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Sammanfattning 

Den 2 mars 2011 beslutade riksdagen att införa en legitimation för lärare och 
förskollärare samt att nyexaminerade lärare och förskollärare skulle genomgå en 
introduktionsperiod. Under denna introduktionsperiod skulle de få stöd av en mentor 
samtidigt som rektor eller förskolechef skulle bedöma deras lämplighet för yrket.  

För rektorerna innebär lämplighetsprövningen av nyexaminerade lärare nya 
arbetsuppgifter och ett formaliserat uppdrag att bedöma lärares skicklighet. Detta i 
samband med att rektorers arbetssituation har befunnits vara intensiv med en uppsplittrad 
vardag där många snabba beslut måste tas väcker frågor kring hur arbetets förutsättningar 
påverkar lämplighetsprövningen, och hur lämplighetsprövningen påverkar 
arbetsförhållanden och yrkesroller. 

I juni månad 2014 inbjöds 646 rektorer att besvara en enkät rörande 
lämplighetsprövningen. 248 rektorer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 39 % 
(n=248). 159 kvinnor (64 %) och 89 män (36 %) besvarade enkäten. Nästan 60 % av 
rektorerna hade varit rektor på sin nuvarande enhet i tre år eller mindre. 77 % av 
rektorerna var verksamma vid kommunala skolor medan 23 % var verksamma vid 
fristående skolor.  

Resultaten visar att rektorernas upplevelse av lämplighetsprövningen är att den i 
huvudsak, om än i varierade grad, upplevts meningsfull och att rektorerna känt sig 
tillfreds med de lämplighetsprövningar de genomfört. Det förekommer mer spridda 
åsikter om i vilken mån lämplighetsprövningen varit väl investerad tid och kraft. 
Lämplighetsprövningen har konkurrerat med många andra arbetsuppgifter men det finns 
ändå en tendens att rektorerna som grupp anser att den investerade tiden och kraften varit 
värt utfallet. 

Det råder oenighet kring i vilken mån lämplighetsprövningen bidragit till mer positiva 
relationer mellan rektor och den nya läraren, men att det råder relativt stor enighet om att 
lämplighetsprövningen inte nämnvärt försämrat relationerna. En sammantagen tolkning 
av detta är att något mer positiva relationer med de nya lärarna etablerats och att båda 
parter lärt känna varandra såväl professionellt som privat. Endast 12 % av rektorerna 
anger att de har fått någon utbildning i att genomföra lämplighetsprövningen. Rektorerna 
har haft ett begränsat stöd av huvudman eller andra rektorer vilket skapat ett frirum att 
genomföra lämplighetsprövningen på sitt eget sätt. Samtalen med mentorn har varit 
viktiga för rektorns bedömning. Vidare framträder lärarkollegiets informella bedömning 
dels som en viktig komponent i rektors formella bedömning, dels som ett viktig 
komplement till i rektors formella bedömning. Av de 137 lämplighetsprövningar som 
genomförts rådde viss tveksamhet i 10 fall och i två fall uppgav rektorerna att det rådde 
stor tveksamhet. Samtliga 137 lärare bedömdes dock efter introduktionsperiodens slut 
som lämpliga.  

Rektorers tilltro till politiker har påverkats negativt av alla turer kring lärarlegitimationen 
och att lämplighetsprövningen slutligen avvecklades. 73 % av rektorerna anser att deras 
förtroende för politiker minskat, medan 6 % anser att förtroendet ökat.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, introduktionsperiod, lärare, lämplighetsprövning, 
lärarlegitimation, mentor, rektor, skola, skolledare. 
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1. Inledning 

I den här rapporten presenteras data och resultat från forskningsprojektet Rektors arbete och 
lämplighetsprövning av nya lärare: En studie av rektorers förändrade arbetsvillkor efter 
införandet av lärarlegitimation. Projektet, med akronymen RAOL, har genomförts under 
åren 2013–2016 med AFA Försäkring som huvudfinansiär (dnr: 120992) och Högskolan i 
Gävle som delfinansiär. Projektet fokuserar en begränsad men unik period i svenskt 
utbildningsystem, åren 2011 till 2014, då lämplighetsprövning tillämpades på nyexaminerade 
lärare.  

Forskningsprojektet har genomförts mot bakgrunden av att riksdagen den 2 mars 2011 
beslutade att införa en legitimation för lärare och förskollärare och en introduktionsperiod 
under vilket nyblivna lärare och förskollärare skulle få stöd av en mentor, och då rektor eller 
förskolechef skulle bedöma deras lämplighet för yrket. Hösten 2011 kunde de första 
nyutbildade lärarna och förskollärarna påbörja introduktionsperioden och bli föremål för 
lämplighetsprövningen. Frågan om förskollärares legitimation och lämplighetsprövning av 
dem berörs inte i denna rapport. Fokus i detta forskningsprojekt och i denna rapport har legat 
på den lämplighetsprövning som lärare inom grund- och gymnasieskolan genomgått och hur 
den genomfördes. Ett av huvudskälen till det är behovet av avgränsning samt att frågan om 
lämplighet i reformernas förarbeten i huvudsak diskuterats i relation till undervisning i ämnen 
och årskurser i grund- och gymnasieskolan. Frågan om förskollärares lämplighet är dock inte 
mindre viktig, men något som får belysas i andra studier.  

Implementeringen av de tre reformdelarna – legitimationen, introduktionsperiod och 
lämplighetsprövningen – har dock inte gått helt smärtfritt. Framförallt är det frågan om de 
krav och den utbildning som skall gälla för att få en legitimation med inriktning mot olika 
specifika ämnen och årskurser i grund- och gymnasieskolan, som har förändrats och justerats 
under årens lopp.  

Vad gäller lämplighetsprövningen tilldelades rektorerna uppgiften att organisera 
introduktionsperioden och tillse att den nya läraren fick en mentor. Rektor fick också 
uppgiften att genomföra lämplighetsprövningen och ”vid minst tre tillfällen bedöma lärarens 
[…] lämplighet att bedriva undervisning” (SKOLFS 2011:37, 13 §). Denna bedömning skulle 
göras utifrån de kompetensprofiler som Skolverket utvecklade och som fokuserade fyra 
övergripande kompetensområden, nämligen (a) mötet med eleven/barnet, (b) ledarskap, (c) 
samverkan, och (d) ansvar för lärande och yrkesutveckling. Inom vardera av dessa områden 
fanns mer detaljerade beskrivningar av vad läraren/förskolläraren förväntades kunna visa. 
Totalt beskrevs dessa kompetenser i 23 punkter, av vilka några punkter i sin tur satte fokus på 
flera olika förmågor och kompetenser. 

Kompetensprofilerna pekar bara ut några viktiga områden och förmågor som skall bedömas, 
utan att närmare beskriva i vilken mån dessa kompetenser och förmågor skall vara uppfyllda. 
Detta överlämnas till rektorer att tolka i sin bedömning, vilket ställer stora krav på deras 
kompetens att bedöma och värdera lärares yrkesskicklighet, men också på att själva förstå 
vad som utgör läraryrkets kärna och vad som kan karakterisera kompetenta lärare i specifika 
situationer. Även om rektorerna har dessa kompetensprofiler till sin hjälp visar forskning 
kring bedömning med hjälp av kriterier (s.k. standards), på såväl möjligheter och utmaningar 
som dilemman. Exempelvis framhålls farhågor om att komplexa kompetenser och kunskaper 
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riskerar att förenklas (Imig & Imig, 2008), att bedömningen är komplicerad samt att det i 
princip är omöjligt att bedöma rättvist (Berliner, 2005). 

Bedömning av yrkesskicklighet och lämplighet för läraryrket är inte en helt enkel uppgift. 
Tidigare svensk forskning kring hur rektorer bedömer och värderar lärares kompetens saknas 
i stort sett eftersom det inte har funnits någon liknande reform (Fransson, 2012a), men 
liknande forskning internationellt visar behovet av att undersöka exempelvis hur 
bedömningar går till, vilka utmaningar det finns och vad det kan få för följder och effekter 
(DeMatthews, 2015; Derrington & Campbell, 2015; Jacob & Lefgren, 2006; Kimball & 
Milanowski, 2009; Valiant & Gonzalez-Valiant, 2016). Forskning visar vidare att rektorers 
återkoppling till lärare om den undervisning rektorerna observerat uppskattas och ofta leder 
till att undervisningen utvecklas (Bickmore & Bickmore, 2010; Ng, Nguyen, Wong & Choy, 
2015; Youngs, 2007), men också att rektorer bör vara medveten om att återkoppling bör ges 
på sådant sätt att det skapar motivation och engagemang hos lärare och inte upplevs som 
kontrollerande (Tuytens & Devos, 2017; Scherff, 2008, jfr. Craig, 2013).  

För rektorerna innebär lämplighetsprövningen av nyexaminerade lärare nya arbetsuppgifter 
och ett formaliserat uppdrag att bedöma lärares skicklighet. I detta arbete kan nya 
psykosociala utmaningar uppträda för rektorer. I en Israelisk studie framkom exempelvis att 
rektorer kan kunde dra sig för att vidta åtgärder för att förbättra prestationen hos lärare som 
upplevdes ’underpresterande’ för att inte försämra relationen till dem (Yariv, 2009).  

Rektorers arbetssituation har befunnits vara intensiv med en uppsplittrad vardag där många 
snabba beslut måste tas (Day, 2000; Hultman, 1998). Forskning och rapporter kring 
skolledares arbetssituation (se t.ex. Arbetsmiljöverket, 2011; Ludvigsson, 2009; 
Skolinspektionen, 2010) väcker frågor kring hur arbetets förutsättningar påverkar 
lämplighetsprövningen, och hur lämplighetsprövningen påverkar arbetsförhållanden och 
yrkesroller. Att arbetsinnehållet intensifieras är sannolikt och då väcks frågor kring vad det 
betyder, hur rektorer hanterar det, vilka rutiner och eventuella stödfunktioner som organiseras 
eller växer fram, samt vad det betyder för arbetsmiljön på skolan och för rektors relationer till 
sin personal. Genom lämplighetsprövningen ”tvingas” rektor in i klassrummen vilket utmanar 
det s.k. osynliga kontraktet (se Berg 1996; Björkman, 2008) mellan lärare och rektorer, d.v.s. 
en outtalad överenskommelse där rektorer lämnar undervisningen åt lärarna utan att lägga sig 
i och där lärarna låter rektor sköta administration, ekonomi samt övergripande frågor. Denna 
utmaning medför att roller, relationer och arbetsvillkor blir föremål för omförhandlingar, 
något som kan påverka arbetsmiljön.  

Yrkesrollens förändring handlar också om hur rektorsrollen uppfattas och konstrueras i olika 
sammanhang, och då är rektors egna reflektioner och handlingar av betydelse (Nordzell, 
2007). I detta befinner sig rektor i skärningspunkten mellan olika intressen, förväntningar, 
uppdrag och roller (Brüde Sundin, 2007; Svedberg, 2000) vilket kan påverka deras 
arbetssituation.  

Projektets övergripande syfte 
Det övergripande syftet för forskningsprojektet har varit att studera om, och i så fall hur 
lämplighetsprövningen av nya lärare som infördes 2011 förändrade förutsättningarna för 
rektorers arbetsvillkor, kompetens och yrkesroller samt hur rektorer hanterade dessa 
förändringar. Frågeställningarna har formulerats som: (1) Vad betyder införandet av 
lärarlegitimation för hur rektorer uppfattar och utövar sitt ledarskap? (2) Vilka konsekvenser 
uppfattar rektorer att introduktionsperioden och lämplighetsprövningen av nya lärare får för: 
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(a) rektorers arbetsvillkor, kompetens och yrkesroller i praktiken; (b) för relationer och den 
psykosociala arbetsmiljön på skolan, samt (3) vilka organisatoriska strukturer och 
individuella faktorer stödjer respektive försvårar rektors arbete under processen av 
lämplighetsprövning? I projektet studerades inte rektorernas nya bedömningsuppgift 
(lämplighetsprövningen) som ett enskilt och isolerat fenomen utan det studerades, och ska 
förstås, i ljuset av rektors samlade arbetsuppgifter och arbetsvillkor. 

Denna studie kan ses som en delvis unik studie eftersom den fokuserar en period under vilket 
ett reformpaket med lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning infördes 
och där delar av dessa reformer senare förändrades eller avvecklades. Lämplighetsprövningen 
är en sådan reformdel som avvecklades, och den var i funktion från höstterminen 2011 fram 
till 1 Juli 2014 (SKOLFS  2014:4; Promemoria 2013/14:UbU17). Några av motiven för att 
avveckla lämplighetsprövningen var utmaningar för nya lärare att få en introduktionsperiod 
med mentorskap samt farhågor för att lämplighetsprövningen skulle avskräcka sökande till 
lärarutbildningarna (Promemoria 2013/14:UbU17) och även sänka läraryrkets status 
(Vlachos, 2010). Forskningsprojektet fokuserar således unik en tidsperiod om tre år under 
vilket lämplighetsprövning av nya lärare implementerades och utövades. 
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2. Enkätstudien 

Bakgrund och grunddata 
I juni månad 2014 inbjöds 646 rektorer representerande klustren storstad, medelstora 
kommuner med närhet till högskola/universitet samt glesbygd, att besvara denna enkät. Syftet 
med enkäten var dels att validera vissa intervjudata samt att i ett bredare perspektiv fånga 
skolledares erfarenheter av lämplighetsprövningen från läsåret 2013/14.  

248 rektorer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 39 % (n=248). 
Svarsfrekvensen får anses vara låg, men bör också ses mot bakgrund av att det vid denna 
tidpunkt varit känt i ett halvår att reformen skulle avvecklas, vilket sannolikt minskat 
svarsbenägenheten. En snarlik enkät till rektorer som genomfördes i december 2013 i ett 
annat forskningsprojekt renderade en svarsfrekvens på 31 % (n=106) (Gerrevall, 2017) och 
svarsfrekvensen i föreliggande enkät är således högre.  

Enkäten omfattade 98 frågor, men det var bara de rektorer som genomfört eller höll på med 
någon lämplighetsprövning som besvarade enkätens samtliga frågor (se bilaga 1). De rektorer 
som inte genomfört någon lämplighetsprövning besvarade 27 frågor vilka i huvudsak 
kretsade kring deras egen bakgrund, erfarenhet, arbetstid, antal personal och åldersgrupper på 
elever de ansvarade för, liksom frågor kring hur de i allmänhet bedömer i vilka 
skolsituationer det skulle vara särskilt ändamålsenligt att skaffa information om lärares 
yrkesskicklighet, deras syn på lämplighetsprövningen i generella termer samt på reformens 
avskaffande.  

Av de 248 rektorer som besvarade enkäten var 159 kvinnor (64 %) och 89 män (36 %). De 
hade varierande erfarenhet som rektor, från 18 rektorer vilka var inne på sitt första år till 12 
som varit rektorer i mer än 20 år (se figur 1). Den största gruppen av rektorer återfanns inom 
tidsspannet med 4-6 års erfarenhet (26 %), medan andelen rektorer med 1-3, 7-9 respektive 
10-15 års erfarenhet var i princip lika stora med drygt 18 % i respektive grupp. Nästan 60 % 
av rektorerna hade varit rektor på sin nuvarande enhet i tre år eller mindre. 77 % av 
rektorerna var verksamma vid kommunala skolor medan 23 % var verksamma vid fristående 
skolor. 73 % av rektorerna hade genomgått den statliga rektorsutbildningen medan 24 % höll 
på att gå rektorsutbildningen.  

 

Figur 1 Antal år som rektorerna arbetat som rektorer 
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Minst 230 av rektorerna hade någon form av lärarutbildning som bakgrund, vilket indikerar 
att de också arbetat som lärare i någon skolform innan de blev rektor. Den erfarenheten har 
visat sig värdefull i arbetet som rektor och vid bedömning av lärares skicklighet och 
lämpligheten för yrket (Fransson, 2012b). Bland dem som har annan utbildningsbakgrund 
återfanns exempelvis sex studie- och yrkesvägledare, två civilingenjörer, två officerare, en 
psykolog och en psykoterapeut. 

En dryg tredjedel var rektorer för gymnasiet eller vuxenutbildning (38 %) medan resterande 
ansvarade för olika årskurser i grundskolan, inkl. förskoleklass och förskola. Möjligheterna 
att organisera grundskolor med olika årskurser och ansvarsområden gjorde att rektorernas 
ansvar var svårt att entydigt kategorisera vad gäller årskurser. Exempelvis var det 11 % av 
rektorerna som enbart ansvarade för åk 7-9, 9 % som ansvarade för åk 6-9 och 18 % av 
rektorerna angav att de hade ansvaret från förskoleklass till åk 9.  

Av de 103 rektorer som genomfört någon lämplighetsprövning angav 35 av rektorerna att den 
nye lärarens mentor haft någon form av utbildning för uppdraget, medan 69 stycken angav att 
så inte varit fallet. Det innebär att en tredjedel av mentorerna haft någon form av utbildning. 
Utifrån de 28 kommentarerna kring mentorns utbildning angav 17 av rektorerna att 
mentorerna hade handledarutbildning inriktad mot lärarstuderande och deras 
verksamhetsförlagda utbildning, medan sju rektorer angav att mentorerna hade en särskild 
mentorsutbildning, organiserad av kommun eller någon högskola eller universitet.  

Metodologiska reflektioner kring självrapportering av data 
Rektorerna erhöll enkäten i juni månad och två påminnelser skickades ut. Enkäten fylldes i av 
rektorerna under förhållanden som vi som forskare inte vet någonting om. I vilken mån de 
tagit sig god tid att överväga olika svarsalternativ noggrant går det därför inte att uttala sig 
om. Rektorerna har dessutom uttalat sig om händelser och situationer som inträffat något 
tillbaka i tiden, från veckor till flera månader och möjligen även något år. Dessa faktorer kan 
påverka validiteten i de svar som lämnats. 

Förutom att ta sig tid att fylla i en enkäts frågor i lugn och ro och med eftertanke, spelar också 
personens förmåga att göra introspektiva analyser och besvara frågor på sådant sätt att andra 
skulle finna dem rättvisande in (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003). 
Fragmentariska minnen, sociala processer, psykologiska mekanismer och fenomenet att 
människor omkonstruerar minnen och sin egen självbild kan göra att det blir en diskrepans 
mellan tidigare verkliga händelser och hur man då upplevde dem, och vad man sedan anger 
vid ett senare tillfälle, exempelvis då man besvarar en enkät (se t.ex. Fan et al. 2006). De 
fenomen som här lyfts fram förekommer vid alla former av enkätstudier, så i det avseendet är 
inte denna studie unik. Dylika faktorer kan påverka en studies reliabilitet och vi vill göra 
läsaren uppmärksam på att vi är medvetna om det. En kritisk medvetenhet om detta har legat 
till grund för analyserna men det har dock inte varit möjligt att göra några djupare kritiska 
analyser.  

I rapporten anges procentsatser (%) (med något enstaka undantag) enbart när redovisad data 
bygger på samtliga rektorer som besvarat enkäten (n=248). Den övervägande delen av denna 
rapport fokuserar dock data från de 103 rektorer som genomfört lämplighetsprövningen. Vid 
redovisning av dessa data har vi här valt att inte använda procentsatser för att undvika 
övertolkning och generaliseringar till hela populationen av rektorer.  
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3. Rektor och lämplighetsprövning 

I detta avsnitt belyses ett antal frågor kopplade till lämplighetsprövningen som rektorerna 
genomfört. Det handlar om antalet rektorer som varit involverade i lämplighetsprövningen 
(103 stycken) liksom hur många nya lärare dessa lämplighetsprövat. I avsnittet diskuteras 
även i vilken mån det rått någon tvekan kring lärarnas lämplighet, liksom vad tveksamheterna 
handlat om i de få fall som redovisats. 

Rektorernas involvering i lämplighetsprövning  
Av de 248 rektorerna hade 103 stycken (42 %) påbörjat eller avslutat en lämplighetsprövning 
under läsåret 2013/2014 eller tidigare, medan 145 rektorer ännu inte påbörjat någon 
lämplighetsprövning, sex terminer efter att lämplighetsprövningen införts.  

Av de 103 rektorer som genomfört lämplighetsprövning hade 62 stycken avslutat minst en 
lämplighetsprövning då de besvarade enkäten, medan 41 rektorer höll på med sin första 
lämplighetsprövning. Sammantaget hade de 103 rektorerna sedan tidigare avslutat 137 
lämplighetsprövningar och var precis i färd med att avsluta ytterligare 48 medan det 
fortfarande var flera månader kvar innan vitsord gällande lämpligheten för 46 nya lärare 
skulle avges (tabell 1). 

Tabell 1 Antal lämplighetsprövningar i olika stadier av processen 

Stadie i processen Antal 
Avslutade 137 
Precis avslutande eller på väg att avslutas 48 
Fler månader kvar innan avslut 46 

Tveksamheter om lärares lämplighet – överdrivna farhågor? 
Syftet med lämplighetsprövningen var att rektorerna skulle lämna utlåtande huruvida de 
ansåg att de nya lärarna var lämpliga och att de därmed kunde rekommendera att de skulle få 
sin legitimation eller inte. Utlåtandet lämnades till den nya läraren som bifogade det till sin 
ansökan om legitimation till Skolverket. Lämplighetsprövningen har framställts som ett 
”medel för att kvalitetssäkra verksamheterna och se till att elever och barn undervisas av 
lärare eller förskollärare som har fått visa att de klarar av yrkesrollen” (Proposition 
2010/11:20, s. 26). En central fråga blir då på vilket sätt rektorerna uppfattar de nya lärarnas 
lämplighet för läraryrket och i vilken mån de har haft tveksamheter kring deras lämplighet.  

I enkäten ombads rektorerna ta ställning till om det varit några tveksamheter kring huruvida 
den lärare de bedömt skulle vara lämplig eller inte för läraryrket. De 62 rektorer som avslutat 
en lämplighetsprövning har sammantaget bedömt lämpligheten på 137 nya lärare. Rektorerna 
angav att för 125 av de 137 lärarna var det inga tveksamheter. Gällande tio av lärarna angav 
rektorerna vissa tveksamheter, men att de slutligen blivit bedömda som lämpliga. Gällande 
två av lärarna angavs att rektorerna hade stor tvekan, men att de slutligen bedömts som 
lämpliga. Sammantaget innebär detta att för 125 (91 %) av lärarna fanns ingen tveksamhet, 
medan det fanns viss tveksamhet för 10 (ca 7 %) av lärarna och stor tveksamhet kring 2 
(1,5 %) av lärarna. Noteras bör att i kommentarer i anslutning till frågan angav en av 
rektorerna att tveksamheten infunnit sig på grund av att hon ”inte har haft tillräckligt med 
underlag för att kunna besvara de mer detaljerade frågorna som jag förväntas svara på i 
(Skolverkets) lämplighetsformuläret” (rektor nr. 82). I det fallet var det alltså inte säkert att 



7 
 

tveksamheten i sig berörde lärarens lämplighet, utan mer huruvida rektor kände säkerhet i att 
uttala sig om alla de aspekter av lärares kompetens som hon varit satt att ta hänsyn till enligt 
bedömningsunderlagen.  

Vad tveksamheterna handlar om 
Men vad handlar då dessa tveksamheter om? I enkäten fanns möjlighet att ge kommentarer. 
De två rektorer som indikerat stor tvekan har inte givit någon skriftlig kommentar, vilket sju 
av de rektorer som angett vissa tveksamheter gjort. Kommentarerna fokuserar föga 
förvånande på frågor kring ledarskap, relationer, bemötande och tydlighet.  

Tveksamheter i relation elev-lärare, viss oförmåga att markera skillnaden mellan att vara 

lärare/vuxen och inte kompis med eleverna (rektor nr. 112) 

Social kompetens (rektor nr. 125) 

Ledarskap i klassrummet (rektor nr. 143) 

Förmåga att vara ledare för en grupp (rektor nr. 167) 

Ledarskapet och organisationen och tydlighet av lektioner (rektor nr. 193) 

Bemötande av kollegor, föräldrar och elever (rektor nr. 242) 

Att det är frågor kring ledarskap, relationer, bemötande och tydlighet i klassrummet som 
anges som grund för rektorernas tveksamhet har stöd i annan forskning och i vad som 
bedöms vara centrala kompetenser för lärare. I en tidigare intervjustudie med svenska 
rektorer inför lämplighetsprövningens införande (Fransson, 2012b) var det framförallt 
förmågan att skapa, upprätthålla och utveckla goda relationer med andra personer, 
ledarskapet, organiseringen av arbetet och hur läraren tolkar, förstår och omsätter 
läraruppdraget som rektorerna ser som särskilt viktiga förmågor som de skulle sätta fokus på i 
bedömningen. Dessa förmågor handlar i mångt och mycket om förhållningssätt, 
relationsbyggande och classroom management vilket ofta lyfts fram som centrala förmågor 
för lärares professionalitet och som ofta ses som grundförutsättningar för att lärare ska nå 
framgång i undervisningen (se t.ex. Frelin, 2010; Torff & Sessions, 2005).  

Forskningen kring nya lärare visar också att frågor kring att skapa struktur i verksamheten 
och att hantera klassrumssituationer är det som kan vara mest utmanande (se t.ex. Fransson, 
2006; 2012b; Haggarty & Postlethwaite, 2012; Paulin, 2007). Nyblivna lärare har en 
grundläggande utbildning i bagaget som har givit vissa kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt för att hantera arbetet som lärare. Dock är det ofrånkomligt att en oerfaren 
yrkesutövare, i vilket yrke som helst, har mycket att lära under de första yrkesverksamma 
åren. Över tid förfinar nya lärare sina färdigheter, prövar nya metoder och infallsvinklar, lär 
av andra, utvärderar, utvecklar och effektiviserar undervisningen. Beträffande dessa är några 
av faktorerna som rektorerna pekar på – ledarskap, bemötande och tydlighet i klassrummet – 
något som utvecklas med ökad erfarenhet. Mot bakgrund av det ovan nämnda är det föga 
förvånande att rektorerna i sin bedömning av de nya lärarna lyfter fram faktorer som 
ledarskap, relationer, bemötande och tydlighet i klassrummet som grund för tveksamheter 
kring lämplighet. 
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4. Rektorernas kompetens för att genomföra 
lämplighetsprövningen  

I detta avsnitt belyses ett antal frågor kopplade till rektorernas självskattade kompetens att 
genomföra lämplighetsprövningen. Rektorers erfarenheter från andra yrkesområden där 
bedömningar av kompetens kan tänkas genomföras redovisas liksom hur de själva skattar 
sin kompetens att genomföra lämplighetsprövningen.  

Erfarenhet från andra yrken inom vilka kompetensbedömningar gjorts 
I enkäten ställdes frågan om rektorerna hade yrkeserfarenhet från andra yrken där de 
”gjort bedömningar av andras kunskaper och kompetenser” (fråga 23). Av de 103 
rektorerna som genomfört lämplighetsprövning svarade mer än hälften, 60 rektorer, nej 
på den frågan, medan 43 rektorer angav att de hade sådan erfarenhet från andra yrken. 
Samtliga dessa angav vilket yrke det rör sig om och bland svaren återfinns exempelvis 
fotbollsinstruktör, egenföretagare, flygvärdinna, musiker, förskolechef, projektledare, 
officerare, universitetslektor etc. 16 rektorer angav någon annan form av chefs- eller 
ledningsuppdrag. Nio kommentarer handlade om yrken inom utbildningssektorn, men 
bara sex angav explicit bakgrunden som lärare och gymnasielärare.  

Frågan om erfarenhet från andra yrken kan ställas mot fråga 16 som samtliga 248 rektorer 
besvarade gällande vad deras tidigare utbildning var inriktad mot. Där framkommer att 
minst 230 av dem har någon form av lärarutbildning som bakgrund – vilket rimligen 
borde inneburit att de också arbetat som lärare och därmed kunde förväntas ha ”annan 
yrkeserfarenhet” av att göra bedömningar av kunskaper och kompetenser. Rektorernas 
svar indikerar två saker. För det första, att rektorerna inte ser arbetet som lärare som 
annan yrkeserfarenhet skilt från rektorsrollen. För det andra, att de tar lärares 
bedömningar av andras kunskaper och kompetenser för givna. Möjligen kan det senare 
förklaras av att rektorerna föreställde sig bedömning av andra vuxnas kunskaper och 
kompetenser när de besvarade frågan, eftersom lämplighetsprövningen innebär 
bedömning av vuxnas kompetens.  

Rektorers självskattade kompetens för lämplighetsprövningen 
Vad gäller lämplighetsprövningen har många olika frågor lyfts fram i den offentliga 
debatten eller i remissvar. Bland annat har frågan om rektorernas och förskolechefernas 
kompetens att genomföra bedömningen diskuterats i de remissvar som inlämnades på 
2008-års utredning om införandet av lärarlegitimation och lämplighetsprövning (SOU 
2008:52). Exempelvis framhölls i några remissvar att det inte krävdes någon formell 
utbildning eller erfarenhet av arbete som lärare – eftersom rektorer kan ha en annan 
yrkeserfarenhet med sig in i rektorsarbetet och inte behöver ha en bakgrund inom skolan, 
exempelvis som lärare. Några remissinstanser önskade att rektorer fick fortbildning i 
frågan och att frågan behandlades i rektorsprogrammet, samt att likvärdighetsaspekten i 
bedömningarna måste säkerställas. Lärarförbundet menade till och med att det borde vara 
en legitimerad lärare som bedömer kompetensen eftersom denne ansågs vara väl insatt i 
krav och behov.  
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Regeringens inställning var dock att rektorer redan idag har:  

till uppgift att bedöma lärarna och förskollärarna i olika sammanhang, t.ex. vid lönesättning. […] 

är också ansvariga för verksamheten i stort och för att anställa personer med rätt kompetens.”       

(Lagrådsremiss, 2010, s. 52) 

Frågan om kompetensutveckling och utbildning hänsköt riksdagen till de nationella 
rektorsprogrammen och gällande frågan om stöd och likvärdighet i bedömningen 
hänvisade man till att Skolverket skulle få i uppdrag att utarbeta allmänna råd om 
bedömningen och yttrandena, som rektorer och förskolechefer kunde förhålla sig till 
(Lagrådsremiss, 2010). 

Frågan om rektorernas självskattade kompetens att genomföra lämplighetsprövningen har 
studerats i föreliggande projekt. Flera frågor i den enkät som riktade sig till rektorer berör 
frågan om kompetens och kunskaper för lämplighetsprövningen. Rektorerna fick 
exempelvis skatta i vilken mån de upplevde sig ha tillräckliga kunskaper i hur man 
genomför en observation på ett bra sätt (fråga 37:6) samt i vilken mån de upplever sig ha 
tillräcklig kompetens att genomföra lämplighetsprövningen på ett rättvisande sätt (fråga 
42:6), se tabell 2.  

Tabell 2 Rektorernas upplevelse av i vilken mån de har tillräcklig kunskap för att genomföra en 
observation på ett bra sätt respektive kompetens att genomföra lämplighetsprövningen på ett 
rättvisande sätt 

 
Tillräcklig kunskap 

genomföra observation 
på bra sätt 

(n=100) 

Tillräcklig kompetens 
genomföra 

lämplighetsprövningen 
på ett rättvisande sätt 

(n=99) 
Stämmer inte alls 2 4 
Stämmer i låg grad 4 5 
Stämmer till viss del 15 26 
Stämmer i hög grad 38 32 
Stämmer i mycket hög grad 41 33 
Medelvärde1 4,1 4,0 

1 Medelvärdena i tabellerna är framräknande utifrån en 5-gradig skala där Stämmer inte alls=1, Stämmer i låg 

grad=2, Stämmer till viss del=3, Stämmer i hög grad=4, och Stämmer i mycket hög grad=5. 

79 rektorer instämde i hög grad eller mycket hög grad att de upplevde sig ha tillräckliga 
kunskaper för att genomföra en observation på ett bra sätt. Andelen rektorer som 
bedömde att de hade tillräcklig kompetens att genomföra lämplighetsprövningen på ett 
rättvisande sätt var något mindre, 65 angav att de i hög grad eller mycket hög grad ansåg 
sig ha denna kompetens.  

Skillnaden i utfall mellan dessa frågor kan sannolikt kopplas till frågornas något olika 
fokus. Den ena frågan tar fasta på en konkret aktivitet – observationerna – medan den 
andra frågan tar fasta på den slutliga bedömningen av lämpligheten. Det kan rimligen 
bedömas vara en svårare uppgift att göra en sammantagen bedömning om lämpligheten 
som dessutom är rättvisande, vilken kan vara en förklaring till den lägre skattningen av 
kompetensen.  
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Noteras bör att denna data bygger på rektorernas självskattning av sina egna kunskaper 
och kompetenser. Denna skattning bygger på de situationer de varit med om och relaterar 
sina kunskaper och kompetenser till samt deras föreställningar om en mängd aspekter. I 
detta spelar det roll vilka föreställningar rektorerna har om exempelvis vad det innebär att 
genomföra en observation på ett bra sätt, hur de uppfattar vad ett rättvisande sätt är, hur 
de förstår och sätter ribban för vad de bedömer vare en godtagbar färdighetsnivå för 
lärarna eller i vilken mån de förstår komplexiteten i att bedöma lärarskicklighet och 
lämplighet.  

Självskattningar kan således svårligen användas för att redovisa rättvisande relationer 
mellan olika individer. Exempelvis kan en person som har en bristfällig självinsikt och 
förståelse för det komplexa i att bedöma lärarskicklighet skatta sin egen förmåga högt, 
medan en utomstående oberoende person i någon objektiv mening skulle bedöma dennes 
förmåga betydligt lägre. På motsvarande sätt kan en person med kunskap och kompetens 
om det komplexa i bedömningarna och som därför skattar sin kompetens lägre även om 
denna gör en betydligt mer rättvisande bedömning än den förstnämnda personen. En 
utomstående person skulle i någon objektiv mening värdera att den sistnämnde gör 
bedömningarna på ett bättre och mer kompetent sätt än den förstnämnde personen. Data 
redovisad här får således värderas med detta som bakgrund. 

Få rektorer har fått utbildning för lämplighetsprövningen 
Rektorernas förmåga att bedöma lämpligheten kan utvecklas på olika sätt. Egna 
erfarenheter, reflektion och eftertanke kring erfarenheter, litteratur eller samtal med andra 
kan bidra liksom mer formella utbildningar kring värdering av lärares lämpligheter 
(Fransson, 2012b). I det avseendet kan särskilda utbildningsinsatser kring 
lämplighetsprövningen bidra till rektorernas kompetens. Exempelvis kan huvudmannen 
ha tillhandahållit utbildning i någon form.  

12 rektorer anger att de via huvudmannen har fått någon form av utbildning i att 
genomföra lämplighetsprövningen, vilket innebär att 90 rektorer inte anger någon 
utbildning (fråga 40:1). Detta kan å ena sidan uppfattas som att huvudmännen har tilltro 
till rektorernas förmåga att genomföra lämplighetsprövningen på ett tillfredställande sätt. 
Å andra sidan kan det ses som anmärkningsvärt att så pass få rektorer fått utbildning 
kring uppdraget att bedöma lärares lämplighet eftersom det i forskning ibland framställs 
som en grannlaga uppgift (Berliner, 2005).



11 
 

5. Genomförandet av lämplighetsprövningar 

I detta avsnitt belyses ett antal frågor relaterade till rektorernas genomförande av 
lämplighetsprövningen, såsom huruvida rektorerna redan hade rutiner för att följa upp 
nya lärare eller om de var tvungen att införa nya rutiner. Tid att förbereda och genomföra 
observationer belyses liksom frågor kring det upplevda stödet från huvudmän, andra 
rektorer, lärare och mentorer.  

Rutiner för att följa upp de nya lärarna – nya eller redan etablerade rutiner? 
Reformerna med introduktionsperiod och lämplighetsprövning innebar att rektorerna fick 
ett formellt uppdrag vilket innefattade att följa upp de nya lärarna. Men som ansvariga för 
verksamheten och sin personal skulle man också kunna tänka sig att rektorer redan före 
reformerna hade rutiner för att följa upp nya lärare. Av tabell 3 framgår i vilken mån 
rektorerna redan hade rutiner för att följa upp nya lärare (fråga 39:1) och i vilken mån de 
fått etablera nya rutiner (fråga 39:2). Av tabellen framgår att det inte fanns något entydigt 
mönster kring hur rutiner funnits eller blivit etablerade.  

Frågan om rutiner är inte tydligt binär, d.v.s. att antingen så hade man redan rutiner för att 
följa upp nya lärare och då ansåg man sig inte behöva inrätta nya rutiner, eller tvärtom. 
Eftersom det kan vara frågan om flera olika typer av rutiner kan rektorerna ha haft vissa 
rutiner men ändå behövt etablera nya rutiner vid lämplighetsprövningens införande. 
Analyser av hur rektorerna svarat på respektive fråga ger dock vid handen att de som 
redan hade etablerade rutiner i mindre omfattning etablerat nya rutiner. Det omvända 
sambandet finns också då de som inte redan hade rutiner i högre grad etablerat nya 
rutiner 

Tabell 3 I vilken mån rektorerna redan hade rutiner för att följa upp nya lärare eller i vilken mån de 
har fått etablera nya rutiner för det 

 Hade redan rutiner för 
att följa upp nya lärare 

(n=100) 

Har fått etablera nya rutiner 
för att följa upp nya lärare 

(n=100) 
Stämmer inte alls 15 12 
Stämmer i låg grad 13 12 
Stämmer till viss del 34 24 
Stämmer i hög grad 24 35 
Stämmer i mycket hög grad 14 17 
Medelvärde 3,0 3,3 

 

28 av rektorerna menar att de inte alls eller endast i låg grad redan hade rutiner för att 
följa upp nya lärare. Närmare analyser visar att 23 av dessa rektorer har också angett att 
de i mycket hög eller hög grad hade fått etablera nya rutiner. Noterbart är också att av de 
15 rektorer som inte alls hade rutiner för att följa upp nya lärare, hade sex av dem arbetat 
7 år eller mer. En försiktig slutsats av detta är att reformen tvingat de rektorer som inte 
tidigare följt upp nya lärare att ta tag i den frågan och skapa sig rutiner för uppföljning. 
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Underlag att använda vid lämplighetsprövningen 
Nära kopplad till frågan om rutiner redan funnits eller behövt utvecklas är frågan om i 
vilken mån rektorerna redan hade underlag de kunde använda vid lämplighetsprövningen 
eller i vilken mån de utvecklat sådana (fråga 40:2-4). Av tabell 4 framgår att en mindre 
del av rektorerna fått bedömningsunderlag av huvudman (18 av 98 rektorer) medan det 
bland resterande är något fler rektorer som har fått utarbeta egna underlag (44 rektorer) än 
som redan hade underlag möjliga att använda (39). Att 39 av de 99 rektorerna redan hade 
ett underlag de kunde använda, kan indikera att de rektorerna redan tidigare systematiskt 
följt upp nyexaminerade lärare. 

Tabell 4 Rektorerna och tillgången till samt utveckling av bedömningsunderlag 

 Ja Nej 
Hade redan ett underlag som kunde användas (n=99) 39 60 
Har utarbetat egna underlag att använda (inkl. omarbetning av 
Skolverkets kompetensprofiler) (n=98) 

44 54 

Har fått bedömningsunderlag utarbetade av huvudman (n=98) 18 80 
 

Som framgår av tabellen ovan anger få rektorer (18 av 98) att de fått bedömningsunderlag 
som utarbetats av huvudmannen och mindre än hälften (44 av 98) anger att de har 
utarbetat egna underlag.  

Närmare analyser visar att av de 18 rektorer som fått underlag av huvudmannen hade 11 
av dem redan underlag de kunde använda. Intressantare är dock att studera de rektorer (29 
stycken) som inte redan hade underlag, inte fick underlag av huvudmannen och inte heller 
själva utvecklade underlag som de kunde använda. Antingen har dessa rektorer inte haft 
några underlag att utgå ifrån vid lämplighetsprövningen eller så har de utgått ifrån 
Skolverkets kompetensprofiler direkt. Den senare tolkningen är mest rimlig. 

Rektorerna har i mycket begränsad omfattning samarbetat med andra rektor kring 
utformandet av bedömningsunderlag till lämplighetsprövningen (tabell 5). 69 rektorer av 
de 99 har inte alls samarbetat med andra rektorer,7 anger att de i hög grad eller mycket 
hög grad samarbetat med andra rektorer. Ett sätt att tolka detta är att rektorerna haft stor 
frihet att själva välja och utforma underlag. Ett annat sätt är att rektorerna i hög grad varit 
utlämnade åt sig själva i utvecklandet av bedömningsunderlag. 

66 av rektorerna instämmer i hög grad eller mycket hög grad i att de använt Skolverkets 
kompetensprofiler vid samtal eller observationer (tabell 5 ovan). Sex rektorer anger att 
det inte alls stämmer. Svaren på denna fråga kan dock variera beroende på hur rektorerna 
tolkat frågan och formuleringen använt. Det kan tolkas som att man skall ha haft 
kompetensprofilerna med sig rent konkret och tydligt utgått ifrån det materialet. Men 
frågan kan även förstås som att man relaterat till vissa delar av kompetensprofilerna utan 
att ha dem, man har mer sett dem som ett bakomliggande underlag än som ett konkret 
underlag som legat på bordet. Frågan ger inte svar på i vilken omfattning eller hur 
rektorerna använt kompetensprofilerna. 
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Tabell 5 I vilken mån rektorerna (a) samarbetat med andra rektorer kring utformandet av 
bedömningsunderlag (fråga 39:3), samt (b) i vilken mån de använt Skolverkets kompetensprofiler 
vid samtal och/eller observationer (fråga 39:4) 

 
 

Samarbete med andra 
rektorer kring utformandet 
av bedömningsunderlag 

(n=99) 

Använt Skolverkets 
kompetensprofiler vid samtal 

och/eller observationer 
(n=99) 

Stämmer inte alls 69 6 
Stämmer i låg grad 12 6 
Stämmer till viss del 11 21 
Stämmer i hög grad 5 29 
Stämmer i mycket hög grad 2 37 
Medelvärde 1,6 3,8 

 

Tid till förberedelser och genomförande av observationer 
Upplevelsen av att ha tid till förfogande för att genomföra en arbetsuppgift är en 
betydelsefull faktor för såväl arbetstillfredsställelse som upplevelsen av tillräckliga 
förutsättningar att göra ett gott arbete.  

I enkäten framkommer att 40 av rektorerna anser att de i hög eller mycket hög grad hade 
tillräcklig tid att förbereda observationerna (fråga 37:4), medan 23 rektorer angav att de i 
låg grad eller inte alls upplevde sig ha tillräcklig tid att förbereda observationerna (tabell 
6). Rektorerna bedömde dock i högre omfattning att de hade tillräcklig tid för att 
genomföra själva observationerna. 65 av rektorerna bedömer att de i hög eller mycket hög 
grad hade tillräcklig tid att genomföra observationerna (fråga 37:5), medan nio rektorer 
angav att de i låg grad eller inte alls upplevde sig ha tillräcklig tid att genomföra 
observationerna. Med tanke på att rektorerna överlag har många arbetsuppgifter att 
prioritera kan detta ses som ett relativt tillfredställande utfall för rektorerna som grupp. 
Noteras bör dock att för den mindre grupp om nio rektorer, som i låg grad eller inte alls 
upplevde sig ha haft tillräcklig tid att genomföra observationerna kan det ha upplevts som 
otillfredsställande.  

Tabell 6 Rektorernas upplevelse av i vilken mån de upplever att de hade tillräckligt med tid för att 
förbereda och genomföra observationer  

 Tid för att förbereda 
observation 

(n=99) 

Tid för att genomföra 
observationen 

(n=99) 
Stämmer inte alls 9 4 
Stämmer i låg grad 14 5 
Stämmer till viss del 36 26 
Stämmer i hög grad 20 32 
Stämmer i mycket hög grad 20 33 
Medelvärde 3,3 3,9 

 

De fyra rektorer som inte alls ansåg sig ha tillräcklig tid att genomföra observationerna 
finns även bland de nio rektorer som inte alls ansåg de hade tillräckligt med tid att 
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förbereda observationerna. Två av dessa fyra rektorer anger att de arbetar 45-49 timmar i 
veckan, medan de andra två anger 50-54 timmar, vilket gör att de senare kvalar in bland 
de nio medverkande rektorer som arbetar som mest.  

Noterbart är dock att två av de nio rektorerna som angav att de inte alls hade tillräcklig tid 
att förbereda observationerna ändå angav att de i mycket hög grad hade tillräckligt med 
tid att genomföra observationerna. En försiktig tolkning av detta begränsade underlag är 
att rektorerna försöker prioritera genomförande framför planering och eftertanke. 

Rektorernas upplevelser av i vilken mån de hade tid att förbereda samt genomföra 
observationerna kan relateras till andra upplevelser. I frågan om i vilken mån rektorerna 
känner sig tillfreds med de lämplighetsprövningar de genomförs (fråga 43:1) framträder 
ett mönster som indikerar att ju mer tid de upplevt sig ha haft för planering och 
genomförande av observationerna desto mer tillfreds är de.  

Stöd från huvudman, andra rektorer, lärare och mentorer  
I direktiven angavs att rektor var den som ”ensam ska svara för bedömningen” 
(Lagrådsremiss, 2010, s. 45) i lämplighetsprövningen och den uppgiften kunde inte 
delegeras. I en mening kan rektorerna sägas utpekas som ensamma i att göra 
bedömningar för lämplighetsprövningen, samtidigt som det i reformens förarbeten 
uttrycks att ”samtal med mentorn” (s. 45) kan vara en naturlig del i samband med 
bedömningen.  

Frågan om stöd i lämplighetsprövningen kan delas upp i flera delar. Exempelvis vilka 
andra aktörer rektor upplever sig få stöd av samt vilka aktörer rektor inhämtar 
information från i processen att göra lämplighetsprövningen. I detta avsnitt är fokus på 
den generella frågan om vilka aktörer som rektorerna upplever stöd från i 
lämplighetsprövningen. I fokus är (a) huvudmän (kommunal eller fristående) (fråga 42:2), 
(b) andra rektorer (fråga 42:3), (c) andra lärare på skolan (fråga 42:3), samt (d) den nya 
lärarens mentor (fråga 42:4) – se tabell 7. 

Tabell 7 Rektorernas upplevelse av i vilken mån de instämmer i påståendet att de fått stöd av (a) 
huvudman, (b) andra rektorer, (c) mentor(er) och (d) andra lärare på skolan 

 Stöd av 
huvudmannen 

(n=101) 

Stöd av andra 
rektorer 
(n=99) 

Stöd av 
lärare 

(n=101) 

Stöd av 
mentor 
(n=101) 

Stämmer inte alls 36 41 18 5 
Stämmer i låg grad 33 28 13 3 
Stämmer till viss del 18 20 33 22 
Stämmer i hög grad 8 7 34 46 
Stämmer i mycket hög grad 6 3 3 25 
Medelvärde 2,1 2,0 2,9 3,8 

 

69 rektorer upplever att de i låg grad eller inte alls har fått stöd av sin huvudman 
(kommunal eller privat huvudman). Det föreligger inte några tydliga skillnader mellan 
kommunal (n=76) eller privat huvudman (n=26). Stödet från andra rektorskollegor 
upplevs förekomma i motsvarande omfattning. Stödet från mentorerna är det som 
framträder tydligast, där 71 rektorer anger att de i hög eller mycket hög grad upplever sig 



15 
 

få stöd av mentorn kring lämplighetsprövningen. Att det är mentorns stöd som upplevs 
som mest omfattande är rimligt och indikerar också att exempelvis samtal skett med 
mentorerna, något som bedöms som ”naturligt” i reformens förarbeten (Lagrådsremiss, 
2010, s. 37). 

Informationskällor till stöd i rektors bedömning  
Rektor skaffar sig information om den nya lärarens kunskaper och färdigheter genom 
egna förstahandsintryck, exempelvis genom observationerna och i egna samtal med den 
nya läraren, men även genom att ta del av andras åsikter och utsagor. I enkäten ombads 
rektorerna tänka kring den senaste läraren de genomfört lämplighetsprövningen på och då 
ta ställning till hur de fått kännedom om dennes ledaregenskaper. Frågans fokus på just 
ledaregenskaperna kommer sig av att lärares ledarskap är centralt för att hantera arbete 
med eleverna och det är också något som tidigare forskning pekat ut som en utmaning för 
nyblivna lärare (se t.ex. Fransson, 2006; Haggarty & Postlethwaite, 2012; Paulin, 2007). 
Brister i ledarskapet var också det rektorerna lyfte fram som grund rörande de 10 nya 
lärare som de hyste vissa tveksamheter kring och de två som de hyste stora tveksamheter 
kring. 

Sju frågor fokuserade informationskällor gällande hur rektor fått kännedom om den nya 
lärarens ledaregenskaper och rektorerna ombads ta ställning kring i vilken mån dessa 
olika personer hade bidragit till kännedomen om den nya lärarens ledaregenskaper. I 
fallande ordning angav rektorerna att informationen om ledskapsförmågorna kom från (a) 
egna observationer i klassrummet, (b) samtal med mentorn, (c) informella samtal med 
läraren, (d) utvecklingssamtal med läraren, (e) samtal med eleverna, (f) att ha lyssnat till 
lärarens kollegor, och (g) att ha lyssnat till föräldrar (tabell 8 och 9).  

Tabell 8 De tillvägagångssätt genom vilket rektorerna fick kännedom om ledaregenskaperna hos 
den nya lärare de senast prövade lämpligheten på 

 Observationer 
i klassrummet 

(n=102) 

Samtal med 
mentorn 
(n=102) 

Informella samtal 
med läraren 

(n=101) 
Stämmer inte alls - 2 2 
Stämmer i låg grad - 2 4 
Stämmer till viss del 19 29 37 
Stämmer i hög grad 40 46 38 
Stämmer i mycket hög grad 43 23 20 
Medelvärde 4,2 3,8 3,7 

 

De egna intrycken vid klassrumsobservationerna värderade rektorerna som det viktigaste 
tillvägagångsättet för att få informationen om ledarskapet. 83 av rektorerna angav i hög 
grad eller mycket hög grad (medelvärde 4,2) att observationerna var ett tillvägagångssätt 
genom vilket de fick kännedom om den nya lärarens ledaregenskaper. Detta är inte 
särskilt förvånande. Mer förvånande är kanske att 19 av rektorerna angav att de enbart till 
viss del stämmer att de via observationer fick kännedom om lärarens ledaregenskaper. 
Man kan då ställa sig frågan huruvida ledaregenskaperna inte framträdde under den eller 
de observationer som genomfördes eller om rektor inte genomfört observationer. Av 
dessa 19 rektorer angav 16 att de själva genomfört observationen (fråga 31, tabell 8 ovan) 
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medan tre rektorer hade delegerat observationerna till en biträdande rektor, något som de 
inte skulle göra enligt förordningstexterna. 

Tabell 9 De tillvägagångssätt genom vilka rektorerna fick kännedom om ledaregenskaperna hos 
den nya lärare de senast prövade lämpligheten på 

 Utvecklings-
samtal 

med läraren 
(n=101) 

Lyssna på 
elever 

(n=101) 

Lyssna på 
lärarens 
kollegor 
(n=101) 

Lyssna på 
föräldrar 
(n=100) 

Stämmer inte alls 7 7 8 27 
Stämmer i låg grad 5 15 14 28 
Stämmer till viss del 33 42 44 31 
Stämmer i hög grad 34 22 24 8 
Stämmer i mycket hög grad 22 15 11 6 
Medelvärde 3,6 3,2 3,2 2,4 

 

Tillvägagångssättet att samtala med mentorn är också en betydande källa för rektorerna 
att få kännedom om den nya lärarens ledaregenskaper (tabell 8). Det är en rimlig 
informationskälla med tanke på att mentorn förväntas känna till en hel del om den nya 
läraren och att det i reformernas förarbeten föreslogs att rektor skulle samtala med 
mentorn om hur det går för den nya läraren. En annan informationskälla för rektor är att 
lyssna på lärarens kollegor (tabell 9). I det avseendet är det rimligt att anta att om det 
skulle vara så att det inte fungerar så bra för den nya läraren, så kommer dennes kollegor 
på ett eller annat sätt att prata om det med varandra och sannolikt även med rektor. 
Utifrån det resonemanget är det rimligt att anta att lärarkollegiet utgör den kanske 
viktigaste ”kvalitetsgaranten” att signalera huruvida en ny lärare klarar av arbetet eller 
inte.  

Tillvägagångssättet att lyssna på föräldrarna har varit det som i minst omfattning givit 
information om den nya lärarens ledaregenskaper (tabell 9). Sex av rektorer menar dock 
att det tillvägagångssättet i mycket hög grad varit en källa för information om 
ledaregenskaper. Hur skall detta förstås? Analyser av svarsmönster på de övriga sex 
relaterade frågorna redovisade i tabellerna, visar att dessa sex rektorer, med ett undantag, 
genomgående angivit svar inom spannet stämmer i hög eller mycket hög grad och att tre 
av dem angivit mycket hög grad på samtliga frågor. Ingen av dessa rektorer har angivit att 
det varit några tveksamheter gällande de nya lärarnas lämplighet (fråga 8), vilket till 
exempel skulle kunna ha föranlett samtal från föräldrar. En sammantagen bedömning ger 
vid handen att de sex rektorer som angivit att de i mycket hög grad fick kännedom om 
den nya lärarens ledaregenskaper genom att lyssna på föräldrarna i princip likställer 
föräldrar med informationen från andra mera näraliggande och rimliga källor. En möjlig 
förklaring till detta är att rektorerna mer svarar på frågan om vilka sätt de kan tänkas få 
information om den nya lärarens ledaregenskaper, än i vilken mån de egentligen fick 
information om den läraren de senaste bedömde lämpligheten på och dennes 
ledaregenskaper. Med detta vill vi peka på möjligheten att rektorerna svarat på något 
annat än det frågan avsåg. 
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Att bedöma lämpligheten och säkerställa en rättssäker bedömning 
Ovan redovisades i vilken mån rektorerna fick kännedom om den nya lärarens 
ledaregenskaper från olika källor. Tillgång till information är viktigt för att bilda sig en 
uppfattning och kunna bedöma lämpligheten. I forskning lyfts vissa utmaningar fram med 
att bestämma vad som kännetecknar lämpliga lärare (Larsson, 1981; Gustafsson, 2012). I 
detta sammanhang kan man ställa frågan i vilken mån rektorerna upplevde att det var 
svårt eller lätt att bedöma lämpligheten och att göra det på ett rättssäkert sätt.  

Som framgår av tabell 10 har rektorerna har en stor tilltro till sin förmåga att bedöma 
lärares lämplighet utifrån observationer. 71 rektorer menar att det inte alls eller i låg grad 
stämmer att detta skulle vara svårt. Endast ett fåtal rektorer, nio stycken, anger att det i 
hög grad eller mycket hög grad stämmer. Som beskrivits tidigare i rapporten i tabell 8 
upplevde rektorerna att deras egna observationer också var den främsta källan till 
kännedom om de nya lärarnas ledaregenskaper. 

Tabell 10 Rektorernas upplevelse av i vilken mån det är svårt att (a) bedöma lämpligheten utifrån 
observationer (fråga 37:7), och (b) att få till en rättssäker bedömning (fråga 43:3) 

 Svårt att bedöma 
lämpligheten utifrån 

observationer 
(n=100) 

Svårt att få till en 
rättssäker bedömning 

(n=101) 

Stämmer inte alls 35 25 
Stämmer i låg grad 36 33 
Stämmer till viss del 20 30 
Stämmer i hög grad 7 10 
Stämmer i mycket hög grad 2 3 
Medelvärde 2,0 2,3 

 

Hur rektorerna svarar på dessa frågor kring bedömning och rättssäkerhet är relaterat till 
ett flertal aspekter, såsom t.ex. vilka faktorer de uppfattar vara tecken på lämplighet, hur 
de genomför observationerna och vad de sätter fokus på under observationerna. Hur man 
svarar på frågan om hur pass svårt det är att få till en rättssäker bedömning är exempelvis 
avhängigt av hur pass medveten man är om såväl vad rättssäkerhet som lämplighet 
innebär och vad likvärdighet i lämplighetsbedömning kan innebära.  

Med detta sagt är det också förståeligt att en person som ser komplexitet och utmaningar 
kan ange att det i mycket hög grad stämmer att det är svårt att göra bedömningar, medan 
en person som inte gör det kanske inte alls håller med om att det skulle vara svårt. Ur data 
kan vi inte uttala oss om i vilken grad rektorer ser eventuell komplexitet och utmaningar. 
Det går därför inte att bedöma utifrån vilken grund och med vilka insikter i eventuella 
komplexiteter eller utmaningar rektorerna tar ställning i dessa frågor. Ovan angivna svar 
måste ses mot den bakgrunden.
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6. Effekter av lämplighetsprövningen 

Lämplighetsprövningen är av avgörande betydelse för den nya läraren i den mån att 
rektors utlåtande om lämplighet utgör grunden för ansökan om att få lärarlegitimation. 
Lämplighetsprövningen i sig kan också påverka rektorerna i ett antal avseenden. En av 
huvudfrågorna i detta forskningsprojekt har varit i vilken mån lämplighetsprövningen kan 
tänkas ha förändrat arbetsvillkoren i vid mening för rektorerna. Lämplighetsprövningen 
har inneburit definierade uppgifter att genomföra, exempelvis observationer, samtal och 
rapportering, som alla har tagit rektors arbetstid i anspråk. Dessa, och andra, faktorer kan 
ha påverkat rektorers arbetsvillkor i positivt eller mindre positivt avseende.  

I detta avsnitt belyses frågor kopplade till i vilken mån rektorer upplever att 
lämplighetsprövningen varit en meningsfull arbetsuppgift där de varit tillfreds med de 
lämplighetsprövningar de genomfört liksom i vilken mån uppgiften kan ha upplevts som 
olustig. Frågan om i vilken mån rektorerna upplevt att lämplighetsprövningen förändrat 
såväl lärarnas som deras egen syn på dem själva som pedagogiska ledare belyses liksom 
frågan om i vilken mån lämplighetsprövningen förändrat relationerna till den nya läraren i 
positivt eller mindre positivt avseende. Hur rektorernas uppfattar att deras arbetsvillkor i 
vid mening förändrats belyses avslutningsvis.  

Tillfredsställelse och meningsfullhet men ingen olust med lämplighetsprövningen 
Arbetsuppgifter kan vara mer eller mindre förknippade med känslor som meningsfullhet, 
tillfredsställelse och att tiden är väl investerad. Positiva sidor av dessa aspekter bidrar till 
att stärka arbetsglädje och arbetstillfredsställelse, medan frånvaro av positiva känslor 
relaterat till dessa faktorer kan resultera i minskad arbetsglädje (Darmody & Smyth, 
2016; Mackenzie, 2013). Frågan är då hur rektorerna upplever lämplighetsprövningen? 

Överlag känner sig rektorerna tillfreds med de lämplighetsprövningar de gjort då 85 av 
dem i hög grad eller mycket hög grad känner sig tillfreds (fråga 43:1). Frågan rörande i 
vilken mån lämplighetsprövningen känts som en meningsfull uppgift (fråga 43:2) ger ett 
något mer diversifierat utfall. 63 rektorer anger att lämplighetsprövningen i hög grad eller 
mycket hög grad känts som en meningsfull uppgift, men samtidigt anger 13 rektorer att 
det i låg grad eller inte alls känts som en meningsfull uppgift. Var fjärde rektor menar att 
det till viss del känts som meningsfullt.  

Frågan om lämplighetsprövningen varit en väl investerad tid och kraft kan i viss mån ses 
som en implicit fråga om investering kontra utfall. Kort sagt, har det varit värt det? 

Lämplighetsprövningen förefaller för merparten av rektorerna inte ge upphov till 
olustkänslor, där 67 av rektorerna inte alls instämmer i ett sådant påstående. Ytterst få 
rektorer indikerar några större olustkänslor. Möjliga hypoteser skulle kunna vara att 
frågan om olust kan vara kopplat till (a) huruvida läraren anses lämplig eller inte eller till 
om (b) relationer och arbetsvillkor påverkas negativt. Ingen av de 12 rektorer som angivit 
att det varit viss eller stor tvekan om den nya lärarens lämplighet anger 
lämplighetsprövningen som olustig, sju av rektorerna anger inte alls-alternativet medan 
fem av dem anger att det i låg grad kan stämma.  

 



19 
 

Tabell 11 Rektorernas upplevelse av i vilken mån de instämmer i påståendena att (a) de känner sig 
tillfreds med lämplighetsprövningen, (b) att den känts som en meningsfull uppgift, (c) att den 
upplevts vara väl investerad tid och kraft, samt (d) det kändes lite olustigt att bedöma lämpligheten 

 Känner mig 
tillfreds 
(n=101) 

Känts som en 
meningsfull 

uppgift 
(n=101) 

Har varit väl 
investerad 

tid och kraft 
(n=101) 

Kändes olustigt 
att bedöma 

lämpligheten 
(n=99) 

Stämmer inte alls 0 6 2 67 
Stämmer i låg grad 2 7 15 19 
Stämmer till viss del 13 25 28 10 
Stämmer i hög grad 52 41 42 1 
Stämmer i mycket hög 
grad 

33 22 14 2 

Medelvärde 4,1 3,6 3,5 1,5 
 

Ingen av de båda rektorerna som markerat att de i mycket hög grad instämmer i att det 
kändes lite olustigt att göra lämplighetsprövningen, anser att lämplighetsprövningen 
påverkat relationerna med den nya läraren varken i positiv eller mindre positiv riktning 
(fråga 45:1-2).  

En av de två rektorer (nr 51) tillhör också den grupp av 13 rektorer som i störst avseende 
anser att lämplighetsprövningen har inneburit förändringar som förändrat deras 
arbetsvillkor till det sämre (fråga 44:2). Den andra rektorn (nr 159) anser att det i viss 
mån inneburit förändringar som påverkat arbetsvillkoren i negativ bemärkelse och i låg 
grad inneburit förändringar som påverkat i positiv bemärkelse.  

Av faktorerna angivna ovan kan några slutsatser dras. För det första framträder åter igen 
att rektorerna upplever lämplighetensprövning på olika vis, men att den sammantagna 
bilden är att de i huvudsak upplever lämplighetsprövningen vara meningsfull och ge 
tillfredsställelse. För det andra, frågan om i vilken mån rektorerna upplever att det varit 
väl investerad tid och kraft är den faktor som varierar som mest och där rektorerna har 
mest spridda åsikter. För det tredje är det ytterst få rektorer som upplever negativa känslor 
i form av olust kopplat till lämplighetsprövningen. 

Den sammantagna bedömningen är att när lämplighetsprövningen – som konkurrerar med 
andra arbetsuppgifter och kan vara svår att få tid till – väl är genomförd, så är det något 
som upplevs ge en positiv eftersmak.  

Meningsfullheten relaterat till i vilken mån tveksamheter om lämplighet funnits  
Man kan fråga sig vad det är som gör att rektorerna ser lämplighetsprövningen som en 
meningsfull uppgift? Kan denna känsla relateras till några andra faktorer? Om det 
ställningstagandet relateras till i vilken mån rektorerna bedömt att det varit någon tvekan 
kring de nya lärarnas lämplighet (fråga 8) framträder ett mönster. Noteras bör att denna 
jämförelse ger ett internt bortfall om två rektorer, eftersom två av de 22 rektorerna ännu 
inte avslutat lämplighetsprövningen och därmed inte kunnat svara på frågan om det varit 
några tveksamheter. 
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Angående de 20 rektorer som i mycket hör grad sett lämplighetsprövningen som en 
meningsfull uppgift och som är möjliga att jämföra med frågan om tveksamheter blir 
utfallet enligt tabell 12. Av de 10 rektorer som bedömde att det varit viss tvekan kring 
den nya lärarens kompetens har hälften, fem, angivit att lämplighetsprövningen i hög grad 
varit en meningsfull uppgift. Motsvarande omfattning för dem som bedömt att det inte 
varit någon tvekan om lämpligheten är 15 av 125, d.v.s. var åttonde (se grå fält i tabell 
12). Slutsatsen av detta är att de rektorer som bedömt att det funnits en viss tvekan 
rörande den nya lärarens lämplighet i högre instämmer i att lämplighetsprövningen 
upplevts som en meningsfull uppgift, än de rektorer som upplever att det inte varit någon 
tvekan.  

Tabell 12 Jämförelse mellan i vilken mån rektorer bedömt det varit tveksamheter kring om den nya 
läraren varit lämplig och i vilken mån de upplever lämplighetsprövningen vara en meningsfull 
uppgift (Ntot=137) 

Lämplighetsprövnin
gen har vara en 
meningsfull uppgift 

Ingen tvekan 
(n=125) 

Viss tvekan,  
men i slutändan 
bedömd lämplig 

(n=10) 

Stor tvekan,  
men i slutändan 
bedömd lämplig 

(n=2) 

Stor tvekan, 
inte bedömd 

lämplig 
(n=0) 

Stämmer inte alls 4  1  - - 
Stämmer i låg grad 6  -  - - 
Stämmer till viss del 22  1  - - 
Stämmer i hög grad 37  3  2 - 
Stämmer i mycket 
hög grad 

15 1/8 5 1/2 - - 

 

Lämplighetsprövningen och rektorernas pedagogiska ledarskap  
Rektorernas åsikter varierar angående huruvida de anser att lämplighetsprövningen har 
stärkt deras roll som ledare. Det gäller oavsett om det handlar om hur rektorerna uppfattar 
det själva respektive hur de uppfattar att personalen ser på rektors roll som pedagogisk 
ledare. Överlag menar rektorerna att synen på dem som pedagogiska ledare till viss del 
stärkts av lämplighetsprövningen. Det är dock bara en mindre del av rektorerna (fem 
rektorer) som anser att lämplighetsprövningen i mycket hög grad stärkt såväl personalens 
syn på dem som pedagogiska ledare, som att den stärkt rektorernas egen syn på sig själva 
som pedagogiska ledare. 

Tabell 13 Rektorernas upplevelse av i vilken mån lämplighetsprövningen har stärkt deras roll som 
pedagogiska ledare (a) i deras egna ögon, och (b) i personalens ögon 

 I sina egna ögon 
(n=101) 

I personalens ögon 
(n=101) 

Stämmer inte alls 12 11 
Stämmer i låg grad 22 25 
Stämmer till viss del 36 32 
Stämmer i hög grad 26 28 
Stämmer i mycket hög grad 5 5 
Medelvärde 2,9 2,9 
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Att lämplighetsprövningen bara till viss del förefaller uppfattas stärka rektorns roll som 
pedagogisk ledare kan förstås på olika sätt. Det kan exempelvis bero på att 
lämplighetsprövningen inte tydligt uppfattas vara kopplad till ett pedagogiskt ledarskap 
då den bara berör enstaka personal. En annan möjlig anledning kan vara att synen på 
rektorerna som pedagogisk ledare redan är så pass stark och tydlig att fler uppdrag 
kopplat till det ledarskapet – som lämplighetsprövningen – inte bidrar till att ytterligare 
stärka ledarskapet. 

Lämplighetesprövningens inverkan på relationen mellan rektor och ny lärare 
Nära kopplat till det pedagogiska ledarskapet är frågan om huruvida 
lämplighetsprövningen förändrat relationerna mellan rektor och den nya läraren i någon 
bemärkelse.  

Som framgår av tabell 14 framkommer ingen entydig bild över hur rektorerna uppfattar 
att relationerna förändrats. Vad gäller frågan om huruvida relationer förändrats i positiv 
riktning finns svar i alla riktningar. Gällande förändringar i negativ bemärkelse 
instämmer 89 av rektorerna att de inte alls eller i låg grad påverkats. En slutsats är att det 
råder oenighet beträffande i vilken mån lämplighetsprövningen bidragit till mer positiva 
relationer, men att det råder rätt stor enighet bland rektorerna om att 
lämplighetsprövningen inte lett till märkbara förändringar av relationer i negativ 
bemärkelse, i alla fall inte enligt deras uppfattningar.  

Tabell 14 Rektorernas upplevelse av i vilken mån lämplighetsprövningen inneburit (a) mer positiva 
relationer med den nya läraren än vad som annars sannolikt varit fallet; att relationerna förändrats i 
(b) positiv bemärkelse, respektive i (c) negativ (mindre positiv) bemärkelse 

 Lett till mer positiva 
relationer än vad 

som annars 
sannolikt varit fallet 

(n=99) 

Förändrat 
relationer i 

positiv 
bemärkelse 

(n=102) 

Förändrat relationer 
i negativ (mindre 

positiv) bemärkelse 
(n=101) 

Stämmer inte alls 13 20 60 
Stämmer i låg grad 16 14 29 
Stämmer till viss del 37 31 10 
Stämmer i hög grad 18 23 1 
Stämmer i mycket hög grad 15 12 1 
Medelvärde 2,9 2,9 1,5 

Lämplighetsprövningen och rektorernas arbetsvillkor 
En av forskningsprojektets övergripande fråga är i vilken mån lämplighetsprövningen kan 
tänkas ha förändrat arbetsvillkoren för rektorerna. I enkäten ställdes några direkta frågor 
med denna öppna frågeställning. 

Rektorers skattning av huruvida lämplighetsprövningen för deras del inneburit 
förändringar i arbetsvillkor i positivt eller mindre positivt (negativt) avseende indikerar 
som grupp en svag tendens till att förändringarna upplevs varit mer positiva än negativa, 
medelvärde 2,7 respektive 2,3 i tabell 15. Förändringar i arbetsvillkoren förefaller inte 
vara drastiska, varken i positiv eller mindre positiv bemärkelse så relativt få rektorer (19 
respektive 13 rektorer) anger att det i hög grad eller mycket hög grad stämmer med 
förändring i någon riktning.  
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Tabell 15 Rektorernas upplevelse av i vilken mån lämplighetsprövningen har förändrat 
arbetsvillkoren för rektorerna i (a) positiv bemärkelse, respektive (b) i negativ mindre positiv 
avseende 

 Förändrat arbetsvillkoren 
i positivt avseende 

(n=102) 

Förändrat arbetsvillkoren i 
negativt (mindre positivt) 

avseende (n=99) 
Stämmer inte alls 14 29 
Stämmer i låg grad 23 27 
Stämmer till viss del 46 30 
Stämmer i hög grad 15 6 
Stämmer i mycket hög grad 4 7 
Medelvärde 2,7 2,3 

 

Åtta kommentarer har givits, varav två kommentarer får exemplifiera utsagor kring 
förändringar som drar i positivt respektive mindre positivt avseende gällande förändringar 
av rektorers arbetsvillkor. 

Om man skall göra en bedömning utifrån Skolverkets riktlinjer och kompetensprofiler fullt ut tar 

det oerhört mycket tid. Tid som inte ryms inom arbetsveckan. Jag räknar på att jag totalt sett 

lagt mellan 15-20 timmar på varje lärare som skall bedömas på förberedelsetid, lektionsbesök, 

samtal med berörd lärare efter varje lektionsbesök, samt samtal med mentor, dokumentation 

mm. (Rektor nr. 18) 

Istället för att invänta att läraren skall misslyckas – kan vi redan från start diskutera lärarrollen 

och jag kan ge feedback som utvecklar den nya läraren. (Rektor nr. 34) 

Den förstnämnda kommentaren fokuserar att lämplighetsprövningen, om den skall göras 
enligt riktlinjer och kompetensprofilerna, tar mycket tid, medan den senare kommentaren 
indikerar att rektor kan arbeta proaktivt och förebygga eventuella problem som i det lite 
längre loppet skulle kunna innebära krishantering och merarbete.
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7. Lämplighetsprövningens avveckling 

I detta avsnitt redovisas enkätfrågor vars svar belyser rektorernas syn på 
lämplighetsprövningens avskaffande, i vilken mån rektorerna kommer att fortsätta med 
rutinerna de infört för att bedöma de nya lärarnas lämplighet samt i vilken mån 
lämplighetsprövningens avskaffande stärkt eller försvagat rektorernas tilltro till politiker.  

Lämplighetsprövningens avveckling – hur ser rektorerna på det? 
Lämplighetsprövningen avskaffades formellt 1 Juli 2014 (SKOLFS  2014:4; Promemoria 
2013/14:UbU17). Att lämplighetsprövningen som infördes 2011 var föremål för 
omprövning och eventuell avveckling aviserades i en debattartikel i Dagens Nyheter 
redan den 3 Juni 2013 (Björklund, Sirén, Jansson, Knape & Valtersson, 2013), mer än ett 
år innan beslutet om avskaffandet formellt togs. Man kan i det här sammanhanget ställa 
sig frågan om huruvida det beskedet påverkat genomförandet av lämplighetsprövningen 
under läsåret 2013/2014? Den frågan har dock inte varit föremål för analys i enkätstudien.  

Rektorernas åsikter varierade angående huruvida de ansåg att det var positivt eller 
negativt att lämplighetsprövningen skulle avvecklas. Även om mer än var tredje rektor 
angav ett ”mellanläge”, varken positivt eller negativt att lämplighetsprövningen 
avvecklas, angav fler att de var positivt inställda till avvecklingen än tvärtom. Framförallt 
var det fler som angav att de var mycket positiva till avvecklingen (14 %), än vad som var 
mycket negativa (6 %).  

Tabell 16 Rektorernas ställningstagande till att lämplighetsprövningen avvecklas (fråga 48) 

 Positiv eller negativ till avvecklingen av 
lämplighetsprövningen 

(n=245) 
Mycket negativ 14 (6 %) 
Ganska negativ 50 (21 %) 
Varken positiv eller negativ 92 (37 %) 
Ganska positiv 55 (22 %) 
Mycket positiv 34 (14 %) 
Medelvärde 3,2 

 

42 rektorer skrev särskilda kommentarer relaterat till denna fråga och 22 av dessa 
kommentarer uttryckte att lämplighetsprövningen redan borde vara avklarad inom ramen 
för den högskoleförlagda (HFU) och verksamhetsförlagda (VFU) lärarutbildningen. Sex 
kommentarer handlar om att rektorer inte anser sig ha tid till lämplighetsprövningen och 
att stödja de nya lärarna. Även om rektorerna överlag ansåg att själva 
lämplighetsprövningen borde göras tidigare och att den tagit tid, fanns flera kommentarer 
som mer handlar om rektors utvecklande och stödjande roll som kan kopplas till 
klassrumsobservationer och utvecklingen av sin personal. Exempel på kommentarer: 

Gillar prövningen, men den är svår att hinna med. (Rektor nr. 42) 

Det var en helt absurd lag. (Rektor nr. 117) 
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Bra att rektor slipper denna bedömning. Lärarutbildningen bör ta sitt ansvar för bedömning av 

sina studenter och eventuella icke-lämpliga bör få veta detta så tidigt i sin utbildning som 

möjligt. (Rektor nr. 184) 

Att bedöma lärares förmåga att undervisa och att få eleverna att utvecklas och lära sig är en 

självklar arbetsuppgift för rektor. (Rektor nr. 65) 

Jag gör regelbundet klassrumsobservationer. Vi har också kollegiala observationer. Dessutom 

tillämpar vi sex månaders provanställning vi anställning av nya medarbetare. (Rektor nr. 96) 

En ny lärare MÅSTE få feedback från en mer erfaren lärare. Annars blir det som att skicka fåret 

till vargarna. (Rektor nr. 23) 

Noteras bör, som antyds i den sista kommentaren ovan, att rektorer med emfas framhåller 
att de nya lärarna skall få stöd och stimulans till utveckling. I denna kommentar lyfts 
lärare fram, med sannolik primär referens till den nya lärarens mentor. Observationer och 
intervjuer genomföra inom projektet visar dock att rektorerna inte bara bedömer 
lämplighet utan också i hög grad ger stöd genom att ge återkoppling, dela med sig av 
egna erfarenheter, tips och idéer samt ställa frågor som ger upphov till reflektion. Med 
andra ord, rektorerna ser inte bara ser lämplighetsprövningen som en kontrollfunktion, 
utan att det också handlar om att de nya lärarna skall få stöd och stimulans till utveckling. 

Rutiner och dess fortsatta användning efter att lämplighetsprövningen avskaffats  
I enkätstudien ställdes frågor om i vilken mån rektorerna redan hade rutiner för 
lämplighetsprövning respektive i vilken mån de var tvungna att etablera nya rutiner då 
lämplighetsprövningen infördes. Intressant i sammanhanget är också följderna av 
avskaffandet av lämplighetsprövningen som skedde från och med 1 Juli 2013 beträffande 
rutiner för uppföljning och utvärdering av de nya lärarna. Avsåg rektorerna fortsätta med 
dessa rutiner trots att lämplighetsprövningen avvecklats eller skulle avvecklingen även 
innebära att rutinerna för utvärdering och uppföljning av de nya lärarna slutade användas? 

Rektorerna besvarade enkäten i juni eller augusti månad, d.v.s. precis före eller strax efter 
att avskaffandet av lämplighetsprövningen trädde i kraft. 75 rektorer angav att de hade 
infört nya rutiner och av dessa menade bara nio att de nog inte kommer fortsätta med 
rutinerna. 42 rektorer menade att de kanske kommer att fortsätta med de nya rutinerna 
medan 24 rektorer menade att de kommer att fortsätta med dem. 

Tabell 17 I vilken mån rektorerna infört rutiner och i vilken mån de avser att fortsätta med dem trots 
att lämplighetsprövningen avskaffats 

 Antal 
(n=103) 

Nej, jag har inte infört några nya rutiner som jag kan fortsätta med 25 
Nej, jag har infört nya rutiner men jag kommer nog inte att fortsätta med dem 9 
Ja, jag har infört nya rutiner och jag kommer kanske att fortsätta med dem 42 
Ja, jag har infört nya rutiner och jag kommer att fortsätta med dem 24 
Vet ej 3 

 

Rektorernas utsagor här får ses som ambitioner och antaganden om deras agerande i 
framtiden. Hur de i slutändan kom att förhålla sig till framtida nya lärare och vilka 
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eventuella rutiner de då kom att använda kan avvika från vad som här angivits. Incitament 
för rektorerna att fortsätta med rutinerna för uppföljning och utvärdering av de nya 
lärarna kan vara att de ser nyttan av det, att de bygger starkare relationer med de nya 
lärarna och att de får kännedom om hur de nya lärarna fungerar och vilket eventuellt stöd 
de kan tänkas behöva. Utmaningar för rektorerna att fortsätta med dessa rutiner kan vara 
tidsbrist. I en av de fem kommentarerna till denna fråga framhåller en rektor som angivit 
”kanske-alternativet” att: ”Jag tänker att tidsbristen kan vara en faktor som får mig att 
avstå noggrannheten i det aktuella ärendet” (Rektor nr. 78). 

Förändrad tilltro till politiker  
Utbildningsfrågor är ofta ideologiskt laddade och den politiska reformivern kan vara stor. 
Den politiska retoriken kan vara hård och brutal och inte sällan kritiseras skolans resultat 
och lärares kompetens av olika aktörer för att bereda vägen för de egna politiska 
förslagen (Fransson, 2012a). Tidigare forskning visar att det finns en tendens till 
ömsesidig misstro mellan rektorer och lokala politiker (Nihlfors & Johansson, 2013). 
Exempelvis misstror politiker rektorers förmåga att utveckla undervisningen och rektorer 
misstror politikernas kunskaper. Men hur förhåller sig rektorernas tilltro till politiker på 
nationell nivå? Har tilltron till politiker påverkats på något sätt av att beslut vad gäller 
lärarlegitimationen och lämplighetsprövningen ofta förändrats eller dragits tillbaka? Eller 
har lämplighetsprövningens avskaffande kanske till och med ökat tilltron till politiker 
genom att det kan ses som positivt att de backar från tidigare beslut när oönskade 
konsekvenser uppdagas?  

Frågan om lärarlegitimation har över åren varit föremål för omfattande kritik och 
förändringar av regelverket. Framförallt har det handlat om krav i form av utbildning och 
yrkeserfarenhet för att få legitimation för olika ämnen, årskurser och skolformer. 
Exempelvis har legitimationens tydliga fokus på ämnen läraren ska ha formell utbildning 
i inneburit vissa svårigheter att urskilja ämnespoäng i lärarutbildningar med inslag av 
tematiska studier. Att legitimationen var så hårt knuten till den formella lärarutbildningen 
innebar också stora utmaningar som gav upphov till irritationer bland lärare. 
Kompetensutveckling bedömdes olika och exempelvis kunde lärare som läste en valbar 
kurs inom ramen för sin lärarexamen få legitimation i det ämnet, medan en annan 
lärarstudent som läste exakt samma kurs samtidigt som en extrakurs, men då inte som en 
valbar del inom sin lärarexamen, inte fick tillgodoräkna sig den kursen i sin 
lärarlegitimation. Med andra ord kunde studenter som var extra ambitiösa och läste 
extrakurser gå miste om dessa i sin legitimation.  

Att många lärare dessutom arbetade i andra ämnen och årskurser än vad deras 
grundläggande lärarutbildning var inriktad mot, ofta som en följd av 
kompetensutveckling och utifrån reell kompetens, fick till följd att dessa fick legitimation 
i enlighet med sin lärarutbildning, men inte vad de hade yrkeserfarenhet av. Det skulle 
innebära att lärare skulle vara tvungna att ge upp åldersgrupper och ämnen de undervisat i 
under många år och ibland även byta skola (Jelmini, 2013). När detta uppmärksammades 
ledde det till att regelverket från och med 1 december 2013 förändrades så att lärare som 
de senaste 15 åren hade undervisat minst 8 år i ett ämne (utan att ha formell utbildning) 
skulle kunna få legitimation i ämnet (Promemoria U2013/2230/S). Sammantaget kan 
sägas att regelverket för legitimationen och när reformers olika delar skulle börja gälla 
har ändrats flera gånger under årens lopp och slutligen avvecklades 
lämplighetsprövningen i juli 2014.  
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Med detta som bakgrund kan man fråga sig om rektorers tilltro till politiker har påverkats 
på något sätt av alla turer kring lärarlegitimationen och att lämplighetsprövningen 
slutligen avvecklades.  

Av tabell 18 framgår att 73 % av rektorerna anser att deras förtroende för politiker 
minskat, medan 6 % anser att förtroendet ökat., Det senare tyder delvis på att det kan ses 
som positivt att politiker ändrar sig då problem uppstår eller det blir tydligt att de haft fel. 

Tabell 18 Rektorernas förtroende för politiker efter flertalet förändringar kring lärarlegitimation, 
introduktionsperiod och lämplighetsprövning under åren. (fråga 48) 

 Förändringar av förtroende för 
politiker med anledning av 
förändrade politiska beslut 

(n=245) 
Minskar mitt förtroende 114 (47 %) 
Till viss del minskar mitt förtroende 61 (25 %) 
Det förändrar inte mitt förtroende för skolpolitiken, så 
är skolpolitiken 

55 (22 %) 

Till viss del ökar mitt förtroende  6 (2 %) 
Det ökar mitt förtroende för skolpolitiken, då det är 
positivt att politiker kan ändra beslut då det blir fel 

9 (4 %) 

Medelvärde 1,9 
 

17 kommentarer har angivits varav flertalet handlar om hur rektorerna anser att reformer 
borde hanteras.  

Förtroendet har aldrig varit särskilt högt. Oavsett regering skall nämnas. (Rektor nr. 44) 

Ryckighet och snabba lösningar är inte en framgångsfaktor. (Rektor nr. 92) 

Det minskar mitt förtroende för såväl Skolverk som politiker. Det här är reformer som bara är ett 

slag i luften. (Rektor nr. 117) 

Kort och gott borde politiker hålla sig borta från pedagogiska frågor. Hela den reformhysteri som 

rått de sista åren (skrivet 2014) har uteslutande varit politiskt betingade i ett försök att vinna 

billiga poänger. (Rektor nr. 161) 

Reformer måste få ta tid, vara väl förankrade och välgenomtänkta. (Rektor nr. 228) 

Visst anser jag det positivt att politiker kan ändra beslut om de märker att det blivit fel. Men jag 

tycker att det varit så mycket förändringar, och sedan förändringar på det. Det är nästan så att 

man inte vet hur man ska agera när ett nytt beslut kommer. (Rektor nr. 141) 

Man kommer att bli tvungen att avvakta lite och göra en bedömning när det kommer nya 

direktiv, reformer verkar ju med all sannolikhet inte så väl genomtänkta. Men, man är ju satt i 

rollen i en politiskt styrd organisation att genomdriva beslut så det är inte en så lätt fråga. 

(Rektor nr. 36) 

De sistnämnda kommentarerna återspeglar några av rektorernas dilemman men också 
potentiella konsekvenser av ett svagt förtroende för politiker – att rektorerna inte riktigt 
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vet hur de skall agera och avvaktar när det kommer nya direktiv. Dessa 17 kommentarer 
utgör ett fåtal utsagor med tanke på att 245 rektorer besvarat frågan. Slutsatsen är dock att 
de många besluten och ändrade direktiven har minskat förtroendet för skolpolitikerna på 
nationell nivå hos en stor grupp rektorer.
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8. Sammanfattande diskussion 

Av de resultat som redovisats i denna rapport kan en del slutsatser dras. För det första 
framgår i svaren på de olika frågorna att rektorernas upplevelser och värderingar varierar. 
Det är sällan några entydiga bilder eller mönster framträder i resultaten. En förklaring kan 
vara att de 246 respektive 103 rektorernas svar utgör ett alltför begränsat underlag för att 
tydliga mönster skall framträda. En annan förklaring vilken återspeglas i de individuella 
svaren är att vilka sammanhang rektorerna ingått i, vilka erfarenheter de har och hur de 
uppfattar, tolkar och värderas det de varit med om skiljer sig åt. I det offentliga samtalet 
talas ofta om ”den svenska skolan” som om det fanns en svensk skola. Även om talet om 
”den svenska skolan” ofta är uttryck för ett samtal om skolan på systemnivå, kan det leda 
till bilden av den generaliserade skolan – det vill säga, en bild som förstås gälla för de 
allra flesta skolor i Sverige, men utan tillräcklig förståelse för varje skolas unika 
förutsättningar och särdrag. Resultaten i denna enkät visar tydligt på variationer i 
upplevelser och värderingar mellan rektorerna, samtidigt som vissa trender och tendenser 
framträder. Det innebär variationer i gestaltningen av lämplighetsprövningen på olika 
skolor samt i rektorers erfarenheter och värderingar beträffande lämplighetsprövningen. 

Konsekvenser för arbetsvillkor, kompetens och yrkesroller 
En huvudfråga i projektet behandlar vilka konsekvenser rektorerna uppfattar att 
lämplighetsprövningen får för deras arbetsvillkor, kompetens och yrkesroller. 

Den sammantagna bilden av rektorernas upplevelse av lämplighetsprövningen är att den i 
huvudsak, om än i varierade grad, upplevts meningsfull och att rektorerna känt sig 
tillfreds med de lämplighetsprövningar de genomfört. Det förekommer mer spridda 
åsikter om i vilken mån lämplighetsprövningen varit väl investerad tid och kraft. 
Lämplighetsprövningen har konkurrerat med många andra arbetsuppgifter men det finns 
ändå en tendens att rektorerna som grupp anser att den investerade tiden och kraften varit 
värt utfallet. En sammantagen bedömning ger vid handen att när lämplighetsprövningen, 
som konkurrerar med andra arbetsuppgifter och kan vara svår att få tid till, väl är 
genomförd, så upplevs processen positivt. I ljuset av denna slutsats och med 
utgångspunkt i att lämplighetsprövningen tar tid, är något fler rektorer positiva än 
negativa till att lämplighetsprövningen avskaffats. Ett skäl förefaller vara åsikten att 
lämplighetsprövningen bör genomföras inom ramen för lärarutbildningen. En slutsats är 
således att en stor grupp rektorer inte ansåg att en formell lämplighetsprövning för 
legitimation ingår i deras yrkesroll, men att de anser det vara värdefullt att lära känna de 
nya lärarnas förmågor, kunna stödja dem samt samtala med dem om sin syn på 
undervisning och skolan.  

Svar på direkta frågor gällande huruvida lämplighetsprövningen förändrat arbetsvillkoren 
i någon riktning antyder att lämplighetsprövningen inneburit små förändringar av 
arbetsvillkoren, i huvudsak en något ökad arbetsbörda, och i den mån förändringar anges 
tenderar dessa att i huvudsak vara i positivt avseende.  

Relationer 
En fråga i forskningsprojektet har varit i vilken mån lämplighetsprövningen inneburit 
några förändringar i relationer och den psykosociala arbetsmiljön på skolan.  
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En slutsats är att det råder oenighet kring i vilken mån lämplighetsprövningen bidragit till 
mer positiva relationer, men att det råder relativt stor enighet om att 
lämplighetsprövningen inte nämnvärt försämrat relationerna (Frelin, Fransson & Grannäs, 
Submitted). En sammantagen tolkning av detta är att något mer positiva relationer med de 
nya lärarna etablerats och att båda parter lärt känna varandra såväl professionellt som 
privat. Något som också kan ha bidragit positivt till relationerna är att observationerna i 
klassrummet, de informella samtalen och de mer formella utvecklingssamtalen med 
läraren bedöms vara viktiga källor till information om den nya lärarens ledaregenskaper. 
Ett annat tydligt resultat är att ytterst få rektorer upplever negativa känslor i form av olust 
kopplade till lämplighetsprövningen. Det kan tyda på att rektorerna känt sig rätt trygga i 
utförandet samt haft en förmåga att hålla en professionell distans i 
lämplighetsprövningen. 

Goda relationer mellan rektorer och nya lärare gynnar båda parter. Forskning visar till 
exempel att goda relationer mellan rektor och nya lärare är av stor betydelse för de nya 
lärarnas välmående och uthållighet (resilience) (Ingersoll, 2001; Peters & Pearce, 2012). 
Studier har också visat att tillitsfulla relationer mellan lärare och rektor minskar risken för 
att nya lärare lämnar läraryrket (t.ex. Peters & Pearce, 2012; Tiplic, Lejonberg & Elstad, 
2016). Peters och Pearces studie berörde såväl rektorers som de nya lärarnas perspektiv 
medan Tiplic et al.´s studie byggde sina slutsatser på enkätsvar från nya lärare. Den studie 
som rapporteras här bygger på rektorers enkätsvar. Förändringar av relationer åt det 
negativa hållet utifrån lämplighetsprövningen kan för rektorerna del sägas vara 
begränsade, medan lämplighetsprövningen för vissa rektorer upplevs ha inneburit mer 
positiva relationer.  

Organisatoriska strukturers och individuella faktorers betydelse 
En annan huvudfråga i forskningsprojektet har varit vilka organisatoriska strukturer och 
individuella faktorer som stödjer respektive försvårar rektors arbete med 
lämplighetsprövning. 

Kompetensprofiler utgör exempel på material som hjälpt till att strukturera och stödja 
lämplighetsprövningen. En tredjedel av rektorerna hade redan någon form av underlag 
som kunde användas för lämplighetsprövningen, medan två tredjedelar av dem inte hade 
det. Ett fåtal hade fått bedömningsunderlag av huvudmannen och nästan hälften hade 
själva utarbetat underlag. De hade i mycket liten utsträckning samarbetat med andra 
rektorer för att utforma bedömningsunderlag. Ett fåtal rektorer, 12 av 102, hade fått 
någon form av utbildning inför lämplighetsprövningen. Rektorerna upplevde ändå att de 
hade tillräckliga kunskaper i att genomföra observationer på ett bra sätt samt tillräcklig 
kompetens för att genomföra lämplighetsprövningen på ett rättvisande sätt. Stöd från 
huvudmännen eller andra rektorer bedömer vi ha förekommit i låg grad. Det huvudsakliga 
stödet i lämplighetsprövningen kom från den nya lärarens mentor, vilket sannolikt 
inneburit samtal om den nya läraren och hur denna klarar arbetet. En del rektorer hade 
redan rutiner för att följa upp nya lärare medan en något större andel har fått etablera nya 
rutiner för den uppföljningen. 

En sammantagen bedömning ger vid handen att rektorerna har haft ett frirum att 
genomföra lämplighetsprövningen på sitt eget sätt. Ett annat sätt att se det är att 
rektorerna varit utlämnade att själva finna former att genomföra lämplighetsprövningen. 
Vad gäller informationskällor utöver de egna observationerna och samtalen rörande den 
nye lärarens lämplighet, framträder också samtalen med mentorn som viktiga för 
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bedömningen. Det innebär sannolikt att rektor har haft stöd av mentorn vilket torde 
underlätta och stärka rektors bedömning. 

En annan viktig källa till information om den nya läraren är dennes kollegor. Forskning 
visar att en av de allra största källorna för rektor till att få kännedom om vad som pågår 
på skolan och vad som för tillfället är aktuella frågor (Ludvigsson, 2009, s. 168; 
Hultman, 1998) äger rum i vardagens många men små informella samtal och möten, 
exempelvis i personalrum, i korridorer eller vid kopiatorn. Utifrån det är det rimligt att 
anta att om det skulle vara så att det inte fungerar så bra för en lärare i undervisningen, så 
kommer dennes kollegor att prata med varandra om det och sannolikt skulle 
informationen även nå rektor den vägen. Utifrån det resonemanget är det rimligt att anta 
att lärarkollegiet utgör en mycket viktig ”kvalitetsgarant” genom att signalera huruvida en 
(ny) lärare klarar av arbetet eller inte.  

På en skola ligger det i allas intressen att alla delar av verksamheten fungerar. Genom att 
lärares arbete blivit alltmer kollektivt och sammanflätat, kan andra personer ”drabbas” 
om en lärare har svårigheter eller möter utmaningar i arbetet. Detta skall också ses i ljuset 
av den marknadsorientering som alltmer börjat prägla utbildningssektorn, med friskolor, 
konkurrens mellan skolor, elever som ”kunder” samt vikten av en skolas rykte och 
anseende (Lundahl, Erixon Arreman, Holm & Lundström, 2013). I det sammanhanget 
blir lärares skicklighet ett medel att marknadsföra en skola och lärare blir betraktade som 
”ambassadörer” för verksamheten (Frostenson, 2011). En enskild lärare som möter 
svårigheter i arbetet – oavsett om det beror på elevgruppens sammansättning, resursbrist 
eller lärarens kompetens – kan dock föranleda att hela skolans rykte påverkas negativa 
vilket i förlängningen kan påverka samtliga medarbetare på skolan, t.ex. genom att elever 
lämnar, eller inte söker till, skolan (Holm, & Lundström, 2011). Det finns således starka 
yttre drivkrafter för att en skolas verksamhet skall framstå i positiv dager, vilket i sin tur 
även påverkar skolors interna kontroll och ambitioner för att verksamheten skall fungera 
(jfr. Fullan, Rincón-Gallardo & Hargreaves, 2015). 

Den interna ”kontrollen” kan ske formellt, via rektor, och informellt via lärarkollegiet. 
Rektors formella kontroll utgår ifrån den styrning av verksamheten hen kan utöva samt 
vad visionerna för verksamheten, och i det avseendet utgjorde lämplighetsprövningen ett 
förtydligat och vidgat mandat för rektor. Lärarkollegiet kan sägas utöva en informell 
kontroll över hur verksamheten fungerar i den meningen att kollegiet gemensamt formar 
en skolkultur (eller flera subkulturer) där vissa övertygelser, värderingar, vanor och 
förmodade bästa sätt att göra saker som lärare har fått en framträdande position och 
präglar verksamheten (Hargreaves, 1994). Den professionella kulturen kan ses som en 
bärare av historiskt och socialt genererade överenskommelser om gemensamma värden 
vilka ligger till grund för verksamheten som alla lärare – nya som erfarna – har att 
förhålla sig till (Engvik & Emstad, 2015). Skolkulturen och dess värden ligger till grund 
för vad som på just den specifika skolan anser känneteckna en bra lärare och i den 
meningen ligger skolkulturen också till grund för en intern informell kollegial granskning 
– eller lämplighetsprövning om man så vill – av de nya lärarna. Utifrån dessa perspektiv 
framträder den interna informella kollegiala bedömningen av de nya lärarna som dels som 
en viktig komponent i rektors formella bedömning, dels som ett viktig komplement till i 
rektors formella bedömning. Detta framkommer såväl i enkätstudiens resultat, se tabell 9, 
som i de intervjuer som genomförts (Grannäs, Fransson & Frelin, to be submitted). Den 
informella kollegiala bedömningen utgör således en viktig organisatorisk struktur vilken 
kunde stödja rektorerna i genomförandet av lämplighetsprövingen.  
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En annan organisatorisk struktur som inverkar på lämplighetsprövningen är hur väl 
lärarutbildningarna utbildar och förbereder de nya lärarna. Mindre förberedda lärare kan 
göra lämplighetsprövningen mer komplicerad, särskilt om det råder tveksamheter kring 
lämpligheten. Av de 137 lämplighetsprövningar som genomförts rådde viss tveksamhet i 
10 fall (7 %) och i två fall (1,5 %) uppgav rektorerna att det rådde stor tveksamhet. I 
vilken mån detta kan anses vara alarmerade eller rimliga siffor låter vi vara osagt. Vi kan 
bara konstatera att en lärarutbildning är en grundläggande utbildning där man inte kan 
lära sig allt de behöver som lärare. Noteras bör också att man måste ta hänsyn till att en 
lärare kan stöta på utmaningar i ett givet sammanhang men i ett helt annat sammanhang, 
med andra förutsättningar, kan lyckas väl. I detta sammanhang kan man alltså fundera 
över faktumet att det fanns stora tveksamheter kring två av de nya lärarna och vissa 
tveksamheter kring tio av dem – men inga tveksamheter kring 125 av lärarna. Noteras bör 
att samtliga lärare i slutet av lämplighetsprövningen rekommenderades få legitimationer. I 
denna studie har vi inte närmare följt upp – exempelvis via samtal med rektorerna – hur 
dessa rektorer resonerat då de uttryckt viss eller stor tvekan, så vi kan inte uttala oss om 
dessa fall. Det kan vara så att vissa rektorer valt att hellre ”fria än fälla”, men det kan lika 
gärna vara så att de verkligen bedömde lärarna som lämpliga vid årets slut. Vi kan bara 
konstatera att rektorerna valt att i slutändan bedöma dem som lämpliga. I en annan snarlik 
studie gällande lämplighetsprövningen var det en av 86 nya lärare som inte bedömdes 
som lämplig i slutet av introduktionsåret (Gerrevall, 2017). I retoriken kring införandet av 
lärarlegitimationen och lämplighetsprövningen förekom argumentet om att ”uppenbart 
olämpliga personer” examinerades från lärarutbildningar och att det pekar på ”behovet av 
en kontrollstation efter lärarexamen” (SOU 2008:52, s. 183). 

Pedagogiskt ledarskap  
Att vara pedagogisk ledare framhålls som en central uppgift för rektorer. Vad det 
pedagogiska ledarskapet handlar om låter sig dock inte så lätt beskrivas, och en följd 
därav är att det förekommer en mångfald av definitioner och beskrivningar. Törnsén och 
Ärlestig (2014) menar t.ex. att ett pedagogiskt ledarskap innebär att skapa förutsättningar 
för lärande och undervisning, att leda lärande och undervisning och att koppla ihop det 
dagliga arbetet med undervisning och lärande med skolans och elevers resultat. En mer 
omfattade definition ger Skolinspektion: 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en 

god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat 

så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor 

måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda 

och styra lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och 

resultat. (Skolinspektionen, 2012, s. 6) 

I denna rapport berörs några aspekter av rektorernas pedagogiska ledarskap kopplat till 
lämplighetsprövningen, såsom exempelvis frågan om synen på rektor som pedagogiska 
ledare – såväl i egna som i lärarkollegiets ögon. Även om bilden är diversifierad visar 
resultaten i denna studie visar att rektorerna upplever att synen på dem som pedagogisk 
ledare till viss del kan ha stärkts i och med lämplighetsprövningen. Bara en handfull 
rektorer (5 stycken) angav att det i mycket hög grad stämmer att deras pedagogiska 
ledarskap stärkts av lämplighetsprövningen, medan mer än dubbelt så många (12 stycken) 
ansåg att så inte alls var fallet (se tabell 13). Detta kan förstås på olika sätt. Exempelvis 
kan det bero på att lämplighetsprövningen inte uppfattades vara tydligt kopplad till ett 
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pedagogiskt ledarskap, något som dock inte har stöd i de intervjuer som genomförts. Där 
framhåller rektorerna tvärtom att det tydligt ingår i deras ledarskap att se till att de har 
personal som klarar av arbetet (Fransson, Frelin & Grannäs, 2017). En annan möjlig 
förklaring till att lämplighetsprövningen inte verkar har stärkt synen på rektorerna som 
pedagogiska ledare kan vara att den bilden redan är så pass stark och tydlig att fler 
uppdrag kopplat till ledarskapet – som lämplighetsprövningen – inte bidrar till att 
ytterligare stärka rollen som pedagogiska ledare.  

Genom lämplighetsprövningen fick rektorerna en tydligt strukturerad arbetsuppgift som 
förändrade vissa aspekter av hur rektors pedagogiska ledarskap kan förstås, manifesteras 
och utövas. I genomförandet av reformen tog sig detta ledarskap uttryck på olika sätt, 
vilket härnäst diskuteras i termer av fem framträdande teman.  

För det första framträdde symboliska dimensioner av det pedagogiska ledarskapet 
tydligare i och med att rektorerna fått denna uppgift som de, enligt regelverket, inte skulle 
kunna delegera. Rektors pedagogiska ledarskap manifesterades tydligare genom 
lämplighets-prövningen.  

För det andra innebar lämplighetsprövningen också att rektor i sitt ledarskap fick rollen 
att inte bara besluta om anställningar på skolan utan också fungera som grindvakt för vem 
som kan bli (legitimerad) lärare. Det innebar ett vidgat mandat för rektorerna att verka för 
vilka som skulle få tillträde till läraryrket.  

För det tredje, det utökade mandatet, lämplighetsprövningen i sig och de 
kompetensprofiler som fanns till hjälp för rektor innebar också att rektorerna var tvungna 
att synliggöra vissa värderande dimensioner av sitt pedagogiska ledarskap. Exempelvis 
hur de såg på vad om utgör läraryrkets kärnkompetenser och vad som utmärker en lärares 
lämplighet. Lämplighetsprövningen medförde att rektorerna inför så väl sig själv som 
andra måste vara beredda att synliggöra denna kunskapsmässiga och värderande 
dimension av det pedagogiska ledarskapet.  

För det fjärde, lämplighetsprövningens observationer och samtal med den nya läraren 
skapade förutsättningar för rektor att utöva stödjande och direkt undervisningsrelaterade 
delar av det pedagogiska ledarskapet. Konkret innebär det att rektorerna ställde frågor, 
kommenterade, gav sin syn på händelser eller vissa frågor, lämnade värdeomdömen etc. 
för att utveckla det lärarna gör, tänker, uppfattar och förstår samt vad de uppmärksammar 
i undervisningssituationer. Detta framkom särskilt tydligt i de intervjuer som genomförts 
med rektorer och i samband med observationer av rektorers samtal med ny lärare 
(Fransson, Frelin, & Grannäs, 2017).  

För det femte har lämplighetsprövningen inneburit möjligheter för rektorerna att delge sin 
syn på undervisning och lärande, på lärares förhållningssätt och vad rektorn anser skall 
gälla på skolan. Detta framkommer särskilt i intervjuer med rektorer och dessa aspekter 
skiljer sig något från de tredje och fjärde temana ovan i det att de aspekterna var kopplade 
till lämplighetsprövningen respektive stöd. Detta femte tema kring hur det pedagogiska 
ledarskapet är mer en bieffekt av lämplighetsprövningen i den meningen att när 
rektorerna redan samtalar med de nya lärarna, passar de på att förmedla exempelvis sina 
värderingar och sin vision för hur de vill att skolan skall fungera, hur man skall vara mot 
varandra, vilka mål som skall prioriteras etc. Liknade resultat framkommer i 
Nederländska studier där rektorer ger återkoppling till erfarna lärare, inte bara på den 
undervisning den observerade läraren just genomför utan rektorerna relaterar även till 
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lärarens roll och funktion i ett större skolsammanhang och hur denne utvecklas i det 
(Tuytens & Devos, 2017). 

Slutord 
Rektorers erfarenheter av att bedöma nya lärares lämplighet för yrket har varit i fokus i 
denna rapport. Då denna form av formell lämplighetsprövning bara var i funktion från 
höstterminen 2011 fram till 1 juli 2014 är det unika data som presenterats i denna rapport. 
Men även om en formell lämplighetsprövning kopplat till en lärarlegitimation inte längre 
är rektorers ansvar, kvarstår likartade bedömningar av lärares kompetens och lämplighet 
för läraryrket i andra sammanhang. Vid anställningar skall rektorer bilda sig en 
uppfattning om den nya lärarens kompetens. Detsamma skall de göra inför lönesamtal 
och utvecklingssamtal med såväl nya som mer erfarna lärare. I sin funktion som 
pedagogiska ledare förväntas rektorer också kunna observera lärare och utifrån det 
bedöma deras kompetens, se styrkor och områden de kan utvecklas vidare inom samt 
samtala med lärarna om detta. I dessa avseenden är frågan om rektorers förutsättningar 
för och förmågor till att bedöma lärares kompetens fortfarande aktuella och därmed även 
rimligen föremål för fortsatta samtal, reflektioner och forskning. 
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