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Specialpedagogen – en superhjälte. En studie om vad arbetsgivare i tjänsteannonser söker hos 

specialpedagoger. 

 

English title 
 

Teacher in special education – a superhero. A study on what employers in job advertisements 

seeks in special educators. 

 

Abstrakt 
 

Denna studie undersöker tjänsteannonser för specialpedagoger, i syfte att ta reda på hur spe-

cialpedagogens roll och uppdrag beskrivs i dessa. Likaså vilka egenskaper och kompetenser 

som efterfrågas, och hur dessa överensstämmer med examensordningen för specialpedagog-

examen. De 309 undersökta annonserna består av en stor mångfald av beskrivningar och 

egenskaper, med konsekvens av ett brett spektrum av vad specialpedagogens roll och upp-

drag innebär - sällan överensstämmande med examensordningen. Studien visar bland annat 

en stor efterfrågan av personliga egenskaper som kan sammanfattas som ambitiösa och stora 

krav. Att denna efterfrågan är så stor skapar ett dilemma – dels i att specialpedagogen riske-

rar att ses som något högre stående och dels försätts i en position att acceptera de ambitiösa 

och kravstarka egenskaperna trots att detta inte ingår i examensordningen. De olika beskriv-

ningarna av specialpedagogens roll och uppdrag i tjänsteannonserna kan också ses som en del 

av en identitetsproblematik då kombinationen specialpedagog/speciallärare ofta är synlig i 

annonsernas efterfrågan. Detta kan möjligen vara ett resultat av den bakomliggande historien 

om skolan och utbildningen till specialpedagog. Att annonserna ibland och relativt ofta inte 

är tydliga med om de söker en specialpedagog eller speciallärare kan vara en rest av dåtidens 

ändringar av utbildningen. 

 

De beskrivningar och egenskaper som författas i annonserna är också präglade av ett makt-

perspektiv, eftersom förväntningarna på specialpedagogen troligen formas efter verksamhet-

ens beskrivning av uppdraget. Det innebär en tolkning av att arbetsgivaren besitter makten 

över specialpedagogens arbete, oavsett vad som står i examensordningen. Beskrivningarna i 

tjänsteannonserna stämmer sällan eller endast till viss del överens med examensordningen för 

specialpedagogen. Detta landar i en vidare fråga huruvida landets specialpedagoger arbetar 

utifrån samma förutsättningar, och om deras arbete och uppdrag tolkas olika. Detta beroende 

av hur arbetsgivaren beskrivit tjänsten samt utifrån det behov som finns på skolan. Kanske är 

arbetsgivarna en bidragande faktor till den rådande förvirringen av skillnaden mellan special-

pedagoger och speciallärare. 

 

Nyckelord 
 

Specialpedagog, specialpedagogik, yrkesroll, uppdrag, identitetsproblematik, samverkan, en 

skola för alla, maktstruktur, examensordning, styrdokument, specialpedagogens kommunika-

tiva uppdrag, socio-kulturellt perspektiv. 
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Förord  
 

 
Nyfikenheten om bakomliggande orsaker till ovissheten om specialpedagogens roll och upp-

drag formade och skapade idén till arbetet du precis ska börja läsa. För oss har det varit en 

process där tankar svävat åt alla håll för att sedan fångas in och landa. Allt tack vare vårt ge-

mensamma ansvar och nära samarbete för arbetet men även tack vare vår handledare Gunilla 

Härnsten. Tillsammans med Gunilla har vi fångat in kärnan i vår nyfikenhet och format detta 

arbete. Ett stort tack vill vi ge dig för att du under resan utvecklat och satt ord på det vi inte 

kunde fånga.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra familjer och vänner som förstående givit oss tid för ar-

betet. Under sena kvällar och helger har ni accepterat oss instängda i vår egen bubbla, knappt 

kontaktbara. Utan ert stöd och förståelse hade detta arbete aldrig kunnat slutföras – tack!  

 

Vi äntrar nu en ny värld och nya möjligheter. Liksom vi nu avslutar ett kapitel hoppas vi att 

du som läser får möjligheten att öppna ett nytt genom det vår studie kommit fram till.  

 

Trevlig läsning!  
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Nedan följer en visserligen fiktiv annons, men ändå mycket typisk för det vi i studien sett och 

synliggjort. Allt innehåll i denna annons är urklippt ur verkliga annonser, och har alltså figu-

rerat i studiens datamaterial. 

 

 

Specialpedagog/speciallärare  

 
Specialkommunen  

Publicerad 2016-04-15, Annons- ID: XXXXX 

Ort: Specby, 1 plats  

Yrke: Specialpedagog/Speciallärare 

 

 

Specialskolan ligger i den lummiga och vackra Specialkommunen. Skolan är en förskola och 

en F- 9 skola med två paralleller. Skolhusen ligger precis i utkanten av staden nära den 

vackra specialskogen. Här får alla barn och elever möjlighet att växa, utvecklas och lära i 

samklang med naturen - alltid efter sina egna förutsättningar och behov. Vi sätter individen i 

fokus och vårt mål är att alla ska utvecklas och bli det bästa av sitt eget jag. Lokalerna är an-

passade till dagens alla behov. Kollegiet består av engagerade och driven personal som arbe-

tar nära varandra.  

 

Specialskolan söker nu en högskoleutbildad specialpedagog/speciallärare. Vi förväntar oss 

även att du är utbildad talpedagog, logoped, psykolog, SFI- lärare, IT-pedagog, syn- och/eller 

hörselpedagog och besitter annan relevant utbildning. Viktigast är att du har erfarenhet av be-

teendeanalys, social och/eller emotionell problematik, autismspektrum och andra neuropsyki-

atriska funktionsnedsättningar samt utvecklingsstörning.  

 

Vi antar att du är tydlig och trygg i din yrkesroll och att du har en personlig mognad. Du är 

engagerad, driven, lyhörd, flexibel och en god samarbetspartner. Vi sätter ett stort värde i din 

kreativitet och din talangfullhet. För oss är det värdefullt om du är effektiv, nyfiken och har 

en förmåga att skapa goda relationer. Viktigt är även att du har humor samt att du sprider 

energi och entusiasm. I stressade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt behåller 

ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Stor vikt kommer läggas på personlig 

lämplighet.  

 

I din roll fungerar du som handledare/rådgivare/coach samt kvalificerad samtalspartner för 

elever, vårdnadshavare, personal och rektor. Du analyserar, utvecklar samt bidrar till att 

skapa tillgängliga och likvärdig lärmiljöer. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande i 

syfte att skapa en tillgänglig skola för alla på samtliga nivåer, individ-, grupp-, och organisat-

ionsnivå. Syftet med uppdraget är att ge eleverna goda förutsättningar att utvecklas och nå 

bästa möjliga resultat. Du arbetar på ett inkluderande sätt men tillhandahåller undervisning på 

individnivå. Vi ser därav att du kan arbete med elever både enskilt och i grupp. I dina arbets-

uppgifter ingår även att utreda, kartlägga, behandla samt upprätta åtgärdsprogram. Du deltar 

och är aktiv i habiliterings-, utrednings-, diagnostiserings-, behandlings-, och utvärderingsar-

bete.  

 

 

Välkommen med din superhjälte ansökan!  
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Inledning 

 

”Varje slut skapar en ny början.” – Nisargadatta Maharaj 

Vi går mot ett slut på en utbildning som har utvecklat, format och givit oss kunskap om spe-

cialpedagogik och specialpedagogens roll och uppdrag. Vi går således mot en ny början och 

in i en ny epok av vår yrkeskarriär. En ny karriär och en ny roll som både känns spännande 

och skrämmande. Det är en värld vi äntrar som är än mer komplex än den roll vi tidigare haft 

då specialpedagogens roll tycks vara svårdefinierad. Att den är svårdefinierad har vi bland 

annat erfarit genom samtal med kurskamrater, vänner, familj, kollegor och arbetsgivare som 

alla beskriver rollen olika eller inte kan beskriva den alls. Det tycks även råda en förvirring 

över de olika uppdrag som speciallärare och specialpedagog har då de båda yrkeskategorierna 

ofta benämns, beskrivs eller förklaras likartat. Vi äntrar således en värld där uppdraget verkar 

formas utifrån vad någon tror eller önskar att uppdraget ska innehålla.  

 

Många tankar och funderingar har väckts hos oss utifrån de människor vi mött genom utbild-

ningen som inte vet eller kan förklara specialpedagogens uppdrag och roll. En nyfikenhet har 

således vuxit fram om bakomliggande orsaker till ovissheten kring uppdraget och rollen. Det 

tycks dock inte enbart vara vi som brottas med mångfalden av förklaringar och beskrivningar 

av, kanske inte specialpedagogens uppdrag och roll, utan av specialpedagogiken. Bengt Pers-

son (2013) beskriver bland annat att det är problematiskt att försöka definiera specialpedago-

giken då den är flerdimensionell. Även Ann Ahlberg (2007) anser att en definition av special-

pedagogik är svår då det är ett mångvetenskapligt och tvärvetenskapligt kunskapsområde. 

Om även forskarvärlden upplever att definitionen av specialpedagogik är svår kanske det inte 

är konstigt att gemene man inte vet eller förstår specialpedagogens uppdrag och roll. Att hitta 

en definition av specialpedagogik vore således önskvärt men något som vi lämnar därhän. Vi 

är dock fortsatt nyfikna på hur det kan komma sig att det tycks finnas en mångfald av be-

skrivningar av specialpedagogens uppdrag och roll. För oss är uppdraget klart och tydligt be-

skrivet i examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) där det bland annat 

står att specialpedagogens ska kunna analysera och medverka i förebyggande arbete samt un-

danröja svårigheter och hinder i olika lärmiljöer. Kanske är det så att få vet om vad som står i 

examensordningen vilket i in tur kan vara en av orsakerna till mångfalden av de beskriv-

ningar vi upplevt av vår omgivning.  

 

Då vi nu skapar en ny början med nya tjänster blir det således för oss intressant att undersöka 

hur arbetsgivare beskriver specialpedagogens uppdrag och roll och hur denna beskrivning 

överensstämmer med examensordningen. Har vi utbildat oss till det våra framtida arbetsgi-

vare tror, önskar och hoppas?  

 

 

 

 

 

http://mittpunkt.se/varje-slut-skapar
http://mittpunkt.se/varje-slut-skapar
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Syfte och frågeställning 

  

Vi vill genom vår studie ta reda på hur specialpedagogens roll och uppdrag beskrivs i tjänste-

annonser. Vi vill även ta reda på vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas i tjänste-

annonser för specialpedagoger. Genom studien vill vi jämföra hur beskrivningar av special-

pedagogens uppdrag överensstämmer med examensordningen för specialpedagogexamen. I 

studien kommer vi utgå från följande frågeställningar: 

  

● Hur beskriver arbetsgivare i tjänsteannonser specialpedagogens roll och uppdrag?  

 

● Vilka egenskaper och kompetenser hos en specialpedagog efterfrågas av arbetsgiva-

ren? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

 

I bakgrunden beskriver vi hur specialpedagogiken genom historien vuxit fram, samt tidigare 

forskning inom området. Vi rör styrdokument och skollag, samt specialpedagogikens identi-

tetsproblematik. Vidare lyfter vi specialpedagogens examensordning, specialpedagogens 

kommunikativa uppdrag samt vikten av samverkan. Vi beskriver också vad en skola för alla 

innebär, och hur begreppet tolkas av olika instanser, och varför makt blir något att ta hänsyn 

till.  

 

En historisk tillbakablick 

 

Skolans historia går långt tillbaka i tiden. Redan på medeltiden fanns ett utbildningsbehov 

men då utifrån det ståndsamhälle som rådde i Sverige. Utbildning såg olika ut för de olika 

stånden och var anpassade utifrån dess behov (Sandin & Sundqvist 2014). Samhället, skolan 

och dess utbildning har sedan medeltiden förändrats. Även om skola och utbildning i sig har 

en lång historia så har specialpedagogiken en relativt kort sådan, poängterar Bengt Persson 

(2013). Vidare skriver Persson att frågor med specialpedagogisk karaktär dock alltid haft en 

given plats inom pedagogik. Ann Ahlberg (2013) betonar att det alltid funnits barn och elever 

som av olika anledningar inte passat in i skolan. Redan i folkskolan bedömdes det att elever 

kunde ha svårigheter att följa med i undervisningen. Dessa elever fick inget särskilt stöd eller 

gick inte i någon särskild grupp utan kunskapskraven ställdes istället lägre. Ahlberg berättar 

vidare att det i början av 1900-talet fördes en debatt om de svaga elevernas situation i klass-

rummet. I debatten påstods det att närvaron i klassrummet av de lågt begåvade barnen inte 

gynnade dem eller deras klasskamrater. För att lösa problemet inrättades det särklasser eller 

hjälpklasser där intelligenstester användes för att särskilja elever. Ulla-Britt Bladini (1990) 
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beskriver hur lärare som undervisade i hjälpklasserna hade möjlighet att gå kurser och semi-

narium. Dessa seminarier och kurser varierade i omfattning och gick genom åren från att vara 

korta till att bli terminslånga. Fokus på kurserna och seminarierna var psykometri och psykia-

tri med psykopatologi. Detta för att lärarna i hjälpklasserna skulle kunna känna igen och iden-

tifiera defekter för att på så sätt kunna medverka i uttagningen av elever till hjälpklasserna. 

Vidare skriver Bladini (a.a) att de pedagogiska inslagen i utbildningen för hjälpklasslärare var 

få vilket kan bero på att hjälpklasslärarna redan var utbildade lärare.  

 

Särskiljandet av elever handlade inte bara om begåvning och intelligens. Bengt Sandin & 

Maria Sundqvist (2014) framhäver att testningarna även innebar en sortering av barn efter et-

nicitet och social klass. Vidare skriver Sandin & Sundqvist att  

 

“Normalfördelningskurvor blev ett kraftfullt instrument i beskrivningen av 

barn och barns utveckling under 1920- och 30- talen och underströk 

grundvalen i skolväsendets differentiering i olika typer av skolformer och klas-

ser för att stödja eller avskilja barn”. (Sandin & Sundqvist, 2014, s.75).  

 

Ahlberg (2013) poängterar att differentieringen och kategoriseringen av elever hade sina röt-

ter i samhällets socioekonomiska skiktning. Differentieringen började så småningom ifråga-

sättas då det både inom utbildningspolitik och i den pedagogiska forskningen ansågs att sko-

lan var grundläggande för förverkliga idén om ett demokratiskt och jämlikt samhälle. En 

skolkommission tillsattes år 1946 där bland annat idén om “En skola för alla” började växa 

fram. Det dröjer dock ända till år 1962 innan den grundskolan infördes och första läroplanen 

för grundskolan kom. Det var även år 1962 som den första ettåriga påbyggnadsutbildningen 

till speciallärare startades i Stockholm och Göteborg. Utbildningen hade tre inriktningar: 

grundskola - särskola, särskolans förskola och träningsklasser samt hörsel- och talpedagog 

(Högskoleverket 2012:11R). Specialläraren blev under denna tid en specialist som fokuserade 

på att testa, undervisa och träna enskilda elever eller mindre grupper. Enligt Bladini (1990) 

hade specialläraren inget helhetsperspektiv utan klassläraren var totalansvarig. Synsättet som 

dominerade under denna tid var att orsakerna till svårigheterna var kopplade till individuella 

egenskaper och brister hos eleven. Eleverna som avvek från det normala skulle tränas för att 

normaliseras (Högskoleverket 2012: 11R).  

 

En granskning av speciallärarutbildningen skedde genom en utredning år 1986. Utredningen 

ledde till att den ettåriga påbyggnadsutbildningen till speciallärare ersattes år 1990 med en tre 

terminers specialpedagogutbildning. Denna utbildning hade fyra inriktningar: utvecklings-

störning, komplicerad inlärningssituation, synskada samt dövhet och hörselskada. (Högskole-

verket 2012: 11R). Till skillnad från speciallärarens uppgift att undervisa de elever i behov av 

stöd ingick det nu i specialpedagogens uppdrag att handleda lärare, samordna insatser för ele-

ver i behov av stöd, ansvara för pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram och utveckling av 

skolans arbetsformer (Ahlberg, 2013).  

 

Högskoleverket (2012:11 R) skriver att utbildningen som kom 1990 ersattes 2001 av en ny 

utbildning till specialpedagog. Ambitionsnivån på den nya utbildningen höjdes och omfattade 
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nu tre terminers heltidsstudier till skillnad från tidigare då det var två terminers heltidsstudier. 

Utbildningen kom sedan att förändras ytterligare år 2007 då en ny examensordning infördes i 

enlighet med den europeiska Bolognaprocessen. Detta år beslutade även regeringen att 

återinföra den tidigare speciallärarexamen. De två examina som båda leder till arbete med 

specialpedagogiska uppgifter är de som fortfarande är verksamma. Genom en beskrivning av 

att specialpedagogen arbetar för barn och elever medan specialläraren arbetar med barn och 

elever går det att särskilja de olika examina (a. a). 

 

En skola för alla 

 

Ahlberg (2013) påpekar att begreppet ”En skola för alla” inte är något nytt begrepp utan att 

det kom med 1980 års läroplan. Vidare beskriver Ahlberg (a.a) att det första steget mot en 

skola för alla dock påbörjades redan när den svenska folkskolan infördes. Det var i folksko-

lestadgan år 1842 som det bestämdes att alla barn skulle få vissa färdigheter och kunskaper. 

Varje socken blev ålagda att inrätta en folkskola men förutsättningarna för folkskolan skulle 

stat och kommuner skapa med utbildade lärare. Ahlberg berättar vidare att många barn till en 

början inte kom till skolan då de antingen behövdes i jordbruket eller att fattigdomen gjorde 

att de inte hade skor och därför inte kunde gå till skolan. Allt fler barn började dock så små-

ningom komma till skolan och en sexårig folkskola fick genomslag. Fler elever i skolan skap-

ade en större variation av elever. Ahlberg (2013) påstår att det alltid funnits barn som av olika 

anledningar bedömts inte passat in i skolans värld. Diskussioner om hur lärare skulle förhålla 

sig till elever som avvek och hade svårigheter pågick redan vid införandet av folkskolan år 

1842. Debatter om de avvikande eleverna har pågått sedan dess.   

 

Sedan införandet av folkskolan har skolan vuxit till en av Sveriges största arbetsplatser, en 

arbetsplats som Ahlberg (1999) framhåller ständigt är utsatt för förändringar. Förändringar 

som bland annat inneburit ett decentraliserat styrsystem, nya läroplaner och krav på skolans 

innehåll och arbetssätt. Utvecklingstakten har inneburit ekonomiska och politiska föränd-

ringar men även förändringar för människors livssituation. Förändringarna har kommit att på-

verka vårt utbildningssystem där en bred kunskapsbas är en viktig och central del för att ge 

alla elever en bra start i livet (Regeringens skrivelse 1996/97: 112). Mats Börjesson & Eva 

Palmblad (2003) hävdar att förändrade synsätt och förändrade samhällsomständigheter är 

svåra att fånga men att skolan har ett antal grundläggande fundament som är relativt bestå-

ende över tid. Vidare fastlår Börjesson & Palmblad att skolan genom alla tider haft två roller: 

förmedla kunskap och kulturöverföring. Historiskt har skolan ett tema som alltid funnits och 

än idag finns, särskiljandet av barn. Börjesson & Palmblad beskriver fyra olika grunder för 

särskiljandet av barn: de kroppsligt sjuka och funktionshindrade, barn som bryter mot skolans 

ordning, barn som inte hänger med i undervisningen samt de mobbade barnen. Även Persson 

(2013) framhåller att dessa olika grupper alla har särskilts från skolan genom historien på 

olika sätt till exempel med placering i hjälpklasser.  
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Som vi tidigare nämnt var det först med 1980 års läroplan som begreppet “En skola för alla” 

kom.  Dock kom rätten till skola för alla, enligt Jane Brodin och Peg Lindstrand (2010), redan 

år 1944 då en lag gav så kallade sinnesslöa rätt att gå i skolan. Vidare beskriver Brodin & 

Lindstrand (a.a) hur lagen inte gällde alla utan var för de barn som ansågs bildbara. Tio år se-

nare år 1954 kom ytterligare en lag som gav psykiskt efterblivna, tidigare kallade sinnesslöa 

möjlighet till skolan. Enligt Brodin & Lindstrand (a.a.) var det fortsatt landstinget som var 

huvudman för undervisningen vilket innebar att särskolor inrättades. Persson (2013) hävdar 

att 1900- talets kategorisering idag kan förefalla obehagliga men att det även idag på 2000- 

talet finns en stor andel elever som bedöms ha svårt att uppfylla kraven för normalitet. Vidare 

framhäver Persson (a.a) att det är en stor andel som efter utredningar bedöms som så pass an-

norlunda att olika stödåtgärder sätts in. Stödåtgärder som innebär undervisning enskilt eller i 

liten grupp. Anledningen till detta menar Persson är att det är en allmän uppfattning att det är 

det mest effektiva sättet. Kanske är detta ett arv av historiens kategorisering och lösningar på 

att avskilja det avvikande från det normala.  

 

Enligt skollagen (2010:800) ska skolan vara likvärdig för alla. I skollagen § 8 och 9 står det 

bland annat att  

 

“alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhål-

landen, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet… utbildningen inom skol-

väsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett 

var i landet den anordnas.” 

 

Brodin & Lindström (2010) påtalar att lika möjligheter och likvärdighet innebär för en 

del elever att de behöver mer stöd än andra för att få lika mycket. Det är de individu-

ella perspektivet med anpassningar till elevers förutsättningar och behov som ska sät-

tas i fokus vilket i sin tur innebär ett erkännande och acceptans av funktionsnedsätt-

ning. Vidare beskriver Brodin & Lindström (a.a) hur en skola för alla kräver samord-

ning i integrationsprocessen. Liksom Brodin och Lindström kan vi läsa i Salamanca-

deklarationen (Svenska Unescorådet 2006) att det krävs en samordnad insats för 

integrerande skolor vilket innebär att inte enbart lärare och skolpersonal behöver sam-

ordnas utan även vänner, familj och frivilliga. I Salamancadeklarationen kan vi även 

läsa att principen för den integrerade skolan är att alla barn och elever, när som helst, 

ska kunna undervisas samtidigt oavsett förutsättningar och behov. Det ska finnas stöd 

för de som är i behov och utrymme för olika inlärningsmetoder och inlärningstempo.  

 

Begreppet integrering har enligt Ahlberg (2013) på senare år ersatts av inkludering då 

integrering innebär att du först måste varit segregerad. Inkludering är således ett bättre 

begrepp i talet om att skolan ska vara likvärdig och lika för alla.  Ahlberg beskriver 

vidare att inkludering kännetecknas av att skolan accepterar och möter alla elever samt 

skapar möjlighet för de som riskerar att hamna utanför ramarna, att inkludering hand-

lar om elevers rätt till likvärdig utbildning. Inger Assarson (2007) framhåller att be-

greppet likvärdig är ett av de kännetecken som utmärker en skola för alla. Det är ett 

begrepp som inbegriper normer och värden som påverkar möjligheten till delaktighet 
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och stöd för elever. Begreppet skapar enligt Assarson ett dilemma mellan ett värdesy-

stem om en skola för alla kontra den statliga kontrollen med nationella prov och be-

tygssystem. Persson (2013) hävdar att riktningen mot en skola där kunskapskontroll 

och betyg från årskurs 6 medför att vi tappat fokus på inkludering, jämställdhet, jäm-

likhet och begreppet “En skola för alla” vilket i sin tur kommer leda till konsekvenser 

för innehållet i framtidens skola.    

 

Styrdokument och lagar 

 

I skollagens (2010:800) inledande kapitel kan vi läsa om olika skolformer som omfattas av 

skollagen; definitioner, syfte, utformning, lika tillgång, likvärdighet samt att barnets bästa ska 

vara i fokus. I skollagens inledande kapitel § 4 kan vi bland annat läsa:  

 

“I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbild-

ningen.” 

 

För att förstå skolans lagar och styrdokument anser Persson (2013) att det är nödvändigt att 

gå tillbaka till förarbete av lagstiftningen och den nuvarande läroplanen för att förstå dess in-

nehåll. En del av förarbetet kan vi läsa i regeringens proposition Elever med funktionshinder - 

ansvar för utbildning och stöd (Prop. 1998/99: 105). I propositionen kan vi bland annat läsa 

att målsättningen med förslagen är att komma ytterligare ett steg mot en skola för alla. Propo-

sitionens förslag innebär och har inneburit begreppsförändring från formuleringen elever med 

särskilda behov till elever i behov av stöd. Vidare beskriver propositionen hur begreppsför-

ändringen riktar om fokus från eleven till skolan och skolans åtgärder. Förhoppningarna är 

således att svårigheterna för eleven inte ses som individuella problem där eleven är 

problembärare. Elevens möjligheter till utveckling, förutsättningar och anpassningar av verk-

samheten ska istället vara i fokus.  

 

Persson (2013) konstaterar att målsättningen en skola för alla ställer stora krav på skolan och 

dess personal. Det är oftast skolan och lärarna som får bära ansvaret om alla elever inte ges 

möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar. Vidare poängterar Persson 

(a.a) att “staten ålägger alltså skolan ett omfattande ansvar när det gäller att ge stöd och 

hjälp åt de elever som behöver det men säger ingenting om hur stödet skall gestaltas. (Pers-

son, 2013, s. 22). I skollagen kapitel 3 (2010:800) kan vi läsa att en elev ska ges stöd i form 

av extra anpassning om eleven inom ramen för utbildningen eller på nationella prov inte 

uppnår minsta kunskapskravet. Hur de extra anpassningarna ska utformas framgår inte mer 

än att de ska rymmas inom ramen för den ordinarie undervisningen. Vidare står det i skolla-

gen att om de extra anpassningarna inte är tillräckliga ska detta anmälas till rektor som 

skyndsamt ska utreda elevens behov av särskilt stöd. Även här lyser hur med sin frånvaro.  
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I en kvalitetsgranskning av Skolinspektionen, Rätten till Kunskap (2010), uppmärksammas 

frågan om hur skolan kan lyfta alla elever. Granskningen visar att i mer än hälften av de 

granskade skolorna anpassar lärarna undervisningen bara delvis eller inte alls utifrån elever-

nas individuella förutsättningar och behov. Ulla Gadler (2011) beskriver i sin avhandling om 

ett dilemma som synliggörs i vår tids mål- och resultatstyrda skola där skolan ska utgöra en 

likvärdig utbildning och skolan är en rättighet men också att skolan är en skyldighet med 

skolplikt. Vidare skriver Gadler att en skola för alla urholkas om det inte finns kunskap i 

kommuner och skolor om att möta alla elevers olika förutsättningar. Persson (2013) framhä-

ver att elever många gånger inte har svårigheter med att klara skolans kunskapskrav men att 

deras skolsituation är besvärlig av annan art vilket gör att den fordrar särskilda stödinsatser. 

Det är ett förebyggande arbete som är kärnan i specialpedagogisk verksamhet. Vidare anser 

Persson att den specialpedagogiska verksamheten allt mer kommit att ifrågasättas i utbild-

ningspolitiska kretsar. Pia Skott, Daniel Pettersson & Anders Berg (2015) beskriver att veten-

skap och politik är skilda praktiker. “Forskare får föra fram sina uppfattningar, men har inte 

makten över vilka politiska beslut som fattas med forskningen som bakomliggande argument” 

(a.a s.113). Gadler hävdar att om vi ska kunna tala om en likvärdig utbildning behöver vi 

enas om definitionerna i styrdokumenten. Innebörden av styrdokumenten är således beroende 

av hur tjänstemän på förvaltning, skola, enskilt och kollektivt tolkar samt genomför uppdra-

get. Vid förändring av styrdokumenten anser Gadler att alla på de olika nivåerna inom skola 

och utbildning behöver sätta sig in i förändringarna, få en förståelse för dem samt genomföra 

dem utifrån styrdokumentens intentioner.  

 

Specialpedagogikens identitetsproblematik 

  

Att specialpedagogiken är ett mångvetenskapligt, eller tvärvetenskapligt, kunskapsområde 

råder det inga tvivel om. Detta skriver bland andra både Ahlberg (2007), Persson (2013) samt 

Eva Björck-Åkesson & Claes Nilholm (2007) under på. Ahlberg beskriver att detta gör att det 

skapas en rik flora av forskningsfrågor som studeras utifrån olika teorier och metoder vilket 

skapar en bred mångfald men också en otydlighet i identiteten av specialpedagogik, vilket 

även Persson styrker. Vidare beskriver Persson hur det likaså spelar in att specialpedagogiken 

är politisk-normativ, vilket handlar om att samhället och dess medborgare uttrycker hur 

normbrytande människor ska ha det nu och i framtiden. Svårigheterna att uttrycka vilka funk-

tioner specialpedagogiken ska uppfylla, är enligt Persson också en påverkansfaktor. 

 

Enligt Björck-Åkesson & Nilholm (2007) finns det två huvudlinjer att ta hänsyn till i den 

mångfald av terorier och perspektiv som dominerar specialpedagogiken:  

 

“Den ena har stark förankring inom psykologin och har utvecklats utifrån en ambition 

att ge barn med olika förutsättningar möjligheter till en god start i livet. Den andra har 

sin förankring i utbildningssociologi och i en kritik av specialpedagogik som verksam-

het” (Björck-Åkesson & Nilholm, 2007 s. 8).  
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Det finns dock ett tredje perspektiv att ta hänsyn till; Nilholms (2006) dilemmaperspektiv. 

Nilholm beskriver ett grundläggande dilemma vilket är att alla barn och elever ska få ut något 

gemensamt av utbildningen, samtidigt som utbildningen också ska möta elevers olikheter. 

Detta tar sig uttryck på olika sätt, t ex huruvida individen ses som just en individ eller om hen 

kategoriseras vid användning av begreppet “barn i behov av särskilt stöd”. Det kan också 

vara huruvida olikheter ses som tillgångar eller värderas olika högt. Ytterligare ett dilemma 

rör det som ses som brister och/eller “särskilda behov” och huruvida dessa ska kompenseras, 

eller om delaktighet ska värderas högre om än i motsats till kompensation.  

 

Huvudpoängen med just ett dilemmaperspektiv är enligt Nilholm (2006) att det är just kom-

plext att hantera dilemman, och att det endast finns temporära jämvikter att ta hänsyn till. Vi-

dare beskriver Nilholm hur specialpedagogik därmed blir ett specifikt, sociokulturellt och hi-

storiskt situerat svar på ovan beskrivna grundläggande dilemma i mötet med det moderna ut-

bildningssystemet. En definition av specialpedagogik blir, enligt Björck-Åkesson & Nilholm 

(2007), ändå problematiskt samtidigt som det också kan vara givande och utvecklande att det 

finns olika fokus att ta hänsyn till, eftersom “de olika beskrivningarna av specialpedagogi-

kens kärna relaterar till varandra” (a.a., s. 9). Vidare beskriver de samma att en komplexitet 

kräver tankemodeller som ser till relationer mellan olika nivåer, från individnivå till sam-

hällsnivå. 

      

Persson (2013) menar att specialpedagogiken ska ses som en del i samhällets demokratise-

ringsprocess - att det är en politisk och ideologisk företeelse. Politik och ideologi handlar en-

ligt Ahlberg (2013) om att driva en övertygelse om vad som är gott och rätt, styra, påverka 

och ha visioner. Att utbildningen inom specialpedagogik har förändrats med åren kan ses som 

en del i det politiska och ideologiska spelet. Samtidigt är och ska dock forskning inte kunna 

kritiseras för att vara normativt. Vidare beskriver Ahlberg att en stor del av forskningen i spe-

cialpedagogik varit inriktat på olika aspekter av normalitet, avvikelse och differentiering 

vilka som begrepp är svårfångade och mångtydiga. Det specialpedagogiska forskningsområ-

det är dock enligt Ahlberg inte frikopplat från politiska beslut och ideologiska trender. Vidare 

menar Ahlberg att det inte är möjligt att bedriva forskning inom specialpedagogik utan att 

vara normativ då arbete i skolan är politiskt bestämd verksamhet. Forskningen måste därav 

ha anknytning till skolans normativa mål. Om nu den specialpedagogiska forskningen följer 

politik och ideologi bör det innebära att den ständigt är föränderlig. Förändringen för de verk-

samma tycks inte alltid följa förändringen av de politiska och ideologiska målen. Det är 

mycket möjligt att det är här förvirringen och skillnaden mellan speciallärare och specialpe-

dagogers uppdrag uppkommer. 

 

De senare åren har den specialpedagogiska forskningen enligt Persson (2013) börjat kritiskt 

granska de miljöbetingelser där specialpedagogiska behov kan tänkas uppkomma. Vidare me-

nar Persson att forskningen inom specialpedagogik har gått från individfokus till miljörelate-

rade aspekter. Individfokus finns dock kvar men inte i samma utsträckning och inte med 

samma prioritet. Även Björck-Åkesson & Nilholm (2007) styrker detta, då fokus under vissa 

tidsperioder varit forskning om individers förutsättningar medan andra perioder dominerats 

av studier av samhälleliga och organisatoriska ramar. Vidare beskriver Björck-Åkesson & 
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Nilholm att det idag, i svensk specialpedagogisk forskning, görs en delning mellan katego-

riskt respektive relationellt perspektiv. Det tycks således intressant att fundera på om den spe-

cialpedagogiska riktningsförändringen från individfokus till miljörelaterade aspekter ligger i 

linje med förändringen av den specialpedagogiska utbildningen. Från att från början vara en 

utbildning där du blev speciallärare med fokus på att hjälpa individen till att bli en utbildning 

med fokus på att handleda och utveckla verksamheter med ett specialpedagogiskt fokus.  

 

Den specialpedagogiska terminologin består enligt Persson (2013) av negativt laddade såsom 

separation, fragmentisering och avvikelser. Detta beskrivs enligt Persson som en konsekvens 

av att specialundervisning setts som något som fungerat vid sidan om den ordinarie undervis-

ningen, med följden att lärare “tänkt bort” dessa elever i sin egen undervisning. Av denna an-

ledning är det enligt Persson därför viktigt att kritiskt granska den specialpedagogiska verk-

samheten, samt blottlägga och analysera organisatoriska brister i skolan med syfte att effekti-

visera verksamheten - för att skapa bättre förutsättningar för alla barn. Detta rör oss vidare 

mot framtiden, och hur det specialpedagogiska kunskapsområdet kommer att gestaltas. Pers-

son (2007) pekar på två eventuella utvecklingsvägar; 

 

 “den ena där specialpedagogikens uppgift ses som relaterad till den lokala pedago-

giska miljön och den andra där specialpedagogiska frågeställningar blir centrala i 

analysen av huruvida skola och utbildning är tillgängliga för alla oavsett funktions 

nedsättningar eller andra svårigheter” (Persson, 2007, s. 60).   

  

Specialpedagogens examensordning 

 

I Nya Högskolelagen (1992:1434) finns beskrivet bestämmelser om universitet och högskolor 

under statligt huvudmannaskap. I denna redogörs för hur Sveriges högskolor och universitet 

ska organiseras och bedrivas. Därtill finns Högskoleförordningen (1993:100) som syftar till 

att komplettera högskolelagen, och gäller även denna för de högskolor och universitet som 

har staten som huvudman. Denna förordning är beslutad av regeringen1 och underordnad 

högskolelagen, som är beslutad av riksdagen2. Som bilaga till Högskoleförordningen ligger 

examensordningen i vilken det anges vilka examina som får avläggas och vilka krav studen-

ten ska uppfylla för respektive examen.  

 

I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) (se bilaga 1) beskrivs vad en 

specialpedagogexamen omfattar. Därutöver finns tre teman beskrivna; kunskap och förstå-

else, färdighet och förmåga, samt värderingsförmåga och förhållningssätt. I första temat, kun-

skap och förståelse, finns det skrivet att studenten för specialpedagogexamen ska visa kun-

skap om områdets vetenskapliga grund, insikt i forskning och utveckling samt kunskap om 

                                                 
1
 http://www.regeringen.se  

2
 http://www.riksdagen.se  

http://www.regeringen.se/
http://www.riksdagen.se/
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sambandet (särskilt i betydelsen för yrkesutövningen) mellan vetenskap och beprövad erfa-

renhet. Vidare beskrivs att studenten ska visa fördjupad kunskap och förståelse inom special-

pedagogik. I andra temat beskrivs vilka färdigheter och förmågor som krävs; bland annat att 

kritiskt och självständigt kunna analysera och medverka i förebyggande arbete samt undan-

röja svårigheter och hinder i olika lärmiljöer. Likaså att kunna genomföra pedagogiska utred-

ningar och analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Vidare beskrivs 

förmågan att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för såväl 

kollegor, föräldrar och andra berörda. I examensordningen finns också en redogörelse för det 

tredje temat - den värderingsförmåga och det förhållningssätt examen kräver. Detta exempel-

vis att studenten ska visa självkännedom och empatisk förmåga, kunna identifiera och ta hän-

syn till etiska aspekter och insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan. Utöver detta 

som beskrivits har varje högskola eller universitet också ett självbestämmande över fler pre-

ciserade krav för specialpedagogexamen. 

 

Nämnden för lärarutbildning3 på Linnéuniversitetet har fastställt den utbildningsplan som är 

aktuell i skrivande stund (se bilaga 2). Nämnden för lärarutbildning, NLU, har ansvar för 

lärarprogrammens innehåll och kvalitet. I utbildningsplanen finns att läsa om vad program-

met, i detta fall specialpedagogprogrammet, innebär och vad som ingår och krävs av studen-

ten. Programspecifikt för just Linnéuniversitetets specialpedagogstudenter finns också kraven 

att kunna visa fördjupad kunskap om betydelsen av genus, social tillhörighet och etnicitet i 

det specialpedagogiska arbetet. Likaså visa kunskap om värdepedagogik och psykosociala 

perspektiv på lärande och utveckling för att utifrån aktuella styrdokument aktivt kunna stödja 

barn, unga och vuxna. Vidare finns beskrivet om kravet att visa kunskaper om funktions-

nedsättningar i relation till lärmiljöer - även detta för att utifrån aktuella styrdokument aktivt 

kunna stödja barn, unga och vuxna.  

 

Specialpedagogens kommunikativa uppdrag 

  

I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) finns beskrivet att en speci-

alpedagogexamen ska innebära en fördjupad förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner 

och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda. Vidare krävs en 

förmåga att kommunicera sin kunskap muntligt och skriftligt. Ännu tydligare: specialpeda-

gogprofessionen kräver en kommunikativ förmåga. Dagens specialpedagoger utbildas enligt 

Birgitta Sahlin (2010) mot en utvidgad professionalitet “vilket i korthet innebär en yrkes-

mässig innehållsförändring från att enbart arbeta med särlösningar för vissa elever mot ett 

utökat ansvar för ombildning och utveckling av pedagogiska verksamheters lärandemiljöer” 

(Sahlin, 2010, s. 73). Den utvidgade professionaliteten har, fortfarande enligt Sahlin, bidragit 

till ökade krav på kompetens inom handledning, konsultation och rådgivning. Sahlin lyfter 

dock en problematik - handledning inom specialpedagogik kom aldrig att omdefinieras för 

detta ändamål vilket bidragit till en viss otydlighet. Detta särskilt då handledningsbegreppet 

                                                 
3
 https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/namnden-for-lararutbildningen/  

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Organisation/namnden-for-lararutbildningen/
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ersattes av det kvalificerade handledningsbegreppet. En handledningssituation kräver enligt 

Sahlin stort ansvar och stor samtalsförmåga av specialpedagogen, och menar att etik och 

medvetenhet måste vara närvarande i dessa samtal. 

 

Därmed närmar vi oss ett relationellt perspektiv, vilket Moira von Wright (2002) beskriver 

som en kommunikativ möjlighet med utgångspunkt i att fenomen alltid består av fler per-

spektiv. von Wright beskriver vidare hur barn- och elevhälsans arbete bör sträva efter samför-

stånd genom samtal. Ett relationellt perspektiv hjälper till att ange riktning för vad som blir 

meningsfullt och förnuftigt att göra, samtidigt som det upprätthåller en undran som gör det 

möjligt att överskrida de givna omständigheterna. Det betyder att frågor och problem ses som 

fenomen istället för enskilda händelser, beteenden eller egenskaper knutna till individen. von 

Wright lyfter exempelvis hur en människa inte är dyslektiker, utan har dyslexi vilket framträ-

der i vissa situationer men inte i alla. Därmed rör vi oss också mot såväl värdegrund- som de-

mokratiarbete. 

  

Tomas Englund (2000) beskriver den deliberativa demokratins grundidé om att beslutsfat-

tande bör motiveras och diskuteras grundligt mellan alla ingående parter, som ett komple-

ment till majoritetsprincipen och omröstningen mellan alternativ. Deliberativa samtal utgör 

enligt Skolinspektionen (2012) en utgångspunkt för kollegiala diskussioner som förankrar 

och omprövar uppdraget i relation till styrdokumentens krav och en föränderlig elevsamman-

sättning. Vidare beskriver Englund hur deltagare i en deliberativ demokratisyn, eller delibe-

rativa samtal, får utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och syn-

punkter. Detta för att demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor samt 

mellan och inom grupper genom ett ömsesidigt nyanserat övervägande av olika alternativ. 

Detta blir särskilt viktigt med tanke på det kommunikativa uppdrag som specialpedagogen 

står inför, särskilt då deliberativa samtal innebär att skilda synsätt ställs mot varandra och 

olika argument ges utrymme, alltid genom tolerans, respekt och lyhördhet samt en strävan om 

att komma överens eller temporära överenskommelser. Vidare menar Englund (2011) att en 

deliberativ kommunikation kräver att var och en reflekterar över sina åsikter och antaganden 

genom att lyssna och söka förståelse, vilket i sin tur skapar ett kollektivt sökande efter och 

förståelse för både gemensamma referensramar såväl som oenigheter. Englund menar att 

detta bidrar till och upprätthåller ett ömsesidigt förtroende. 

 

Kerstin Bladini (2004) beskriver hur pedagoger arbetar med påverkansprocesser, och att 

historien har varit dominerad av ett synsätt där kunskap setts som något som överförs från 

den som vet (t ex lärare) till de som ännu inte vet (t ex elev). Numera ses lärande som en på-

verkansprocess som sker i båda riktningar, båda parter både påverkar och påverkas. Vidare 

beskriver Bladini hur samtal och särskilt då handledning allt mer ses som en påverkansform, 

och en förutsättning för professionell utveckling. Inger Idbohrn (2012) menar att den hand-

ledde i ett samtal med en kvalificerad samtalspartner får möjlighet att vidga sitt perspektiv 

och uppnå en annan förståelse. Även Paula Johansson (2012) är inne på detta, då hon beskri-

ver hur specialpedagogens ansvar som kvalificerad samtalspartner är att synliggöra olika per-

spektiv genom att tillföra egna och lyfta deltagarnas erfarenheter samt visa förslag till 

förändringar i den pedagogiska miljön. Gun Nilsson (2012) beskriver i sin tur hur denna typ 
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av samtal blir en arena för både en kollektiv såväl som individuell förståelse och menings-

skapande. Även Lena Thalin (2012) beskriver hur specialpedagogen i ett kvalificerat samtal 

ska verka för att kunskapande, utveckling och förändring skapas i syfte att optimera barns 

och elevers utveckling och lärande. Det befintliga dilemmat reflekteras över utifrån olika per-

spektiv med syfte att flytta fokus från barnet/eleven till den pedagogiska miljön som en förut-

sättning för att skapa en förändring och utveckling som gynnar individen.  

 

Samverkan 

 

I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) finns nämnt att det för en 

examen krävs insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. 

Kajsa Lindberg (2009) påtalar att samverkan är en social företeelse som består av interaktion 

mellan människor. Syftet med samverkan är enligt Inga-Lill Jakobsson & Marianne Lund-

gren (2013) att försäkra människan stöd ur ett helhetsperspektiv. De beskriver att samverkan 

är hur olika professioner går samman för att med gemensam kraft finna strategier för att er-

bjuda det stöd barnet i är behov av.  

Lindberg (2009) beskriver vidare att organisationer samverkar av anledningen att de på så 

sätt kan genomföra och uppnå sådant som de inte kan på egen hand. Vidare framhåller Ja-

kobsson & Lindgren (2013) också att individens upplevda problematik ses som ett resultat av 

ett samspel mellan flera faktorer - individens förutsättningar såväl som miljöfaktorer inom 

den närmaste omgivningen, närsamhället och till och med mer övergripande strukturella fak-

torer, vilket kan tolkas som att samverkan blir viktig för att skapa en helhetsbild.  

Här blir det utvecklingsekologiska perspektiv som Urie Bronfenbrenner (1994) skapade och 

presenterade på 1970-talet aktuellt. Bronfenbrenner argumenterade för att vi måste ta hänsyn 

till ett helt system för att förstå människans utveckling. Detta innebär att beskrivningen av 

miljö inte enbart handlar om den omedelbara närmiljö barnet har kontakt med, menar Bengt-

Erik Andersson (1986) som var tidig i Sverige med att tolka Bronfenbrenner, utan också ett 

sociologiskt perspektiv där samhället kan ses som mer makro-betonat. “Miljön uppfattas som 

en serie sammanhängande strukturer, där den ena ryms inuti den andra, ungefär som kine-

siska boxar eller ett antal ryska dockor av varierande storlek ryms den ena i den andra” 

(Andersson, s. 20). 

Nedan ses Anderssons (s. 21, 1986) tolkning av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska mo-

dell. I denna modell ryms alltså flera olika komponenter som på olika sätt samspelar. På 

mikronivån finns barnets närmiljö, där barnet självt, familjen och olika fysiska objekt påver-

kar barnet som utvecklande individ. Ju äldre barnet blir desto fler mikrosystem uppstår. Här 

hamnar t ex grannskapet, förskola, skola, kamrater och arbetsplats. Dessa system samverkar 

och påverkar barnet. Skolprestationer är t ex beroende av både skola och hem, eftersom hem-

mets stöd och uppmuntran eller brist på sådan påverkar och ger vissa förutsättningar för det 

som sker i skolan. Dessa möten och relationer mellan olika närmiljöer bildar i sig ett system; 



  

18 

mesonivån. Därutöver spelar ytterligare faktorer roll, såsom föräldrarnas utbildning och ar-

betsförhållanden. Även välfärden spelar roll här, t ex kommunens kulturombud och familje-

stöd, eftersom de påverkar barnen genom föräldrarna. Dessa kallas exosystem. Dessa tre sy-

stem fungerar som uttryck för ideologiska, ekonomiska, historiska och politiska värderingar 

och förhållanden vilket skapar kulturer. Detta bildar ett generellt mönster och betecknas i 

makrosystemet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Andersson, 1986, s. 21. En tolkning av Bronbrenners utvecklingsekologiska modell). 

Denna modell förklarar alltså hur flera komponenter påverkar en individs utveckling, och 

fungerar som en förståelse för varför samverkan är viktigt.  

”Idén om samverkan utgår från en helhetssyn och bygger på ett systemteoretiskt och 

interaktionistiskt synsätt. Det innebär att man anser att en bättre helhet kan skapas ge-

nom interaktion mellan individer, grupper och verksamheter” (Jakobsson & Lundgren, 

2013, s. 21).  

Vidare beskriver Jakobsson & Lundgren (2013) hur samverkan ger en positiv signal genom 

effektivitet och ansvarstagande, och skapar en trovärdighet för den egna verksamheten. Den 

består av kommunikation och möten mellan människor - och sker både skriftligt och munt-

ligt. Denna kommunikation präglas enligt Jakobsson & Lundgren av den människosyn och 

det förhållningssätt som finns närvarande i möten mellan människor och blir därför en över-

vägande faktor för utfallet av mötet. De samma betonar därför vikten av respekt, bekräftelse 

och lyhördhet inför varandra. Även Lindberg (2009) är inne på samma spår då hon anser att 

samverkansarbetet består av många intressen som ska tillgodoses, och även när närvarande 

intressen och mål är positivt laddade måste förhandling och kompromisser ske. Också von 

Wrights (2002) tankar om ett relationellt perspektiv fungerar som ett argument för vikten av 

samverkans roll då hon menar att det är i själva mötet mellan människor som behov och för-

utsättningar skapas. Jakobsson & Lundgren menar vidare att en öppenhet i kommunikationen 

och ett ömsesidigt förtroende är av avgörande betydelse för skapandet av en stimulerande och 

positiv skolsituation. Även Petri Partanen (2012) är inne på samma spår och menar att ”elev-
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hälsa bör främja samverkan, samarbete och att man strävar efter att skapa begriplighet, me-

ningsfullhet och känsla av sammanhang tillsammans, istället för på varsitt håll” (Partanen, s. 

55).  

En nyckelstrategi för samverkan är enligt Jakobsson & Lundgren (2013) att de verksamheter 

som är involverade ska ha samhällsuppdraget i fokus och att var och en tar ansvar för sin del 

som tillsammans skapar en helhet. Fokus ska ligga på ett barnperspektiv med barnets bästa i 

centrum - och alltså inte ett verksamhetsperspektiv. Det är barnets behov, rättigheter och möj-

ligheter som ska hävdas och försvaras. Detta i enlighet med skollagen (2010:800) där det be-

tonas att alla barn och elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt, med tillgång till den 

ledning och stimulans som behövs. Vidare betonar Jakobsson & Lundgren också närvaron av 

KASAM - känslan av sammanhang. Det innebär ett salutogent förhållningssätt med en för-

ståelse för människan utifrån ett hälsoperspektiv där begriplighet, hanterlighet, motivation 

och meningsfullhet fungerar som byggstenar.   

Samverkan består dock av en komplexitet, och är enligt Jakobsson & Lundgren en process 

som kräver prioriteringar, kunskap och planering. Vidare beskriver de samma att delaktighet 

av alla parter bli viktiga, med särskilt betoning på vårdnadshavarens upplevelse av detta. 

Dessutom blir styrningen viktig då den politiska och administrativa ledningen måste ta ställ-

ning för samverkan och därmed skapa förutsättningar för den. Detta påtalar även Lindberg 

(2009) som en framgångsfaktor, det måste finnas en legitimitet från organisationens ledning i 

antingen initiativtagande eller tillåtelse och uppmuntran. Även strukturen spelar enligt Ja-

kobsson & Lundgren roll, då alla deltagare behöver känna till syfte och mål, såväl ha en sam-

syn för en ömsesidig förståelse och värdegrund. Detta styrker även Lindberg som lägger vikt 

vid att deltagande måste engagera sig i samverkansuppdraget för en positiv utgång. Likaså 

påtalar Lindberg vikten av förtroende vilket byggs upp genom respekt för andras åsikter, 

kompetens och syften. 

 

Makt att ta hänsyn till 

 

Att skriva om, beskriva och definiera makt och ett maktperspektiv är inte lätt. Olika forskare, 

författare och professorer beskriver och skriver om makt på olika sätt. Alla utifrån sitt per-

spektiv, sina erfarenheter och sin relation till makt. Anders Persson (2003) tillskriver att sva-

ret på frågan om vad makt är kan variera. Vidare skriver Persson att maktbegreppet är ett 

centralt men omstritt begrepp inom samhällsvetenskap. Definitioner av begreppet varierar en-

ligt Persson och tycks vara en följd av värderingar, tidigare forskning och metoder för att ob-

servera det som önskas kallas makt. Det är således svårt att konkretisera vad makt är. Persson 

anser dock att vi kort och gott kan säga att makt utövas överallt och så även i och inom skol-

verksamheten.  

 

Att makten är påtaglig inom all pedagogisk verksamhet får vi ta del av i Elisabeth Nordin- 

Hultmans (2004) avhandling. I den beskriver hon hur all pedagogisk verksamhet regleras i tid 
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och rum. Att det finns ett mönster för hur lokalerna och rummen disponeras och vilka aktivi-

teter som där ska ske. Vidare skriver Nordin Hultman att regleringen och styrningen i den pe-

dagogiska verksamheten ställer krav på barn och elever att anpassa sig efter den redan skap-

ade strukturen. Det är således barnen och eleverna som ska rätta sig efter redan ordnade mal-

lar som de vuxna styr och har makten över. Barnen och eleverna är de som ses som problem 

istället för att söka svar med annat perspektiv. Nordin Hultman (2004) tar hjälp i sin analys 

om tid och rum av begreppet “inrutning; inrutning av rum och inrutning av tid.” (Nordin 

Hultman 2004 s. 92) samt utifrån Michel Foucaults teorier.  

 

Michael Foucault (2003) beskriver hur skolans utformning av tid och rum skapar möjlighet 

till kontroll och disciplin. Desto tydligare rummet är utformat och desto mer man delar in tid 

desto starkare blir disciplinen och kontrollens krafter, det vill säga makten ökar. Foucault be-

tonar att “Skolans utrymme bringades att fungera som undervisningsmaskin, men också som 

en maskin för att övervaka, rangordna och belöna.” (s.149) Vidare hävdar Foucault bland an-

nat att rangordningen skapar disciplinen. Det vill säga att rangordna elever i olika rum och på 

så sätt tvinga till lydnad. Rangordning i dagens skolverksamheter handlar framförallt om att 

sätta etiketter på barn och elever, det vill säga diagnostisera. Johannisson (2006) anser att dia-

gnosen har en egen makt vilket bland annat innebär att den är orsaksförklarande. Det liknar 

således den analys som Nordin Hultman (2004) gör i sin avhandling, att tid och rum har en 

makt som medför att fokus när något inte fungerar läggs på barnet eller eleven istället för ti-

den, rummet, strukturen och andra faktorer runt barnet eller eleven.  

 

Att tid, rum och struktur är maktfunktioner som påverkar de som verkar i verksamheten har 

ovan getts en liten inblick i. För att än mer försöka förstå den maktutövningen som verkar 

inom skolan beskrivs nedan Perssons (2003) fem maktaspekter. Med hjälp av dessa skapas 

enligt Persson förhoppningsvis en bättre förståelse för elevens handlande och kanske även 

lärares.  

 

Fem maktaspekter i skolan (Persson, 2003): 

  

1. Människoförflyttande - Handlar om skolplikten vilket resulterar i att eleverna kom-

mer till skolan dagligen under en viss tidpunkt i sina liv. Denna aspekt reglerar elever-

nas fysiska närvaro.  

 

2. Kunskapsdefinierande – Innebär bland annat att förbinda inlärning med belöning 

vilket skapar en statushierarki. Denna aspekt innebär även att skolan har makten över 

kunskap och hur den definieras vilket påverkar hur eleven ser på kunskap och därmed 

skärps elevens mentala närvaro. Det blir en instrumentalisering och en varudefiniering 

av kunskap.  

 

3. Tidsorganiserad - Inordnar elevernas individuella tidstabell i en social tidtabell vil-

ket i sin tur leder till ett temporärt vanemönster. Detta hindrar elever att göra annat än 

den sociala tidtabellen föreskriver. 
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4. Människodefinierande - Handlar om att definierar eleven till den generaliserande 

genomsnittseleven ”normala”. Elever inordnas bland annat utifrån ålder, mognad och 

utveckling.  

 

5. Människoförändrande - Syftar till att förändra elevernas medvetande och personlig-

het. Försöker frambringa ett visst handlingsmönster hos eleverna vilket utgör en an-

passning till de vuxnas system, tänkande, handlingsmönster, värderingar och moral. 

Förändra till att bli demokratiska samhällsmedborgare.  

 

Persson poängterar att maktutövande sker i relationer. Maktutövningen utifrån ovan aspekter 

sker således i en relation mellan elev och lärare där båda parter försöker påverka varandra. 

De vuxna i skolverksamheter har olika maktresurser att använda för att försöka påverka ele-

ven men det betyder inte att påverkan ger upphov till önskade konsekvenser. Vidare konstate-

rar Persson att maktutövningen grundas i lärares rationella förnuft. Kanske är det de ration-

ella förnuftet som även Foucault (2003) landar i sin sammanfattning av disciplin som är ett 

resultat av makt. 

 

“För att uppnå detta resultat begagnar man fyra tekniker: man upprättar tablåer, man 

föreskriver vissa manövrar; man genomför en drill: och för att kombinera de olika 

krafterna utformar man en taktik.” (Foucault 2003, s.169)  

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teoretiska genomgången handlar om vårt val av teori; vad valet innebär samt varför vi 

gjort det. Därefter följer en beskrivning av den teoretiska utgångspunkt - det socio-kulturella 

perspektivet - som vi alltså kommer utgå ifrån i den senare diskussionen. 

 

Val av teori 

 

En innehållsanalys, eller textanalys, likt den vi gör när vi granskar tjänsteannonser innefattar 

enligt Simon Lindgren (2011) inte något särskilt teoretiskt antagande om hur det går till när 

betydelser skapas. En sådan har istället fokus på en kartläggning om vad som faktiskt står, 

sägs eller avbildas. Till en början handlar det, ännu enligt Lindgren, om den bokstavliga bety-

delsen eftersom det är det läsaren eller mottagaren möts av först. Det följs dock av en djupare 

innebörd och förståelse när läsaren börjar tolka innehållet i texten - en process av menings-

skapande. Det innebär att text är en kommunikation i kodad form som alltid bär på flera po-

tentiella innebörder. Därför har vi valt att använda oss av det socio-kulturella perspektivet för 

att skapa en förståelse och föra resonemang kring det vi ser i studien. 
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Socio-kulturellt perspektiv 

 

Som tidigare nämnt menar Ahlberg (2013) att en stor del av den specialpedagogiska forsk-

ningen karaktäriseras genom olika aspekter av normalitet, avvikelse och differentiering och 

att dessa landar i beskrivningar och förklaringar som är långt ifrån entydiga. Trots mångfal-

den av teorier beskriver Ahlberg (2007) hur det socio-kulturella perspektivet och socialkon-

struktionistiska teorier fått stort genomslag. I den här studien läggs ett teoretiskt fokus på det 

förstnämnda; det socio-kulturella perspektivet.  

 

Med fokus på den sociala påverkan har vi en stor lärofader i Vygotskij och det sociokulturella 

perspektivet vilket enligt Christer Stensmo (2007) betyder att människan präglas av de soci-

ala och kulturella omständigheter som omger henne. “Den sociala aspekten på mänsklig erfa-

renhet och mellanmänsklig kommunikation gör att individen kan tillägna sig och införliva det 

enorma förrådet av andras upplevelser” (Bråten, 1998, s. 14). Även Roger Säljö (2014), som 

är en av dagens förespråkare av det socio-kulturella perspektivet, är inne på samma spår då 

han hävdar att det sociokulturella perspektivet innebär att lärandet och det mänskliga tänkan-

det ligger utanför ens kropp. Det handlar om hur människan tillägnar sig och utnyttjar fysiska 

och kognitiva resurser i samspel med andra människor. Människans sätt att kommunicera, 

tänka, bete sig och uppfatta verkligheten är, enligt Säljö, formade av sociala och kulturella 

erfarenheter. Också Ros Fisher (2011) beskriver hur Vygotskij menade att mänskligt hand-

lande styrs av socialt förankrade motiv (till skillnad från djur som styrs av instinkt), och där-

med är ett resultat av den yttre miljöns påverkan. Det betyder enligt Säljö (2014) att våra sätt 

att agera, tänka och kommunicera är formade av sociala och kulturella erfarenheter framför 

de instinkter och genetiskt programmerade reflexer och beteenden andra arter styrs av. “Män-

niskan skapar - på gott och ont - sin omvärld och anpassar sig inte enbart passivt till de för-

utsättningar som finns. Hon utvecklas och lär dessutom till stor del i den värld hon skapat” 

(Säljö, 2014, s. 35). 

 

Lev Semenovič Vygotskij (2001) beskriver hur språket framför allt har en kommunikativ 

funktion, men också är ett medel för social samvaro och för förståelse. Vidare beskriver 

Vygotskij hur ordet kan ses som den största delen av språket, men att betydelsen, tanken och 

förståelsen är minst lika viktig för att kunna överföra en erfarenhet av något slag. Stensmo 

(2007) förklarar hur Vygotskij såg på lärandet som en tvåstegsprocess (proximala utveckl-

ingszonen). Första steget består av en dialog och social kommunikation, och följs av det 

andra steget där lärande skapas genom en inre monolog eller process. Det du klarar med hjälp 

idag, klarar du själv imorgon. Också Ivar Bråten (1998) beskriver hur Vygotskij i den proxi-

mala utvecklingszonen, eller närmaste utvecklingszonen som det också kallas, förlade fokus 

till samspelet mellan det spontana och det vetenskapliga begreppstänkande som äger rum 

framförallt inom undervisning. Vidare redogör Bråten för hur detta bidrar till en syn på män-

niskan som aktiv i sitt eget lärande. “Detta formaliserade samspel mellan det spontana och 

det vetenskapliga bildar enligt Vygotskij den viktigaste grunden för individens utveckling av 

medvetenhet om och kontroll över sin egen kunskap” (Bråten, 1998, s. 23). Detta genererar 

en tolkning om att kollektivet därmed spelar en roll, vilket blir relevant i denna studie då 
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framförallt kommunikationen och dialogen som kollektivet bidrar med, blir något att ha hän-

syn till. Dessutom beskriver Vygotskij hur språket i första hand är ett kommunikationsmedel 

och att det möjliggör både lärande och problemlösning, vilket är intressant med tanke på att 

det specialpedagogiska uppdraget är kommunikativt. 

 

Även Säljö (2014) menar att det är de kommunikativa processerna som är centrala i det soci-

okulturella perspektivet. Detta skulle kunna innebära att pedagogernas upplevelser och upp-

fattningar om det specialpedagogiska uppdraget uppstår i och efter mötet med dels specialpe-

dagogen, men också samhälleliga strukturer och kulturer. Vidare beskriver Stensmo (2007) 

att Vygotskij menade att människans utveckling till en början är biologisk, men efter språkets 

förvärvande blir den snarare kulturell och kontextpräglad. Även Denis Charles Phillips & 

Jonas F Soltis (2010) är inne på detta då de beskriver hur Vygotskij menade att vi med hjälp 

av andra får vägledning som leder till nya kunskapserövringar. Detta kan ses som särskilt in-

tressant då de skulle kunna innebära att uppfattningen av det specialpedagogiska uppdraget 

till stor del är skapat utifrån arbetsplatsens kultur och organisation, såväl som tidigare erfa-

renheter (t ex lärarutbildning). 

      

Människan är enligt Säljö (2014) läraktig med en förmåga att ta vara på erfarenheter och nya 

kunskaper. Säljö påtalar att lärande kan ske både på individuell och kollektiv nivå, för lika 

väl som individen själv kan tillägna sig kunskaper kan kollektiv såsom företag, föreningar 

och organisationer göra det. Vidare beskriver Säljö att människan tillägnar sig och formas av 

deltagande i kulturella aktiviteter. Det innebär, återigen, att det lärande som sker är beroende 

av och bestäms inom ramen för de socio-kulturella förhållanden som är tillgängliga. ”Vi lär 

oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva och agera i verkligheten på det sätt som omgiv-

ningen tillåter och uppmuntrar” (Säljö, 2014, s. 66). Det bör därmed betyda att det specialpe-

dagogiska uppdraget tolkas beroende av både organisationen såväl som specialpedagogernas 

förhållningssätt och kommunikation.  

 

Människans tänkande formas av upplevelser, enligt Säljö (2010), och utveckling sker åt olika 

riktningar beroende på hur omvärlden fungerar. ”Lärande i ett sociokulturellt perspektiv 

förstås således som en process där människor approprierar delar av de kunskaper och 

färdigheter som utvecklats i samhället” (Säljö, 2014, s. 71).  En annan tolkning av det står 

Karsten Hundeide (2006) för; för att förstå en utveckling eller lärande måste hänsyn tas till 

både individ och dennes socio-kulturella landskap. En tolkning av detta är att den upplevelse 

pedagoger har av det specialpedagogiska uppdraget är beroende av hur det förmedlats, och 

hur den specialpedagogiska kultur de möts av sett ut. Säljö (2014) beskriver vidare hur vi ge-

nom kommunikation tillägnar oss socio-kulturella redskap, såväl fysiska språkliga och intel-

lektuella, och på det sättet får vi ta del av tidigare generationers erfarenheter och insikter vil-

ket är en del av ren självbevarelsedrift. Vi utnyttjar alltså tidigare generationers lärdomar 

både intellektuella och materiella resurser.  
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Metod 

  

I metod delen beskrivs vårt val av metod. Vidare beskriver vi hur urvalet av studien sett ut, 

samt genomförande och tillvägagångssätt. Därefter följer diskussioner kring etiska övervä-

ganden, trovärdighet och bearbetning.  

 

Val av metod 

  

Vi väljer att utifrån ett empiriskt förhållningssätt studera och analysera tjänsteannonser för 

specialpedagoger, med fokus på beskrivningar av specialpedagogens roll och uppdrag samt 

vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas. Detta bildar en beskrivning av specialpe-

dagogens uppdrag vilket också ställs i relation till examensförordningen för specialpedagog-

programmet. Vidare utgår vi från denna analys för att försöka skapa en förståelse för de 

bakomliggande tankarna kring dessa egenskaper och kompetenser som visat sig beskrivas 

som det specialpedagogiska uppdraget.  

 

Det är enligt Karin Dahmström (2011) undersökningens syfte och frågeställning som bestäm-

mer vilken metod som ska användas, men det kan finnas flera tänkbara metoder som är aktu-

ella för samma undersökning. Det finns därmed inte några direkta fel, och metoden behöver 

inte vara avgörande - det handlar snarare om hur metoden och dess resurser utnyttjas. Även 

Katrine Fangen & Ann-Mari Sellerberg (2011) beskriver hur ett visst fenomen kan tas an ge-

nom en rad olika metodologiska tillvägagångssätt. Genom att vara öppen för flera olika typer 

av tillvägagångssätt skapas olika glasögon att se ur, vilket ger flera perspektiv till studien. Vi 

väljer att använda oss av textanalys, vilket också kan beskrivas som etnografisk innehållsana-

lys, eller kvalitativ innehållsanalys. Alan Bryman (2011) beskriver detta som ett tillväga-

gångssätt där forskaren utifrån en granskning av datamaterialet skapar teman eller kategorier, 

”och att man inser den betydelse som en förståelse av en mening har i den kontext som en 

faktor analyseras utifrån” (Bryman, 2011, s. 283). När det gäller just begreppet textanalys 

har vi i litteratur stött på olika benämningar; men det handlar alltså om en tolkning av doku-

ment, vilket i detta fall är tjänsteannonser.  

 

I diskussionen kring lämplig metod för vår studie var flera metoder aktuella, eftersom vi för 

en trovärdighet ville säkerställa att studien representerade en djupgående reflektion innehål-

lande flera perspektiv. Av denna anledning var vår avsikt att efter genomförd textanalys 

också utföra ett antal intervjuer med skolledare i form av förskolechefer och rektorer. Detta 

skulle i så fall utföras med frågor utifrån de teman vi tagit fram genom textanalysen. Dessa 

intervjuer hade i så fall syftat till att frambringa en mer djupgående bild av resultatet genom 

att försöka skapa en förståelse för de bakomliggande tankarna kring dessa egenskaper och 

kompetenser som visat sig beskrivas som det specialpedagogiska uppdraget. Torsten Thurén 

(2007) påtalar vikten av att vara tydlig i sina definitioner, vilket skulle kunna göra dessa in-
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tervjuer viktiga. Både de kategorier vi ser som lika såväl som olika är beroende av definit-

ioner, för att kunna förstås på ett djupare plan - utan missförstånd. Intervju som metod 

används enligt Bryman (2011) ofta i kvalitativa studier, vilket kan bero på den flexibilitet 

som en intervju rymmer. Dock menar Bryman att fokus i kvalitativ forskning ligger på det 

mer generella, främst när det gäller de inledande frågeställningarnas formulering tillsammans 

med en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Detta stämmer inte rik-

tigt överens med denna studie, då intervjuerna utförs utifrån specifika teman som textanalys 

visat. Detta kan bero på rörelsen mellan kvalitativt och kvantitativt fokus, vilket ju både Bry-

man och Lindgren (2011) påtalat som det enda möjliga i den här typen av studie. Med tanke 

på den information vi samlade in genom textanalysen gjorde vi dock bedömningen att datan 

var i lämplig storlek i relation till aktuell studie. Resultatet skulle alltså kunna generera i en 

djupgående diskussion utan vidare information från skolledare. 

 

Textanalys 

  

Det blir i diskussionen kring val av metod viktigt att ta hänsyn till, i enlighet med Lindgren 

(2011) och Bryman (2011), att det i arbetet med att analysera text är svårt, om ens möjligt, att 

göra åtskillnad mellan kvantitativ och kvalitativ analys. Lindgren menar vidare att även om 

forskaren bestämmer sig för antingen kvantitativ eller kvalitativ analys, kommer denne snart i 

tankarna ändå röra sig i termer som hör till motsatt analys. Exempelvis att utifrån underlig-

gande betydelser och symboliska innebörder (kvalitativt) ändå göra bedömningen att något 

förekommer ”ofta” (kvantitativt). Likaså är det, fortsatt enligt Lindgren, svårt att räkna ord 

och bearbeta siffror utan att studera språk och meningsskapande. Det är därför lämpligt att 

kombinera kvantitativa och kvalitativa grepp, vid den här typen av studier. ”Studieobjektet är 

ett system av socialt och kulturellt överenskomna och framförhandlade relationer mellan 

tecken och symboler å den ena sidan och innebörder å den andra” (Lindgren, s. 271). Det 

innebär att vi kommer beröra både kvantitativa och kvalitativa analyser, även om vi i första 

hand har för avsikt att utföra en kvalitativ studie. Vidare beskriver Lindgren hur en kvantita-

tiv innehållsanalys blir ett första steg i en metodstrategi där en kvalitativ innehållsanalys ut-

gör det andra steget. ”Innehållsanalysen kan användas för att mäta det kulturella klimatet i 

en given fråga, och detta ger kunskap och information om normer och förhållningssätt som 

man med fördel kan analysera närmare kvalitativt” (Lindgren, s. 276). Poängen blir att visa 

på hur olika texter representerar samhälleliga och kulturella frågor, fenomen och värderings-

mönster. 

  

Det är enligt Bryman (2011) en given förmodan att dokumenten, och alltså det datamaterial 

som används för analys i vår studie, avslöjar något om “en bakomliggande social verklighet” 

(Bryman, 2011, s. 501). Det betyder, fortsatt enligt Bryman, att dokumentet ses som en spe-

gel av organisationen som ligger bakom det. Dokument säger oss något om vad som händer 

och sker i organisationen och synliggör, på olika sätt och med olika djup, organisationens 

kultur eller etiska grundsyn. “Utifrån en sådan uppfattning utgör dokumenten fönster genom 
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vilka vi kan blicka in i sociala och organisatoriska verkligheter” (Bryman, 2011, s. 501). Vi-

dare menar Bryman att det också är viktigt att ta hänsyn till var dokumenten publiceras, ef-

tersom det skapar en kontext med en underförstådd läsekrets. Även Stina Bengtsson (2011) är 

inne på detta och menar att en digital plattform både skapar och begränsar möjligheter för hur 

kulturen inom den utvecklas. Kulturen som utvecklas på plattformen, och det som tillåts att 

kommuniceras, är beroende av mediets teknologiska ramar. Ur denna synvinkel blir det där-

med också viktigt att ta hänsyn till vad dokumenten hoppas uppnå, och till vem de är formu-

lerade. “De är producerade i syfte att förmedla ett intryck som ska vara positivt för upphovs-

männen och de personer som de representerar” (Bryman, 2011, s. 501). Dokumenten blir 

därför inte helt och hållet en avspegling av verkligheten, då det specifika syftet med doku-

mentet spelar roll. Vidare beskriber Bryman hur hänsyn också måste tas till att dokumenten 

är kopplade till andra dokument, vilka skapar en kontext och en intertextualitet - vilket alltså 

innebär att ingen text står ensam utan alltid innehar relationer och kopplingar till andra texter. 

Till exempel att en ny text ändå är baserad på en gammal. 

  

Enligt Lindgren (2011) är språk alltid en form av klassificering, vilket innebär att saker och 

ting värderas genom de ord som används. ”Språket är ett system som knyter samman, håller 

isär, rangordnar och värderar olika företeelser” (Lindgren, 2011, s. 269). Vidare beskriver 

Lindgren hur dessa klassificeringar är beroende av olika sociala och kulturella aspekter, vilka 

kan verka potentiellt förtryckande. Vissa perspektiv och synsätt får därmed företräde framför 

andra, precis som ett sätt att skriva och kommunicera blir specifikt för det forumet där det ex-

isterar. Ett givet sammanhang skapar därmed också ett givet språk. Lindgren menar att just 

detta skapar ett intresse för textanalyser, eftersom det innebär en grundtanke om att den be-

tecknade verksamhet som den samhällsvetenskapliga textanalysen granskar regleras av både 

språkliga och sociala strukturer. ”Så snart något sägs, skrivs eller uttrycks så sker detta alltid 

i sammanhang för vilka det finns sociokulturellt skapade regler” (Lindgren, s. 271). Det inne-

bär att språkbrukets kontext och sociala, historiska, kulturella och politiska sammanhang 

skapar vissa betydelser och innebörder. 

   

Urval 

 

Insamlandet av datamaterialet till textanalysen sker med utgångspunkt från den digitala sajten 

Platsbanken4 som nås via Arbetsförmedlingens hemsida. Vi sökte via yrke, där vi först valde 

pedagogiskt arbete som yrkesområde och specificerade ytterligare då vi valde yrkesgrupp 

specialpedagog. Utifrån detta tillvägagångssätt hämtade vi därifrån 309 tjänsteannonser vilka 

var alla annonser tillgängliga nedladdningsdatumen 27-29 april 2016. Dessa annonser lades 

ut med början i slutet av mars, och fram till nedladdningsdatum. Varje annons var i regel till-

gänglig i en månad efter att den lagts upp på internetsidan.  

 

                                                 
4
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html  

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html
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Vi har därmed utgått från ett sannolikhetsurval vilket görs på slumpmässig grund men enligt 

Bryman (2011) innebär ett generellt antagande om ett representativt urval. Tim May (2013) 

beskriver att en viktig princip för sannolikhetsurval är att alla ska ha samma chans att ingå i 

urvalet. Då vi valde alla annonser som under denna tid fanns tillgängliga representerar de alla 

Sveriges län och förskolor och skolor, i såväl kommunala sektor som i friskolesektorn, i 

dessa som sökte specialpedagog. May menar också att det vid sannolikhetsurval måste finnas 

en fullständig lista över alla som kan tänkas delta, vilket kallas urvalsram. Vi har därmed an-

vänt hela vår urvalsram i denna studie.     

         

Etiska överväganden 

 

Vi har i denna studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, 

vilka är upprättade för att säkerställa att forskning, som ju är viktigt och nödvändigt för ut-

veckling, bedrivs med ett fokus på väsentliga frågor och hög kvalitet. I dessa forskningsetiska 

principer finns en utgångspunkt i individskyddskravet vilken syftar till att skydda och respek-

tera samhällets medborgare. “Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet” (Vetenskapsrådet, s. 6).  

 

Utifrån informationskravet är det enligt Vetenskapsrådet (2002) viktigt att ta hänsyn till vil-

ken typ av undersökning det är, och om deltagarna är aktiva eller passiva. Våra deltagare är ej 

aktivt medverkande, då vårt datamaterial fanns tillgängligt via Arbetsförmedlingen och Plats-

bankens register. Det går dessutom att spåra dessa annonser även om det enligt Arbetsför-

medlingen själva5 är ganska krångligt. För att få tillgång till annonserna efter att de gått ut un-

derlättar id-nummer, vilka vi ju inte informerar om i denna studie, men det går även genom 

datum. Med tanke på vår problemställning anser vi det dock vara fullt etiskt att använda 

dessa data eftersom det är en relativt liten studie som inte kan medföra några faktiska olägen-

heter för de berörda. Detsamma gäller samtyckeskravet, då den insamlade datan inte rör aktiv 

insats av deltagarna. Detta särskilt då datan inte rör något av känslig eller privat natur. Hän-

syn har tagits till konfidentialitetskravet då uppgifter om berörda i undersökningen getts 

största möjliga konfidentialitet.  Uppgifter om enskilda personer förekommer ej i denna 

undersökning, och därmed respekterar vi också nyttjandekravet. 

 

Trovärdighet och giltighet 

 

En studie är enligt Bryman (2011) beroende av dess trovärdighet. “Om det kan finnas många 

olika beskrivningar av en social verklighet , är det när allt kommer omkring trovärdigheten i 

den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass acceptabel den är i 

                                                 
5
 Information genom telefonsamtal med Arbetsförmedlingens kundtjänst, 2016-08-26. 
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andras ögon” (Bryman, s. 354). Två begrepp viktiga för trovärdigheten är enligt May (2013) 

reliabilitet och validitet, vilket innebär att för att forskning ska kunna ses som trovärdig och 

giltig måste resultatet, eller den nya kunskapen, vara sann och kunna upprepas av andra. 

Även Runa Patel & Bo Davidson (2011) understryker vikten av validitet - att vi undersöker 

det vi avser att undersöka - samt reliabilitet - att göra det på ett tillförlitligt sätt.  

 

Ett exempel för vår studie handlar t ex om noggrannheten i våra kategoriseringar och teman. 

Klassificeringen behöver, i riktlinje med May (2013), behöver slutligen bli densamma ef-

tersom liknande information annars kan komma att kategoriseras och tolkas på olika sätt. 

Mätningar vid olika tillfällen bör alltså ge samma resultat. Detta i likhet med Patel & David-

son som fastslår att reliabliteten “handlar om hur väl instrumentet motstår slumpinflytanden 

av olika slag” (Patel & Davidson, 2011, s. 103). Ju mer reliabel studien och dess instrument 

är desto mer minskar felvärdet. Bryman (2011) framhåller att detta är beroende av ett grans-

kande synsätt, där en fullständig redogörelse av studiens alla faser är tillgänglig. För att skapa 

en trovärdighet och giltighet har vi haft för avsikt att fortlöpande ha diskussioner och reflekt-

ioner kring vårt arbetssätt, t ex ECA som vi beskriver närmare under Genomförande och till-

vägagångssätt. Likaså har diskussioner förts kring våra kategorier och teman, tillsammans 

med ett fokus på en välplanerad struktur med en välgrundad bakgrund med användbar och 

seriös litteratur. Vidare har vi också tagit oss tid för reflektion och samtal, eftersom vi velat 

ha en rejäl grund att stå på när vi väl tar oss an datainsamling, samt resultat och diskussion. 

 

Viktigt är dock följande; en “värdeneutralitet”, ett begrepp som May (2013) använder, är svår 

att uppnå och kräver en teknisk förmåga. Värderingar har alltså en avgörande roll i forsk-

ningsprocessen. “Men detta får bara prägla forskningen i dess strävan att ge förklaringar, 

inte mätta dess insikter. Det är en utgångspunkt, inte en slutpunkt” (May, 2013, s. 78). Med-

vetenheten om att våra värderingar präglar denna studie räcker inte. Istället förklarar May att 

“en granskning av värdegrunderna och deras relation till olika beslut och faser i forskningen 

är ett nödvändigt villkor för en systematisk och valid samhällsforskning” (May, 2013, s. 90). 

Detta betyder alltså att just denna studie bedrivs i ett sammanhang där vissa intressen och 

värderingar dominerar medan andra trängs undan. Även i en trovärdig studie är detta en vik-

tig faktor att skapa förståelse inför. 

 

Genomförande och tillvägagångssätt 

  

Som tidigare beskrivet handlar en kvalitativ text- eller innehållsanalys om ett sökande av 

bakomliggande teman i det material som analyseras (Bryman, 2011). Det första steget i pro-

cessen är enligt Lindgren (2011) att bekanta sig med materialet genom att kategorisera och 

systematisera materialet, och helt enkelt fokusera på en ganska allmän kartläggning av inne-

hållet i materialet. Lindgren beskriver att syftet med detta är att leda arbetet mot mer speci-

fika frågeställningar som i sin tur leder arbetet vidare. Detta överensstämmer med Brymans 

förklaring av Altheides metod ECA (Ethnographic Content Analysis), vilket går ut på att till 

en början hitta ett antal teman som vi sedan utgår ifrån i fortsatt analys. Under analysens gång 
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förväntas nya variabler och kategorier framkomma vilket därmed innebär såväl en kontinuer-

lig upptäckt som en kontinuerlig jämförelse. Själv beskriver David Altheide (1987) hur ECA 

används för att dokumentera och förstå kommunikationens mening, såväl som att synliggöra 

teoretiska aspekter. Bryman beskriver hur ECA mer än annan forskning kräver en rörelse 

mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning. Målet med detta är enligt Alt-

heide att vara systematisk och analytisk, men flexibel snarare än stel. Denna metod stämmer 

överens med våra specialpedagogiska tankar, då den av oss upplevs modern, flexibel och 

normbrytande. 

 

Om vi skulle ha en mer kvantitativ inriktning definieras kategorierna enligt Bryman (2011) i 

förväg, medan ECA visserligen initialt rymmer en viss kategorisering, men dessa under ti-

dens gång kan omdefinieras samtidigt som andra kan komma till. Kategorier och andra vari-

abler kan enligt Altheide (1987) initialt styra studien, medan andra dyker upp under studiens 

gång. Det innebär en ständig upptäckt och konstant jämförelse av relevanta situationer. Vi-

dare beskriver Altheide hur denna metod därför blir berättande och nytänkande, istället för att 

tvinga in data i redan befintliga kategoriseringar och fack. Viktigt är också en medvetenhet 

kring att även om datan räknas eller kategoriseras kan den ändå vara relevant för flera ända-

mål. Vidare menar Bryman att ECA har fokus på den kontext där dokument skapas, alltså or-

ganisationen bakom de ansvariga för annonserna. 

  

Altheide (1987) har arbetat fram en struktur med sex punkter, vilken också Bryman (2011) 

beskriver: 

 

1. Det första steget är att formulera en forskningsfråga, vilket i denna studie alltså hand-

lar om vilka egenskaper och kompetenser som efterfrågas i tjänsteannonser för 

specialpedagoger, för att sedan jämföra hur dessa beskrivningar överensstämmer med 

examensordningen för specialpedagogexamen.  

 

2. Därefter ska bekantskap skapas med den kontext i vilken dokumenten har skapats, vil-

ket vi gjorde genom att lära oss Arbetsförmedlingens sökverktyg Platsbanken6 där vi 

bestämde vilka kriterier som gällde för vår undersökning. I sökverktyget valde vi att 

först söka via ort där vi sedan i varje län gjorde följande sökning; söka via yrke - yr-

kesområden: pedagogiskt arbete - yrkesgrupper: speciallärare och specialpedagoger 

m.fl - yrken: specialpedagog. Alla annonser sparade vi sedan ner på datorn som PDF-

filer för att säkerställa tillgängligheten för oss även sedan annonsens slutdatum gått ut 

på Platsbanken. 

 

3. Sedan följer en analys av ett mindre antal dokument, vilket vi gjorde genom att välja 

ut och granska ca 40-50 annonser. Det innebar att vi läste igenom dessa mer nog-

grannt för att skapa oss en helhetsbild om vad annonserna handlade om, och om det 

fanns något som nämndes mer frekvent. 

 

                                                 
6
 http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html  

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Lediga-jobb.html
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4. Efter denna granskning ledde en diskussion till vad vi sett i de utvalda annonserna, 

kopplat till de kunskaper vi också tillägnat oss genom specialpedagogutbildningen, 

och därifrån skapades fem teman och kategorier som styrde det fortsatta sökandet av 

datainsamlingen, och som fungerade som ett slags avsökningsschema för denna. De 

kategorier vi fann var Personlig lämplighet och personliga egenskaper, Det kommuni-

kativa uppdraget, En skola för alla, Maktstruktur samt Identitetsproblematik. En be-

skrivning av dessa kategorier följer i Resultat. 

 

5. De fem kategorier vi tagit fram provas vid insamling av data från ytterligare doku-

ment. I den fortsatta analysen används därför dessa kategorier, genom bland annat en 

kvantitativ räkning av hur vanliga dessa teman är.  

 

6. Under denna analys sker också revideringar av schemat, genom t ex omdefinitioner av 

kategorierna och dess innehåll. För oss har detta inneburit att båda, eller någon av oss, 

kännt en tvekan eller ett frågetecken kring detaljerna i ett tema, t ex exakt vad vi me-

nar ingår i personliga egenskaper eller hur en skola för alla kan beskrivas med andra 

ord. Enligt ECA kan ytterligare teman och kategorier i analysen också här tas fram, 

men för oss har det enbart handlat om närmare beskrivningar vad ett tema innebär. 

Den främsta diskussionen har för oss särskilt handlat om två teman; En skola för alla 

samt Maktstruktur. Frågan har då främst handlat om hur djupgående dessa kategorier 

kan tänkas definieras, och om de går att kvantifiera.  

 

 

 

Resultat 

 

I resultatet beskriver vi hur våra teman tagits fram, och vad de innebär. Dessa är sedan in-

lagda i en tabell för en överskådlig helhet ur ett kvantitativt perspektiv. Därefter följer en mer 

ingående beskrivning av resultatet. 

 

Våra kategorier och teman 

 

Vid analys av datan togs efter ca 40-50 annonser en diskussion vid kring den helhet vi hittills 

sett, och vilka mest relevanta delar denna helhet bestod av. Vi bröt alltså ner helheten i fem 

teman; personlig lämplighet och personliga egenskaper, det kommunikativa uppdraget, en 

skola för alla, maktstruktur samt identitetsproblematik. Här följer en beskrivning av hur vi 

definierar dessa: 
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Personlig lämplighet och personliga egenskaper 

 

Denna kategori handlar om allt som handlar om personliga egenskaper. Beskrivningar av ka-

raktärs- eller personlighetsdrag, ofta flera tillsammans vilket denna del kommer starta med. 

Därefter följer avsnitt med beskrivningar av dessa egenskaper, som bl a flexibilitet, beslutta-

gande, självständighet respektive samarbetsförmåga osv.  

 

 

Det kommunikativa uppdraget 

 

Handlar om efterfrågan om kompetens inom handledning, konsultation, coachning och att 

vara en kvalificerad samtalspartner. Härtill hör också att en sökande ombeds arbeta främ-

jande, förebyggande och stå för en pedagogisk utveckling. Likaså att tjänsten kräver en 

sökande som skapar möjligheter, samarbetar, samverkar, kartlägger lärmiljöer och fram-

gångsfaktorer, samt arbetar för pedagogiska utredningar, dokumentation, ökad måluppfyllelse 

och ett gott bemötande. Innefattar även relationsskapande. 

 

 

En skola för alla 

 

Kategorin innefattar att den sökande arbetar för att främja goda lärmiljöer där elevens indivi-

duella behov är i fokus. Den sökande ska utgå från alla elevers möjlighet till lika utbildning 

oavsett förutsättningar och arbeta för att inkludera elever. Fokus ligger på ett förebyggande 

arbete där hinder undanröj så att alla elever kan utvecklas till sin fulla kapacitet.   

 

 

Maktstruktur 

 

I denna kategori har vi tagit hjälp av Perssons (2003) fem maktaspekter som vi tidigare be-

skrivit i bakgrunden. De fem maktaspekterna är: människoförflyttande, kunskapsdefinie-

rande, tidsorganiserad, människodefinierande, människoförändrande. Vi har således sökt ef-

ter beskrivningar som faller inom ramen för dessa maktaspekter.   

 

 

Identitetsproblematik 

 

Handlar om ovissheten kring vilken titel som ska användas, och att olika yrkeskategorier sö-

kes till samma tjänst. Dessutom olika inriktningar inom tjänsten, t ex kompetens inom neu-

ropsykiatrisk funktionsnedsättning, synpedagog osv.  
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Tabell 

 

Nedan följer en tabell där resultatet av den kvantitativa delen av vår studie presenteras. Detta 

för att skapa en helhetsbild över hur resultatet sett ut ur ett kvantitativt perspektiv - utifrån de 

fem teman vi utgått ifrån i vår analys av datamaterialet.  

 

 

Personlig lämplighet och personliga egenskaper 265 av 309 

Det kommunikativa uppdraget 274 av 309 

En skola för alla 104 av 309 

Maktstruktur 309 av 309 

Identitetsproblematik 137 av 309 

 

 

 

Personlig lämplighet och personliga egenskaper 

 

Många personliga egenskaper efterfrågas 

 

Resultatet visar att 265 av 309 annonser innehåller efterfrågan om personlig lämplighet eller 

personliga egenskaper. I flertalet annonser har det tydliggjorts att det finns specifika person-

liga egenskaper som efterfrågas:  

 

“Personliga egenskaper: initiativtagande, självständighet, självgående, flexibel, stabil, 

samarbetsförmåga, kreativ” 

 

Dessa egenskaper beskrivs sällan ensamma, utan visar på att det är flertalet egenskaper som 

anses viktiga: 

 

”Som person är du drivande, initiativrik, målinriktad och strukturerad. Du är lyhörd 

och kreativ med god självinsikt” 

 

Det visas också att det finns en medvetenhet kring att dessa egenskaper är utöver formella 

kompetenser: 

 

“Förutom den formella kompetensen är du också flexibel, engagerad och lösningsori-

enterad, beredd på att vid behov kunna sätta tydliga gränser.”  
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Flexibilitet 

 

Återkommande i flera annonser är flexibilitet och förmågan att se möjligheter i förändringar 

och ny information. Exempelvis kan det efterfrågas som inställning till arbetet: 

 

”Kvalifikationer: En flexibel inställning till arbetet.” 

 

Men flexibilitet kan också handla om den sökande själv: 

 

”Du som söker är flexibel. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter 

och du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheterna i för-

ändringar och har lätt att värdera och integrera ny information” 

 

Organisation, struktur och besluttagande 

 

För flera tjänster efterfrågas en förmåga till organisation och struktur: 

 

”För tjänsten gäller att du är en person som har god förmåga att organisera och god 

förmåga till struktur och planering” 

 

I samband med denna fråga återkommer också en förmåga till beslutsfattande och ansvar: 

 

“Du kan ta beslut och fullfölja dessa” 

 

”Vi förutsätter att du är redo att axla ett stort ansvar” 

 

Självständighet relaterat till samarbetsförmåga, samverkan och kommunikation 

 

Det visas också i flera annonser en relation mellan initiativrikedom, självständighet och sam-

arbetsförmåga.  

 

”Du tar egna initiativ och eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt har god samar-

betsförmåga” 

 

Flertalet annonser efterfrågar dessa egenskaper relaterat till varandra, vilket på liknande sätt 

visas tydligt i majoriteten av annonserna: 

 

”Arbetsuppgifterna kräver hög självständighet samtidigt som teamarbetet och olika 

former av samverkan kräver god samarbetsförmåga” 

 

Kopplat till samarbetsförmåga visas också en frågan efter kreativitet: 

 

”Arbetet ställer krav på din samarbetsförmåga och kreativitet” 
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Att inneha en samarbetsförmåga visar också på en nära relation till samverkan: 

 

“Du har ett väl fungerande samarbete med kollegor, elever och vårdnadshavare och du 

bidrar till en god samverkanskultur” 

 

Studien visar också på att samarbetsförmågan och samverkan hänger samman med en kom-

munikativ förmåga, och alltså att förmågan till kommunikation till viss del också hör samman 

med personens egenskaper:  

 

”Du har en mycket god kommunikativ förmåga. Du är effektiv, nyfiken och du trivs med 

ditt yrkesval och tycker om att arbeta med människor” 

 

”Du har dokumenterad förmåga att skapa goda relationer” 

 

Trygghet och mognad 

 

För anställning som specialpedagog ses dessutom en inre trygghet, personlig mognad och er-

farenhet som viktigt. Denna trygghet efterfrågas både inom yrkesrollen såväl som i dig själv. 

Dessa finns återkommande i samband med efterfrågan om samarbetsförmåga och kunskaper 

om att leda grupprocesser: 

 

”Du är trygg och tydlig i din yrkesroll, har en personlig mognad och goda kunskaper i 

att leda grupprocesser.” 

 

”Du ska vara trygg i dig själv” 

”Är driven, erfaren och utåtriktad, med stor samarbetsförmåga.” 

  

Lyhördhet och engagemang 

 

Vidare beskrivs i flertalet annonser att lyhördhet är av vikt för arbetet.  

 

”Du är lyhörd, entusiasmerande och kreativ i tanke och handling” 

Därtill efterfrågas ett engagemang och “ett driv”: 

 

”Om Du Känner Igen Dig i våra värdeord engagerad, flexibel, professionell och öd-

mjuk, vill vi gärna träffa dig snarast” 

 

Positivitet 

 

En positiv inställning till yrket återkommer i flertalet annonser.  

 

“Vi sätter stort värde på ditt engagemang, din flexibilitet och din humor”  
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Du ses som rätt för tjänsten om du har ett..: 

 

”gott och ödmjukt förhållningssätt” 

Därtill återfinns i annonser efterfrågan om entusiasm, energi, öppenhet: 

 

”Om du utöver ovanstående kvalifikationer också är entusiastisk, positiv och flexibel är 

du varmt välkommen med din ansökan. Ett positivt förhållningssätt är viktigt för oss” 

 

Du blir också viktig för kollegiet eftersom du förväntas tillföra entusiasm och glädje till ar-

betslaget: 

 

”Du tillför entusiasm och energi i kollegiet och skapar engagemang och goda relat-

ioner samt har en god förmåga att stödja och coacha kollegor.” 

 

Utöver en positivitet förekommer också önskemål om energinivå: 

 

“Som person är du energisk, uthållig samt stresstålig” 

 

Det finns också en önskan om sinnesstämning: 

 

”Du som söker ska därför förutom dina pedagogiska kunskaper, vara öppen och glad”  

I annonserna finns det också lediga tjänster tillgängliga som kräver ett lugn och ett distanserat 

känsloliv: 

 

“Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller pressade situationer. Be-

håller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du har förmåga att sätta 

dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.” 

 

Talang 

 

I någon annons ses yrkesrollen kräva en vision och talang: 

 

”Du är en pedagogisk visionär och talangfull inför hantverket som pedagog”  

 

Personlig lämplighet 

 

Flertalet annonser efterfrågar som ovan beskrivits personliga egenskaper. Utöver specifika 

egenskaper har också en särskild mening dykt upp i ett övervägande antal av dessa 265 an-

nonser. Nästan uteslutande alla 265 annonser har haft citatet nedan som avslutning på annons. 

Denna mening har kombinerats med beskrivningen av personliga egenskaper, men har också 

i de annonser som inte beskrivit särskilda personliga kvalitéer varit närvarande: 

 

“Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet” 
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I en av annonserna som inte efterfrågar personlig lämplighet eller personliga egenskaper 

finns detta att hitta: 

 

“Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra 

medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten”  

Det kommunikativa uppdraget 

 

I 274 av de 309 undersökta annonserna berörs det kommunikativa uppdraget. Detta avsnitt 

delas upp i ett antal underrubriker för en lättare överblick av hur det kommunikativa uppdra-

get förmedlas i annonserna. 

 

Handledning 

 

Det absolut vanligaste begrepp som används och återkommer i annonserna är handledning. 

Ofta beskrivs att handledningen sker mot pedagogerna. 

 

“En stor del av uppdraget innebär att du fungerar som handledare åt pedagoger och 

skapar förutsättningar för dessa att lyfta eleverna kunskapsmässigt.” 

“Du ansvarar för att handleda lärare/förskollärare/skolpersonal och initiera rätt insat-

ser utifrån elevers behov.” 

“Vidare arbetar du med information, handledning, konsultation samt utvecklingsar-

bete.” 

“Handleda undervisande pedagoger för att tillsammans identifiera framgångsfaktorer 

som förbättrar undervisningen.” 

I mångtalet annonser beskrivs också att uppdraget innefattar handledning gentemot elever. 

 

“Ditt uppdrag kommer båda att bestå av att handleda pedagogerna på skolan och att 

jobba med enskilda elever.” 

“Du som specialpedagog/speciallärare kommer att arbeta med dels med handledning 

till pedagoger och elevassistenter samt med elever i behov av stöd.” 

“I tjänsten ingår också att vara handledare för en grupp elever.” 

Handedning som begrepp nämns också så här: 

 

“Du kommer att tillhöra en grupp av sex specialpedagoger som har yrkesträffar och 

handledning ihop.” 

“Som pedagogikutvecklare handleder du pedagoger och arbetslag i det vardagliga ar-

betet och verkar som den ”pedagogiska inspiratören”.” 



  

37 

“Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att vara en 

god partner i handledningssituationer.“ 

 

Kvalificerad samtalspartner 

 

Återkommande i annonserna är att uppdraget kräver en kvalificerad samtalspartner: 

“Du kommer att vara en kvalificerad samtalspartner, handledare och rådgivare till 

rektor, lärare och övrig personal.” 

“Du deltar aktivt vid upprättande och genomförande av åtgärdsprogram, samt är en 

kvalificerad rådgivare och handledare i pedagogiska frågor.”  

“Specialpedagogrollen innebär bl.a. att handleda personal och vara en kvalificerad 

samtalspartner, rådgivare och ett stöd till dem.”  

“I ditt uppdrag kommer du vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i peda-

gogiska frågor.” 

 

Konsultation 

 

Även begreppet konsultationen upprepas i flertalet annonser. 

“Som specialpedagog ska du arbeta med konsultation samt vara kvalificerad samtals-

partner.”  

“I uppdraget ingår att arbeta tydligt konsultativt och integrerat på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.”  

“Arbetsuppgifterna kräver att du har en vilja att arbeta konsultativt och att du har god 

kommunikativ förmåga.” 

“Du utgår ifrån ett konsultativt förhållningssätt som kännetecknas av ett coachande 

och stödjande arbetssätt där hjälp till självhjälp är en viktig utgångspunkt.” 

“Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara konsultation, handledning, utred-

ningar och utbildning för personal i kommunens förskolor/skolor utifrån ett förebyg-

gande och hälsofrämjande tankesätt.”  

 

Samverkan 

 

Något som kräver kommunikation är samverkan, vilket många arbetsgivare i annonserna be-

skriver att uppdraget innebär och kräver. 

“Du har lätt för att samverka med elever, föräldrar och personal.”  
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“Erfarenhet av och stor förmåga att kunna samverka med andra.” 

 

Kommunikativ förmåga 

 

Andra beskrivningar av hur det kommunikativa uppdraget kan se ut präglas av ord som kom-

munikation, samarbetsförmåga, lyhördhet och samtal: 

“Kommunikation, struktur och tydlighet är viktiga ledord i vår verksamhet.” 

“Arbetet kräver en god samarbetsförmåga då ni tillsammans i det dagliga arbetet med 

eleverna arbetar mycket med att planera verksamheten samt arbetar tillsammans med 

eleverna vilket i sin tur ställer stora krav på en tydlig och lyhörd kommunikation med 

varandra.” 

“Dina arbetsuppgifter är bl.a. att i utbildning och samtal stötta föräldrar kring bemö-

tande och beteendeproblematik, lek, samspel och kommunikation.” 

“Då vi arbetar utifrån ett individuellt arbetssätt söker vi dig som sätter barnet i cent-

rum i alla situationer och har god förmåga att kommunicera med elever, föräldrar och 

kollegor.” 

 

Andra uttryck för det kommunikativa uppdraget 

 

Det kommunikativa uppdraget har gjort sig påmint på andra sätt i annonserna också. Nedan 

följer några exempel: 

 

“Du är inlyssnande som person och trivs i samarbete med andra.” 

“Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift.” 

“Ditt uppdrag är att i nära samarbete med förskolechef/rektor utveckla lärandemiljön, 

ge handledning till verksamhetens personal, komplettera förskolans och skolans kom-

petenser i den pedagogiska verksamheten samt utveckla samverkansformer runt barn i 

komplexa livssituationer.”  

 

En skola för alla 

 

Resultatet från temat En skola för alla visar att 104 av 309 annonser innehåller någon form 

av beskrivning som innefattar skolans uppdrag att skolan ska vara för alla. I annonserna besk-

rivs arbetet för en skola för alla på olika sätt.  
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Lärmiljö och likvärdighet  

 

En större del av annonserna som innehåller temat En skola för alla beskriver ett arbete kring 

lärmiljöer och hur dessa bidrar till en likvärdig skola.  

 

“Du ska kunna analysera lärmiljöer och stimulera utveckling av arbetsformer och ar-

betssätt som bidrar till en pedagogisk mångfald i verksamheten samt likvärdighet för 

eleven inom ramen för ett inkluderande synsätt.”  

 

“Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskaps-

mässigt som socialt, samt aktivt påverkar och stimulerar eleverna till att utvecklas så 

långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven. Vidare bidrar du till att skapa till-

gängliga och likvärdiga lärmiljöer för alla elever i gymnasieskolan oavsett funktions-

förmåga.”  

 

“Som specialpedagog kommer du att verka för en god pedagogisk lärmiljö med målet 

att alla elever ska utvecklas, lära och nå så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål.” 

 

 

 

Förutsättningar 

 

Resultatet visar även att annonsörer beskriver arbetet med att inkludera alla elever och skapa 

en likvärdig skola genom att specialpedagogen ska skapa förutsättningar.  

 

“Syftet med uppdraget är att våra elever ska få goda förutsättningar att utvecklas kun-

skapsmässigt och nå bästa möjliga resultat.” 

 

Genom förutsättningar önskar en annonsör att eleverna upplever sig som en tillgång i grup-

pen.  

 

“Verka för att elever i svårigheter får det stöd de behöver så att de utifrån sina förut-

sättningar kan delta och utvecklas i verksamheten och uppleva sig som en tillgång i 

gruppen.” 

 

Enligt en annons kan förutsättningar innebära att eleverna erbjuds de kompensatoriska verk-

tyg de behöver för att uppnå kunskapsmålen.  

 

“I vår verksamhet är utgångspunkten att skapa ett lärande med fokus på varje elevs 

förmåga och förutsättningar utifrån Lgr 11 och att erbjuda eleverna de kompensato-

riska verktyg de behöver för att nå kunskapsmålen.” 
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Främjande och förebyggande 

 

Några annonser i studien beskriver att specialpedagogen ska arbete främjande och förebyg-

gande för att på så sätt undanröja hinder.  

 

“Specialpedagogen arbetar hälsofrämjande och förebyggande i syfte att skapa en till-

gänglig skola samt i syfte att undanröja hinder i lärmiljöernas samtliga nivåer skol-, 

grupp- och individnivå.” 

 

“Du förväntas arbeta främjande och förebyggande genom specialpedagogiskt stöd på 

individ, grupp och organisationsnivå.” 

 

Inkluderande  

 

Inkludering och ett inkluderande arbetssätt är ett annat begrepp som tydligt framkommer i de 

undersökta annonserna.  

 

“Som specialpedagog medverkar du till att våra barn/elever i behov av särskilt stöd får 

möjlighet till inkluderande individanpassningar som leder till optimalt lärande och ut-

veckling.” 

 

“Vi vill att du ska ha ett inkluderande arbetssätt.” 

 

“Viktigt att du ser samarbete och inkludering som en självklarhet.”  

 

“Ditt arbete ska utgå ifrån ett inkluderande synsätt med tydligt barn- och verksamhets-

fokus.” 

 

Inkludering beskrivs även på ett motsägelsefullt sätt i några annonser.  

 

“Arbeta med elever inkluderat samt enskilt och i grupp.” 

 

Maktstruktur 

 

Vårt resultat visar att det i alla undersökta tjänsteannonser, 309 stycken, finns någon form av 

maktstruktur. Nedan redovisas resultatet utifrån de fem maktaspekter som vi tidigare nämnt 

och beskrivit.   

Människoförflyttande  

Den människoförflyttande maktaspekten går att finna i varje annons då alla annonser endast 

genom att finnas kan förflytta människor. Detta beskrivs mer i diskussionen. Nedan finns re-

sultatet av två människoförflyttande maktaspekter.  
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“Tjänsten är en semestertjänst för att på bästa sätt stödja elevernas måluppfyllelse.” 

 

“Vår resa har bara börjat, nu söker vi dig som tillsammans med oss vill vara med och 

forma ett helt samhälle.”  

 

Kunskapsdefinierande  

 

Den kunskapsdefinierande maktaspekten går att finna i många annonser men långt i från alla. 

Annonserna betonar ofta mål som barn och eleverna ska uppnå samt vilken kunskap och 

kompetens som annonsören önskar att barn och elever utvecklas.  

 

“Vårt arbete inriktar vi mot att utveckla eleverna i social kompetens, kommunikation, 

kreativitet, IT- kompetens, problemlösning och ansvarstagande.” 

 

“Du verkar för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskaps-

mässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att utvecklas så 

långt som möjligt för att uppfylla kunskapskraven.” 

 

“Vi söker en person med stort engagemang när det gäller elever och deras kunskapsut-

veckling samt har en helhetssyn kring alla elever och deras rätt att nå så höga mål som 

möjligt.”  

 

En annonsör påpekar att målet är att ge barn och elever “rätt” kunskap och kompetens.  

 

“Vårt mål är att ge barn och elever mod, självförtroende, rätt kunskap och kompetens 

för att kunna nå sina drömmars mål.”  

 

Tidsorganiserad 

 

Resultatet visar att maktaspekten kring tid används både på elever och specialpedagogen. An-

nonsören är ofta tydlig med vad specialpedagogen ska göra vid en eventuell anställning och 

beskrivningen av vad specialpedagogen ska använda sin tid med är ofta tydlig och i punkt-

form.  

 

“I arbetsuppgifterna ingår att:  

- genomföra specialpedagogiska utredningar av elever på skolhuvudmäns uppdrag 

- i rådgivning vara en stödjande dialogpartner och kunskapsresurs i specialpedagogiska 

frågor 

- utveckla metoder och pedagogiska strategier för konsekvenser av funktionsnedsätt-

ningen 

- dokumentera specialpedagogiska utredningar  

- dokumentera rådgivning och arbetsinsatser  

- följa forskning och beprövad erfarenhet på området  
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- samarbete i team med rådgivare på enheten och i andra avdelningar  

- resa i tjänst  

- verka för att de kommunikativa målen i myndighetens verksamhetsplan genomförs  

 

Det förekommer även att annonsörer beskriver specialpedagogens tid i en flytande text.  

 

“Som specialpedagog förväntas du fokusera på elevens måluppfyllelse, observera och 

handleda lärare i olika ärenden, bistå och utföra utredningar, genomföra pedagogiska 

kartläggningar, upprätta åtgärdsprogram samt vara skolans ögon utåt när det gäller 

aktuell forskning inom det specialpedagogiska området.” 

 

“I ditt uppdrag ryms både ett utredande och utvecklande arbete med tyngdpunkt på fö-

rebyggande och hälsofrämjande insatser.” 

 

Beskrivningar av elevernas tid förekommer mer sällan och beskrivs ofta på ett kortfattat sätt 

likt citatet nedan.  

 

“Mycket av vårt arbete är att tillsammans med föräldrarna utforma elevens individu-

ella utvecklingsplan.”  

 

“Alla elever har individuella studieplaner.” 

 

Människodefinierande  

 

Den människodefinierande maktaspekten är en av de mest förekommande i annonserna. 

Denna maktaspekt framstår oftast genom beskrivningar av uppdelningen av olika barn- och 

elevgrupper. 

 

“Elevgrupperna varierar i storlek och vår organisation har därför både 

åldershomogena och åldersblandade grupper.” 

 

“Skolan har tre fritidshem, samt Döv-& Hörselklasser och Tal- & Kommunikations-

klasser.”  

 

“Du tillhandahåller undervisning till elever i behov av särskilt stöd, enskilt eller i 

mindre grupp.” 

 

Men även genom beskrivning av att elever har en viss problematik.  

 

“Det är bra om du är intresserad av och har erfarenhet av att arbete med elever som 

har sociala och/eller emotionell problematik.” 

 

Det är även vanligt förekommande att det i tjänsteannonserna beskrivs att arbetet som speci-

alpedagog innefattar att kartlägga, utreda eller diagnostiera barn- och elever.  
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“Arbetet innefattar bl. a att kartlägga elevers särskilda behov.” 

 

“Som specialpedagog deltar du aktivt i teamets utrednings-, diagnostiserings-, behand-

lings- och utvärderingsarbete.”  

 

“Du arbetar med habiliterande insatser som till exempel anpassningar i miljön, tydlig-

görande pedagogik och information.”  

 

“Arbete som specialpedagog innefattar att utreda, behandla, ge stöd och råd till barn, 

ungdomar och deras anhöriga.”  

 

Människoförändrande  

 

Flertalet av de tjänsteannonser vi granskade har i någon form beskrivit den människoföränd-

rande maktaspekten. Här nedan redovisas några av de beskrivningarna.  

 

“Vi vill ge eleverna möjlighet att nå höga resultat samt möjlighet att utveckla förmågor 

de har glädje av idag och i framtiden.” 

 

“Hos oss vill vi ge elverna möjligheten till upplevelser och erfarneheter som är an-

vändbara nu och i framtiden.” 

 

“På … arbetar vi med att få eleverna att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar 

och ge eleverna en god omvärldsorientering och en realistisk världsbild.”  

 

 

Identitetsproblematik 

 

Resultatet visar att 137 av 309 annonser innehåller en enligt vår definition identitetsproble-

matik. Detta innebär olika saker, och har olika inriktning vilka beskrivs nedan. 

 

Efterfrågan specialpedagog, eller? 

 

Av de annonser som visar på en identitetsproblematik är den absolut vanligaste efterfrågan 

efter specialpedagog eller speciallärare. 

 

“Sökes: Specialpedagog/speciallärare.” 

 

“Du har specialpedagogexamen eller speciallärarexamen.” 

 

“Inför höstterminen söker vi nu en specialpedagog/speciallärare.” 
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Det är dock inte enbart ovan nämnda kombination som nämns: 

  

“Sökes: specialpedagog/rektors specialpedagogiska stöd.” 

   

“Kvalifikationer: Specialpedagogutbildning, speciallärarutbildning eller lärarbehörig-

het åk 1-7.” 

    

“Som förstelärare och specialpedagog på skolan skall du utveckla inkluderande ar-

betssätt och lärmiljöer…” 

 

“Vi söker nu en lärare/specialpedagog för att arbeta med kommunens aktivitetsan-

svar.” 

 

“Specialpedagog, 100% tv evt Förstelärartjänst. Specialpedagog med legitimation för 

åk F-6. För kvalificerad sökande kan tjänsten eventuellt skrivas som förstelärartjänst.” 

 

“Förutom att arbeta med elever och personal är en viktig uppgift att fungera som 

elevhälsokoordinator, dvs den person som hjälper rektor att ha koll på insatser på ele-

ver.” 

 

“Biträdande rektor/specialpedagog till Grundsärskolan. Som biträdande rektor är er-

farenhet av personalledning och budgetansvar en fördel. Som behörig specialpedagog 

söker vi en person med god samarbetsförmåga och kompetens inom specialpedagogik.” 

        

“Du kommer arbeta som resurspedagog för ett barn som behöver särskilt stöd.”  

 

Utöver efterfrågan om en utbildad specialpedagog nämns även andra utbildningar som aktu-

ella för en eventuell anställning: 

  

“Specialpedagog eller annan utbildning som prövas likvärdig.” 

        

“Vi söker dig som har en adekvat pedagogisk examen med specialpedagogisk kompe-

tens.” 

        

“Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn som behöver särskilt stöd. Pe-

dagogisk utbildning är meriterande.”   

      

“Vi söker en legitimerad specialpedagog som vill driva förskoleutveckling eventuellt 

kan det vara aktuellt med en pedagogista eller annan pedagog med likvärdig utbild-

ning.”  
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“Sökes: Specialpedagog. För att klara detta uppdrag krävs att du har förskollegitimat-

ion. Du får gärna ha någon form av pedagogisk påbyggnadsutbildning som exempelvis 

samtalsmetodik, handledning, förskolelyftet eller liknande.” 

   

“Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning för uppdraget, t.ex. specialpedagog, 

speciallärare, sfi-lärare eller legitimerad lärare.” 

   

“Vi söker dig som är specialpedagog med inriktning mot hörsel, hörselpedagog eller 

annan pedagogisk utbildning som kan bedömas likvärdig.”  

      

Olika inriktningar inom tjänsten 

 

Exempel på hur olika yrkestitlar- och kategorier används i annonser för specialpedagoger har 

ovan visats. Dessa rörde dock ändå pedagogiskt arbete, och har en grund i läraryrket. Flertalet 

annonser visar efterfrågan efter ytterligare yrkeskategorier där utbildningen bakom yrket är 

annan: 

 

“Vi tror att du i grunden är logoped, psykolog, specialpedagog eller har annan 

likvärdig utbildning. Du har utbildning i och erfarenhet av tillämpad beteendeanalys.” 

     

“Vi söker dig som har specialpedagogexamen (inriktning tal och språk) alternativt lo-

gopedutbildning, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och unga med utveckl-

ingsstörning.” 

   

“Vi söker dig som har högskoleutbildning i socialpedagogik, alternativt är specialpe-

dagog med erfarenhet av att arbeta med elever i grundskolans 7-9.” 

    

“Vi söker dig som är utbildad specialpedagog/synpedagog inriktning synhabilite-

ring/rehabilitering eller med liknande högskoleutbildning.” 

 

“Vi söker dig som är hörselpedagog eller med annan pedagogisk utbildning som kan 

bedömas likvärdig.” 

 

Det har i studien också visat sig vara vanligt med efterfrågan efter en specialpedagog men 

men någon ytterligare inriktning. 

           

“Specialpedagog med behörighet att undervisa på särskolan.” 

“Vi söker dig som är legitimerad speciallärare/specialpedagog med inriktning mot ele-

ver mottagna i grundsärskolan åk 6-9.” 

 

“Du är en utbildad specialpedagog gärna med inriktning mot matematik,  

som vill arbeta i en modern skola.”  
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“Specialpedagog med inriktning IKT. Vi söker dig som är utbildad specialpedagog med 

goda kunskaper inom IKT som stöd för elever med behov av särskilt stöd.” 

      

“Vi söker dig som är utbildad specialpedagog och/eller speciallärare med inriktning 

språk-, skriv- och läsutveckling.” 

          

“Du ska ha examen från specialpedagogiska programmet och fördjupad kunskap inom 

AST (autismspektrumtillstånd) och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.” 

       

“Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller lärare samt specialpedagog med 

inriktning mot utvecklingsstörning.” 

       

Vidare är det också i flera annonser en efterfrågan efter en specialpedagog med erfarenhet 

från specifik verksamhet: 

 

“Du som söker ska vara examinerad specialpedagog, gärna med flera års yrkeserfa-

renhet. Goda kunskaper om diagnoserna utvecklingsstörning, autism och rörelsehin-

der, liksom erfarenhet av tvärprofessionellt arbetssätt är meriterande. Vi ser gärna att 

du har erfarenhet eller intresse av kognitivt stöd, kommunikation samt har förmågan 

att stötta patient/familj i att omsätta teoretisk kunskap till förståelse i den praktiska 

vardagen.”  

      

“Vi ser gärna att du är grundskollärare med specialpedagogexamen eller motsvarande 

utbildning, samt har utbildning i eller erfarenhet av Montessoripedagogik.” 

   

“Du som söker ska vara examinerad specialpedagog med flera års yrkeserfarenhet. Er-

farenhet av att arbeta med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är ett krav. 

Goda kunskaper om diagnoserna utvecklingsstörning, autism och rörelsehinder, liksom 

erfarenhet av tvärprofessionellt arbetssätt är meriterande. Vi ser gärna att du har erfa-

renhet av behandlingsarbete i grupp.” 

 

“Vi söker dig som är behörig lärare och som har erfarenhet av att arbeta med elever 

inom psykiska funktionshinder/utvecklingsstörning och/eller autism. Om du är legitime-

rad specialpedagog/speciallärare med specialisering utvecklingsstörning är det fantas-

tiskt, men det viktigaste för oss är att du är intresserad av vår verksamhet. Kanske kan 

du tänka dig att vidareutbilda dig på sikt?” 

    

“Specialpedagog. Vidareutbildning i och tidigare erfarenhet av arbete med Barn- och 

ungdomshabiliteringens målgrupper är meriterande.” 
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Diskussion 

Personlig lämplighet och personliga egenskaper 

Många personliga egenskaper efterfrågas 

 

Resultatet visar på att ett flertal olika personliga egenskaper efterfrågas i tjänsteannonser för 

specialpedagoger. Dessa egenskaper ser olika ut i olika annonser, men kan sammanfattas som 

ambitiösa och stora krav. Krav som därmed ställs på yrkesrollen. En specialpedagog ska vara 

kreativ, positiv och initiativrik. En specialpedagog ska klara att arbeta självständigt såväl som 

i grupp, vara flexibel men besluttagande och trygg i sin kunskap och sina åsikter.  Lyhörd 

men drivande och stark. Egenskaperna som beskrivs kan ofta ses som motpoler, eller som 

egenskaper som tillhör en stor person. Möjligen en person med ett relationellt förhållningssätt 

(von Wright, 2002) där utgångspunkten ligger i att fenomen alltid består av fler perspektiv. 

Detta relationella perspektiv hjälper, enligt von Wright, till att ange en meningsfull och för-

nuftig riktning. Att det dessutom upprätthåller en undran som gör det möjligt att överskrida 

de givna omständigheterna, vilket flera av dessa beskrivna egenskaper möjligen kan bidra till. 

Detta skulle exempelvis kunna stämma in på den flexibilitet studien visar på att arbetsgivare 

värderar. Att behålla en undran skulle kunna överensstämma med att kunna anpassa sig till 

ändrade omständigheter och att snabbt ändra synsätt och förhållningssätt, eller att se möjlig-

heter i förändringar. Då uppstår dock en undran kring varför det uttrycks på detta sätt i an-

nonsen, och inte med de begrepp som forskning och litteratur använder. Möjligen innehar 

inte annonsens författare en specialpedagogexamen. 

 

Frågan är om personliga egenskaper kan hänga samman med den kompetens som yrket krä-

ver och som en människa och lärare tillägnar sig genom en vidareutbildning, och är det i så 

fall egenskaper som utvecklas under specialpedagogutbildningens gång. Å ena sidan beskri-

ver examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) att det för yrket krävs en 

självkännedom och en empatisk förmåga, en kunskap om identifikation och hänsyn till etiska 

aspekter och dessutom en insikt om lagarbetets och samverkans betydelse. Detta kan rymma 

mycket, och dessa krav kanske kan återspeglas i vissa personliga egenskaper. Men å andra 

sidan kan alla dessa personliga egenskaper som är representerade i 265 av studiens 309 an-

nonser vara en bekräftelse på den stora och orealistiska förhoppning vi och många kollegor 

och kurskamrater upplevt finns på specialpedagogen som “lösningen”. Detta går att relatera 

till det bakåt i tiden dominerade synsätt, där kunskap setts som något som överförs från kun-

skapsinnehavaren till den som ännu inte vet (Bladini, 2004). 

 

Specialpedagogen som en del av en demokratiseringsprocess 

 

Det kan också ses som den demokratiseringsprocess Persson (2013) beskriver som en politisk 

och ideologisk företeelse. Ahlberg (2013) menar att den politiken och ideologin handlar om 

att driva en övertygelse om vad som är gott och rätt, att styra åt rätt håll, påverka, ha visioner. 

Kanske det är därför arbetsgivaren ställer dessa höga krav på den specialpedagog de vill an-

ställa, eftersom det möjligen krävs “rätt” sorts människor att driva visionen och utvecklingen. 
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Det är dock en aning motsägelsefullt att titulera en yrkesgrupp som “rätt” sorts människor, 

när yrkesgruppen ska arbeta för en skola för alla där alla enligt Skollagen har rätt till en lik-

värdig utbildning (Skollagen, kapitel 9, § 8). En likvärdig utbildning som i så fall delvis är 

skapad av människor som ses som något överstående. Å andra sidan kan det ses som en fråga 

om kompetens, vilket i så fall möjligen inte kommer till sin rätt i annonsens utformning. Be-

skrivningen av personliga egenskaper skulle möjligen, åtminstone till viss del, kunna rymmas 

i den kompetens och utbildning yrket kräver och det kan ses som en nedvärdering att be-

nämna det med de ord som används i annonserna. De personliga egenskaper som beskrivs 

skulle kunna ersättas av andra ord som istället representerar den kompetens en specialpeda-

gogexamen kräver. Likaså i de fall som söker “en pedagogisk visionär, talangfull inför hant-

verket som pedagog” - vår kompetens bör inte tillkomma genom talang utan genom utbild-

ning vilket finns dokumenterat i examensordningen och framtida examensbevis. Att insinuera 

att den specialpedagogiska rollen kräver, åtminstone viss, talang är intressant då t ex Gadler 

(2011) påtalar vikten av kunskap, och därmed alltså inte talang, i kommuner och skolor om 

att möta alla elevers olika förutsättningar. När Persson (2013) dessutom konstaterar att mål-

sättningen en skola för alla ställer krav på skolan och dess personal är det inte talang som nå-

gonstans nämns, utan snarare kunskap och ansvar. Å andra sidan menar Gadler att innebör-

den av styrdokumenten - vilka vi får anta att arbetsgivarna i annonsen arbetar efter eftersom 

det är lag på det - är beroende av hur verksamheten tolkar och genomför uppdraget. Ord och 

begrepp som används i annonserna är förmodligen en del av verksamhetens tolkning av våra 

styrdokument. 

 

Dilemman som väcks 

 

Det uppstår dock flera dilemman i beskrivningen av de personliga egenskaper som efterfrå-

gas i annonserna. Det väcks åtminstone en undran hos oss hur dokumentationen av förmågan 

att skapa goda relationer går till, vilket några arbetsgivare kräver, så visst kan det ses som 

rättfärdigande att det krävs både kreativitet och en positiv inställning till utmaningar för att 

söka tjänsten. Det som ifrågasätts här är dokumentationen av förmågan - inte att yrket kräver 

en förmåga att skapa och bygga relationer - von Wright (2002) menar ju trots allt att det är i 

själva mötet mellan människor som behov och förutsättningar skapas. Med det kan konstate-

ras att relationer blir viktiga i yrkesutövandet, vilket styrks ytterligare genom examensord-

ningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) där insikten om betydelsen av lagarbete 

och samverkan än en gång blir aktuell. 

 

I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) redogörs för hur en student 

vid programmets ända ska visa fördjupad kunskap och förståelse inom specialpedagogik. Att 

hen ska kunna analysera och medverka i förebyggande arbete samt undanröja svårigheter och 

hinder i olika lärmiljöer. Visste skulle det med god vilja kunna tolkas som förmågan att se 

möjligheter, vilket i sin tur med god vilja och andra ord skulle kunna beskrivas som entusi-

asm, ett positivt förhållningssätt eller flexibilitet. Möjligen skulle det också kunna handla om 

ett kritiskt förhållningssätt, vilket nämns i examensordningen.  
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I flera annonser efterfrågas också energi, uthållighet och stresstålighet. Även detta skapar ett 

dilemma, och framförallt en undran om vad arbetet kräver. Möjligen en rejäl frukost för en 

kontrollerad och jämn sockernivå. Det här är inget som finns representerat i examensförord-

ningen, utan handlar möjligen om förutsättningarna på det aktuella arbetet. Exempel på egen-

skaper som dessa är dock inte ovanliga i resultatet, och där kommer vi till dilemmat. Det upp-

står en oklarhet kring innebörden av dessa val av ord. Visserligen beskriver Persson (2013) 

hur specialpedagogiken är politisk-normativ, vilket handlar om att samhället och dess med-

borgare uttrycker hur normbrytande människor ska ha det nu och i framtiden. Detta är en del 

av den identitetsproblematik specialpedagogik drabbats av, och de svårigheter att uttrycka 

vilka funktioner specialpedagogiken ska uppfylla. Detta kan givetvis ses som ett dilemma för 

det specialpedagogiska utövandet, men om det skulle kräva energi, uthållighet och stresstålig-

het är i litteratur, forskning samt specialpedagogens examensordning (SFS 2007:638) 

åtminstone oss veterligen ej uttalat. Även detta skulle kunna ses som verksamhetens egen 

tolkning av uppdraget, såsom Gadler (2011) beskriver. 

 

Ett annat dilemma är de sinnesstämningar och känslotillstånd som efterfrågas i flertalet an-

nonser. Frågan uppstår varför arbetet kräver konstant glädje och energi, och vad som i så fall 

händer om den nyanställde efter en tid råkar ut för något under morgonkvisten och dyker upp 

till arbetet trött, ledsen eller arg. I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 

2007:638) finns det krav på specialpedagogens förmåga att visa självkännedom och empatisk 

förmåga, och även insikt om betydelsen av lagarbete - men inget om sinnesstämning eller 

känslotillstånd. Detta är heller inget som förmåga att visa självkännedom och empatisk för-

måga kräver då denna kunskap är oberoende tillfällig sinnesrörelse - även om den säkerligen 

är lättare att utföra utan allt för starka sinnesuttryck. 

 

Personlig mognad respektive erfarenhet 

 

Vidare efterfrågas en personlig mognad, en trygghet både i person och yrkesroll och därtill 

erfarenhet av yrket. Att få utbilda sig till specialpedagog kräver minst tre års arbete som lä-

rare, vilket väl kan räknas som erfarenhet. I examensordningen för specialpedagogexamen 

(SFS 2007:638) finns det dock inga krav på erfarenhet, men det skulle kunna överensstämma 

med innebörden av kravet på att visa självkännedom och empatisk förmåga. Det uppstår dock 

ett dilemma när det inte är den exakta betydelsen som beskrivs i annonserna. Att flera annon-

ser kräver erfarenhet skulle kunna tolkas som att nyexaminerade specialpedagoger inte är ak-

tuella för anställning, vilket ställer till det eftersom erfarenhet kräver en start någonstans. 

 

Någon annons visar på en medvetenhet kring att de efterfrågade egenskaper som finns i an-

nonsen är utöver formella kompetenser. Anmärkningsvärt här är att det utöver flexibilitet och 

engagemang efterfrågas en lösningsorienterad person. I examensordningen för specialpeda-

gogexamen (SFS 2007:638) krävs det av en specialpedagog att kunna undanröjda svårigheter 

och hinder i olika lärmiljöer, och likaså att kunna genomföra pedagogiska utredningar och 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Det är andra ord som an-

vänds, men att undanröjda svårigheter skulle kunna ses som detsamma som att vara lösnings-

orienterad eftersom en tolkning av detta är att specialpedagogen ska kunna se möjligheter. 
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Att vara lösningsorienterad är därmed inte något att efterfråga utöver formella kompetenser, 

utan något som faktiskt ingår i uppdraget.  Möjligen går detta att koppla till den otydlighet 

som präglar specialpedagogikens identitet, som både Ahlberg (2007) och Persson (2013) be-

skriver, samt svårigheterna att uttrycka vilka funktioner specialpedagogiken ska uppfylla. 

Återigen återkommer vi dessutom till vikten av definitioner som Gadler (2011) påtalat, och 

möjligen skulle detta kunna vara något för specialpedagogen som kallas på anställningsinter-

vju att ta med sig - vad tanken är bakom det beskrivna i annonsen. 

 

Mångfald berikar 

 

I en av annonserna som inte efterfrågar personlig lämplighet eller personliga egenskaper ut-

trycks att arbetsgivaren strävar efter en jämn könsfördelning med ingången att mångfald ses 

som en styrka och att olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Det skapar ju en undran 

om det är ett medvetet samband mellan att inte efterfråga några som helst personliga egen-

skaper och att vilja skapa en verksamhet med mångfald och olikheter. Att efterfråga specifika 

egenskaper skapar ju någon form av mall för hur specialpedagogen ska vara, medan detta typ 

av uttryck snarare speglar och signalerar något annat. Detta blir intressant med tanke på att 

Börjesson & Palmblad (2003) hävdar att skolan genom alla tider dels förmedlat kunskap och 

dels överfört kultur. Den kultur och det förhållningssätt som finns i verksamheten gentemot 

olikheter torde därmed fungera som en kulturöverföring mot de individer som befinner sig 

där. Att skapa en rikedom av olikheter även i personalkåren borde alltså fungera som en av-

spegling i verksamheten och förhållningssättet gentemot mångfald. 

 

Personlig lämplighet spelar roll 

 

Det är ett faktum att flertalet annonser vid anställning kommer att lägga stor vikt vid person-

lig lämplighet. Vidare frågor som skapas genom studien är vad det innebär för yrkets 

trovärdighet att så många arbetsgivare anser personliga egenskaper vara så viktiga, och vad 

det säger om uppfattningen av specialpedagogen som yrke. Skulle det kunna ses som en en 

friskrivning från att anställa den de själva vill, eller tom en friskrivning från ansvar. Den som 

anställs är den arbetsgivaren “klickar” med. Det innebär att arbetsgivaren sitter i en maktpo-

sition, eftersom denne avgör vem som är aktuell för tjänsten. Detta i enlighet med Persson 

(2003) som påpekar att makt utövas överallt, och därmed ständigt är närvarande och något att 

reflektera över och ta hänsyn till. 

 

Det kommunikativa uppdraget 

 

Handledning respektive kvalificerad samtalspartner 

 

Det mest vanliga uttryck vi i denna studie ser för det kommunikativa uppdraget handlar om 

handledning. Det innebär både handledning gentemot pedagoger och arbetslag såväl som mot 
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barn och elever. Det sistnämnda stämmer ganska väl överens med beskrivningen i examens-

ordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) som pekar på förmågan att vara en 

kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för såväl kollegor, föräldrar 

och andra berörda. Men det är också just detta som blir intressant, eftersom specialpedagogen 

enligt uppdrag ska fungera som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska 

frågor. Det är alltså inte handledning som begrepp som används. Det går dock att hitta i an-

nan litteratur. Exempelvis menar Sahlin (2010) att specialpedagoger idag utbildas mot en ut-

vidgad professionalitet vilket bidragit till ökade krav på kompetens inom handledning, kon-

sultation och rådgivning. Därmed ligger ju dessa begrepp nära varandra och kan därför 

förklara varför båda används så flitigt i annonserna. Att just handledning i denna studies re-

sultat leder lite över användandet av den kvalificerade samtalspartner skulle ju kunna bero på 

att handledning som begrepp är tydligare och därmed mer förståeligt.  

 

Det är dock fler begrepp utöver kvalificerad samtalspartner och handledning som används 

frekvent, såsom konsultation, coaching eller ett stödjande arbetssätt. Ofta finns flera av dessa 

begrepp representerade i samma annons, oftast till och med i samma mening. Detta borde be-

tyda att begreppen har olika betydelse för arbetsgivarna, eftersom det annars hade räckt med 

att använda ett begrepp. Examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) be-

skriver hur specialpedagogprofessionen kräver en kommunikativ förmåga, och eftersom ovan 

nämnda begrepp enkelt går att relatera till kommunikation kan de ändå ses som relevanta för 

det specialpedagogiska uppdraget. En vidare fråga är dock om innebörden mellan begreppen 

skiljer sig åt för arbetsgivaren som står bakom respektive annons, och om begreppen till och 

med skiljer sig åt mellan arbetsgivarna. Å andra sidan finns det olika begrepp representerade i 

litteratur och forskning. Exempelvis menar von Wright (2002) att barn- och elevhälsans ar-

bete bör sträva efter samförstånd genom samtal. Både Englund (2000) och Skolinspektionen 

(2012) lyfter deliberativa samtal som en utgångspunkt för kollegiala diskussioner (där 

specialpedagogen kan tänkas ingå). Även det socio-kulturella perspektivet präglas av att ut-

veckling och lärande sker i samspel mellan människor (Säljö, 2014), och att språket har en 

kommunikativ funktion, men också är ett medel för social samvaro och för förståelse 

(Vygotskij, 2001). Att användningen av flera och olika begrepp är så frekvent i studiens re-

sultat handlar möjligen därför inte om arbetsgivarna som står bakom annonserna utan om att 

kommunikation och det kommunikativa uppdraget i litteraturen präglas av många olika be-

grepp. 

 

Svårtydd handledning 

 

I annonserna används alltså begreppet handledning kontinuerligt. Det väcks dock vissa fråge-

tecken över sammanhangen dessa används i. Till exempel beskrivs det i någon annons hur 

tjänsten innebär en tillhörighet i en grupp på sex specialpedagoger som har yrkesträffar och 

handledning ihop. Denna typ av uttryck orsakar en undran kring huruvida handledningen 

vänder sig mot verksamhetens pedagoger, eller om den sker mellan specialpedagogerna. I nå-

gon annan annons beskrivs hur specialpedagogen ska fungera som en pedagogikutvecklare 

och i det arbetet handleda pedagoger och arbetslag. Detta i syfte att verka som den “pedago-
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giska inspiratören”. Det frambringar funderingar kring vad en pedagogisk inspiratör är för nå-

got. Ytterligare frågetecken finns kring vad det innebär att uppdraget kräver ansträngning för 

att vara en god partner i handledningssituationer. Vad innebär förresten rollen som partner - 

det skulle kunna tolkas som att du som specialpedagog inte förväntas leda utan delta. Var an-

strängningen kommer in är ännu obesvarat. Dessa beskrivningar som tillkommer vid använ-

dandet av olika begrepp som rör kommunikation väcker alltså frågor som troligen endast 

verksamheten kan svara på. Det är i alla fall inget som nämns i examensordningen för speci-

alpedagogexamen (SFS 2007:638). Detta fenomen skulle kunna förklaras med att pedagoger-

nas upplevelser och uppfattningar om det specialpedagogiska uppdraget uppstår i och efter 

mötet med dels specialpedagogen, men också samhälleliga strukturer och kulturer. Dessa har 

uppstått genom de kommunikativa processerna som är centrala i det socio-kulturella perspek-

tivet (Säljö, 2014). Därmed är en möjlig förklaring att verksamheten skapat egna tolkningar 

och förståelse inför (i detta fall) det specialpedagogiska uppdraget. 

 

Samverkan 

 

I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) finns nämnt att det för en 

examen krävs insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. 

Detta finns representerat i en stor del av annonserna, då flertalet annonser efterfrågar en sam-

verkansförmåga. Samverkan är enligt Lindberg (2009) en social företeelse som består av in-

teraktion mellan människor. Detta stämmer överens med det vi ser i studien då samverkan i 

dessa beskrivs gentemot barn och elever, föräldrar, pedagoger och andra yrkeskategorier och 

samhällsinstanser såsom exempelvis barnavårdscentral, logopeder, habilitering osv. I Bron-

fenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1994 samt Andersson, 1986) 

ryms flera olika komponenter som på olika sätt samspelar och påverkar en individs utveckl-

ing, och fungerar som en förståelse för varför samverkan är viktigt. Detta är även överens-

stämmande med det socio-kulturella perspektivet och Stensmo (2007) som menar att männi-

skan präglas av de sociala och kulturella omständigheter som omger henne. Likaså Fisher 

(2011) som förespråkar hur Vygotskij menade att mänskligt handlande styrs av socialt för-

ankrade motiv - och därmed är ett resultat av den yttre miljöns påverkan - bidrar till synen om 

samverkans betydelse för en helhetsbild av barnet och dennes behov. 

Likaså beskrivs syftet med samverkan av Jakobsson & Lundgren (2013) som en försäkran om 

stöd för människan ut ett helhetsperspektiv. Olika professioner går alltså samman för att med 

gemensam kraft finna strategier för att erbjuda det stöd barnet i är behov av. Att detta finns 

representerat i annonserna stämmer väl överens med examensordningen för specialpedagog-

examen (SFS 2007:638) som beskriver att en specialpedagogexamen kräver insikt om bety-

delsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. Studien visar därmed på att de 

verksamheter som är representerade i denna studie ser samverkan som en (av flera) viktiga 

delar i specialpedagogens uppdrag, vilket överensstämmer med både examensordning och an-

nan litteratur. Vidare undran består dock i hur begreppet samverkan definieras i verksamhet-

erna eftersom detta inte berörs i denna studie. Att samverkan efterfrågas innebär ju inte auto-

matiskt att verksamhetens tolkning av innebörden går att likna med den litteratur som finns 

representerad i denna studie. 
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Kommunikativ förmåga 

 

Som redan nämnt finns i examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) en 

beskrivning om att specialpedagogprofessionen kräver en kommunikativ förmåga. Detta vi-

sas tydligt i annonserna som ofta återkommer med begrepp som kommunikation, samarbets-

förmåga, lyhördhet och samtal. Exempelvis beskriver flertalet arbetsgivare i annonserna att 

arbetet kräver en god samarbetsförmåga och en lyhörd kommunikation. Det stämmer överens 

med Bladinis (2004) redogörelse för hur (special-)pedagoger arbetar med påverkansprocesser 

som sker i båda riktningar, alla medverkande parter (t ex pedagoger, barn, föräldrar, annan 

samverkan) både påverkar och påverkas vilket är en förutsättning för professionell utveckl-

ing. I ett socio-kulturellt perspektiv är de kommunikativa processerna dessutom enligt Säljö 

(2014) centrala, vilket också Phillips & Soltis (2010) pekar på då de menar att vi med hjälp 

av andra får vägledning som leder till nya kunskapserövringar. 

 

Enligt Johansson (2012) är det specialpedagogens ansvar att synliggöra olika perspektiv ge-

nom att tillföra egna och lyfta deltagarnas erfarenheter samt visa förslag till förändringar i 

den pedagogiska miljön. Även Thalin (2012) beskriver hur specialpedagogen i ett kvalificerat 

samtal ska verka för att kunskapande, utveckling och förändring skapas i syfte att optimera 

barns och elevers utveckling och lärande. Här går alltså den beskrivning som är representerat 

i annonserna gällande det kommunikativa uppdraget hand i hand med examensordning och 

litteratur. Det går därmed att fastställa att uppdraget enligt de flesta ses och används som 

kommunikativt. Detta gäller även den skriftliga förmågan som i flertalet annonser efterfrågas. 

I examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 2007:638) finns beskrivet att det krävs 

en förmåga att kommunicera sin kunskap både muntligt och skriftligt, vilket blir viktigt att 

påpeka i sammanhanget eftersom båda delar också efterfrågas i annonserna. 

 

En skola för alla  

 

Det är enligt resultatet en tredje del av de undersökta annonserna som har ett innehåll som 

syftar till en skola för alla. Innehållet handlar om att den sökande förväntas att arbeta med 

lärmiljöer, främjande, förebyggande, inkludering samt skapa förutsättningar för att ge alla 

elever möjlighet till en likvärdig skola. En skola som är tillgänglig för alla.  

 

Ett naturligt inslag 

  

Skolans uppdrag om att vara en likvärdig skola där alla barn och elever får möjlighet att lära, 

utvecklas och inhämta kunskap utifrån sina förutsättningar beskrivs tydligt i skollagen 

(2010:800). Uppdrag återkommer även i både förskolan och skolans läroplan (Lgr 11, Lpfö 

98 rev. 2011). Det går således att se uppdraget om en skola för alla som en naturlig del i sko-

lans vardag och uppdrag. Att en skola för alla ses som ett naturligt inslag kan bero på att be-

greppet myntades redan i 1980 års läroplan (Ahlberg, 2013). Begreppet tycks dock enligt 
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Ahlberg redan påbörjats vid införandet av svenska folkskolan år 1842. Redan då pågick dis-

kussioner om hur lärare skulle förhålla sig till de elever som avvek. Det går därav att anta att 

skolans historia kring begreppet och diskussioner om allas rätt till likvärdig skola alltid fun-

nits med och blivit en del av skolan. Denna självklarhet kan vara en anledning till att endast 

en tredjedel av de undersökta tjänsteannonserna i studien beskriver arbetet kring en skola för 

alla. Där det finns en självklarhet att du inom skolan arbetar för att skapa en likvärdig utbild-

ning där alla ges samma förutsättningar vilket vidare innebär att det inte finns ett behov av att 

beskriva det arbetet i tjänsteannonser.  

 

Specialpedagogens roll  

 

Införandet av utbildning för speciallärare och specialpedagoger kan även det ses som ett led i 

att förverkliga en skola för alla. Där specialpedagogen ska arbete för barn och elever medan 

specialläraren arbetar med barn och elever (Högskoleverket 2012: 11R). Vilket även går att 

beskriva genom att specialläraren arbetar med att undervisa elever i behov av stöd medan 

specialpedagogens uppdrag bland annat innebär att vara en kvalificerad samtalspartner, rådgi-

vare samt förebygga och undanröja hinder i lärmiljön (Ahlberg 2013). Skillnaden i specialpe-

dagogens och speciallärarens roll kan ses som en av anledningarna till att det i tjänsteannon-

ser beskrivs om arbetet kring en skola för alla. Kanske vill arbetsgivaren förtydliga att speci-

alpedagogen ska ha ett helhetsperspektiv samt kunskap och erfarenhet kring att analysera ele-

vens svårigheter på individ-, grupp- och organisationsnivå. Enligt examensordningen (SFS 

2007:638) ska specialpedagogen bland annat kunna identifierar, analysera samt genom före-

byggande arbete undanröja hinder och svårigheter i lärmiljöer.   

 

Likvärdig skola   

 

Enligt examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638) ska studenten kunna visa 

kunskaper och förmågor för att självständigt som specialpedagog kunna arbete för elever i 

behov av stöd. Arbetet innebär bland annat att förebygga och undanröja hinder och svårig-

heter i lärmiljön samt utveckla dessa. En del av specialpedagogens arbete innebär således att 

fokusera på barn och elevers lärmiljöer för att på så sätt kunna stödja och skapa möjligheten 

till en likvärdig utbildning. Tjänsteannonserna som beskriver att specialpedagogen ska analy-

sera och utveckla lärmiljöerna samt förebygga beskriver således specialpedagogens uppdrag 

utifrån examensordningen. Annonserna som beskriver inkludering för en likvärdig skola för 

alla refererar dock inte till examensordningen då det i denna inte står något om att specialpe-

dagogen ska arbete med inkludering. Inkluderingen kan dock ses som ett led i att skapa en 

skola för alla och en likvärdig utbildning. Ahlberg (2013) anser att inkludering kännetecknas 

av att skolan accepterar och möter alla elever, det vill säga är en skola för alla. Att det i tjäns-

teannonser beskrivs att skolan arbetar inkluderande kan därav underförstått ses som att skolan 

strävar mot en skola för alla. 

 

De olika begreppen som figurerar i tjänsteannonserna kring beskrivning om en skola för alla 

kan alla påverka hur vi tolkar uppdraget. Det är inte bara i tjänsteannonser det råder ett över-

flöd av olika begrepp för att beskriva samma sak. Gadler (2011) hävdar att det krävs en enad 
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definition av styrdokumenten och dess beskrivning om en likvärdig skola. Vidare anser Gad-

ler att huruvida tjänstemän på förvaltning, skola, enskilt och kollektivt tolkar styrdokumenten 

får betydelse för hur arbetet på respektive skola formas mot en likvärdig skola. Resultatet av 

denna studie anser vi bekräftar Galders åsikter om tolkningsfriheten i styrdokumenten samt 

behovet av en tydlig definition av bland annat likvärdighet och en skola för alla och dess in-

nebörd.  

 

Makt  

 

Skolan är en institution som påverkas av många olika faktorer, både inom och utanför skolan. 

Genom åren har skolan förändrats och utvecklats på olika sätt. Förändringarna har skett ge-

nom tryck från nya regeringar, föräldrar, allmänhet, internationell ranking av nationers ut-

bildningssystem, globalisering och informationsrevolution (Skolverket 2013). Hur skolan 

styrs och förändras påverkar på ett komplext och indirekt sätt de som verkar inom skolan och 

deras sätt att utöva sitt yrke (Blomgren & Warks 2015). Persson (2003) anser att makt och 

maktutövning finns överallt inom skolan. Att utgå från att makten finns överallt har för oss i 

vår studie varit en resa att förstå. En resa där vi processat innehållet i tjänsteannonserna ge-

nom att fundera, analysera och reflektera över ord och meningar och dess betydelse. Det har 

tagit tid att förstå hur vi genom att läsa och granska annonser kan finna makt. Efter tid har vi 

till slut insett att den faktiskt finns där, likt Persson (2003) säger, makten finns överallt. Ge-

nom denna process blev resultatet således att alla 309 tjänsteannonser i någon form och mer 

eller mindre innehåller makt.  

 

Samhällets beroende  

 

Som ett led i att förstå hur vi kan finna makt i tjänsteannonserna använde vi oss, som vi tidi-

gare nämnt, av Perssons (2003) fem maktaspekter. Alla tjänsteannonser innehar, inte alla fem 

maktaspekter men minst en av aspekterna går att finna i alla tjänsteannonser. Den makta-

spekten som finns i alla är den människoförflyttande maktaspekten. Persson (2003) beskriver 

denna aspekt utifrån skolplikten. Att alla barn mellan 7- 16 år ska gå i skolan och på så sätt 

påverkas deras handlande. Likt skolplikten är samhället uppbyggt med ett ekonomiskt bero-

ende där du som medborgare har ett val i att välja arbetsplats men inte ett val i att arbeta eller 

icke arbeta. Vår tolkning är således att alla tjänsteannonser utövar makt i en människoförflyt-

tande maktaspekt genom att endast annonsera ut tjänsten. Förvisso har specialpedagogen ett 

val i att inte välja just den tjänsten som annonseras ut men behöver till slut göra ett val då 

samhället kräver att du har ett lönearbete med inkomst. Hur författaren till tjänsteannonsen 

beskriver tjänsten påverkar således i sin tur vilket val du som sökande gör. Oavsett känslan 

av fritt val finns det en bakomliggande makt. En makt som varken arbetsgivaren bakom tjäns-

teannonsen och den sökande säkerligen inte är medveten om. Båda dessa tolkar att vi lever i 

en tro att det är ett fritt val utan maktpåverkan. Vad kärnan i denna makt består i är komplext 

och enligt oss svårdefinierad. Foucault (2003) anser att det in i minsta detalj finns makt. Att 



  

56 

det rör sig om små mikroknep som fogar människan in i minimala och småaktiga tvångssy-

stem. Så små att vi knappast själva skulle erkänna dessa. Vidare hävdar Foucault att vi måste 

dröja oss kvar vid varje detalj för att på så sätt förstå hur makten drar fördel av allt.  

 

Troligtvis påverkas den människoförflyttande aspekten av flera faktorer. En faktor och under-

liggande maktaspekt är att specialpedagogen redan innan sökandet av tjänst tog valet att vida-

reutbilda sig. Att ta steget i att utbilda sig vidare höjer enligt Persson (2003) arbetskraftens 

bruks- och bytesvärde. Det vill säga att du som färdigutbildad specialpedagog förfogar över 

en arbetskraft som efterfrågas vilket gör att du kan påverka din inkomst. Persson (2003) be-

skriver att det förekommer ett individuellt utbildningsberoende som ett led i att förbättra sitt 

humankapital och som tidigare nämnt den egna arbetskraftens bruks- och bytesvärde.  

 

Vad specialpedagogen lär sig under utbildningen och ska enligt examensordningen ha kun-

skaper om efter utbildningen är även det en form av makt. Ser vi tillbaka på historien när ut-

bildningen för specialpedagoger och så även speciallärare tillkom var det utifrån ett behov av 

att kunna tillmötes gå alla elevers behov samt som ett led i att arbeta mot en skola för alla. 

Ahlberg (2013) beskriver hur skolan har varit och fortfarande är en grundpelare för att för-

verkliga idén om ett demokratiskt och jämlikt samhälle där idén om en skola för alla är en 

taktik. Att vi har specialpedagoger och speciallärare kan således ses som en strategi i maktut-

övning för att kunna åstadkomma och förverkliga ett inkluderande och likvärdigt samhälle. 

Skolans struktur och organisation samt den ideologiska utvecklingen av samhället skapar 

därav ett beroende av pedagoger inom skolan med mer kunskap om de elever som avviker. 

Detta kan innebära att om skolan är strukturerad och organiserad på ett annorlunda sätt 

kanske det inte finns ett behov av specialpedagoger eller speciallärare. Så även om synen på 

beteenden, avvikelser och diagnoser förändras. Johannisson (2006) hävdar att diagnoser i sig 

har en makt. Den skapar en individuell identitet och en social roll som kan betyda olika bero-

ende av din position i samhället. Vidare skriver Johannisson hur “en diagnos säger hur indi-

viden skall uppfatta sig själv och hur samhället ska uppfatta henne.” (s.39)   

 

Organiserad och strukturerad makt 

 

Makten i sig påverkar och finns som vi tidigare nämnt överallt (Persson 2003). Inte minst i 

den pedagogiska verksamheten och kanske tydligast i dess struktur och organisation av tid 

och rum (Nordin- Hultman 2004). Den tidsorganiserande maktaspekten förekommer ofta i de 

undersökta tjänsteannonserna. Ofta beskrivs specialpedagogens arbetsuppgifter på ett konkret 

och tydligt sätt vilket kan ses som ett maktutövande. Genom att tydliggöra och bestämma vad 

specialpedagogen ska göra av sin tid som anställd får arbetsgivaren kontroll och därav makt. 

Foucault (2003) beskriver kontroll av en människa och dess handlande som disciplin. Med 

disciplin menar Foucault konsten att hantera, foga och öka en människas färdigheter. Vidare 

hävdar Foucault att disciplinen börjar med att fördela individen i rummet. Utifrån den teorin 

kan beskrivningar av specialpedagogens uppdrag i tjänsteannonser ses som ett första led i att 

fördela specialpedagogens kompetens i skolans rum. Genom att tacka ja till tjänsten har du 

således tackat ja till att foga dig utifrån beskrivningen av tjänsten. En tjänst som inte behöver 
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stämma överens med examensordningen för specialpedagoger och således inte det du är ut-

bildad för.  

 

Identitetsproblematik 

Efterfrågan specialpedagog, eller? 

 

Det absolut vanligaste gällande det vi i studien definierat som en identitetsproblematik hand-

lar om att det i annonserna sökes antingen en specialpedagog eller speciallärare. Det kan tol-

kas som att dessa yrkesroller jämställs och att uppdragen för dessa två yrkesroller av verk-

samheterna som står bakom annonserna tolkas som likställda. Detta trots den beskrivning 

som finns i att specialpedagogen arbetar för barn och elever medan specialläraren arbetar med 

barn och elever vilket gör det lättare att särskilja de olika examina. (Högskoleverket 

2012:11). Möjligen skulle detta kunna ha sin förklaring i att frågor med specialpedagogisk 

karaktär alltid existerat inom pedagogiken (Persson, 2013) och att det alltid funnits barn och 

elever som av olika anledningar inte passat in i skolan (Ahlberg, 2013). Det skulle kunna tol-

kas som att dessa barns behov ses som de samma, och att en specialpedagogisk insats därmed 

också som just så - den samma. Ahlberg beskriver vidare hur historien präglats av att det bil-

das ett slags särskiljande där barn med svårigheter ses som en egen grupp, vilket också kan 

bli särskilt relevant om hänsyn tas till en del av det Nilholm (2006) beskriver som ett dilem-

maperspektiv. Detta handlar om huruvida olikheter ses som brister och/eller “särskilda be-

hov” och om dessa kräver kompensation. En tolkning är alltså att specialpedagogen och spe-

cialläraren “klumpas samman” som en del av den kategoriska syn (Björck-Åkesson & Nil-

holm, 2007) som också Persson (2007) beskriver som en konsekvens av att specialundervis-

ning setts som något som fungerat vid sidan om den ordinarie undervisningen, med följden 

att lärare “tänkt bort” dessa elever i sin egen undervisning.  

 

Resultatet i studien skulle därmed kunna ses som en bekräftelse på att specialpedagog och 

speciallärare i vissa verksamheter ses som lösningen som alltså arbetar enbart ur ett individ-

perspektiv, och att skillnaderna mellan de två yrkesrollerna av den anledningen blivit diffusa. 

Likaså kan det vara så att specialpedagogiken består av en bred mångfald, vilket Ahlberg 

(2013) menar också hänger samman med en otydlighet i identiteten av specialpedagogiken. 

Det rör oss mot vikten av att kritiskt granska den specialpedagogiska verksamheten, samt 

blottlägga och analysera organisatoriska brister i skolan med syfte att effektivisera verksam-

heten - för att skapa bättre förutsättningar för alla barn (Persson, 2007). Ahlberg menar vi-

dare att den specialpedagogiska forskningen bör vara föränderlig eftersom den följer politik 

och ideologi. Vidare menar dock Ahlberg att förändringen för de verksamma inte alltid tycks 

följa förändringen av de politiska och ideologiska målen. Det är mycket möjligt att det är här 

förvirringen och skillnaden mellan speciallärare och specialpedagogers uppdrag uppkommer 

- verksamheterna följer inte den förändring och utveckling som sker inom forskningen. 
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Förvirring i uppdraget, eller en tjänst skapad efter de behov som finns? 

 

I flera av annonserna finns det dock andra kombinationer av yrkesroller som sökes. Exempel-

vis att tjänsten i någon annons också kallas rektors specialpedagogiska stöd, eller att special-

pedagogtjänsten också kan vara aktuell att kombinera eller ersätta med en förstelärartjänst. 

Det skulle möjligen kunna bero på att en utbildad specialpedagog eventuellt inte finns att 

hitta, eller att arbetsgivaren har andra kriterier än utbildning för en anställning. Detta skulle 

kunna vara för att säkra upp för att kunna anställa någon de faktiskt vill ha, men frågan som 

uppstår då är om de i så fall skulle kunna välja en utbildad lärare framför en utbildad special-

pedagog och vad det i så fall skulle bero på. Då kommer vi in på ett maktperspektiv vilket ju 

enligt Persson (2003) utövas överallt, så och inom skolan. Eftersom Persson också hävdar att 

makt definieras olika av olika människor och att det tycks vara en följd av värderingar, tidi-

gare forskning och metoder för att observera det som önskas kallas makt. Det skulle ju kunna 

stämma överens med den identitetsproblematik som präglat specialpedagogiken genom histo-

rien, enligt både Persson (2013) och Ahlberg (2013). 

 

Det kan också sökas specialpedagoger eller lärare vilket är intressant eftersom specialpedago-

ger faktiskt har en lärarutbildning i grunden, som sen är påbyggd och vidareutvecklad med en 

specialpedagogutbildning. Återigen väcks undran om en lärare likväl skulle kunna bli aktuell 

för tjänsten och vad som i så fall skulle vara argumenten för det. Specialpedagogtjänsten är i 

vissa annonser kombinerad med en förstelärartjänst eller som i någon annons mentor. Inne-

börden av dessa beskrivningar är troligen enbart klart för de som står bakom tjänsten och i 

den verksamhet den därmed finns. Vidare finns det tjänster som också innebär arbete som pe-

dagogista, elevhälsokoordinator, biträdande rektor eller resurspedagog. Som tidigare nämnt 

skulle detta kunna bero på den mångfald och den otydlighet specialpedagogik enligt Ahlberg 

(2013) innefattar. Likaså skulle det kunna bero på svårigheterna att uttrycka vilka funktioner 

specialpedagogiken ska uppfylla (Persson, 2013).  

 

Specialpedagog - eller likvärdig utbildning 

 

I flertalet av dessa 137 annonser som påvisat en identitetsproblematik finns att hitta en efter-

frågan om specialpedagogexamen eller likvärdig eller motsvarande utbildning. Det väcker en 

undran kring betydelsen av detta och vad en likvärdig utbildning egentligen skulle kunna 

vara. Svaret vet förmodligen bara arbetsgivaren som ligger bakom annonsen, vilket gör att vi 

återigen rör oss mot ett maktperspektiv. Det blir ett sätt för arbetsgivaren att utöva makt, ef-

tersom det är skolans tolkning och utformning av uppdraget som här spelar roll (Foucault, 

2003). Likaså finns beskrivet att verksamheten söker en lärare med specialpedagogisk utbild-

ning, specialpedagogisk kompetens eller till och med något så vagt som en pedagogisk ut-

bildning. Det är alltså olika uttryck som används i annonserna, och innebörden av dessa är så 

gott som omöjliga att utläsa. För att kunna tala om en likvärdig utbildning, som specialpeda-

gogen enligt vår tolkning bidrar till, anser Gadler (2011) att det måste finnas en enighet kring 

definitioner eftersom innebörden av dessa är beroende av hur tjänstemän på förvaltning, 

skola, enskilt och kollektivt tolkar samt genomför uppdraget.  
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Någon annan efterfrågar kompetens som specialpedagog, eller annan likvärdig grundutbild-

ning. Det väcker en undran om vad en grundutbildning innebär för dem bakom annonsen ef-

tersom specialpedagogutbildningen är på avancerad nivå på universitet eller högskola. I nå-

gon annons finns en beskrivning om att uppdraget kräver en förskollärarlegitimation, men 

gärna också någon form av pedagogisk påbyggnadsutbildning som exempelvis samtalsmeto-

dik, handledning, förskolelyftet eller liknande. Detta går att likställa med en annan annons 

som efterfrågar relevant högskoleutbildning, till exempel specialpedagog, speciallärare, SFI-

lärare eller legitimerad lärare. Vidare finns det också någon som söker en specialpedagog 

med inriktning mot hörsel, hörselpedagog eller annan pedagogisk utbildning som kan bedö-

mas likvärdig. Dessa olika typer av efterfrågan väcker förvirring. Möjligen kan det vara en 

konsekvens av hur specialläraren respektive specialpedagogens utbildning har förändrats och 

utvecklats genom åren (bl a Högskoleverket 2012: 11R, Ahlberg 2013, Bladini, 1990), och att 

verksamheterna har svårt att tolka uppdraget. Detta särskilt som Ahlberg menar att specialpe-

dagogiken i verksamheten bör vara föränderlig eftersom den följer politik och ideologi. Det 

skulle också kunna vara så att olikheterna som ändå representeras i efterfrågan efter special-

pedagoger signalerar något annat. Exempelvis skulle det kunna vara ett tecken på att det är 

svårt att finna och därmed anställa utbildade specialpedagoger. 

 

 

Olika inriktningar inom tjänsten 

 

Exempel på hur olika yrkestitlar- och kategorier används i annonser för specialpedagoger har 

ovan visats. Dessa rörde dock ändå pedagogiskt arbete, och har en grund i läraryrket. Flertalet 

annonser visar dock efterfrågan om ytterligare yrkeskategorier där utbildningen bakom yrket 

är annan. Nämnda yrkesgrupper är exempelvis logoped, socialpedagog, synpedagog eller hör-

selpedagog. Det har i studien också visat sig vara vanligt med efterfrågan efter en 

specialpedagog men med någon ytterligare inriktning, t ex med behörighet att undervisa på 

särskolan eller mot matematik, språk-, läs- och skrivutveckling, eller IKT. Det finns också 

efterfrågan gentemot fördjupad kunskap inom AST (autismspektrumtillstånd) och andra neu-

ropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns också vissa tjänster som kräver inriktning 

mot utvecklingsstörning. Att vissa annonser innebär tjänster som i sin tur kräver vissa inrikt-

ningar eller till och med andra utbildningar skulle kunna bero på två saker. Det första är att 

tjänsten finns i specifik verksamhet inriktat mot just det som efterfrågas, eller att det är inom 

det specifika området kompetens behöver tillsättas. Det andra är att det är en kvarleva sedan 

tidigare utbildningar. År 1990 ersattes den ettåriga påbyggnadsutbildningen till speciallärare 

med en specialpedagogutbildning. Denna utbildning hade fyra inriktningar: utvecklingsstör-

ning, komplicerad inlärningssituation, synskada samt dövhet och hörselskada. (Högskolever-

ket 2012: 11R). Det skulle också kunna vara så att arbetsgivaren blandar ihop specialpedago-

gens roll med speciallärarens. Speciallärare arbetar med barn och elever (Högskoleverket 

2012: 11R), och är genom utbildningen (åtminstone på Linnéuniversitetet) inriktade mot en 

vald specialisering. 

 

Vidare ser vi i resultatet också en efterfrågan av specialpedagoger med erfarenhet från speci-

fik verksamhet. I dessa annonser är alltså arbetsgivaren någon annan än förskola eller skola, 
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utan istället från särskola eller någon enhet på t ex sjukhus. Därmed innebär dessa lediga 

tjänster flera gånger ytterligare vidareutbildning efter specialpedagogexamen. Detta skulle 

kunna vara överensstämmande med bland andra både Ahlberg (2007), Persson (2013) samt 

Björck-Åkesson & Nilholm (2007) som menar att specialpedagogiken är ett mångvetenskap-

ligt, eller tvärvetenskapligt, kunskapsområde. Detta skulle kunna svara till frågan om varför 

så olika instanser i samhället kan komma att behöva en specialpedagogisk kompetens i sin 

verksamhet, och varför just dessa tjänster kräver en specialpedagog med vidare utbildning 

och kompetens. Det finns dock vissa annonser som motbevisar detta genom förklaring i an-

nonsen att det är fantastiskt med en viss utbildning men att det väger tyngre med ett intresse 

för verksamheten, och att en eventuell strävan efter utbildning i så fall också kan väga tungt. 

Att ge ett definitivt svar på varför annonserna utformas som de gör, och att så många efterfrå-

gar tvärvetenskapliga utbildningar och kompetenser är alltså inte möjligt. Troligen är även 

denna fråga präglad av den makt och det maktutövande som sker i verksamheten, eftersom 

vuxna i verksamheten har olika maktresurser att tillgå för att påverka åt olika håll (Persson, 

2003). 

 

Sammanfattning 

 

Av 309 undersökta tjänsteannonser är ingen annons den andre lik. Det är en mångfald av be-

skrivningar och egenskaper som tydliggörs i undersökningen. En mångfald utan ett mönster 

där det tycks att tjänsteannonser författas utifrån eget tycke och smak. Denna mångfald 

skapar ett brett spektrum av vad specialpedagogens roll och uppdrag innebär som sällan över-

ensstämmer med examensordningen.  

 

Resultatet visar bland annat att ett flertal olika personliga egenskaper efterfrågas. Egenskaper 

som kreativ, positiv och initiativrik. Att du som specialpedagog ska klara att arbeta självstän-

digt såväl som i grupp, vara flexibel men beslutsfattande och trygg i sin kunskap och sina 

åsikter.  Lyhörd men drivande och stark. Egenskaperna ser olika ut i olika annonser och är 

fler eller färre men kan sammanfattas som ambitiösa och med stora krav. Kanske kan den 

stora variationen av egenskaper vara en bekräftelse på förhoppningen om att specialpedago-

gen ska komma och “lösa” problematiken. Vi ser den stora mångfalden av egenskaper som 

ett dilemma där specialpedagogen försetts i en position att acceptera de ambitiösa och krav-

starka egenskaperna trots att detta inte ingår i examensordningen. Det är då inte konstigt att 

specialpedagogen ses som en frälsare med lösning på alla problem.  

 

De olika beskrivningarna av specialpedagogens roll och uppdrag i tjänsteannonserna kan ses 

som ett resultat av den bakomliggande historien om skolan och utbildningen till specialpeda-

gog. Att annonserna ibland och relativt ofta inte är tydliga med om de söker en 

specialpedagog eller speciallärare kan vara en rest av dåtidens ändringar av utbildningen. Att 

först skapa en utbildning för speciallärare för att sedan ersätta den med en utbildning till spe-

cialpedagoger och sedan till sist återinföra utbildningen till speciallärare kan bli förvirrande. 
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Vilket i sin tur kan leda till en identitetsproblematik. Denna problematik har i vår studie blivit 

tydlig då det är vanligast att i tjänsteannonser söka specialpedagoger/speciallärare.  

 

Beskrivningarna och egenskaperna som författas i tjänsteannonserna skapar en makt över den 

sökande. I alla 309 undersökta tjänsteannonser fann vi på ett eller annat sätt maktaspekter. 

Genom olika beskrivningar formas rollen och förväntningarna på specialpedagogen. Beskriv-

ningarna i tjänsteannonserna stämmer sällan eller endast till viss del överens med examens-

ordningen för specialpedagog. Detta kan tolkas som att arbetsgivaren för tjänsteannonserna 

har makten över hur specialpedagogen ska arbete, oavsett vad som står i examensordningen. 

Vidare kan vi spekulera att det innebär att specialpedagoger i landet arbetar väldigt olika. Allt 

beroende av hur arbetsgivaren beskrivit tjänsten samt antagligen utifrån det behovet som 

finns på skolan. Kanske är det de som bidrar till den rådande förvirringen av skillnaden mel-

lan specialpedagoger och speciallärare. 
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