighetsfrämmande.  

År 2008 beslutade således alliansregeringen att återinföra speciallärarutbildningen men 

specialpedagogutbildningen fortsatte att finnas kvar. Efter en jämförelse mellan specialpedagog- och 

speciallärarutbildningarna har jag kommit fram till att det finns både likheter och skillnader mellan 

utbildningsmålen (SFS 2008:132; SFS 2011:186). Även om både specialpedagoger och speciallärare 

exempelvis utbildas till att bli kvalificerade samtalspartner och rådgivare för kollegor, föräldrar och 

andra berörda kring eleven förhåller sig speciallärare enligt utbildningsmålen ändå mer till specifika 

ämnessvårigheter eller till en specifik svårighet hos eleven. I det pedagogiska arbetet förväntas 

speciallärare individanpassa arbetssättet utifrån enskilda elevers behov medan specialpedagoger 

förväntas leda den pedagogiska utvecklingen så att alla elevers behov tillgodoses. I arbetet med 

åtgärdsprogram förväntas specialpedagoger identifiera skolsvårigheter på både organisations-, grupp- 

och individnivå genom pedagogiska utredningar. Speciallärare förväntas däremot identifiera specifika 

behov av särskilt stöd utifrån specifika funktionsnedsättningar eller utifrån svårigheter i anknytning till 

ett ämnesområde.  

Förutom inriktningar mot matematik- och språkutveckling finns det inom speciallärarutbildningen 

även inriktningar mot utvecklingsstörning och hörsel- eller synskada. Dessa inriktningar mot specifika 

elever och ämnen kan tyckas indikera att speciallärare utbildas för att arbeta mer individriktat, vilket 

kan väcka associationer till hur speciallärarrollen såg ut på 1960-talet (Isaksson, 2009). Återinförandet 

av speciallärarutbildningen skulle alltså kunna tolkas som att den individriktade specialpedagogiken 

officiellt får legitimitet att finnas kvar i skolpraktiken, vilket betyder att rektorer i princip får frihet att 
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välja mellan olika sätt att se på skolsvårigheter vid rekrytering av specialpedagoger och speciallärare. 

Det är därmed relevant att fråga sig hur rektorer förhåller sig till denna frihet.    

Lindqvist (2013) gjorde en enkätundersökning av hur olika yrkesgrupper i grundskolor i en kommun 

uppfattar specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter. Enligt studien råder delade 

uppfattningar hos rektorer kring hur situationsriktat specialpedagoger förväntas arbeta. Trots att den 

individriktade synen på specialpedagogik var vanlig hos de flesta av alla rektorer som studerades 

konstaterade ungefär varannan rektor att specialpedagoger med tiden hade arbetat alltmer mer 

situationsriktat med organisationsutveckling. Däremot ansåg alla andra yrkesgrupper att både 

specialpedagoger och speciallärare arbetade mer elevriktat med identifiering av svårigheter på 

individnivå och med upprättande av åtgärdsprogram. Vad gäller pedagogiskt arbete svarade de flesta 

yrkesgrupper, förutom specialpedagogerna själva, att specialpedagogers uppgift var att bedriva 

särskiljande undervisning. De flesta yrkesgrupper förutom specialpedagogerna själva och förutom en 

del rektorer uppfattade med andra ord att specialpedagogers uppgift var att arbeta enkelriktat mot 

särskilda elever, vilket alltså strider emot specialpedagogers egen syn på sitt arbete. I det avseendet 

skulle man kunna säga att specialpedagoger tycks avvika från de andra yrkesgruppernas syn på 

specialpedagogers arbete. Det finns därför en anledning att undersöka om specialpedagogiska 

kompetenser fortfarande efterfrågas.  

Teoretiska utgångspunkter 

Verkligheten är enligt Platon detsamma som våra idéer som ger sig tillkänna i våra tankar. Tankar 

uttrycks med hjälp av tal- eller skriftspråk, vilket gör att språk kan betraktas som en representation av 

verkligheten. Inom diskursanalys antar man att språket formar verkligheten och därmed även oss 

själva, dock utan att se språket som någon representation av vare sig en given verklighet eller av oss 

själva som individer (Bergström & Boréus, 2012). Diskursanalys är en metodteori som starkast 

förknippas med den franske filosofen Michel Foucault och som lämpar sig för studier av makt och 

identitet (Bolander & Fejes, 2015).   

Den ryske litteraturhistorikern Mikhail Bakhtin hävdade att varje yttrande kan betraktas som en 

mötesplats för både samspel och motspel i form av en dialog mellan olika röster (Igland & Dysthe, 

2003). Dessa röster kan vara sociala eller kulturella fenomen men också historiska eller nutida 

värderingar som har mottagits av oss och lagrats i oss själva. Foucault kallar rösterna för maktens 

mikrofysik eller maktens manifestation i oss själva. Ett yttrande är enligt Foucault en plats där makten 

formas och omformas. Foucaults diskursbegrepp väcker därför starka associationer till Bakhtins 

dialogbegrepp.    

Varje yttrande består enligt Bakhtin av en avsändare dvs. personen eller personerna som sänder ett 

yttrande och en mottagare som kan vara en eller flera personer som yttrandet riktas till. Bakhtin 

avfärdar uppfattningen att avsändarens språkbruk är ett individuellt yttrande som representerar några 

personliga värderingar hos avsändaren. I likhet med Bakhtin avvisar även Foucault existensen av ett 

självständigt subjekt, vilket automatiskt leder till att enskilda personers handlingar inte kan betraktas 

som individuella (Bergström & Boréus, 2012). Istället betraktas våra handlingar som diskursiva, dvs. 

som ett resultat av olika maktmekanismer som skapas i ett socialt samspel och som bestämmer 

spelreglerna för vad som är tillåtet och vad som inte är det.  

En diskurs kan med andra ord uppfattas som en uppsättning av regler som ger legitimitet för både en 

viss typ av värderingar, kunskapssyn och en viss typ av social praktik som sedan blir normgivande och 
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självreglerande. När en diskurs väl har etablerats kommer den att styra våra handlingar och enligt 

Foucault även våra tankar, vilket kan ses som den yttersta formen av makt (Bergström & Boréus, 

2012). Diskurser skapas i en sociokulturell kontext och formar sedan ett kollektivt medvetande. 

Genom utestängningsmekanismer blir vissa typer av handlingar legitima och auktoritetsgivande 

medan andra pekas ut. Normalitet och avvikelse är därmed ett uttryck för gällande diskurs (Bergström 

& Boréus, 2012).    

Ett yttrande kan därmed ses som en form av handling som reproducerar det som är legitimt för 

avsändaren att yttra sig om och det sätt på vilket yttrandet enligt diskursens spelregler får ges. Varje 

yttrande kan därmed betraktas som en diskursiv handling eller som en plats för konfrontation mellan 

olika diskurser. Kampen om vilken innebörd inkludering ska ges kan ses som ett sådant exempel. 

Diskursen om specialpedagogers arbete är ett annat. Varje yttrande som ges av någon från 

skolpersonalen om specialpedagogiskt arbete är en plats för konfrontation mellan hjälpklasslärares 

röster och förändringsagentens röster, som i form av dialog för en kamp om vilken innebörd 

specialpedagogik ska få. Olika innebörder som tilldelas begrepp sätter nya gränser och skapar nya 

begrepp och därmed också nya praktiska implikationer. Olika synssätt på specialpedagogik har gett 

upphov till indelningen av specialpedagoger och speciallärare i två yrkesgrupper som båda arbetar 

inkluderande men på lite olika sätt. 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur rektorer förhåller sig till att det idag finns två specialpedagogiska 

yrkesgrupper med två olika inriktningar genom att studera vilka specialpedagogiska kompetenser som 

efterfrågas i platsannonser. Vidare är syftet att undersöka vad rektorer i övrigt yttrar sig om i 

platsannonser, utöver det som explicit handlar om specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter 

och kvalifikationer. Tanken med det är att studera vilka olika diskurser som aktualiseras i 

platsannonser och som eventuellt kan påverka rektorers syn på specialpedagogik. Mina 

frågeställningar är följande: 

 

1. Vilka olika övergripande diskurser aktualiseras i platsannonser riktade till speciallärare och 

specialpedagoger? 

2. Hur förhåller sig rektorer till att det idag finns två specialpedagogiska yrkesgrupper? 

3. Vilka specialpedagogiska kompetenser efterfrågar rektorer vid rekrytering av 

specialpedagoger och speciallärare?  
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Metod 

Syftet med studien var att undersöka rektorers förhållningssätt till specialpedagogiska insatser genom 

att undersöka vad för kompetenser och vilka arbetsuppgifter som tas upp i samband med rekrytering 

av speciallärare och specialpedagoger. För att studera vilka sanningar som skapas om vad som är 

normalt och vad som inte är det passar diskursanalys som metodansats för denna studies syfte 

(Bolander & Fejes, 2015). Utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv handlar det om vilka arbetsuppgifter 

och kompetenser som rektorer tar för givet genom hur de skriver och formulerar sig i annonser. Med 

hjälp av diskursanalys tar jag även reda på vilka andra diskurser, utöver de specialpedagogiska, som 

kan göra sig synliga i rektorers yttranden om platser och arbetsplatser och som kan tänkas påverka 

rektorers förväntningar på specialpedagoger och speciallärare. 

I detta kapitel redogör jag för mitt val av undersökningsmaterial och hur jag gick tillväga när jag 

tolkade och analyserade det. Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet samt 

forskningsetiska aspekter.  

Val av undersökningsmaterial   

Studiens syfte var att få en bred bild av hur efterfrågan på specialpedagog- respektive 

speciallärarkompetenser uttrycktes på olika sätt offentligt av rektorer i samband med rekrytering av 

specialpedagogisk personal. Utifrån studiens syfte valde jag att undersöka ett material bestående av 

198 arbetsplatsannonser från Arbetsförmedlingen som efterlyste specifika specialpedagog- och 

speciallärarkompetenser. Alla publicerade platsannonser med orden specialpedagog och speciallärare i 

annonsens rubrik samlades in under januari och februari månad år 2016 och är från hela Sverige. 74 av 

dessa 198 arbetsplatsannonser var riktade till speciallärare och 124 var riktade till specialpedagoger. 

Utöver dessa 198 annonser som samlades under denna tidsperiod fanns det även 89 annonser riktade 

till specialpedagoger/speciallärare, dvs. till antingen specialpedagoger eller speciallärare. Men denna 

grupp valdes sedan bort från undersökningsmaterialet för att lättare kunna jämföra rektorers 

förväntningar på just specialpedagoger med rektorers förväntningar på speciallärare. Skillnaderna 

mellan rektorers förväntningar på specialpedagoger och rektorers förväntningar på speciallärare blev 

på så sätt alltså tydligare.  

En arbetsplatsannons uppfyller en förmedlingsfunktion och kan beskrivas som en form av social 

praktik. Arbetsgivare utlyser lediga tjänster och söker på så sätt medarbetare. En arbetsplatsannons 

som utlyser specialpedagogiska tjänster innehåller ofta en presentation av skolan, orten, kommunen 

eller landstingen och en beskrivning av tjänsten. Därefter innehåller en platsannons en beskrivning av 

arbetsuppgifter som specialpedagoger eller speciallärare förväntas utföra och de kvalifikationer som 

efterfrågas. Genom att ge en presentation av arbetsplatsen och dess omgivning är en rektor intresserad 

av att ge en god bild av miljön för att på så sätt locka till sig medarbetare. Denna goda bild som 

rektorer vill förmedla var relevant att studera därför att den kunde tänkas ge uttryck för fler diskurser 

än de specialpedagogiska som togs upp i bakgrundskapitlet men som också kan tänkas påverka 

specialpedagogers och speciallärares arbete i praktiken. En arbetsplatsannons kan även ses som en 

första instruktion för hur man som sökande förväntas arbeta. Det är därför relevant att jämföra 

rektorers beskrivningar av arbetsuppgifter för specialpedagogers och rektorers beskrivningar av 

arbetsuppgifter för speciallärare.   
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Varje annons består av en avsändare, oftast en rektor, som har skrivit annonsen och en mottagare 

bestående av antingen speciallärare eller specialpedagoger. Annonstexten betraktades som ett språkligt 

yttrande som en avsändare gör men som inte kan ses som en källa till information om avsändarens 

egna personliga värderingar. Istället betraktades yttrandet i annonsen som en diskursiv handling. 

Utifrån den synen spelar det ingen roll vem annonsen är författad av eftersom subjektet är nedtonat. 

Istället var det annonsavsändarnas yttranden som var intressant att studera. Yttrandena angav både 

ramarna för vilka specialpedagogiska kompetenser som är legitima för annonsavsändaren att yttra sig 

om och för vilket slags arbete specialpedagoger respektive speciallärare förväntades utföra utifrån 

rådande diskurser.   

Verktyg för analys 

Sedan 1930-talet fram till idag har specialpedagogers roll förändrats från den särskiljande pedagogen, 

vägledaren och elevhälsoarbetaren som arbetar elevriktat till förändringsagenten som arbetar 

situationsriktat med pedagogiskt arbete, vägledning av personal och andra berörda och med 

elevhälsofrämjande arbete. I figur 1 visar jag denna rollförändring med hjälp av en modell som alltså 

skiljer mellan: pedagogiskt arbete, vägledningsarbete och elevhälsofrämjande arbete. Vidare skiljer 

modellen mellan två riktningar: situationsriktning- respektive elev- och ämnesriktning. Situationsriktat 

arbete är det arbete som specialpedagoger förväntas göra medan elev- och ämnesriktat arbete 

kännetecknar speciallärares arbete.  

 

Figur 1. Modell för analys av specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter. 

 

Specialpedagoger                Speciallärare 

   

                    Pedagogiskt arbete 

 SITUATION                      Vägledningsarbete           ELEV/ 

                   Elevhälsofrämjande arbete                  ÄMNE                            

 

Denna modell använde jag för att sortera och analysera textmaterialet som innehöll beskrivningar av 

specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter.  

Von Ahlefeld Nisser (2014) tog fram några så kallade spår i talet om specialpedagogers och 

speciallärares roller och uppdrag. För en god diskurskännedom var spåren viktiga att känna till därför 

att det gav information om vad som kunde betraktas som specialpedagog- respektive 

speciallärardiskurs. I min studie använde jag spåren som verktyg för tolkning av olika yttranden som 

gavs i platsannonser om pedagogiskt arbete, vägledningsarbete och elevhälsofrämjande arbete. Dessa 

spår återges nedan i figur 2 och representerar uppfattningar som specialpedagoger, speciallärare och 

rektorer gav uttryck för i kunskapande samtal med varandra.  
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Figur 2. Spår om olika sätt att tala om specialpedagogers och speciallärares roll och uppdrag.  

 

Specialpedagog   Speciallärare 

   Roller 

centralt övergripande   skolanknuten   

organisations- och lärmiljöutvecklare  ämnesutvecklare 

övergripande roll som samtalspartner  samtalspartner till arbetslag och ämneslag 

observatörsroll   observatörsroll 

samtalsledarroll   samtalsledarroll   

utifrånroll   inifrånroll 

icke-undervisare   undervisare   

Uppdrag 

likvärdighetsuppdrag   lärandeuppdrag 

inkluderande blick på lärandeprocesser  inkluderande blick på lärande- 

i sin helhet               processer i ämnet 

fokus på flera enheter   fokus på en enhet 

arbetar med frågor som rör lärmiljöer,  arbetar med frågor som rör  

lärande och organisation              ämnesutveckling 

deltar i kvalificerade samtal med ledning, deltar i kvalificerade samtal med ledning,  

speciallärare och andra yrkesgrupper              specialpedagog och kollegor 

leder kunskapande samtal när   leder kunskapande samtal när 

distansperspektivet behövs              närhetsperspektivet behövs 

distansperspektiv   närhetsperspektiv  

undervisar inte   undervisar 

               (von Ahlefeld Nisser, 2014, s. 20, 21) 

 

Specialpedagoger beskrevs som samtalspartners för skolledning och andra yrkesgrupper. Vidare 

beskrevs specialpedagoger som icke undervisande organisations- och lärmiljöutvecklare med fokus på 

lärandeprocesser i sin helhet och på flera arbetsenheter. Speciallärare beskrevs däremot som 

samtalspartners för kollegor eller arbetslag. Vidare beskrevs speciallärare som ämnesutvecklare med 

fokus på lärandeprocesser i ämnet och med fokus på en arbetsenhet. Vid analysen av mitt material var 

jag uppmärksam på om liknande spår förekom även i annonsformuleringarna eller om dessa kunde 

användas för att upptäcka nya spår i talet om speciallärare och specialpedagoger.  
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Genomförande 

Materialet analyserades dels med diskursanalys och dels med frekvensanalys. I avsnittet som handlar 

om val av undersökningsmaterial beskrev jag att annonserna inleddes med en beskrivning av 

kommunen, orten och skolan som arbetsplats. Denna del med plats- och arbetsplatsbeskrivningar 

studerades enbart med diskursanalys. Genom att analysera språkanvändningen bildade jag kategorier 

av olika goda värderingar som arbetsgivare eller rektorer uppvisade för att locka medarbetare till dessa 

platser och arbetsplatser.   

Efter denna inledande beskrivning kom rektorer in på specialpedagogers eller speciallärares 

arbetsuppgifter och kvalifikationen. Denna del analyserades med diskursanalys i kombination med 

frekvensanalys. Ett första steg i min frekvensanalys var att sortera textinnehållet i en annons utifrån 

följande tre kategorier av arbete: pedagogiskt arbete, vägledningsarbete och elevhälsofrämjande 

arbete. I nästa steg tolkades yttrandet utifrån riktningen i arbetet, dvs. beroende på om det arbete som 

beskrevs är situationsriktat eller elev- och ämnesriktat. Yttranden som varken kunde bedömas som 

elev- och ämnesriktade eller som situationsriktade registrerades som varken eller. En 

arbetsuppgiftsbeskrivning i en annons som riktade sig exempelvis mot speciallärare kunde se ut så här:  

 

” Din uppgift är att stärka elever som har olika former av studiehinder. Som en följd av 

detta ska du vara ett stöd för eleverna och arbeta nära lärare, elevvård och skolledning.  

Du leder även processen med att skriva och följa upp åtgärdsprogram.” 

  

Fokus på en specifik elevgrupp ”som har olika former av studiehinder” och ett nära samarbete med 

lärare indikerar i enlighet med von Ahlefeld Nissers (2014) spår att det handlar om elev- och 

ämnesriktat pedagogiskt arbete. Det elevhälsofrämjande arbetet med åtgärdsprogram för dessa 

särskilda elever tolkas därmed också som elev- och ämnesriktat. Mina anteckningar för varje tolkad 

annons kunde exempelvis se ut på följande sätt, utifrån exemplet ovan: 

 

Figur 3. Ett exempel på tolkning och anteckningar av text i en annons.   

 

Yrke: t. ex. specialpedagog 

Arbete   Riktning Yttrande – allt som sägs inom kategorin av arbete 

Pedagogiskt                                 Elev/ämne att stärka och stödja elever som har olika former av studiehinder 

och nära samarbete med lärare. 

Elevhälsofrämjande                     Elev/ämne leder även processen med att skriva och följa upp 

åtgärdsprogram. 

 

För att se om det fanns några indikationer på att vissa yrkestypiska kompetenser var vanligare än andra 

räknade jag ihop antalet yttranden med antingen situationsriktning, elev- och ämnesriktning eller 

”varken eller” för varje av de tre kategorierna av arbete, dvs. pedagogiskt, väglednings- och 

elevhälsofrämjande arbete. Jag konstruerade därför en tabell (se figur 4) i syfte att mäta frekvensen av 

de tre olika arbetsriktningarna. I tabellen skiljde jag specialpedagoger och speciallärare åt för att kunna 

se hur yttranden om arbetsuppgifter hängde ihop med yrkesgruppernas specifika kompetenser. En 
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tabell gjordes separat för varje av de tre arbetskategorierna: pedagogiskt arbete, vägledningsarbete och 

elevhälsofrämjande arbete. Varje arbetskategori studerades alltså med en tabell.  

 

Figur 4. Frekvensmätningstabell för yttranden om en viss kategori av arbete. 

 

T. ex. Pedagogiskt arbete  Elev, ämne Situation Varken eller 

Speciallärare  

Specialpedagog                  

  Summa: 

 

Tabellen användes igen på slutet för att räkna ihop det totala antalet elev- och ämnesriktat arbete, 

situationsriktat arbete och varken elev- och ämnesriktat eller situationsriktat arbete för alla tre 

arbetskategorierna sammanslaget. Detta gjordes i syfte att besvara frågeställningen om vilka 

specialpedagogiska kompetenser som rektorer efterfrågade mest.  

Validitet och reliabilitet  

Utifrån diskursanalys finns det inte någon bestämd mall eller några bestämda procedurer för hur man 

ska gå tillväga i analysprocessen. Som analysverktyg använde jag resonemang med stöd i de tidigare 

nämnda spåren som von Ahlefeld Nisser (2014) tog fram. Det gjorde jag för att bedöma huruvida olika 

yttranden i annonserna kunde kopplas till typ av arbete och till riktningen i arbetet. Ur en 

validitetsaspekt krävs det en viss diskurskännedom för att kunna göra så goda bedömningar som 

möjligt. Min egen diskurskännedom speglas av det som jag har skrivit om i uppsatsens bakgrund. 

Mina tidigare yrkeserfarenheter som matematiklärare i kombination med den 

specialpedagogutbildning som jag har genomgått formade min referensram för tolkningar av 

annonsmaterialet. För att öka genomskinligheten redovisades mina tolkningar och belystes med citat 

från annonser. Eftersom det handlade om stora textmängder så kunde naturligtvis inte all text citeras. 

Istället belystes endast representativa delar med citat och med tolkning av citat.  

Specialpedagogiska arbetsuppgifter har under hela 1900-talet i stort sett handlat om pedagogiskt 

arbete, vägledningsarbete och elevhälsofrämjande arbete på olika sätt. Det var därför rimligt att tänka 

sig att det skulle vara så än idag och det var därför jag valde att utgå från dessa tre övergripande 

kategorier av arbetsuppgifter för att bestämma efterfrågan på specialpedagogiska kompetenser. En 

anledning till att jag valde att utgå från på förhand bestämda kategorier var också av praktiska skäl. 

Fördelen med indelningen i tre kategorier av arbete var framförallt att det hjälpte mig att dela upp och 

sortera det stora textmaterialet i olika kategorier av yttranden om arbetsuppgifter. Det öppnade även 

upp för en bred bild av olika typer av yttranden som gavs inom ramen för samma kategori av arbete. 

Kritiken mot att starta med på förhand bestämda kategorier kan vara att det kan stänga möjligheten att 

vara öppen för annonsmaterialet. För att inte förlora möjligheten att vara öppen för materialet 

analyserades därför hela annonstexten istället för att enbart fokusera på beskrivningar av 

specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter och kvalifikationer. På så sätt öppnade jag upp 

för nya diskurser som kunde träda fram, dvs. utöver elev- och ämnesriktad speciallärardiskurs eller 

situationsriktad specialpedagogdiskurs.  
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Ett validitetsproblem som enligt Bergström och Boréus (2012) kan uppstå är när delar av en text rycks 

ur sitt sammanhang, som det exempelvis kan bli vid datorbaserade frekvensmätningar av uttryck eller 

ord i stora textmängder. För att ge utrymme för intuitiva avvägningar eller för att implicit tolka det 

outsagda med hänsyn till sammanhanget valde jag att föra mina anteckningar av olika typer av 

yttranden manuellt istället för datorbaserat. Jag läste alltså igenom en text flera gånger, förde 

anteckningar och bedömde sedan hur textdelar kunde bedömas och sorteras på bästa sätt. En del 

annonser var svårtolkade och kunde därför inte med lätthet placeras i någon kategori. Det kunde till 

exempel vara ”kartläggningar och utredningar av olika slag som ingår i arbetet”. Ett sådant uttalande 

saknade specifikation om hur kartläggningsarbetet förväntades gå till, dvs. om fokus låg på alla elever 

i en lärmiljö eller enbart på enskilda elevers individuella egenskaper. Om det inte framgick om ett 

yttrande handlade antingen om situationsriktat eller om elev- eller ämnesriktat arbete, registrerades det 

som varken eller. I min kvantitativa analys räknade jag ihop även denna kategori och betraktade det 

som en del av resultatet. För att öka genomskinligheten redogjorde jag för mina tolkningar för varje 

yttrandekategori var för sig med hjälp av illustrerande citat. Det gör jag även för att ge en så 

uttömmande bild som möjligt av olika yttranden som ges om speciallärare och specialpedagoger.  

På grund av det stora antalet annonser borde materialet vara representativt sett såväl till riket som till 

variationen av olika yttranden. Eftersom kategorierna var breda och de flesta texter innehåller 

beskrivningar av specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter och kvalifikationer så gav min 

studie en indikation på hur efterfrågan på olika specialpedagogiska kompetenser såg ut på riksnivå.    

Forskningsetiska aspekter 

Eftersom skolor idag får frihet att välja mellan två skilda specialpedagogiska inriktningar var det 

meningsfullt både för mig som nybliven specialpedagog och för samhället i stort att genom min 

undersökning få en indikation om hur både specialpedagoger och speciallärare behövs på skolor. Min 

studie gick ut på att undersöka arbetsplatsannonser som publiceras på nätet, dvs. i ett offentligt 

sammanhang. Vid studier av offentliga sammanhang finns det enligt Vetenskapsrådet (1999) inget 

krav på forskare att informera deltagare om studien. Inte heller finns det krav på att få deltagares 

samtycke om att delta i studien. Annonsavsändare var däremot personer som antingen arbetar på en 

skola, en kommun eller ett landsting och som i samband med utannonsering av lediga tjänster lämnade 

ut sina beskrivningar av specialpedagogiska arbetsuppgifter. På grund av kontaktinformation eller 

arbetsplatsbeskrivningar kan yttrandena förknippas med de personer som har skrivit annonsen eller 

med deras arbetsplatser. Syftet med min studie var dock inte att studera några personer eller 

arbetsplatser utan endast yttranden som sådana. Det finns därför ingen anledning att lämna ut 

information som på något sätt kan användas för att identifiera arbetsgivare. Ett sätt att förhindra 

identifiering av arbetsgivare var att sprida ut citat så att man inte vet varifrån yttrandet kommer 

(Langemar, 2008).  

I uppsatsskrivande kan det ibland vara lätt hänt att förlora självdistansen till sin egen studie och 

därmed riskera att övertolka materialet. För att undvika missbedömningar eller övertolkningar lät jag 

även andra behöriga få insyn i studiematerialet för att på detta sätt dubbelkolla att tolkningarna 

överensstämde med mina egna. När materialet ventilerades med handledare och studiekollegor 

lämnades dock inte ut mer information än nödvändigt. Kontaktinformationen och 

arbetsplatsbeskrivningarna förvarades därför av konfidentialitetsskäl separat.   
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Resultat 

Syftet med studien är att undersöka hur rektorer beskriver pedagogiskt arbete, vägledningsarbete och 

elevhälsofrämjande arbete i platsannonser som riktar sig till specialpedagoger och speciallärare. 

Utifrån rektorers beskrivningar undersöker jag hur efterfrågan på specialpedagog- och 

speciallärarkompetenser ser ut på riksnivå. För att kunna avgöra detta gör jag tolkningar av rektorers 

beskrivningar av specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter som antingen situationsriktade 

eller elev- och ämnesriktade. Situationsriktat arbete är det arbete som kännetecknar specialpedagoger 

medan elev- och ämnesriktat arbete framförallt ligger inom speciallärares kompetensområde. I detta 

kapitel visar jag hur tolkningarna gjordes och på vilka sätt rektorer beskriver dessa tre kategorier av 

arbete. Men först undersöker jag vilka övergripande diskurser som aktualiseras i platsannonsernas 

allmänna beskrivningar av platser och arbetsplatser, som arbetsgivarna brukar inleda annonserna med. 

Det goda livet med de goda värderingarna 
Annonserna inleds i de flesta fall med fakta om antalet invånare och kommunanställda. Därefter 

beskrivs kommunen eller staden med alla dess bekvämligheter. Naturen och möjligheterna till 

friluftsliv och personlig utveckling lyfts fram, oavsett var i landet platsen är belägen. Den goda bilden 

som arbetsgivaren målar fram ges dels i syfte att locka till sig medarbetare och dels för att uppvisa 

goda värderingar. Bland de goda värderingarna som arbetsgivare lockar med urskiljs: god hälsa, 

hållbarhet och fördelar med människors olikheter. Dessa goda värderingar blir synliga även i 

arbetsgivares beskrivningar av specialpedagog- och speciallärarkompetenser. I detta avsnitt ges med 

hjälp av citat och tolkningar av dessa en detaljerad bild av de goda värderingarna som arbetsgivare 

uppvisar i platsannonserna.  

Natur och möjligheter till friluftsliv och personlig utveckling 

För att locka till sig nya medarbetare inleder arbetsgivaren med en beskrivning av kommunen som en 

attraktiv plats att bo på, med en vacker och storslagen natur med friluftsmöjligheter. Ett exempel är 

följande citat:   

 

”Naturen finns här, lika vild och storslagen i vinterstorm som mild och leende i sommarsol. 

Möt […]öarna med det omslutande havet. Här finns något för alla: dykskola, 

kajakpaddling, fisketurer, utställningar, vidsträckta strövområden, gastar, guld och sjunkna 

skepp.” 

 

Förutom natur året runt och friluftsmöjligheter lockar arbetsgivare med olika former av 

bekvämligheter som fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service samt med ett rikt kultur- 

och föreningsliv. Ett exempel på det är följande citat: 

 

”Även om storstaden ligger nära […] finns det mesta inom kommunen. Stora 

friluftsområden, […] vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, 

fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service.” 
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Den attraktiva platsen som arbetsgivare lockar med formuleras ibland mer kortfattat som en blandning 

mellan ”den moderna småstadens fördelar och storstadens möjligheter”, eller som en hemmatrevlig 

plats ”med ett brett utbud av kultur, idrott och upplevelser och med naturen in på knuten”. En annan 

aspekt som tas upp i annonserna är möjligheterna som platsen ger för personlig utveckling.   

 

”Hos oss […] har ett bra yrkesliv två sidor - ett spännande jobb, där du kan utvecklas och 

påverka men också bra livskvalité och en rik fritid.” 

 

Arbetet framställs som både spännande och utvecklande för den som söker det, vilket nämns som en 

av det goda yrkeslivets två sidor. Den andra sidan är livskvalité med ett rikt utbud av 

fritidsmöjligheter.  

Att ta tillvara människors olikheter 

Människors olikheter är också ett exempel på goda värderingar som arbetsgivare gärna lyfter fram i 

annonserna. En vanlig tolkning av människors olikheter som arbetsgivare ger uttryck för i annonserna 

är kulturella skillnader: 

 

”Skolan präglas av tydliga värderingar och engagemang för människors olikheter och 

utveckling. […] Elevernas och lärarnas mångkulturella bakgrund skapar en miljö som 

bidrar till förståelse och respekt för kulturella skillnader; unity in diversity.” 

 

Enighet i mångfald är alltså den beskrivning som rektorn ger om sin skola. Mötet mellan kulturella 

skillnader hos lärare och elever framställs som en god miljö som präglas av ömsesidig respekt och 

förståelse för varandra.  

För att uppvisa ett solidariskt förhållningssätt förknippar arbetsgivare mångfald med social 

sammanhållning där alla är en del i en gemenskap och tillsammans skapar en hållbar framtid. Ett 

exempel är följande: 

 

”[Kommunen] kännetecknas av mångfald, omtanke och stark framåtanda. Tillsammans 

skapar vi en hållbar framtid för alla som bor och arbetar här.”  

 

Jämn könsfördelning är ett annat ord som arbetsgivaren använder för att uppvisa goda värderingar. 

Följande citat är ett exempel där arbetsgivare uttalar sig om både jämn könsfördelning och mångfald 

som en styrka. Ett exempel är följande: 

 

”Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar 

därför sökande med olika bakgrund.”  
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I nästa citat nämner arbetsgivare invånares olika etniska ursprung som någonting exotiskt och 

spännande. För att uppvisa förutsättningarna för ett gott liv i området talar arbetsgivare om goda 

möjligheter till kultur- och föreningsliv. 

 

”[Vi] har ett mycket aktivt föreningsliv och här bor människor med ursprung från ett 

hundratal olika länder, vilket ger området en spännande och internationell prägel.” 

 

Avslutningsvis visar arbetsgivaren uppskattning för mångfald och ser människor med olika bakgrund 

och erfarenhet som en möjlighet för arbetsplatsen att bli bättre: 

 

”Vi tycker att [kommunen] som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför 

människor med olika bakgrund och erfarenhet.” 

 

Utifrån mitt material syftar arbetsgivares värderingar om människors olikheter sällan på någonting mer 

än etnokulturell mångfald och jämn könsfördelning. Ett undantag är dock en annons från en rektor 

som uttalar sig om olikheter i generella termer, dvs. utan att syfta på någon särskild samhällsgrupp. 

Som ett kvitto på goda värderingar och väl utfört arbete menar rektorn att Qualiscerti-

fieringen och granskningen från 2014 fastslog att värdegrundsarbetet på skolan ”bygger på samsyn 

och tolerans för olikheter och inkludering”. Här blandas alltså fyra olika ideologiska begrepp ihop i en 

mening. Inkludering och olikheter blir något i behov av både tolerans och samsyn, vilket gör yttrandet 

missvisande om det är tänkt att det ska handla om att uppvisa goda värderingar.  

Om hållbarhet och hälsa  

Efter inledande beskrivningar av attraktiva naturmiljöer och människors olikheter som berikande 

lockar arbetsgivare med attraktiva sociala och ekonomiska miljöer. Det kan exempelvis vara 

blomstrande näringsliv med varmt företagsklimat. Att ta tillvara på alla mänskliga resurser ses här som 

en del av goda värderingar om hållbarhet och hälsa.  

Andra arbetsgivare uttalar sig om en ekologisk och social hållbarhet. ”Vi vill skapa en hållbar framtid 

för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla”. Arbetsgivaren lyfter alltså fram, 

förutom ett ekologiskt ansvar för naturmiljön och mänskliga resurser, även ett moraliskt 

försörjningsansvar för de som inte kan arbeta, nämligen barn, ungdomar och gamla. I citatet nedan ges 

ett exempel på hur kommuner välkomnar barnfamiljer i syfte att få fler invånare som tillsammans med 

kommunbefolkningen kan bidra såväl med hållbart näringslivsklimat som med hållbar 

befolkningstillväxt.   

 

” Kommunen passar bra för barnfamiljer och vi arbetar för ett bra näringslivsklimat med 

tillväxt. […] Här skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam 

och trygg livsmiljö.” 

 

En annan arbetsgivare visar goda värderingar när det gäller ekonomisk hållbarhet genom att satsa på 

de yngre som en mänsklig resurs inför framtiden.  
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”Vi har en ung befolkning och en tydlig vision om utvecklig inom en mängd områden, med 

fokus på trygghet, folkhälsa och förbättrade resultat i skolan.” 

 

Det framgår alltså av citatet ovan att satsningar på folkhälsa ses som en del av den hållbara 

utvecklingen. Satsningar på folkhälsa nämns även av andra arbetsgivare. En lockar exempelvis med 

friskvårdsförmåner. ”Vi satsar medvetet på friskvård för all personal och har bl. a eget gym för de 

anställda”. En annan arbetsgivare lockar med en av de mest hälsosamma arbetsplatserna i landet. 

”Som arbetsgivare har vi bland de lägsta ohälsotalen i hela Sverige.” Andra arbetsgivare anställer 

hälsocoacher som har i uppgift att engagera fler att satsa på ett hållbar hälsosam livsstil. ”Vi har 

anställda hälsocoacher som aktiverar och inspirerar eleverna, och personalen, till att röra på sig och må 

bra.” I andra fall kräver arbetsgivare att sökanden ”utstrålar en hälsosam livsstil”.  

Hållbarhet är ett ord som arbetsgivare gärna använder för att beskriva speciallärares eller 

specialpedagogers förmågor. Det finns arbetsgivare som exempelvis ställer krav på sökandens 

individuella förmåga att skapa goda och hållbara relationer med kollegor, föräldrar och elever eller 

med andra berörda kring elever: 

 

”Vi ser gärna sökanden med väl utvecklad förmåga att skapa goda och hållbara relationer. 

Du har god initiativ förmåga och eget driv, kan jobba självständigt och samtidigt trivs du 

bra i team. Du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 

 

Förmågan att skapa goda och hållbara relationen innebär enligt arbetsgivaren att kunna initiera och 

driva arbete, både på egen hand eller i samarbete med andra. Förmågan att uttrycka sig väl i tal och 

skrift beskrivs som viktigt för att upprätthålla hållbara relationer. För att kunna skapa ett gott 

arbetsklimat förväntas dessutom speciallärare och specialpedagoger vara (bara för att nämna några) 

engagerade, flexibla, lyhörda, empatiska, ödmjuka, stresståliga, kunniga, drivande , öppna och glada.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att arbetsgivare framställer god hälsa som en del av 

hållbarhetsarbetet och som medarbetare förväntas delta i. Hållbar miljö, hälsa och utveckling 

förekommer även i beskrivningar av skolors arbete, vilket nästa avsnitt kommer att handla om.   

Helhetssyn, gott arbetsklimat och trygga lärmiljöer 

Trygghet är ett ord som används i olika sammanhang för att måla upp en trivsam bild av geografiska 

platser eller arbetsplatser. Men rektorer nämner trygghet även i samband med lärande och utveckling. 

”Vi arbetar utifrån helhetsidén att lärande och utveckling sker genom trygghet, glädje, lust och 

engagemang”, skriver en rektor. Förutom trygghet nämns alltså glädje, lust och engagemang som en 

del av helhetsidén. Trygg skolmiljö beskrivs i nästa citat som vuxentät: 

 

”Vi skapar en trygg miljö för elever och vuxna genom att det finns många vuxna i 

elevernas närhet. Målet är att uppmärksamma, förebygga, främja, stödja, handleda, utreda 

systematiskt för att eleverna ska känna sig trygga och nå kunskapsmålen.” 
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Förebyggande arbete kan handla om anpassning av lärmiljöer, vilket innebär att specialpedagoger och 

speciallärare genom sina medvetna pedagogiska val förväntas skapa en väl anpassad miljö för lärande. 

Ibland talas det om klimat, som exempelvis arbets-, klass- eller skolklimat, med egenskaper som gott, 

kreativt, positivt eller öppet och välkomnande som i citatet nedan.   

 

”Vår pedagogiska miljö ger alla barn förutsättningar att arbeta utifrån sin egen lärstil. På 

skolan råder ett öppet och välkomnande klimat bland både elever och medarbetare.” 

 

En god pedagogisk miljö ger alltså alla elever möjlighet att utvecklas på sina egna villkor. Trygga 

miljöer beskrivs som en förutsättning för att prestera i skolan. Nedan ges ett exempel på ett uttalande 

om lugn och ro i klassrummet som en beskrivning av en trygg miljö som ger elever möjlighet att nå 

goda resultat i skolan:   

 

”Arbetet präglas av att vi har höga förväntningar på våra elevers skolresultat och på att vi 

alla vill ha en trygg skola med god arbetsro.” 

 

I vad det gäller personliga egenskaper förväntas specialpedagoger och speciallärare utifrån nästa citat 

driva elevers utveckling i en skolmiljö som beskrivs som trivsam och där barn känner sig trygga, glada 

och inspirerade.  

 

”Du måste vara van vid att kunna driva elevernas utveckling framåt. Skolan ska vara en 

trivsam miljö där barn och ungdomar känner glädje, trygghet och inspiration. Skolan 

arbetar med ett helhetstänkande kring varje elev.” 

 

Helhetstänkande eller helhetssyn på elever för att skapa trygga och utvecklande lärmiljöer kan tolkas 

som ett uttryck för ett situationsriktat synssätt. I och med detta ger rektorerna uttryck för det önskvärda 

synssättet.  

I det godas tjänst för den goda sakens skull 

I detta avsnitt presenteras först rektorers beskrivningar av arbetsuppgifter som främst riktas mot elev 

och ämne. Sedan presenteras de situationsriktade arbetsuppgifter som rektorer beskriver i samband 

med platsannonser som riktar sig till specialpedagoger. Avslutningsvis presenteras arbetsuppgifter 

som varken kategoriseras som elev- och ämnesriktade eller situationsriktade men som skulle kunna 

tolkas som ett uttryck för en ny diskurs.  

Uppdraget att hjälpa de ”svaga”  

Den vanligaste formen av elev- och ämnesriktat pedagogiskt arbete som rektorer tar upp i annonserna 

är stödundervisning, antingen för enskilda elever eller för särskilda undervisningsgrupper. I samband 

med nyanlända elever går exempelvis det specialpedagogiska arbetet ut på ”att undervisa i svenska 

som andra språk, såväl enskilt som i grupp”. Här kan det tolkas som att rektorerna ser avsaknandet av 
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kunskaper i svenska språket som en svaghet. Stödundervisning i svenska kan därför ses som ett 

uppdrag för specialläraren, dvs. att hjälpa nyanlända elever med svenska språket.  

Några andra rektorer ser nyanländas tidigare kunskaper och erfarenheter som någonting som är värt att 

ta tillvara på för att lättare kunna hjälpa elever att nå målen i svenska och i andra ämnen. I samband 

med arbete med vuxna nyanlända personer förväntas speciallärare identifiera tidigare 

yrkeskompetenser. ”I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa personer som är Nya i Sverige med att 

identifiera vilka yrken de kan och vill arbeta med i Sverige.” I arbetet med vuxna nyanlända elever 

förväntas alltså speciallärare utföra arbetsuppgifter som alltså handlar om yrkesvägledning och 

undervisning. Arbetsuppgiften påminner därmed om hjälpklasslärares roll från 1930-talet som Bladini 

(1990) kallade pedagog och studie- och yrkesvägledare i en och samma person.  

I det specialpedagogiska arbetet ställer rektorer krav på specialpedagogers och speciallärares 

ledarskapsförmåga. I citatet nedan förväntas speciallärare både arbetsleda och handleda personal, i 

detta fall specialassistenter, som hjälper elever med funktionsnedsättning.  

 

”Eleverna är på olika utvecklingsnivåer med utvecklingsstörning samt 

flerfunktionsnedsättning oftast med ett tilläggshandikapp såsom epilepsi, synnedsättning, 

autism mm. […] Du ska arbetsleda och handleda specialassistenter på skolan.” 

 

I samband med personalvägledningsarbete uttrycker rektorer förväntningar på speciallärare att även 

ansvara för lärares kompetensutveckling eller fortbildning i syfte att utveckla lärares kunskaper om 

elever med funktionsnedsättning eller om språk- och skrivutveckling. I speciallärares arbetsuppgifter 

kan därför även att stödja kollegor i frågor rörande arbetet med åtgärdsprogram eller om 

undervisningen för särskilda elever i olika ämnen.  

Även olika pedagogiska tester nämns av rektorer i samband med arbetsuppgifterna. Pedagogiska tester 

görs i syfte att få ökad förståelse för elevers svårigheter i språk- och matematikutveckling. Ett exempel 

är följande: 

 

”Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och 

språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på individnivå. Du genomför 

och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars 

mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet.” 

 

Ibland nämns screening som en typ av test som används för att identifiera svårigheter hos barn och 

särskilja dem från andra barn som inte har det. I annonserna förekommer screening ofta i samband 

med identifierings- och särskiljningsarbete rörande läs- och skrivsvårigheter. I andra annonser beskrivs 

elev- och ämnesriktat pedagogiskt arbete som elev- och arbetslagsnära, som i följande exempel:  

 

”I din roll som speciallärare arbetar du nära dina kollegor. Du ingår i skolans 

elevhälsoteam. Främst kommer du att arbeta undervisande, nära eleven. Som speciallärare 

arbetar du klassrumsintegrerat, i mindre grupper och med enskilda elever. Du arbetar i nära 

samarbete med kollegor och ett arbetslag.”  
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Rektors uttalande handlar alltså om stödundervisning. Uttalandet kan tolkas som att speciallärare 

förväntas hjälpa särskilda elever, antingen inom den reguljära undervisningen eller utanför i mindre 

grupper. Men uttalandet kan även tolkas som att speciallärare förväntas avlasta andra lärare i arbetet 

med elever som kanske uppfattas som problematiska och som kollegorna har svårt att hantera i den 

ordinarie undervisningen. I sådana omständigheter kan speciallärare förväntas ”göra kartläggning av 

elever” för att på så sätt hitta förklaringar till svårigheter hos eleven som individ. Några rektorer 

nämner exempelvis elever med låg motivation och med lågt självförtroende som inte orkar prestera i 

det mått som krävs för att nå målen och som lärare har svårt att motivera. I sådana fall förväntas 

speciallärare ”arbeta utifrån forskning och beprövade metoder för att stärka elevens självförtroende 

och öka motivationen att lära”.  

Utveckling är ett ord som rektorer gärna använder i samband med måluppfyllelse. Utveckling syftar 

ibland på elevers ämnesmässiga och sociala utveckling på individnivå. ”Du arbetar för att stödja 

barnens utveckling samt utvecklar deras sociala förmågor och kunskaper”. En sådan syn på elevers 

utveckling kallar rektorer för helhetssyn. En del arbetsuppgifter handlar utifrån helhetssynen om att 

stödja barnen både socialt och kunskapsmässigt, vilket skulle kunna tolkas som en uppgift som går ut 

på att undervisa och fostra elever. Uppgiften att undervisa och fostra elever påminner om hur Bladini 

(1990) beskriver det tidiga speciallärarbetet från 1900-talets första hälft och som indikerar ett starkt 

fokus på individens sociala och kognitiva förmågor. I andra fall syftar utveckling på det pedagogiska 

arbetet och handlar om att utveckla stödundervisningen. ”Hos oss kommer du att vara en nyckelperson 

vad det gäller att utveckla arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar”, skriver en rektor. Enligt 

en annan rektor innebär pedagogisk utveckling ”att skapa effektiva lärandemiljöer för de elever som 

behöver det”. Det pedagogiska utvecklingsarbetet riktas med andra ord mot särskilda elever som anses 

vara i behov av så kallade effektiva lärandemiljöer för att kunna nå målen. En annan rektor förväntar 

sig att specialpedagoger ”medverkar till att elever i behov av särskilt stöd får möjlighet till 

inkluderande individanpassning som leder till optimalt lärande och utveckling”. För denne rektor är 

alltså inkludering detsamma som att optimera lärandet för eleven som individ. Det kan tolkas som att 

rektor ser på inkludering enbart ifrån ett individperspektiv. En tolkning av sådana uttryck som handlar 

om effektivitet och optimering skulle kunna vara att speciallärare förväntas lära ut så mycket som 

möjligt på så kort tid som möjligt. Det kan med andra ord tolkas som att kunskap ses som en produkt 

som optimalt går att tillverka med hjälp av effektiva metoder. 

Rollen som stöd i kvalitets- och verksamhetsutvecklingen  

I detta avsnitt ges en översikt över situationsriktade arbetsuppgifter som framförallt kännetecknar 

specialpedagogers kompetensområde, men som ibland nämns även i annonser som riktar sig till 

speciallärare.  

Till skillnad från elev- och ämnesriktat arbete innefattar situationsriktat arbete alla elever. Pedagogiskt 

arbetet kan inom den situationsriktade specialpedagogiska diskursen handla om att leda lärare med 

målet att utveckla undervisningen så att den möter behovet hos alla. Ett exempel på beskrivning av 

arbetsuppgifter där alla elever nämns som fokus i arbetet är följande: 

 

”Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att arbeta med elever inkluderande i samarbete 

med undervisande lärare. I arbetet ingår även att stödja […] elever, utveckla olika 

lärmiljöer […] och utveckla vårt pedagogiska arbete. Målet är alltid att möta behovet hos 

alla elever samt utveckla och kvalitetssäkra specialpedagogiska metoder utifrån aktuell 

forskning och erfarenhet.”  
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Det pedagogiska arbetet innebär alltså utifrån citatet att utveckla lärmiljöer och kvalitetssäkra metoder 

för att möta behovet hos alla elever. Kvalitetssäkringsarbete nämns mer frekvent i annonser som riktas 

till specialpedagoger. Ett av kriterierna för kvalitet kan tolkas vara att så många elever som möjligt 

uppfyller målen i ämnen. Skolan kan på så sätt uppvisa goda redovisningsresultat vilket stärker 

skolans kraft i konkurrensen mot andra skolor. ”Vi är Sveriges första skolor som är kvalitets- och 

miljöcertifierade enligt ISO-standard!” skriver exempelvis en rektor som gärna uppvisar sitt 

framgångsrika kvalitets- och miljöarbete som belönat med certifikat.  

I andra fall kopplats kvalitetsarbete till elevers pedagogiska och sociala lärmiljö.  

 

”Du ansvarar för att bidra med det specialpedagogiska perspektivet i vårt systematiska 

kvalitetsarbete och i skolans utvecklingsarbete med särskild fokus på pedagogisk och social 

lärmiljö för eleverna.” 

 

Här förväntas alltså specialpedagoger stödja både skolans kvalitetsarbete och utveckling av både 

pedagogiska och sociala lärmiljöer. De två perspektiven på elevers utvecklig, dvs. den 

kunskapsmässiga och den sociala, återkommer alltså även inom det situationsriktade arbetet. 

Skillnaden är att istället för att fokusera på den enskilda eleven riktas fokus på lärandemiljöer som alla 

elever är en del av.  

En annan vanlig arbetsuppgift för specialpedagoger som rektorer beskriver i platsannonserna är ”att 

arbeta med verksamhetsutveckling, som exempelvis innebär att utveckla förhållningssätt och att 

fortbilda personal”. Genom kvalificerade samtal, pedagogisk handledning eller rådgivning förväntas 

specialpedagoger förändra förhållningssätt hos personalen och på så sätt bidra till att utveckla 

verksamheten på organisationsnivå. Det specificeras dock inte vad det kan vara för slags 

förhållningssätt som specialpedagoger behöver förändra. En möjlig tolkning är att det handlar om att 

få lärare att arbeta mer målinriktat.  

Ett annat exempel på övergripande ansvar som specialpedagoger förväntas ta är följande: 

 

”Du som söker skall kunna […] vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i 

pedagogiska frågor, upprätthålla kontakter med resurspersoner utanför den egna 

verksamheten, leda arbetet med åtgärdsprogram, ha en helhetsbild av resursbehovet, 

medverka vid analys av verksamhetens resultat, ansvara för att elevvårdsärenden 

dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning.” 

 

Arbetsuppgiften handlar med andra ord om såväl övergripande samverkan med resurspersoner som om 

ledarskap i arbetet med åtgärdsprogram. Vidare förväntas specialpedagoger medverka i 

verksamhetsanalys och skapa en helhetsbild av resursbehovet. Specialpedagoger förväntas även 

ansvara för dokumentation av elevvårdsärenden i enlighet med gällande lagstiftning. Det handlar alltså 

om kvalitetsarbete som jag på grund av dess övergripande drag bedömer som situationsriktat.  
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Att fokusera på ”det goda” hos elever och på teknikens möjligheter 

I detta avsnitt ges en översikt över rektorers yttranden som varken kan bedömas som elev- och 

ämnesriktat eller situationsriktat arbete men som istället kan ge uttryck för en annan diskurs, nämligen 

den salutogena. Avslutningsvis ges en kortfattad beskrivning av de specialpedagogiska kvalifikationer 

som rektorer efterfrågar i platsannonserna.  

Ett exempel på situationsriktat identifierings- och särskiljningsarbete är ”pedagogiska kartläggningar 

samt åtgärdsprogram där du (som specialpedagog) är behjälplig i att analysera styrkor och 

svårigheter”. Här handlar alltså identifierings- och särskiljningsarbete om att kartlägga styrkor, vilket 

alltså speglar ett salutogent förhållningssätt som rektorer ofta nämner i annonser och som innebär att 

fokusera på det friska hos individer. I detta fall förväntas specialpedagoger fokusera på styrkor hos 

elever, snarare än på deras svagheter eller svårigheter. Utifrån det salutogena förhållningssättet 

förväntas specialpedagoger inom ramen för identifierings- och särskiljningsarbete ”kartlägga drivkraft 

och förmågor”, som en rektor uttrycker det. Det som inte framgår är om kartläggningen syftar på alla 

elever eller om det bara gäller några få.  

I andra fall går arbetsuppgiften ut på att utreda möjligheter, dvs motsatsen till hinder. I samband med 

samarbete mellan specialpedagog och arbetslag i arbetet med åtgärdsprogram skriver en rektor att 

”arbetslagen har till uppgift att vara flexibla och se möjligheter före hinder”. Att vara flexibel ingår 

alltså i arbetsuppgiften. I detta fall är det svårt att avgöra om yttrandet handlar om elev- och 

ämnesriktat eller om situationsriktat arbete. Yttrandet registreras därför som varken elev- och 

ämnesriktat eller situationsriktat identifieringsarbete, men tolkas som ett uttryck för ett salutogent 

förhållningssätt.  

I andra fall talas det om effektiva eller optimala miljöer. Ett exempel är följande: 

 

”Du är engagerad i ditt arbete och verkar för att skapa en optimal skolmiljö där elever ges 

stimulans till inlärning och utveckling. […] I ditt möte med individer och grupper har du ett 

salutogent förhållningssätt och utgår först och främst från de styrkor som du ser.” 

 

Specialpedagoger, som denna annons riktades till, förväntas göra medvetna val och på så sätt skapa en 

optimal skolmiljö där elever får möjlighet att utvecklas och lära. Specialpedagoger förutsätts därför 

arbeta hälsofrämjande eller salutogent genom att i mötet med individer och grupper utgå från deras 

styrkor snarare än från deras svagheter.  

Vad det gäller kvalifikationer efterfrågar rektorer en god datorvana och IT-kunskaper för att kunna ta 

fram digitala hjälpmedel och kompensatoriska verktyg som stöd till elever i behov av stödinsatser. Ett 

exempel på ett uttalande från en rektor om kvalifikationer kan se ut som följande: 

 

”För dig är modern teknik ett självklart val i rollen som pedagog. IKT är en väsentlig faktor 

i det som du ser som en utmanande och utvecklande lärmiljö. Att utveckla elevernas 

kreativitet, bland annat med hjälp av IKT, är för dig en betydelsefull väg mot inkludering.” 

 

Rektorer ser alltså tekniken som en lösning på problem som kan uppstå i samspelet mellan elever och 

lärmiljöer. För att kunna utveckla lärmiljöer förväntar sig därför rektorer att både speciallärare och 

specialpedagoger har goda kunskaper om olika tekniska lösningar som underlättar arbetet med elever 
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med olika funktionsnedsättningar eller med ämnessvårigheter. Därför anser rektorer att interaktiva 

kommunikationshjälpmedel är en betydelsefull väg mot inkludering.  

Efterfrågan på specialpedagogiska kompetenser 

För att besvara frågeställningen om rektorers efterfrågan på typiska specialpedagog- och 

speciallärarkompetenser görs i detta avsnitt en frekvensanalys av yttranden om pedagogiskt, 

väglednings- och identifieringsarbete för specialpedagoger och speciallärare. Vidare beräknas hur 

många utav dessa som var antingen elev- och ämnesriktade, situationsriktade eller varken eller.  

Tabellen nedan sammanställer frekvensen av yttranden som ges i samband med pedagogiskt arbete: 

 

Figur 5. Frekvensanalys av yttranden om pedagogiskt arbete.  

 

Yrke  Antal annonser  Elev/ämne Situation Varken eller 

Speciallärare   74  65 4                       3 

Specialpedagog  124  67 38                      2 

 Summa: 198  132 42                    5

  

För yrkesgruppen speciallärare är annonserna konsekvent riktade på elev- och ämnesriktat pedagogiskt 

arbete, vilket också är i linje med speciallärarkompetenserna. Det som däremot är anmärkningsvärt är 

att yttranden om elev- och ämnesriktat pedagogiskt arbete förekommer mest frekvent även i de 

annonser som riktar sig till specialpedagoger. Det är en indikation på att även specialpedagoger till 

stor del förväntas arbeta elev- och ämnesriktat. Totalt sett visar resultatet att kompetenser inom elev- 

och ämnesriktat pedagogiskt arbete efterfrågas mest. Rektorer förväntar sig med andra ord att både 

specialpedagoger och speciallärare arbetar med stödundervisning för särskilda elever.   

Nästa kategori av arbetsuppgifter som beskrivs i annonserna är vägledningsuppgifter som exempelvis 

kvalificerade samtal, handledning, konsultation, support, coachning, fortbildning av personal eller 

yrkesvägledning. Tabellen nedan sammanställer frekvensen av yttranden som ges i samband med 

vägledningsarbete: 

 

Figur 6. Frekvensanalys av yttranden om vägledningsarbete.  

Yrke  Antal annonser  Elev/ämne Situation Varken eller 

Speciallärare   74  21 5 2          

Specialpedagog  124  61 43                      5                      

 Summa: 198  82 48                      7 

 

I annonser som riktas till speciallärare förekommer flest yttranden om elev- och ämnesriktat 

vägledningsarbete, vilket är helt i linje med förväntningarna på speciallärare. I fallet med annonser 
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som riktas till specialpedagoger förekommer däremot ett förhållandevis stort antal yttranden om elev- 

och ämnesriktat vägledningsarbete, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att specialpedagoger borde 

arbeta situationsriktat. Total sett visar frekvensanalysen att speciallärarkompetenser om 

vägledningsarbete efterfrågas mest.  

Den tredje och sista yttrandekategorin är identifieringsarbete, som jag på grund av kraven på 

samarbete mellan specialpedagoger eller speciallärare och elevhälsa betraktade som 

elevhälsofrämjande arbete. I tabellen nedan sammanställs frekvensen av yttranden om 

identifieringsarbete:  

 

Figur 7. Frekvensanalys av yttranden om identifieringsarbete.  

 

Yrke  Antal annonser  Elev/ämne Situation Varken eller 

Speciallärare   74  19 7 3 

Specialpedagog  124  29 29 20 

 Summa: 198  48 36 23 

 

Yttranden om elev- och ämnesriktat identifieringsarbete är den vanligaste typen av yttrande i  

annonser som riktar sig till speciallärare, vilket kanske inte är så förvånande med tanke på att 

speciallärare arbetar mer elev- och ämnesriktat. Det som däremot är förvånande är att annonserna som 

riktar sig till specialpedagoger innehåller lika många yttranden om elev- och ämnesriktat som 

situationsriktat identifieringsarbete. En annan sak som är värt att notera är att 23 av 107 yttranden 

registrerades som varken elev- och ämnesriktade eller situationsriktade, vilket kan tyckas sticka ut 

något. Dels beror det på att dessa yttranden är ett uttryck för en salutogen diskurs som riktar fokus på 

det goda och alltså inte på det som kan uppfattas som problem, varken i situationen eller hos eleven. 

Dels beror detta på att yttranden om identifieringsarbete ibland är för ospecificerade och innehåller 

element från både elev- och ämnesriktat och situationsriktat identifieringsarbete. I 91 av 198 fall 

avstod rektorer ifrån att uttala sig om arbetsuppgifter som har med identifieringsarbete att göra, vilket 

procentuellt är högst om man jämför med hur många gånger rektorer avstod från att uttala sig om 

pedagogiskt respektive vägledningsarbete. Det indikerar att identifieringsarbete av en del rektorer kan 

uppfattas som svårt att yttra sig om.  

För att besvara frågeställningen om vilka kompetenser som rektorer efterfrågar mest räknar jag ihop 

alla yttranden om specialpedagoger och speciallärare från alla de tre arbetskategorierna och från alla 

tre riktningarna. Efterfrågan på specialpedagog- respektive speciallärarkompetenser sammanfattas i 

följande tabell: 
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Figur 8. Sammanfattande resultat om efterfrågan på specialpedagog- och speciallärarkompetenser.  

 

Yrke  Antal annonser  Elev/ämne Situation Varken eller 

Speciallärare   74  105 16                      8          

Specialpedagog  124  157 110 27                      

 Summa: 198  262 126                     35

   

Som slutsats visar frekvensanalysen (se figur 8) att speciallärarkompetenserna, dvs. kompetenser om 

att utföra arbetsuppgifter med elev- och ämnesinriktning, är det som efterfrågas mest av rektorer. Detta 

trots att annonserna som riktar sig till specialpedagoger är fler i antal än annonserna som riktar sig till 

speciallärare.  

Sammanfattning av resultat 

Rektorer lockar inledningsvis med attraktiv natur, bekvämligheter och med möjligheter till friluftsliv 

och personlig utveckling. Sedan beskriver rektorer sina kommuner eller orter som hållbara både 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vidare lyfter rektorer fram en hälsosam livsstil hos både 

personal och elever som positiv. Elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling i skolans trygga 

lärmiljöer är vad rektorer fokuserar på när det gäller målen för det specialpedagogiska arbetet. I 

samband med pedagogiska kartläggningar lyfter rektorer ibland fram det salutogena förhållningssättet 

som ett sätt förhålla sig till arbetet med identifiering av svårigheter. I övrigt verkar rektorer föredra att 

tala om utveckling istället för om svårigheter. Stödundervisning i små grupper eller med enskilda 

elever är kompetensen som rektorer efterfrågar mest hos både specialpedagoger och speciallärare. I 

stödundervisningen lägger rektorer vikten på individuella elevers kunskapsmässiga utveckling och 

måluppfyllelse, även om elevers sociala utveckling också framkommer. I speciallärares uppdrag ingår 

att coacha eller fortbilda arbetslag och kollegor som arbetar nära särskilda elever. Specialpedagogers 

uppdrag är enligt rektorers beskrivningar att få alla elever att uppnå kunskapsmålen genom att 

kvalitetssäkra metoder och via olika typer av coachning förändra förhållningssätt hos personalen. 

Specialpedagoger förväntas stödja rektorer i arbetet med kvalitets- och verksamhetsutveckling, vilket 

skulle kunna ses som en utveckling av en ny specialpedagogisk roll.  
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Metoddiskussion 

I detta avsnitt avser jag att diskutera några möjligheter och begränsningar med urvalet av material och 

med den valda metoden. Möjligheten med att ha ett stort antal annonser som undersökningsmaterial 

var, förutom att få en rik variation av beskrivningar, även att bilda en uppfattning om hur efterfrågan 

på specialpedagog- och speciallärarkompetenser såg ut över hela riket. En annan möjlighet med att 

studera just platsannonser var att arbetsgivares beskrivningar av natur, platser och arbetsplatser i 

annonsinledningarna gav information om fler övergripande diskurser än det som beskrevs i 

bakgrundsavsnittet men som specialpedagoger och speciallärare också förväntas förhålla sig till.  

Utifrån platsannonserna är det givetvis omöjligt att sluta sig till vilka egentliga behov av 

specialpedagogiska insatser som behövdes på de olika skolorna. Men det var inte heller syftet med 

studien. Istället var syftet med studien att undersöka rektorers allmänna förhållningssätt till 

speciallärare och specialpedagoger utifrån de yttranden om arbetsuppgifter som ansågs vara legitimt 

för rektorer att uttala sig offentligt om via annonser. En begränsning med studiens metod var dock att 

det inte gav något djup information om rektorers uppfattningar om specialpedagogers och 

speciallärares roller och kompetenser. Istället gav studiens metod både en bred variation av olika 

beskrivningar och en indikation på hur efterfrågan av specialpedagog- och speciallärarkompetenser ser 

ut på riksnivå.      

Statistiska metoder baserade på enkätundersökningar hade kunnat ge ett mer reliabelt resultat på hur 

efterfrågan såg ut, men hade inte kunnat ge uttryck för den idealiserade bild som rektorers 

beskrivningar av specialpedagogers och speciallärares arbete i platsannonser kan ge. För en djupare 

förståelse av olika uppfattningar hos rektorer om specialpedagog- och speciallärarkompetenser hade 

däremot kvalitativa metoder som exempelvis intervjuer med rektorer kunnat ge ett bättre resultat. 

Dock hade intervjuer varit för tidskrävande och ineffektiva för att mäta efterfrågan av 

specialpedagogiska kompetenser på riksnivå. För att få både djupa och varierande beskrivningar och 

en bättre skattning av efterfrågan på specialpedagog- och speciallärarkompetenser hade därför både 

enkätundersökningar och intervjuer behövt göras i kombination. Men det hade tagit betydligt mer tid 

och arbete i anspråk än jag hade till förfogande inom ramen för detta examensarbete. Det skulle 

däremot kunna göras inom ramen för ett större projekt med fler deltagare och med längre tid till 

förfogande.  
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Diskussion 

I detta kapitel diskuteras forskningsresultaten i förhållande till frågeställningarna. Jag inleder avsnittet 

med vilka övergripande diskurser som aktualiseras i platsannonser som riktar sig till specialpedagoger 

och speciallärare. Vidare kommer jag att diskutera hur dessa diskurser kan tänkas påverka rektorers 

förhållningssätt till specialpedagoger och speciallärare. Avslutningsvis diskuteras rektorers efterfrågan 

på specialpedagog- och speciallärarkompetenser och vad detta skulle kunna ha för konsekvenser inför 

framtiden.  

”Det goda” som ett hållbart ekologiskt system  

Vid analysen av platsannonserna identifierades ett antal diskurser. Framträdande i annonserna var 

bland annat synen på att både specialläraren och specialpedagogen skulle arbeta mot uppsatta mål i 

syfte att åstadkomma ”det goda” för elever och verksamhet. Samtidigt får jag intrycket av att det goda 

är ett slags diskurs inbäddad även i andra mer övergripande diskurser.  

I platsannonsernas inledning lockar rektorer med attraktiv natur och möjligheter till friluftsliv. 

Storslagna eller idylliska naturmiljöer målas upp både som en del av storstadsmiljön och som en fördel 

med landsbygden. Naturen finns alltid med i beskrivningarna oavsett var i landet annonserna avsänds 

ifrån. Naturskildringar i kombination med en rad bekvämligheter som bostäder i närhet till natur och 

möjligheter till fritid och personlig utveckling träder fram i annonsernas inledning som en diskurs om 

det goda livet. Det är rimligt att tänka sig att landsbygdsbor väljer att flytta från landsbygden i jakt på 

det goda livet, vilket i sin tur skulle kunna leda till att det uppstår brist på arbetskraft. Arbetsgivare 

från landsbygden försöker därför locka barnfamiljer i syfte att få både utbildad arbetskraft och fler 

kommuninvånare.  

Löf (2016) studerade hur urbana och rurala miljöer framställs i populärmusik och skiljer mellan tre 

diskurser: den vilda, den idylliska och den tomma landsbygden. Av dessa tre är det diskursen om den 

tomma landsbygden som närmar sig en hegemonisk position i populärmusiken. I annonserna var det 

däremot tvärtom. Det var diskursen om den vilda och idylliska naturen som trädde fram. 

Arbetsgivarna vill nämligen inte framstå som misslyckade och kan därför inte skylta med att 

befolkningen söker sig bort därifrån. Som sökande skulle man kunna uppfatta det som att landsbygden 

saknar utvecklingsmöjligheter och är ogästvänlig. Istället lyfter arbetsgivare fram goda egenskaper 

som ger bilden av kommunen eller orten som framgångsrik och attraktiv. Arbetsgivare lockar därför 

även med ett blomstrande näringsliv med karriärmöjligheter genom vilka personlig utveckling och 

drömuppfyllelse blir möjlig. Diskursen om det goda livet handlar alltså om ett förskönande av såväl 

naturmiljö som personlig utveckling. Den idealiserade bilden av en plats som skänker lycka och 

välstånd väcker starka associationer om det som man inom olika trosföreställningar kallar paradis. 

Goda uppdrag som att hjälpa de svaga eller att rädda miljön och människorna genom att främja 

hållbarheten och hälsan förstärker den bilden av det goda som rektorer vill förmedla. Derrida skulle 

kalla dessa uppdrag messianska gärningar (Assarsson, 2009, s. 32).   

Inom ekologisk systemteori finns det fyra olika system som ömsesidigt påverkar varandra 

(Bronfenbrenner, 1977). Inspirerad av en sådan modell med olika grad av abstraktionsnivå kan man 
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fundera över hur olika typer av diskurser eventuellt relaterar till varandra. Diskurser skulle kunna ses 

som delar av ett system av uppfattningar om världen som verkar på olika hierarkiskt åtskilda nivåer. 

Diskursen om det goda skulle kunna ses som övergripande i platsannonsernas representation av både 

natur, samhälle och skola som verksamhetsområde. Det är makrosystemet som innefattar sociala och 

kulturella värderingar eller trosföreställningar och diskursen om det goda i allmänhet skulle därför 

kunna tolkas på denna nivå. Det andra systemet är enligt Bronfenbrenner (1977) exosystemet som 

syftar på handlingar som individer inte deltar i men som indirekt kan påverka dem. Ekonomisk, social 

och ekologisk hållbarhet som arbetsgivare uppvisade som goda värderingar eller visioner skulle kunna 

tolkas på denna nivå. Diskursen om att ta tillvara på etnokulturella olikheter och det salutogena skulle 

kunna ses som en form av övergripande hållbarhetsdiskurs där det handlar om att hushålla med 

mänskliga resurser. Det tredje ekologiska systemet är mesosystemet som innefattar inställningar eller 

förhållningssätt utanför skolan och som rektorer kan vara en del av och som har en direkt effekt på 

både personal och elever. Det är här arbetsuppgifterna för speciallärare och specialpedagoger 

formuleras som målorienterade i syfte att antingen leda elever eller verksamheten mot specifika mål. 

Det fjärde ekologiska systemet är mikrosystemet och innefattar specialpedagogers och speciallärares 

faktiska arbete med elever och personal. Eftersom annonserna beskriver ett hypotetiskt och önskat 

scenario ur rektorns perspektiv finns det ingen diskurs knuten till denna nivå i materialet. 

 

Figur 9. Platsannonsernas representation av ”det goda” som ett ekologiskt system 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den övergripande diskursen om det goda bestämmer så kallade goda 

värderingar utifrån ett hållbarhetsperspektiv som går ut på att ta tillvara på mänskliga resurser så att de 

når sin fulla potential för samhällets och individens bästa. Arbetsgivare visar i de studerade 

annonserna att de tydligt påverkats av hållbarhetstankar om utveckling av elevers fulla potential och 

höga kunskapsresultat för både individens och samhällets bästa. Den ekologiska och sociologiska 

synen på elevers utveckling kom enligt Bladini (1990) till uttryck redan under SIA-utredningen. Det 

skulle också kunna förklara varför det i skolsammanhang ofta används ekologiska ord som miljö och 

klimat. Rektorer talar exempelvis om lärmiljöer, skolmiljöer eller klassrumsmiljöer. För att beskriva 

goda förhållanden på skolan som arbetsplats talas det om klassrumsklimat, arbetsklimat eller 

skolklimat. Rektorer förväntar sig att specialpedagoger skapar hållbara relationer med elever, föräldrar 

och andra aktörer i och utanför skolan.  

”Det goda”  

Hållbarheten 

Målorienteringen 
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Både speciallärares och specialpedagogers uppgifter beskrivs som målorienterade i förhållande till 

antingen individen eller skolan. Inom diskursen om det goda så blir uppdraget att utveckla 

verksamheten så att alla elever når kunskapsmålen något som skulle kunna ses som messianskt. Ett 

messianskt uppdrag kan ses som ett sådant uppdrag som egentligen är omöjligt att genomföra men 

som man betraktar som genomförbart (Assarsson, 2009). Å ena sidan kan ett messianskt uppdrag 

kritiseras för att vara omöjlig att genomföra, vilket är att ställa för höga krav på specialpedagoger och 

speciallärare i arbetet med elevers måluppfyllelse. Å andra sidan kan dynamiken i det som håller idén 

levande försvinna om någon än gång för alla skulle fastslå hur ett sådant messianskt uppdrag ska 

genomföras (Assarsson, 2009). Om det goda låter sig definieras skulle enligt resonemanget det goda 

upphöra att vara gott. 

När ”det goda” upphör att vara gott 

Studiens resultat visar att det fanns skiftande fokus hos rektorer på vad det var som ansågs viktigt att 

identifiera inom pedagogiska kartläggningar i samband med upprättande av åtgärdsprogram. En del av 

yttrandena om specialpedagogiskt arbete kunde varken tolkas som elev- och ämnesriktat eller 

situationsriktat. Istället kunde en del av dessa yttranden tolkas som ett uttryck för ett salutogent 

synssätt med fokus på det friska (Antonovsky, 1987). Både elever och personal uppmanades 

exempelvis att leva en hälsosam livsstil och röra på sig mer för att hålla sig friska. Den salutogena 

diskursen som rektorer gav uttryck för i annonser kan därmed tolkas som en variant av hälsodiskursen. 

Inom den salutogena diskursen förväntas specialpedagoger och speciallärare att i identifieringsarbetet 

uppmärksamma styrkor, möjligheter och förmågor snarare än svårigheter. Att det är det goda som ska 

identifieras kan dock också signalera att svårigheter inte är något rektorer gärna vill tala om. Det skulle 

kunna vara så att diskursen om det goda livet och de goda värderingarna inte tillåter rektorer att tala 

om något annat än det som kan uppfattas som gott. Att göra yttranden som inte följer diskursens ramar 

skulle kunna leda till diskursbrott. Rektorerna skulle därmed kunna utsättas för kritik. Det kan därför 

vara förståeligt att inte göra det i en platsannons – en genre som ställer krav på att lyfta fram goda 

sidor. Men liknande fallet med platsannonser kan marknadsanpassningen och den konkurrens som 

råder mellan skolor också hindra rektorer från att tala om svårigheter eller annat som kan ge en negativ 

bild utåt.  

Efter 1990-talets decentraliserings- och friskolereformer etablerades en new public management-kultur 

i skolan. New public management kännetecknas av principer som standardisering och 

marknadsanpassning (Westling Allodi, 2013; Berhanu, 2010). Westling Allodi (2013) studerade hur 

dessa principer påverkade högstadieskolors arbete och menade att standardmätningarna som skolor 

utsattes för inte kunde säga någonting om hur elever mådde i skolan eller hur skolor arbetade med att 

förebygga avhopp. Inte heller gav standardmätningarna någon information om skolors behov av 

resurser för särskilt stöd- eller språkutveckling (Westling Allodi, 2013). Dessvärre kan ibland skolors 

yttre krav på att uppvisa positiva värden på resultatredovisningar paradoxalt leda till negativa 

studieresultat. Mora (2011) tar exempelvis upp ett problem som uppstod i matematikundervisningen 

på grundskolor i USA i samband med satsningar på standardprov i matematik. Stora delar av 

undervisningen handlade om att förbereda elever inför provet. Långa föreläsningar, instruktioner, 

individuellt arbete och avsaknande av gruppövningar bidrog till slut till att eleverna upplevde 

undervisningen som meningslös och tråkig, vilket ledde till att eleverna förlorade lusten att lära. Som 

en konsekvens försämrades studieresultatet.  
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Att lågt självförtroende och motivationsbrist hos elever är ett problem blev synligt även i annonserna, 

även om rektorer inte formulerade det så. Men det nämndes i alla fall som en arbetsuppgift för 

speciallärare att motverka detta. Speciallärare förväntades exempelvis skapa effektiva lärandemiljöer 

som leder till optimalt lärande. Det skulle utifrån rektorers föreställningar kunna ske med hjälp av 

digitala lösningar som det stöd som behövs för att motivera och hjälpa elever att nå målen. Bland 

specialpedagogiska kompetenser efterfrågade därför rektorer kunskaper om olika digitala verktyg som 

kunde användas i specialundervisningen. Det finns studier som exempelvis Lin och Jou (2013) som 

visade att olika webbapplikationer som användes i klassundervisningen för studenter skapade bättre 

förutsättningar för interaktion mellan elever och mellan elever och lärare, vilket främjade introverta 

elever till att vara mer delaktiga och till att synliggöra sina kunskaper mer. Användningen av 

interaktiva digitala verktyg i undervisningen stärkte samtidigt hela studentgruppens studieglädje, 

vilket ledde till bättre studieresultat. Å andra sidan behöver inte digitala verktyg alltid fungera för 

elever (jfr Gustavsson 2014). När det inte fungerar finns det risk att problemen återigen hamnar i 

knäna på speciallärare eller specialpedagoger. Som studiens resultat visar förväntas både 

specialpedagoger och speciallärare arbeta framförallt från ett individperspektiv, vilket innebär att 

problem förklaras främst utifrån elevers individuella egenskaper. Rektorers förväntningar på att hitta 

problematiska egenskaper och samtidigt fokusera på det goda hos elever låter uppenbarligen 

motsägelsefullt och omöjligt för specialpedagoger och speciallärare att förena i praktiken. Om det 

goda definieras som det oproblematiska och friska då kan det dessutom leda till att individer som inte 

anses uppfylla de goda egenskaperna segregeras bort från såväl klassrummet som skolorna eller 

samhället i övrigt. Detta hände enligt Bladini (1990) och Assarsson (2009) under 1900-talets första 

hälft som en konsekvens av just främjandet av det friska och det fullkomliga i kombination med 

försöket att mäta och kontrollera det med vetenskapliga metoder.  

Specialpedagogers roll i framtiden 

Specialpedagoger förväntas stödja rektorer med kvalitets- och verksamhetsutveckling och via 

kvalificerade samtal eller fortbildning öppna perspektiv och ändra förhållningssätt hos personalen. 

Jämfört med andra studier som exempelvis von Ahlefeld Nisser (2014) eller Lindqvist (2013) är just 

detta någonting nytt som dyker upp bland specialpedagogers arbetsuppgifter. Frågan är därför om det 

skulle kunna vara så att en ny roll håller på att växa fram. Den kvalitets- och verksamhetsutveckling 

som specialpedagoger ofta förväntas bedriva påminner exempelvis om arbetsuppgifterna i 

platsannonser riktade till så kallade kvalitetsutvecklare. Ett exempel på en platsannons som riktas till 

kvalitetsutvecklare är följande: 

 

”I din roll som kvalitetsutvecklare kommer du att aktivt arbeta med och ansvara för 

implementering av nya metoder, analys, genomförande, uppföljning och utveckling samt 

kvalitetssäkring av processer.” 

 

I likhet med specialpedagoger arbetar kvalitetsutvecklare övergripande med utredningar, åtgärder och 

uppföljningar för att exempelvis effektivisera och förbättra olika typer av verksamheter. Även om 

rektorer tillmätte både den sociala och den kognitiva utvecklingen hos elever stor vikt i annonserna så 

var det ändå mest prioriterat för rektorer att elever i första hand uppnår kunskapsmålen. Det skulle 

kunna tolkas som en konsekvens av standardisering och marknadsanpassningskulturen som premierar 

prestationer i form av kunskapsresultat (Berhanu, 2010). Speciallärarkompetenser handlar alltså om 
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undervisning för särskilda elever som bedöms riskera att inte nå kunskapskraven. Det skulle därför 

kunna vara en förklaring till varför rektorer efterfrågade speciallärarkompetenser mer än 

specialpedagogkompetenser. En annan tolkning är att det skulle kunna bero på en konsekvens av 

yrkets tradition av att arbeta med särskilda elever. Ända sedan hjälpklassläraren infördes har 

specialpedagogik handlat om att hjälpa ”de svaga” (Bladini, 1990). Denna tradition kan tänkas vara 

svår att bryta. Det kan vara en anledning till att rektorer i många fall förväntar sig att både 

speciallärare och specialpedagoger arbetar med stödundervisning, enskilt eller i små grupper. Det är en 

bild som också ges av andra studier som exempelvis Lindqvist (2013) och Isaksson (2009).    

Specialpedagogutbildningen infördes dock som en reaktion på kritiken mot den specialundervisning 

som bedrevs under 1900-talets första hälft. Återinförandet av speciallärarutbildningen indikerade att 

den elevriktade specialundervisningen återfick sin legitimitet i skolan. Mot bakgrund av den här 

studien kan man i likhet med Isaksson (2009) fråga sig om specialpedagogens roll har genomgått en 

förändring sedan den nya speciallärarutbildningen infördes. Man kan också fråga sig hur yrkets 

relation till specialläraryrket kommer att se ut på arbetsplatsen nu och i framtiden. Isaksson (2009) 

menar att specialpedagogers roll idag kan ha blivit ännu mer otydlig och befarar en utveckling mot 

alltmer segregerande undervisningsformer. Å andra sidan skulle det kunna vara positivt att det idag 

finns två specialpedagogiska yrkesgrupper som kan komplettera varandra. Det skulle också kunna 

innebära en tydligare rollfördelning, där specialpedagogyrket förändras i riktning mot ett tydligare 

fokus på verksamheten och dess mål. Men för att kunna veta vilka ramar för specialpedagogers 

ansvarsområde som ska sättas upp behöver rektorer grundläggande specialpedagogiska kunskaper och 

kunskaper om skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare (Hansson, 2006). I annat fall finns 

det en risk att specialpedagoger förväntas arbeta mer och mer som speciallärare, dvs. på individnivå. 

Det skulle kunna leda till att behovet av specialpedagoger på sikt kanske inte längre kommer att kunna 

motiveras om inte specialpedagogutbildningen justeras i linje med rektorers efterfrågan, till exempel 

genom ett ökat fokus på kvalitets- och verksamhetsutveckling. En risk är annars att yrket 

specialpedagog på sikt kan komma att försvinna från skolarenan. Skolor och framförallt elever kan 

därmed gå miste om det situationsriktade perspektiv som denna yrkesgrupp hade kunnat tillföra.  

Förslag på framtida forskning 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att specialpedagogyrket har varit och verkar vara under 

förändring. Resultaten av den kvantitativa delen av studien visar att det är elev- och ämnesriktade 

arbetsuppgifter som efterfrågas i annonser till såväl speciallärare som till specialpedagoger. I och med 

införandet av specialpedagogutbildningen på 1990-talet fanns förhoppningen om att kunna förändra 

synen på eleven som bärare av svårigheter och rikta fokus mot situationen för att finna en lösning på 

svårigheterna i skolan. En fråga man kan ställa sig utifrån de resultat som blir tydliga i den här studien 

är om specialpedagogen någonsin har verkat som situationsriktad förändringsagent. För att skapa en 

förståelse för specialpedagogens föränderliga roll och hur specialpedagogens uppdrag har tolkats i 

skolkontexten är ett uppslag för vidare forskning att undersöka platsannonser i ett historiskt 

perspektiv. Platsannonser visar skolornas efterfrågan på arbetskraft. Men hur eller om 

specialpedagogens faktiska arbetsuppgifter har förändrats är en annan intressant aspekt att undersöka i 

framtida forskning. Skiljer sig till exempel platsannonsernas beskrivning av specialpedagogers 

uppgifter från de faktiska arbetsuppgifter som specialpedagoger sedan utför på skolorna? 
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