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K a p it e l 1

Introduktion till boken och dess teman
Christina Gustafsson
Sammantaget bidrar bokens kapitel
med viktiga kunskaper om hur nya
lärare upplever och försöker hantera
den första tiden samt om hur mentor
skap och lämplighetsprövning kan
förstås och genomföras.
I denna bok problematiseras det svenska reformarbetet kring introduktionsperiod, mentorskap, lämplighetsprövning och legitimation för
förskollärare och lärare. Dessa reformer är bara några uttryck för de
senaste årens stora politiska reformiver för att förändra den svenska
utbildningssektorn. Inom förskolan och skolans områden, liksom inom
den högre utbildningen, har många och genomgripande reformer sjösatts eller varit – och är – föremål för utredningar. För skolans del utgör
en sådan förändring skärpningen av skollagen, med hårdare krav och
förväntningar på att lärare skall undervisa i ämnen och årskurser de
har relevant utbildning för. Den politiska ambitionen med detta är bl.a.
att andelen ”obehöriga” lärare skall minskas. Ambitionen är dels att
minskaandelen utbildade lärare som undervisar i ämnen och årskurser
de egentligen inte har utbildning för, dels att minska andelen personer
som arbetar i funktionen som lärare men som inte har någon lärarutbildningen (eller har delar av en lärarutbildning, men ingen avslutad
examen). I denna strävan är legitimationen själva skruven som håller
ihop konstruktionen. Eftersom legitimation nästan bara ges i de ämnen
och åldersgrupper som läraren har relevant utbildning för, blir det per
definition en icke-legitimerad person som undervisar, om utbildning
för de ämnena och åldergrupper det rör sig om saknas. I den meningen innebär legitimationen och introduktionsperioden med mentorskap
och lämplighetsprövning att spelreglerna och rollerna förändras för såväl huvudmännenför skolor och förskolor som för enskilda rektorer,
föreståndare, lärare och förskollärare. Ur ett professionsteoretiskt perspektiv kan införandet av legitimationen ses som ett sätt att skydda och
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stärka lärares och förskollärares exklusivitet och kunskapsbas (Wise,
2005). Genom att stödja och aktivt arbeta för att utestängandet av aktörer som inte har rätt utbildning samtidigt som de argumenterar för lärarnas och förskollärarnas professionalitet och exklusivitet, agerar lärarnas fackliga organisationer, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet,
enligt typiska mönsterför professionaliseringssträvanden Evans, 2008
(Evetts, 2006;). Huruvida reformerna leder till en professionalisering
eller en deprofessionalisering kan dock diskuteras (se t.ex. Lilja, 2009;
Vlachos, 2010).
Sammantaget innebär reformerna med introduktionsperiod, mentorskap, lämplighetsprövning och legitimation att många möjligheter
skapas,men de innebär också en hel del nya utmaningar, svårigheter
och dilemman. Vissa av dessa är möjliga att förutse medan andra inte
är lika lätta att förutse – vilket också visat sig. Det finns därför ett stort
behov av utbildningar kring vad dessa reformer innebär och hur de nya
situationerna kan förstås och hanteras. Exempelvis behövs utbildningar för mentorer, rektorer och förskolechefer men också för ansvariga
på mer central nivå inom kommuner. Reformerna skapar också ett behov av ökad forskning kring frågor som är kopplade till dessa reformer, exempelvis hur mentorskapet och lämplighetsprövningen tar form,
varför det blir just så samt hur relationer, roller och identiteter förändras. Många andra frågor ställs i denna bok och en del svar ges också.
Sammantaget bidrar boken med viktig kunskap om reformernas utmaningar och dilemman, kring hur nya lärare upplever och försöker hantera den första tiden samt kring hur mentorskap och lämplighetsprövning
kan förstås och genomföras.
Som översiktligt skissats ovan finns det en historik kring reformerna.
Denna bok ingår också i ett specifikt historiskt sammanhang. År 2004
startade på allvar diskussioner inom ämnesgruppen för didaktik vid
Högskolan i Gävle om att söka externa medel för ett forskningsprojekt
som skulle handla om nya lärare. Ett par lärarutbildare hade sedan flera
år tillbaka intresserat sig för gruppen nya lärare, vilket lett till mindre
projekt med större tonvikt på utveckling än på forskning, till väl upparbetade kommunikationskanaler med kommuner och fackliga organisationer samt till kontinuerlig bevakning av forskning och utredningar
som på något sätt satte nya lärare i fokus. Arbetet hade hittills kunnat
genomföras med hjälp av vissa ekonomiska bidrag i Högskolan i Gävles interna fördelning och från kommuner. Tidigt skrevs en bok utifrån
de erfarenheter som då gjorts såväl av forskarna som av nya lärare på
fältet (Fransson & Morberg, 2001). Därefter har en rad texter producerats i anslutning till de projektverksamheter som fick beteckningen
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I nduction (t.ex. Fransson, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2012; Fransson
& Gustafsson, 2008; Johnsson & Saastamoinen, 2011; Morberg, 2002,
2005; Morberg & Eisenschmidt 2009; Morberg & Gustafsson, 2007)
som är en anglosaxisk beteckning för lärares första tid i yrket (se t.ex.
Blair Larsen, 1992). Hur man definierar den första tiden varierar. Murray
och Male (2005), som belyser nya högskoleläraresy rkesintroduktion,
menar att det tar två till tre år att etablera en ny professionell identitet.
För åren 2006 till 2009 beviljade Vetenskapsrådet/Utbildnings
vetenskapliga Kommittén (UVK) ekonomiska medel för att bedriva
forskning kring lärares professionella utveckling under sin första tid
i yrket. I denna publikation sammanfattas en del av det arbete som
genomförts inom projektet och i nära anknytning till projektet. Forskningsprojektet fick beteckningen ”Didaktiska perspektiv på nya lärares
professionella utveckling”. Det övergripande syftet har varit att bidra
till kunskapsutvecklingen om lärares professionella utveckling, särskilt
under den första tiden i yrket – inductionperioden. I ansökan skissades
sex delprojekt som sammantaget skulle bidra till att beskriva och förstå lärares yrkesutveckling och yrkesintroduktion. Begreppet induction
(in´d_k/(0)n), är alltså en vedertagen anglosaxisk term för lärares första tid i yrket, ofta kopplad till olika former av stöd, t.ex. mentorskap:
”Teacher induction is defined as the period of transition from student to
professional when beginning teachers are offered supervision and support as they adjust to their new role” (Blair-Larsen, 1992, s.1).
För att visa vår identitet med just forskningsfrågor som är förknippade med framför allt lärares, men även andra yrkeskategoriers, första tid i yrket har vi valt att tala om oss själva som forskningsgruppen Induction. I våra studier har vi varit intresserade av de processer,
det innehåll och de betingelser för professionell utveckling som kan
identifieras under den första tiden av yrkeserfarenheten. Det handlar
om utvecklingen av den didaktiska medvetenheten – förmågan att tolka
läraruppdraget och omsätta sin kunskap om läraryrket till undervisningshandlingar. Under projektets gång har diskussionen om legitimation av lärare intensifierats, vilket gav ytterligare en dimension till de
grundfrågor som formulerades i projektstarten. Centralt i projektets ursprungliga delstudier var att generera relevant och tillämpbar kunskap
om nyblivna lärares professionella didaktiska kunskapsutveckling och
lärande. Redan från början såg forskningsgruppen det som angeläget
att ur olika perspektiv studera hur nya lärares didaktiska kompetens utvecklas mot det som ur olika aspekter anges vara centrala professionsoch skolutvecklingsmål. Inductiongruppen fann det viktigt att studera
aspekter som t.ex. hur nyblivna lärare förvärvar auktoritet för sitt ledar-
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skap hos elever och föräldrar och det erfarenhetsutbyte som sker mellan
en erfaren mentor och en adept (i det här fallet den nya läraren som får
stöd av en mentor) i relation nya lärares professionsutveckling samt i
relation till skolutveckling. Vidare såg forskningsgruppen en potential
i att föra in komparativa perspektiv såsom likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors professionsutveckling, likheter och skillnader
mellan nyblivna lärare och nyblivna aktörer inom andra yrkesområden
samt likheter och skillnader mellan olika kategorier lärare. Tanken var
att en vidgning av perspektiven och utnyttjande av kontrastering skulle
möjliggöra att professionell utveckling kunde synliggöras, tydliggöras
och problematiseras.
I planeringen av ett forskningsprojekt, så är en mycket viktig del
att man bestämmer riktningen och de mål som man tror sig kunna nå
med forskningsarbetet. I Inductiongruppen var utgångspunkten att vi,
när projektet hade avslutats, borde kunna leverera intressant och värdefull kunskap både om lärarprofessionens kärna – vad yrket är satt att
åstadkomma – och ge återkoppling till lärarutbildningen, till högskolepedagogiska kurser och till skolors och kommuners skolutveckling.
Vi hoppades kunna öka förståelsen för varför en lärare väljer läraryrket
och väljer att stanna kvar och utvecklas i yrket samt genom komparativa ansatser också kunna jämföra erfarna och mindre erfarna lärare
och lärare på olika nivåer i utbildningssystemet. De komparativa inslagen i projektet blev ännu mer betydelsefulla än vad forskningsgruppen
kunde förutse i planeringsstadiet. Det berodde på att forskningsgruppen parallellt med det UVK-finansierade forskningsprojektet beviljades
anslag från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap)
för att driva ett nordiskt nätverk också med fokus på nya lärare (Fransson & Gustafsson, 2008). För åren 2009-2012 drivs nätverket vidare
med medel beviljade av NORDPLUS (Nordiska ministerrådets ramprogram för samarbete mellan de nordiska och baltiska länderna). Projektets praxisnära karaktär har också inneburit att det skulle bli intressant för dem som forskningen genomförs tillsammans med, dvs. lärare,
mentorer och rektorer. För att nå uppsatta ambitioner har sex separata
delstudier genomförts och till dessa har knutits ytterligare ett par andra
studier.
När projektet planerades var det befogat att säga att det fanns förhållandevis lite svensk forskning om hur nya lärare handskas med didaktiska frågor, hur deras professionella utveckling gestaltar sig och hur
genus formas i dessa processer. Genom vårt projekt och andra projekt
som initierats under tiden har detta naturligtvis förändrats och man kan
också konstatera att forskning inom området tydligt ökat i Norden och
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Europa, inte minst genom flera projektmedlemmars aktiva engagemang
för att sprida den kunskap som har vunnits i Sverige. Genom att gruppens medlemmar själva blivit involverade i detta nordiska och internationella arbete, finns också en möjlighet att göra säkrare jämförelser,
eftersom man kan korrigera för kända skillnader som möjligen kan påverka resultaten.
Inductiongruppen hade alltså redan undersökt nya lärare och på så
vis skapat en plattform från vilken vi kunde ta en utgångspunkt för fördjupade studier. Tidigare studier hade klart visat att den första tiden som
lärare var en omtumlande period där läraren kämpar med att hantera
såväl yrkesvardagen som sitt uppdrag. Sätten att förstå och förklara sina
erfarenheter, varför den första tiden upplevs på ett visst sätt, kan hänföras till egna färdigheter, lärarutbildningens innehåll och ideal samt till
skolans utveckling. Det stöd de nya lärarna har fått av sina mentorer
har varierat från total avsaknad av stöd till stöd som bidragit såväl till
individuell personlig utveckling som till skolutveckling i stort. Ett antagande var också att genus kunde ha betydelse för såväl upplevelser,
arbetsinsats, förståelse av läraryrket samt viljan att fortsätta som lärare.
Vi behövde pröva och befästa den här typen av resultat men framför allt
tolka och fördjupa teoribildningen kring dessa. Inom Inductiongruppen
var vi också nyfikna på nya lärare inom högre utbildning som vi vid den
tidpunkten inte hade hittat någon forskning om utöver forskning om
mentorskap.
Forskningsprojektet och dess delstudier har inte existerat i ett
vakuum. En faktor som starkt har påverkat de diskussioner som förts
i relation till de olika delstudierna och som mycket påtagligt präglar
den övervägande delen av kapitlen i denna publikation är förslaget och
sedermera beslutet om legitimation för lärare. Trots att en ganska allmän uppfattning är att förändringar inom utbildning sker långsamt och
med stor tröghet, så har vi under vår projekttid fått erfara att lärares
kompetens och lärarutbildning i vart fall under den senaste femårs
perioden har diskuterats förhållandevis mycket. När vårt projekt startade hade man utexaminerat nya lärare enligt 2001 års lärarutbildning
endast undertvå år. Efter ytterligare nästan fyra år tillsattes 2006 en
utredning med uppdraget att ge förslag till en ny lärarutbildning. Samtidigt som 2001 års lärarutbildning bland politiker och i media företrädesvis har diskuterats med utgångspunkten att stora problem och brister
funnits, så intensifierades diskussionen om auktorisering och lärarlegitimation (SOU 2008:52). I mitten av oktober 2010 kom propositionen
om legitimation för lärare och förskollärare (Prop. 2010/11:20) och den
2 mars 2011 röstade riksdagen ja till att införa legitimationen, introduk-
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tionsperioden och lämplighetsprövningen. Att dessa frågor har varit aktuella under projekttiden har helt eller delvis påverkat riktningen i några
av de studier som rapporteras i denna bok. I det avseendet har bokens
alla kapitel – i varierande omfattning – relevans för frågor kring genomförandet av lärarlegitimationen, introduktionsperioden, mentorskap och
den lämplighetsbedömning som skall ske.

Publikationens disposition och innehåll
Sex delprojekt och ytterligare ett par studier har inordnats under det
forskningsprojekt som avrapporteras i denna publikation. Efter detta inledande avsnitt kommer ett kapitel (2) skrivet av Göran Fransson som
presenterar bilden av hur diskussionen om lärarlegitimation har gått de
senaste åren och särskilt i slutfasen före beslutet om legitimation för
lärare. Kapitlet utgör en bas för att kunna läsa och förstå övriga kapitel.
Kärnan i Franssons kapitel är en beskrivning av hur förslaget om lärarlegitimation har växt fram och viktiga hållpunkter i denna utveckling
har samlats i ett appendix. Fransson har emellertid också ett kritiskt
perspektiv när han belyser legitimationsreformens politiska sammanhang, kunskap kring introduktionsperiod och mentorskap och visar på
denna ganska komplicerade process som implementeringen av lärarlegitimation är. Bl.a. behandlas begreppsval, introduktionsperiodens ramar, mentorskapet och lämplighetsprövningen. Kapitlet avslutas med
några reflektioner över inrättandet av Lärarnas ansvarsnämnd.
De två första kapitlen följs av Ingrid Nordqvists kapitel om att vara
professionell och förvärva auktoritet och av Elisabeth Erikssons kapitel
om bedömning i matematik och teknik. Tanken är att dessa kapitel skall
slussa in läsaren i den konkreta verklighet som en ny lärare kan uppleva.
I kapitel 3 skriver Ingrid Nordqvist om erövrande av auktoritet. Fokus ligger på gymnasielärare i yrkesutövning. Även om forskning kring
nya lärare med åren har blivit betydligt lättare att hitta, så finns det lite
forskning om gymnasielärares första tid. Att det saknas forskning kring
erövrande av auktoritet när det gäller ungdomsskolan kan bero på att
utbildningen till gymnasielärare har en huvudsaklig inriktning på att ge
goda kunskaper i ämnet, vilket ger legitimitet till läraren. Förutsättningarna för att tyngdpunkten på ämneskunskaper skall kunna prioriteras
har emellertid förändrats. Dels har vi under det inledande decenniet av
2000-talet haft en utbildning som syftar till en gemensam lärarexamen
för alla lärare i skolan. Dels har den skolform gymnasieläraren arbetar i
förändrats från att gälla en del av en årskull till att gälla praktiskt taget
hela årskullen; detta innebär heterogena undervisningsgrupper där inte
bara ämneskunskaper räcker utan där även förmågor att hantera aspek-
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ter som ligger utanför ämnet behövs. Lärare utvecklar olika strategier
för att skaffa sig auktoritet men kunskapen om vad som leder fram till
dessa strategier har saknats. Nordqvist har utifrån en intervjustudie med
nya gymnasielärare försökt att undersöka de strategier, medvetna eller
omedvetna, uttalade eller outtalade, som den nyblivne gymnasieläraren
utvecklar för att hantera viktiga delar i läraryrkets praktik, dvs. att gång
på gång erövra sin auktoritet. Läsaren får en inblick i hur man resonerar
om sin undervisning när det fungerar respektive inte fungerar, hur man
värderar tryggheten i klassrummet och vilka reflektioner enskilda lärare
kan göra. Nordqvist var också intresserad av hur lärarutbildningen hade
förberett för detta. Sammantaget bidrar kapitlet med kunskaper som såväl rektorer som mentorer kan vara behjälpta av vid såväl mentorssamtal som vid lämplighetsprövningen av lärarna.
I kapitel 4 redovisar Elisabeth Eriksson en empirisk undersökning,
som bygger på intervjuer med nya lärare, med inriktningen matematik/
naturorientering och tidigare skolår. Fokus i intervjuerna var lärarnas
uppfattning om och upplevelser av bedömning i matematik och teknik.
I kapitlet diskuteras bedömningsbegrepp kort innan den empiriska undersökningen redovisas. Eriksson redogör för hur hennes informanter
uttalat sig om varför man gör bedömningar, hur man upplever att göra
bedömningar, när och hur man gör bedömningar och hur man dokumenterar. De intervjuades svar på frågan om var och hur lärarna har
lärt sig det de kan om bedömning redovisas också och kapitlet avslutas
med en diskussion. Bl.a. kan Eriksson konstatera att det framstår som
matematik är enklare än teknik att göra bedömningar i samt att arbetsformerna påverkar hur lätt eller svårt det är att göra bedömningar av
enskilda individer. Vidare tyder undersökningen på att bedömningen
baseras på olika underlag i olika årskurser. Prov används mer när eleverna blir äldre och prov betraktas som ett tryggt underlag. Merparten
av bedömningarna tycks göras med ett formativt syfte, dvs. de används
för att stödja eleverna i sitt lärande. Slutligen, fastslår Eriksson att de
flesta av de lärare som hon intervjuade, själva har uppfattningen att de
har god kompetens att bedöma. Sammantaget bidrar kapitlet med kunskap om hur nya lärare upplever och försöker hantera bedömningen av
kunskaper, om än bara relaterat till två ämnen i grundskolans tidigare
år. För rektorer och mentorer kan insikter i hur nya lärare resonerar och
agerar i detta vara en hjälp i såväl mentorssamtal som vid lämplighetsprövningen av lärarna.
Med de reflektioner från vardagen såsom de tar sig uttryck i
Nordqvistsoch Erikssons kapitel vidgas perspektiven i de tre följande
kapitlen då komponenten lärarlegitimation och det som hör ihop med
en sådan behandlas. Ett par av projektets delstudier fokuserar mentor-
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skap, något som det inte fanns så många studier på när det aktuella
projektet planerades. Mentorskap introducerades som en rättighet 1995
i Svensk skola i form av ett avtal mellan lärarnas fackliga organisationer och Kommunförbundet (se ÖLA 2000) utan att någon forskning
egentligen fanns utöver redovisningar i termer av t.ex. hur många nya
lärare som fått en mentor. I stället blev mentorskap nästan ett mantra
som lyftes fram för att stödja nya lärare, medan få kunde säga något om
värdet av mentorskapet och hur det egentligen har fungerat i en svensk
skolkontext. Det har visserligen parallellt med vår projektverksamhet
kommit en del studier om mentorer (t.ex. Lindgren, 2005, 2006), men
vi kan i den här publikationen visa på intressanta resultat utifrån nya
empiriska studier. I kapitel 5 skriver Åsa Morberg om mentorers och
nyblivna lärares erfarenheter av kollegialt samarbete med det beslutade
legitimationssystemet som en referenspunkt. Regeringen har i samband
med detta beslutat om ett mentorskap, utan att någon mentorsutbildning, eller annat mentorstöd, föreskrivits och finansierats. Morberg frågar sig vilken typ av stöd som mentorer utan adekvat mentorsutbildning kan erbjuda nyblivna lärare och försöker besvara frågan utifrån
en intervjustudie. Som jämförelsematerial använder hon kunskap och
erfarenheter som samlats från ett kommunnätverk inom vilket ett systematiskt arbete med mentorsstöd och mentorsutbildning bedrivits. De
nyblivna lärarna och mentorerna, som Morberg har intervjuat inom ramen för projektet, har samarbetat som mentor och adept under ett läsår.
Intervjuerna är gjorda i kommuner utan fastställt introduktionsprogram
och var ”critical incident inspirerade”, dvs. de fokuserades på händelser som haft avgörande betydelse för intervjupersonernas yrkesutveckling. Resultaten visar att stöd till nya lärare kan ges av outbildade mentorer, som en frivillig och kollegial handling i en nära, utvecklande,
ömsesidig, vardaglig och praktisk yrkesgemenskap. Mentorerna ger de
nyblivna lärarna konkreta och praktiska råd om undervisningens planering, genomförande och utvärdering samt agerar som undervisningskonstnärer för sina gesäller eller adepter. Det verkar som de intervjuade
mentorerna, precis som handledare i grundutbildningen, företrädesvis
traderar en personligt buren praktisk yrkeskunskap till yngre kolleger.
De nyblivna lärarna uppskattar detta stöd och menar att de utvecklar det
praktiska yrkeskunnandet och ökar förståelsen för läraryrket och för
läraruppdraget. Morberg konstaterar dock att kommunerna inte tar sitt
ansvar och inte bidrar till mentorsstödet vare sig i form av ett formulerat
kommunalt uppdrag, mentorsutbildning eller annat stöd. Noteras bör
att studien genomfördes 2008/2009 då det ännu inte fanns något beslut
om ett obligatoriskt introduktionsperiod, men Morberg menar att utan
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särskilda medel till introduktionsprogrammet i anslutning till lärarlegitimationen kan stödet till nya lärare bli verkligt problematiskt. Kapitlet
avslutas med en diskussion utifrån en modell för kunskapsproduktion
och lärares lärande relaterat till tidigare forskning om yrkesintroduktion, lärarlegitimation och mentorskap.
Göran Franssons kapitel (6) baseras på en sammanfattning av en
undersökning av hur rektorer resonerade om bedömning av nya lärare,
innan beslutet om lärarlegitimation blev klart. Fransson problematiserar
rektors uppdrag, hur de upplever sin förmåga och hur de beskriver sina
strategier att bedöma lärares yrkesskicklighet och kompetens. Undersökningen bygger på intervjuer. Centrala frågor är vad som bedöms och
hur bedömningen går till. På vad-frågan hamnar socialt samspel högt.
Det handlar enligt rektorerna om ett relationsbyggande för att fungera
som lärare. Även lärares ledarskap och organisering av arbetet, som
också kan ses som delar av socialt samspel, lyfts fram som enskilda
aspekter som uppfattas som viktigt att bedöma. Ett fjärde område som
utkristalliserade sig som viktigt att bedöma var hur lärare tolkar, förstår
och omsätter läraruppdraget till praktisk handling. Hur bedömningen
går till handlar å ena sidan om hur man skaffar sig information om
de nya lärarna och å andra sidan hur man tolkar, bedömer och värderar denna information och där detta senare framstår som en svårare aspekt att få en bild av. De intervjuade menade att de väger samman intryck och information som de har tillgång till. Fransson kan också visa
att rektorerna ger uttryck för skillnader när det gäller att bedöma nya
respektive erfarna lärare. Kapitlet belyser även innebörden i rättsäker
bedömning och i det sammanhanget vad rektorerna sagt rörande sin
kompetens och sina möjligheter. De fick också ta ställning till olika
anställningsformer och avskiljande av lärare samt situationen att inte
rekommendera legitimation. Sammanfattningsvis kan Fransson fastslå
att rektorerna är medvetna om komplexiteten i sitt nya uppdrag, men
han visar också hur många frågor som kan ställas kring legitimationsreformen, frågor som inom de närmaste åren måste besvaras, bl.a. med
hjälp av olika typer av forskning.
Amelie Nebes kapitel (7) kompletterar den bild Franssons ger i sitt
kapitel, eftersom Nebes har haft samma grundläggande frågeställning
men fokuserar förskolechefer. I kapitlet om förskolechefers uppfattning
om bedömning av nya lärare sammanfattas och diskuteras en enkätundersökning om förskolechefers syn på förskollärares kvalifikationer
och hur dessa kan mätas. Även denna undersökning genomfördes när
diskussionen om lärarlegitimation pågick, men när det ännu inte förelåg något beslut om legitimation. Cirka hundra kvinnor och män har
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besvaraten enkät. Kvinnor var i stark majoritet och tre fjärdedelar hade
arbetat som förskollärare. Nebes kan visa att de flesta förskolecheferna
såg positivt på ett införande av en yrkeslegitimation för förskollärare
därför att det kunde medföra höjd yrkesstatus och att yrket kvalitetssäkrades. Svaren på vilka förmågor förskolecheferna tyckte kännetecknade
en bra förskollärare var många och spred sig över ett antal områden.
Allra högst kom organisationsförmåga respektive samarbetsförmåga
som cirka hälften av de svarande rangordnade högst. Något mindre än
hälften hade svarat något som antingen kunde föras till kategorin pedagogisk förmåga eller emotionell förmåga. De här kategorierna och
resterande tolv kategorier byggde alla på mer detaljerade svar, totalt
ungefär 500. I kapitlet redovisas vidare vilka ledaregenskaper som
förskolecheferna ansåg viktiga och hur de skaffade sig kännedom om
dem. När förskolecheferna fick rangordna vikten av förskollärares teoretiska kunskaper, så hamnade kunskaper om barns sociala utveckling
allra högst upp. Denna typ av kunskaper skaffade man sig företrädesvis
information om genom utvecklingssamtal med sin personal och observationer i verksamheten. Det var också framför allt dessa två tillvägagångssätt som man menade ledde till rättvisande bedömningar. I kapitlet redovisar Nebes också i vilka situationer man gör bedömningar.
Kapitlet avslutas med en diskussion som försiktigt lyfter fram några
kritiska aspekter av ett legitimationsförfarande.
Monica Hallströms kapitel (8) om examensarbetets betydelse när
man är ny lärare bygger på resultat från en delstudie som har genusinriktning och inte direkt var kopplad till legitimationsfrågan, även om naturligtvis jämställdhet och jämlikhet är värdegrundsfrågor som mycket
väl kan spela en roll i samband med de lämplighetsbedömningar som
kommer att göras inom ramen för legitimationsprocessen. Hallströms
delprojekt tog sin utgångspunkt i hur nyblivna lärare förstår och formas
utifrån ett genusperspektiv och hur dessa strukturer inverkar i deras professionella utveckling. Den empiriska undersökningen fokuserades på
studenter som valt någon form av genusproblematik i sitt examensarbete och kopplades till den eventuella nyttan av examensarbetet under
den första tiden i yrket. Hallström diskuterar utifrån några intervjuer
om examensarbeten med genusinriktning satt några avtryck i den yrkesverksamhet som de före detta lärarstudenterna hamnat i. Kapitlet
baseras på en mindre undersökning, men resultatbilden visar att merparten av dem som ingår i undersökningen inte på något påtagligt sätt
har låtit erfarenheterna av examensarbetet påverka vad de gör i sitt dagliga arbete med avseende på genusfrågor. I vilken mån examensarbetet
satt avtryck i form av t.ex. ett ökat kritiskt tänkande har inte studerats.
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Examensarbetet präglas i de flesta fall av att man har fått välja att under
tio veckor få ägna sig åt något som man var extra intresserad av just då.
Underlaget är litet, men det ligger nära till hands att reflektera över att
examensarbetets inriktning, trots sitt omfång (en halv termins studier)
inte verkar vara särskilt betydelsefullt i den kommande yrkesverksamheten, åtminstone inte när det handlar om komplexa värdegrundsfrågor,
såsom genus.
Christina Gustafsson återvänder i kapitel 9 mer påtagligt till legitimationsfrågan och diskuterar om erfarenheter från högskolans sätt att
värdera framför allt pedagogiska meriter kan bidra till diskussionen om
legitimation för lärare och förskollärare. Kapitlet innehåller jämförelser
mellan att vara anställd i skolan och att vara anställd som lektor i högskolan och mellan sätten att se på och bedöma lärarskicklighet i högskola respektive hur det är tänkt inom skolan i och med att legitimation
införs. Gustafsson finner att det finns en hel del i processen och vägen
fram till att vara anställd som lektor inom högskola/universitet som påminner om ett utfärdande av en legitimation. Detta i sin tur innebär att
vissa erfarenheter från högskolan bör kunna användas när man diskuterar den bedömning som skall ligga till grund för legitimation inom
skolväsendet. För det första menar Gustafsson att de kompetenser som
skall bedömas inom ramen för legitimationsprocessen framstår som betydligt mer abstrakta och komplexa än dem som brukar användas för att
bedöma pedagogisk skicklighet inom högskolan. Mot bakgrund av att
det inom högskolan, trots färre och mer konkreta bedömningsaspekter,
finns problem att bedöma och dokumentera pedagogisk skicklighet blir
en andra slutsats att det ansvar som skolchefer och rektorer har fått
både är en tidskrävande och mycket svår uppgift. Den tredje slutsatsen
är att läraren under sitt introduktionsperiod nästan inte kan påverka bedömningsprocessen, vilket den blivande lektorn i högskolan kan, bl.a.
genom att komponera sin meritportfölj på ett medvetet sätt.
Bokens sista kapitel är skrivet av Göran Fransson. Till skillnad från
bokens övriga kapitel, som har en tydlig förankring i data från empiriska undersökningar, tar detta avslutande kapitel sin utgångspunkt i
några teoretiska perspektiv. Med utgångspunkt i en professionsteoretisk
referensram problematiseras och diskuteras vilken betydelse reformerna med introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation kan
få för lärar- och förskolläraryrkena. Argumentationen och slutsatserna
är bl.a. att reformerna kan ses som både professionaliserande och deprofessionaliserande. De professionsteoretiska diskussionerna i kapitlet
fördjupas genom analyser utifrån idén om ett dilemmatic space. Detta
teoretiska perspektiv – med än tydligare fokus på dynamiken mellan
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aktörer och strukturer, på positioner, positioneringar och aktörers överväganden och handlingar – bidrar till att föra samman beslut och strukturella förändringar på makronivå med aktörers handlingsalternativ, dilemman, beslut och ageranden på mikronivå. Bland annat diskuteras
hur reformerna förändrar positioner och relationer mellan nya lärare,
mentorer och skolledare. Vidare förs en diskussion om hur reformerna
skapar hållbara strukturer för mentorskap och hur detta kan bidra till en
bättre arbetsmiljö för lärare. Avslutningsvis skissas några möjliga framtida scenarier som reformerna öppnar för.
Sist i boken presenteras de medverkande författarna närmare.

***
Avslutningsvis vill vi återknyta till frågan om legitimation för förskollärare och lärare, till introduktionsperioden, mentorskapet och lämplighetsprövningen. Sammantaget bidrar bokens kapitel med viktiga
kunskaper om hur nya lärare upplever och försöker hantera den första
tiden samt om hur mentorskap och lämplighetsprövning kan förstås och
genomföras. Då denna bok kommer tidigt i implementeringsprocessen
av dessa reformer kan få, om ens några, säkra svar rörande reformens
utfall ges. Det är en av anledningarna till att boken i stora avsnitt har
karaktären av att vara problematiserande. Behovet av forskning kring
mentorskap, lärarskicklighet och bedömning och värdering av lärares
yrkeskunnande har sannolikt aldrig varit större inom svensk skola, förskola och lärarutbildning.
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K a p it e l 2

Lärarlegitimation, introduktionsperiod
och lämplighetsprövning – en översikt och
problematisering av reformerna
Göran Fransson

En fråga man kan ställa sig är hur det
kommer sig att reformen med lärar
legitimation och lämplighetsprövning
införs just nu.
I detta kapitel skall huvuddragen kring utformningen av reformen med
lärarlegitimation och dess möjliga följder beskrivas och diskuteras.
När detta kapitel skrivs sommaren 2012, drygt ett år efter det formella
riksdagsbeslutet den 2 mars 2011, pågår också ett intensivt arbete i
kommuneroch vid berörda myndigheter, såsom t.ex. Skolverket, för att
förbereda och genomföra reformen. Ett första steg i detta förberedande
arbete handlar om att försöka förstå de politiska intentionerna och att
försöka överblicka vilka konsekvenserna blir samt hur reformen skall
omsättas i praktiken. Detta arbete är dock inte alltid så lätt. Ju närmare ett
praktiskt genomförande man kommer genom att börja ta tag i praktiska,
konkreta frågor och detaljer, desto tydligare framträder möjligheter men
också problem, utmaningar och dilemman. Inkonsekvenser i en reform
kan bli tydliga och själva reformarbetet med dess utmaningar framstår
emellanåt vara större än väntat. I detta hänseende är reformen kring
lärarlegitimation inget undantag. Under processens gång har intentioner
tagits tillbaka och beslut som gett återverkningar inom andra områden
har tagits för att bereda mark för denna reform. Några exempelpå detta
kommer att ges i kapitlet. Att reformen är under implementering och
att förutsättningar kan ändras, medför att var och en som vill veta vad
som gäller – eller kan komma att gälla – själv måste följa utvecklingen
och hålla sig uppdaterad. Det finns flera centrala dokument att känna till
men särskilt viktigt att känna till och följa utvecklingen av torde bl.a.
Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler
för lärare och förskollärare (Skolverket 2011a) samt tillhörande kommentarmaterial vara (Skolverket 2011b). Dessa dokument har en central
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plats för resonemangen i detta kapitel och för att förstå vad som gäller
för introduktionsperioden och den lämplighetsbedömning som då skall
göras av de nya lärarna. Det förstnämnda dokumentet finns därför i sin
helhet som bilaga i slutet av denna bok. Noteras bör att dessa föreskrifter sannolikt kommer att förändras med åren. Ett gott råd är därför att
kontinuerligt söka på t.ex. Skolverkets hemsida och i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) om det eventuellt finns senare och mer uppdaterade versioner som gäller vid en senare tidpunkt.
Införandet av en lärarlegitimation skall ses i en större helhet som
omfattar flera olika delar och bitvis olika reformförslag. Frågan om
lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning för nya
lärare,kan direkt kopplas samman med striktare behörighetsreglerför
lärare. Dessa reformer kan i sin tur kopplas samman med såväl förändringarna av lärarutbildningen med en ny struktur som med den
ökade betydelse som internationella kunskapsmätningar tillmäts med
ökat fokus på ämneskunskaper, mätningar och bedömning av kunskaper. Gemensamt för dessa reformer är att de avser öka skolsystemets
måluppfyllelse.1
I kapitlet skall huvuddragen kring utformningen av reformerna med
lärarlegitimation, introduktionsperiod, mentorskap och lämplighetsprövning beskrivas och diskuteras. Med tanke på reformernas omfattning
och komplexitet kan dock bara några aspekter kring reformen beröras.
För att göra en genomgripande beskrivning och problematisering av
reformerna och dess möjliga konsekvenser, förtjänster och bristerskulle
det behövas minst en helt egen bok. Även enskilda teman såsom t.ex.
mentorskapet eller lämplighetsprövningen är i sig så komplexa f rågor att
dessa två teman var för sig kan vara föremål för egna böcker. Men åter
till detta kapitel. Förutom att det lyfter centrala frågor kring dessa reformer, och därmed har en egen plats i denna bok, hjälper det till att sätta
bokens övriga kapitel i ett sammanhang. Dessa kapitel skall ses i sammanhanget av de reformer som diskuteras och problematiseras i detta
kapitel. Det här kapitlet inleds med ett försök att ringa in de samman
hang i vilket reformerna skall ses.

Reformernas politiska sammanhang
En fråga man kan ställa sig är hur det kommer sig att reformen med lärar
legitimation och lämplighetsprövning införs just nu. Vad är det som gör
detta möjlig? Är det blott och enbart utbildningsminister Jan Björklunds
förtjänst som ivrig förespråkare? Är det långsiktigt och systematiskt
arbete från lärarnas fackliga organisationer som ligger bakom? Är det
1 I ärlighetens namn skall sägas att ingen reform inom skolområdet görs för att minska måluppfyllelsen eller för att sänka kvalitén i utbildningssystemet. Alla reformer genomförs under sken av att
öka kvalitén, men vad som är god kvalitet och vad olika reformer får för återverkningar kan det råda
delade meningar om.
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det samlade lärarkollektivets önskemål? Är det ett utslag av något så
abstrakt som ”tidsandan” eller är det kombinationer av allt detta? Som
i alla historiebeskrivningar är det möjligt att beskriva historiska och
nutida skeenden på olika sätt. Beskrivningarna kan te sig något olika
beroende på vad man sätter i förgrunden respektive i bakgrunden, vad
man för in respektive utelämnar eller vad man bedömer har stor respektive mindre betydelse. Detta är särskilt viktigt att ha i beaktande när
det gäller frågan om lärarlegitimationens införande, eftersom en sådan
historieskrivning i mångt och mycket inbegriper talet om och retoriken
kring det svenska utbildningssystemets tillstånd.
En del i den politiska logiken och retoriken går ut på att beskriva
politiska motståndares politik i mindre klädsamma drag och att – om
möjligt – beskylla motståndarnas politik för att vara orsak till problem
och utmaningar. I denna politiska retorik är exempelvis förenklingar av
komplexa fenomen viktiga för att lyckas föra fram slagkraftiga budskap
till en bredare allmänhet. Exempelvis användes systematiskt under flera
år begreppet ”flumskola” för att sätta en etikett på den skolpolitik som
den socialdemokratiska regeringen fört under lång tid. På motsvarande
sätt har alliansregeringens skolpolitik beskrivits i termer av en skola för
eliten, med en negativ värdeladdning.2 En central fråga i dylika sammanhang är hur ett utbildningssystem beskrivs och uppfattas och hur
det i realiteten förhåller sig. Är utbildningssystemet i kris och i behov
av genomgripande reformer, eller är tillståndet i stort tillfredställande
med bara mindre behov av reformer? I så komplexa frågor som hur utbildningssystem fungerar kan det vara svårt att få en övergripande bild
av hur det verkligen förhåller sig. Vilken verklighetsbild är ”den rätta”?
Man kan också se det som att flera olika verklighetsbilder kan existera
parallellt och att det dem emellan – eller snarare mellan förespråkarna
av respektive verklighetsbilder – är en kamp om vilken verklighetsbild
som skall få flest anhängare bland de breda folklagren och bland beslutsfattare.
2 Frågan om ordval och begrepps innebörder och hur dessa förstås av olika personer i olika sammanhang har stor betydelse för hur något uppfattas och förstås. I det avseendet bör man alltid vara
uppmärksam på vilka begrepp och ordkonstellationer olika aktörer använder för att få något att framstå
på ett särskilt sätt, oavsett politisk hemvist eller politisk fråga och oavsett om det handlar om lärarlegitimation eller något annat i samhället. Exempelvis kan den systematiska kritik från politiker och media
som under de senaste 10 åren riktats mot svensk lärarutbildningen förstås som ett sätt att få utbildningen att framstå som så dålig att detta motiverade en reformering av lärarutbildningen. Detta ledde
slutligen fram till att utbildningen reformerades till en ny(gammal) utbildningsstruktur som utgör
grunden för lärarutbildningen fr.o.m. hösten 2011. Ett annat sätt att förstå denna kritik är att den var
fullt berättigad och att det enda sättet att komma till rätta med de utmaningar som fanns inom lärarutbildningen var att ändra utbildningsstruktur såsom gjordes. Flera kritiker av lärarutbildningsreformen
(HUT) menar dock att de utmaningar som fanns, hade man kunnat komma till räta med inom ramen
för den tidigare strukturen. Exempelvis framhåller Anders Fransson, som 2004 -2005 var ordförande
för Högskoleverkets granskningsgrupp och 2007-2008 sakkunnig vid den uppföljande granskningen,
att lärarutbildningarna blev bättre och bättre och egentligen aldrig hade varit bättre än vad de var, men
att det budskapet aldrig gick fram – eller valdes bort för ett mer kritiskt perspektiv i media och bland
politiker som behövde argument för att förändra lärarutbildning och andra delar i skolsystemet.
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Relationen mellan den massmediala och politiska retoriken, problembeskrivningarna och hur det egentligen förhåller sig kan förenklat anta
två huvudpositioner. I den ena huvudpositionen finns det verkligen problem och utmaningar i ett utbildningssystem som kräver radikala och
omfattande reformer. I den andra huvudpositionen är det snarare så att
det finns ett antal redan färdiga politiska projekt och agendor för utbildningssystemen som väntar på möjligheten att accepteras av beslutsfattare och en bredare allmänhet. I det förstnämnda fallet handlar det om
reella problem som söker lösningar, medan det andra fallet mer handlar
om färdiga lösningar som söker något som kan definieras som ”problem” att lösa och på vilket man kan applicera den färdiga lösningen.
Utmaningen i det första fallet är att analysera vad problemet är, finna
dess orsaker och hitta lösningar som gör så att problemet inte uppkommer. Utmaningarna i det senare fallet handlar om att få något att framstå
på ett visst sätt som passar de ”lösningar” man avser presentera.
I frågan om lärarlegitimationens införande har den politiska retoriken från borgerliga politiker kring ett utbildningssystem i kris varit
av stor betydelse. Retoriken har fokuserat både på reella problem och
utmaningar, men kritik har också riktats mot att den bild som målas
upp inte alltid varit rättvisande och bitvis mer tjänat syftet att svartmåla
en förd skolpolitik samt legitimera egna förslag på skolreformer. Exempel på dylik kritik framfördes i Sveriges Radios programserie Kris
i skolan som sändes 2006. Under 2000-talet har bl.a. internationella
kunskapsmätningar såsom PISA och TIMSS använts i skoldebatterna
för att a rgumentera för att det svenska skolsystemets resultat sjunker
relaterat till andra länder; ibland på helt legitim grund men emellanåt
har också mer tveksamma eller direkt felaktiga påståenden relaterats till
dessa undersökningar.3
Den bild som målats upp i media och bland vissa politiker ligger
i linje med att det finns reella problem som måste lösas – och det har
blivit den allmänt vedertagna och accepterade förståelsen om sakernas tillstånd, dvs. om en skola i kris. Politiker talar i dessa termer.
Medias rubriker och reportage målar upp den bilden. Och politiker
försöker visa handlingskraft i namn av skolans kris med det ena reformutspelet efter det andra. Denna retorik har banat väg för såväl 2006
års regeringsskifte, från en socialdemokratisk regering till en borgerlig
alliansregering, som för ett allmänt accepterande av omfattande omstruktureringar och reformer inom utbildningssektorn. Ett av de reformutspel som måste ses mot denna utbildningspolitiska bakgrund är
frågan om lärarlegitimationen och hur den har växt fram.
3 Intressant att notera är att i princip varje land som medverkar i dessa studier får någon form av
”PISA-chock”, dvs. att media och politiker i princip alltid kan finna någon aspekt av alla de aspekter
som värderas och jämförs i dessa studier där resultaten sjunker eller där det egna landet ligger sämre
till än andra jämförbara länder (se t.ex. Lingard, 2010; Ringarp & Rothland, 2010; Takayama, 2008).
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En av de intresseorganisationer som tidigast och tydligast drivit frågan
om lärarlegitimation är Lärarnas Riksförbund. Sedan 1990-talets början har förbundet aktivt arbetat för införandet av en lärarlegitimation.
I slutet av 1990-talet togs frågan också upp mer aktivt på den politiska
arenan, då framförallt av Folkpartiet och dess skolpolitiske talesman
Jan Björklund som positionerade sig som en tydlig kritiker av den socialdemokratiska utbildningspolitiken. Denna kritik, delvis rättfärdig
och delvis som en del av en politisk retorik, kan förstås som en del i de
senaste 30 årens neo-liberala strömningar. I Sverige som i många andra
västländer har skolsystem och lärarutbildning varit under systematiska angrepp sedan mitten av 1990-talet, i huvudsak från en neo-liberal
position (Bengtsson, 2009; Compton & Weiner, 2008). Det är inom
denna ram som den politiska retoriken kring ”flumskola” och behovet
av skolreformer kan förstås. I detta politiska och retoriska sammanhang lyftes frågan om lärarlegitimation fram som en lösning på skolans
problem, framförallt som ett sätt att säkerställa behovet av utbildade
och professionella lärare med hög status. I detta politiska och retoriska ”spel” blev slutligen frågan om lärarlegitimation så het att även
Socialdemokraterna gjorde frågan till sin genom att tillsättaen utredning (Baylan, Fjelkner & Preisz, 2006; Dir. 2006:31). Att dettaskedde
ett halvår före valet kan tolkas som att Socialdemokraterna kände sig
pressade att försöka ”blockera” den borgerliga kritiken genom att själva ta initiativet och visa handlingskraft i denna fråga. Trots detta politiska initiativ förlorade Socialdemokraterna vid valet i september 2006
den regeringsmakt de haft i tolv år.
Efter regeringsskiftet i oktober 2006 påbörjade den nya borgerliga
regeringen ett omfattande utrednings- och reformarbete inom utbildningsområdet. Flera av de av Socialdemokraterna initierade skolreformerna avbröts eller gavs nya inriktningar. Utbildningspolitiken fick än
tydligare neoliberala inslag, med mer av inspektioner och kontroll av
skolor, tidigare betyg och fler nationella prov, ökat fokus på mätbara
kunskaper och individuellt ansvarsutkrävande av såväl elever, lärare
som skolledare. Till det kommer ny skollag och förändrad lärarutbildning. Vad gäller frågan om lärarlegitimation så byttes den av Social
demokraterna tillsatte utredaren ut och en annan utredare tog över
samtidigt som utredningen fick nya direktiv. Den tidigare utredningens
direktiv hade varit att ”analysera och bedöma om det finns behov av
att införa ett system med auktorisation” (Dir 2006:31, s. 1) och om det
vore mest ändamålsenligt om staten eller parterna själva, dvs. lärarnas fackliga organisationer och huvudmännen ansvarade för ett sådant
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system. Med detta öppna mandat hade utredaren börjat arbetet. I de
direktiv som den nytillträdda borgerliga regeringen gav den nya utredningen ändrades mandatet från det mer öppna utredandet om det fanns
ett behov av lärarlegitimation och vem/vilka som i så fall skulle ansvara
för det, till att utreda hur ett statligt auktorisationssystem skulle kunna
vara utformat (Dir 206:140). Svaret på den ursprungliga frågan kan således sägas vara bestämd på förhand – en statligt kontrollerad och reglerad lärarlegitimation fanns på agendan för kommande reformer. Mot
denna bakgrund med en problembeskrivning av ett utbildningssystem
i kris – oavsett om det är en helt eller delvis korrekt beskrivning eller
en beskrivning som är tveksam – blir införandet av en lärarlegitimation
logisk.
I maj 2008 lämnade utredaren Jörgen Ullenhag utredning Legitimation och skärpta behörighetsregler till utbildningsdepartementet (SOU
2008:52). I utredningen föreslogs skärpta behörighetsregler, ett provår
för nyexaminerade lärare under vilket de även skulle ha stöd av mentorer, lärarlegitimation för förskollärare och de flesta lärarkategorier samt
en karriärstege med möjlighet att bli legitimerad som särskilt kvalificerad lärare. Vid remissförfarandet inkom 108 remissvar och både positiva och mindre positiva responser på utredningens förslag till utbildningsdepartementet (Fransson, 2010). Av remissinstanserna var ungefär
hälften positiva till förslaget om lärarlegitimation medan hälften var negativa eller hade alternativa förslag (Konstitutionsutskottets betänkande
2011/12:KU20). Det formella beslutet om införandet av lärarlegitimationsreformen dröjde, dels för att det var en komplex reform med omfattande konsekvenser, dels att denna reform behövde koordineras med
andra utredningar och reformbeslut. Den 2 mars 2011 togs dock det
formella riksdagsbeslutet, med 282 röster för reformens genomförande
och 23 röster emot.4 De stora dragen i utredningens förslag fanns kvar,
även som vissa förändringar skett, t.ex. att beteckningen provår ersattes
med introduktionsperiod och förslaget om en karriärstege lyftes ur reformpaketet för att bli en fråga för särskild utredning i framtiden. Under
åren från att utredningen presenterades tills riksdagsbeslutet togs och
reformen började implementeras har det funnits en bred politisk vilja
att genomföra denna reform, dock med vissa modifikationer av förslagen. Det råder sålunda inte helt politisk enighet och inte ens lärarnas
fackliga organisationer, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, är
helt överrens i alla detaljer. Krav på modifieringar och kritik mot reformerna har bl.a. handlat om att fritidspedagoger och flera lärarkategorier
inte omfattas av legitimationen. I det senare fallet har dock regeringen
blivit överkörd av oppositionen när riksdagen i maj 2012 röstade för
4 Mer precist var det 282 röster för att bifalla utbildningsutskottets förslag (101 M, 22 FP, 19C, 19
SD, 17 KD, 104 S) (Riksdagsprotokoll 2010/11:65). 23 av Miljöpartiets ledamöter röstade för ett alternativt förslag och 16 av Vänsterpartiets ledamöter avstod från att rösta. 28 av riksdagens ledamöter
var frånvarande vid beslutstillfället (6 M, 2 FP, 4 C, 1 SD, 2 KD, 8 S och 3 V).
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att legitimationen även skulle omfatta modersmålslärare. Diskussioner
har också förts kring huruvida uppkomna problem hade kunnat förutses eller inte, exempelvis komplexiteten i att bedöma legitimationerna
för redan yrkesverksamma lärare och förskollärare. I det avseendet har
Konstitutionsutskottet i maj 2012 klandrat regeringen för att ha brustit
i beredningsarbetet av reformerna (Konstitutionsutskottets betänkande
2011/12:KU20). Noteras bör dock att en sådan kritik också kan ses som
en del i det politiska spelet, där oppositionen tar tillfällen i akt att klandra regeringen.
Genom introduktionsperioden och den lämplighetsprövning som då
också skall ske, förväntas en dubbel kontroll ske huruvida lärarna håller
måttet. Det första kontrollsteget, med de examinationer och de lämplighetsprövningar som görs under den grundläggande lärarutbildningen,
komplettras då med introduktionsperiodens lämplighetsprövning, som
i realiteten blir ett provår. Om reformens syften anges i regeringens proposition bl.a. följande:
Det finns flera syften med att införa ett legitimationssystem.
Alla elever och barn ska undervisas av väl kvalificerade lärare
och förskollärare som har prövats och visat sig vara lämpliga
för yrket. Genom legitimationen skapas en dubbel kvalitetssäkring av den blivande lärarens eller förskollärarens lämplighet, dels i lärar- eller förskollärarutbildningen, dels under introduktionen i yrket. En legitimation ska också kunna återkallas
om det visar sig att en lärare eller förskollärare inte längre är
lämplig för yrket, vilket borgar för ökad rättssäkerhet för elever
och barn. Legitimationssystemet kan därigenom också bidra till
att s tatusen på lärar- och förskolläraryrkena höjs, så att möjlig
heterna att rekrytera personer som har något av yrkena som sitt
förstahandsval kan bli bättre än i dag. (Prop. 2010/11:20, s. 99)

Lärarlegitimation och striktare behörighetsregler
Reformen kring lärarlegitimation kan sägas omfatta flera delar, dels
en lärarlegitimation, dels en introduktionsperiod för nya lärare under
vilket de skall få stöd av en mentor, dels en lämplighetsprövning som
innebär att de skall bli bedömda huruvida de skall rekommenderas få
legitimation eller inte (UbU 2010/2011). Från och med 1 augusti 2011
kan förskollärare och lärare som redan hade en lärarexamen och redan
arbetat minst ett år ansöka om att få sin legitimation. I nuläget omfattar
legitimationen inte fritidspedagoger och vissa lärarkategorier som out-
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bildade yrkeslärare. Drygt 180 000 lärare och förskollärare beräknades
utifrån dessa kriterier kunna ansöka om legitimation till Skolverket som
är den myndighet som avgör om legitimation skall beviljas eller inte.
Från och med 1 juli 2012 gäller förordningen om obligatoriskt intro
duktionsperiod. Det innebär att lärare som efter det datumet inte har
legitimationen och inte kan visa att de har minst ett års yrkeserfarenhet
måste genomföra en introduktionsperiod. I realiteten innebär dettadock
att den som har lärarexamen utfärdad efter 1 juni 2011 skall göra ett
introduktionsperiod. Under det året har de rätt till stöd av en mentor
samtidigt som rektor eller förskolechef är ansvarig för att bedöma om
förskolläraren eller läraren är lämplig och därmed om denne skall rekommenderas att få legitimation eller inte. Riktlinjer och allmänna råd
för introduktionsperioden och hur bedömningen skall gå till har utfärdats av Skolverket (Skolverket, 2011a; 2011b; 2011c). Man får nog räkna med att dessa riktlinjer och råd sannolikt kommer att förändras ett
antal gånger de närmaste åren. Med ökande praktiska erfarenheterna
av reformen kommer det nog att visa sig av hur riktlinjerna och råden
fungerar – och inte fungerar.
En central del i reformerna är just detta med legitimationen. För
förskollärare innebär det att de söker legitimation för att verka inom
förskolan, medan lärare ansöker om legitimation för de ämnen, årskurser
och den skolform de har utbildning för. För att kunna ansöka om legitimation skall några grundläggande kriterier vara uppfyllda som har med
utbildning och erfarenhet att göra. Dels skall man ha en förskollärareller lärarexamen i botten, dels skall man ha minst ett års yrkeserfarenhet inom området. Endast lärare med legitimation har rätt att självständigt besluta om betyg.5 Denna del av reformen börjar dock gälla fullt
ut först från och med 1 juli 2015. Anledningen till det är att lärare som
anställdes före den 1 juli 2011, och som inte har rätt till lärarlegitimation för att de t.ex. inte har en fullständig lärarexamen eller för att de
undervisar i ämnen eller årskurser som de inte formell utbildning för,
skall få möjlighet att antingen vidareutbilda sig eller söka sig till (eller
omplaceras till) ämnen och åldergrupper för vilka de har utbildning.
Efter den 1 juli 2015 får bara lärare med legitimation sätta betyg, i alla
fall såsom man i nuläget (sommaren 2012) resonerar kring detta.
Att rätten att få legitimation i vissa ämnen och åldersgrupper knyts
så hårt till en lärarexamen ställer till det för alla de lärare som har läst
vidare för att bredda sin kompetens mot andra ämnen och/eller åldersgrupper om denna vidareutbildning inte varit kopplad till någon form
5 Förskollärare sätter inte betyg. Intressant blir därför att följa vad legitimerade förskollärare får
göra som personer som inte är legitimerade som förskollärare inte får göra. Utredningstexterna ger
inga särskilda hänvisningar i dessa avseenden, mer än att förskollärare som skall vara mentorer bör
vara legitimerade och att förskollärare måste ha legitimation för att fullt ut ansvara för verksamheten i
förskolan. Förskollärarnas ansvar i relation till t.ex. barnskötare har ökat i och med skärpta skrivningar
i förskolans läroplan.
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av formell lärarexamen. Det kan t.ex. innebära att det inte är säkert att
lärare som läst vissa kurser och fått s.k. ”lokal behörighet” i den egna
kommunen kan få sin legitimation i enlighet med dessa ämnen eller
åldersgrupper. Behörighetsförordningen ger vissa riktlinjer för detta
(SFS 2011:326) men just denna del av reformen kommer sannolikt att
bli föremål för många individuella prövningar och bedömningar och
sannolikt också leda till ytterligare utredningar och förändringar i regler
och förordningar under de närmaste åren.
Även om en av intentionerna med reformen är att öka andelen utbildade lärare, ger skollagen även fortsättningsvis möjligheten till att
anställa personer utan en avslutad lärarutbildning eller till och med helt
utan utbildning. Dessa får dock bara anställas för ett läsår i taget och
bara om inte någon legitimerad lärare finns att tillgå. Efter 1 juli 2015
är det dock meningen att dessa personer inte längre får sätta betyg självständigt. I Riksdagens beslutsunderlag framhålls att ”En lärare som inte
är legitimerad ska sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare”
(UbU, 2010/11, s. 1). Men vad innebär tillsammans? Som vid alla reformer kan frågor ställas kring hur reformens intentioner slutligen kommer
att ta form i realiteten. Ett sådant frågetecken berör betygssättningen.
Vem är det som i realiteten avgör vilka betyg som skall sättas? Den
lärare utan legitimation som undervisat eleverna, eller en kollega med
legitimation som inte undervisat eleverna? Kommer legitimerade lärare
bara formellt godkänna de betyg som den icke-legitimerade personen
föreslår, eller kommer reella rutiner att växa fram på skolor där legitimerade lärare över tid följer och kvalitetssäkrar elevernas kunskapsutveckling och prestationer även i klasser som undervisas av icke-legitimerade personer? Detta är en fråga för framtida forskning.
Vem som har rätt att sätta betyg är således en central del i reformen
och ett sätt för staten att göra det besvärligare för skolor som har out
bildade lärare, som då inte får sätta betyg. Ett av de grundläggande
motiven till att införa en lärarlegitimation är att så långt det är möjligt
mer eller mindre tvinga kommuner och friskolor att anställa lärare som
har utbildning för de ämnen och åldersgrupper som de undervisar i.
Man vill helt enkelt öka andelen lärare som har lärarutbildning och
arbetar i enlighet med sin utbildning. Andelen outbildade lärare har
av många instanser bedömts vara för stor. Det är dock stora skillnader
mellanolika kommuner, skolor, ämnen och i fråga om huvudmannaskap. Generellt sett har kommunala skolor högre andel behöriga (utbildade) lärare, än vad fristående skolor har.6
6 För läsåret 2010/2011 gällde att i grundskolor med kommuner som huvudman hade 88 % av lärarna
en avslutad lärarutbildning (examen), medan motsvarande siffra för fristående grundskolor var 70 %
(Skolverket, 2011). Vad gäller gymnasieskolan så hade 80 % av lärarna i gymnasieskolor med kommunal huvudman lärarexamen, medan motsvarande siffra för fristående skolor var 58 %. Det är alltså
en tydlig skillnad mellan offentligt drivna skolenheter och fristående/privat drivna enheter när det
gäller att ha utbildade lärare.
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Introduktionsperiod och mentorskap
Kopplat till frågan om lärarlegitimation är direktivet att nya lärare
fr.o.m. 1 juli 2011 skall genomgå en introduktionsperiod för att kunna
ansöka om lärarlegitimation. Introduktionsperioden innebär att läraren
eller förskolläraren skall tjänstgöra minst ett läsår eller motsvarande
på heltid i en funktion som i huvudsak omfattar arbetsuppgifter som
svarar mot förskollärarens eller lärarens examen (UbU 2010/11:UbU5,
s.1). Om behov finns kan introduktionsperioden förlängas. Under
denna introduktionsperiod skall de nya lärarna ha en mentor. Dessutom skall rektor eller förskolechef skall se till att det finns en plan för
introduktionensamt ansvara för den lämplighetsprövning som skall ske
under introduktionen. Sammantaget innebär detta en del möjligheter
och en del utmaningar och dilemman. I detta avsnitt skall jag främst
fokusera på (a) begreppsval och värdeladdning, (b) introduktionsperiodens ramar, (c) mentorskapet, samt (d) lämplighetsprövningen.
Begreppsval och begrepps värdeladdning
Vad gäller hur såväl introduktionsperioden som mentorernas roll och
uppgift under det året framställs, är det intressant att studera den värdemässiga förskjutning i formuleringar och innebörder som skett över tid.
I utredningen Lärarlegitimation och skärpta behörighetsregler (SOU
2008:52), som var den första officiella utredningstexten, användes begreppet provår istället för introduktionperiod. Kritik riktades tidigt mot
denna begreppsanvändning, bl.a. i flera av de remissvar som ställdes till
Utbildningsdepartementet. Kritiken bygger i huvudsak på två olika argumentationslinjer. Den ena argumentationslinjen är att det överhuvudtaget inte borde ske någon lämplighetsprövning under introduktionsperioden alls, utan att det är (eller borde vara) avklarat i och med att
lärarexamen erhållits. Den andra argumentationslinjen var att begreppsvalet uppfattades alltför tydligt signalera att lämplighetsprövningen var
reformens huvudnummer, dvs. att bedöma om de nya lärarna håller
måttet eller inte. I alla sammanhang är valen av begrepp och ordkonstellationer av betydelse för hur något uppfattas och framställs. Så även i
detta fall. Begreppen introduktionperiod och lämplighetsprövning som
används i de senare texterna uppfattas sannolikt som mindre värdeladdade än begrepp som provår och ordkonstellationer kring bedömning
och om lärarna håller måttet eller inte – även om det är samma fenomen
som orden avser beskriva. Detta är sannolikt ett av skälen till ett förändrat ordval över tid i de officiella texterna kring reformen, där orden
provår och bedömning fasats ut till förmån för introduktionsperiod och
lämplighetsprövning (jämför t.ex. SOU 2008:52 och UbU 2010/2011).
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Ett annat skäl lyfts fram i den remisspromemoria som Utbildningsdepartementet lämnade i maj 2010, nämligen att begreppet provår skulle
kunna leda tankarna till att provåret/introduktionsperioden ingår i universitetens och högskolornas lärarutbildningar, något som inte alls är
fallet även om en lärarexamen är en förutsättning för att slutligen kunna
få en legitimation.
Introduktionsperiodens ramar
Introduktionsperioden för nya lärare skall omfatta minst ”ett läsår eller
motsvarande på heltid”. Begreppet läsår används t.ex. inte i förskolan
eller delar av vuxenutbildningen men det Skolverket avser med begreppet är att introduktionsperioden skall omfatta motsvarande ”höst- och
vårtermin” (Skolverket, 2011b). Introduktionen kan vid t.ex. sjukdom
eller föräldraledighet sträckas över längre tid och frågan är då om det
också kommer att vara möjligt att medvetet dela upp introduktionen och
därmed också lämplighetsprövningen i olika tidsperioder.
Under introduktionsperioden skall förskolläraren eller läraren utföra arbetsuppgifter som i huvudsak svarar mot förskollärarens eller
lärarens examen (UbU 2010/11:UbU5, s.1). Det innebär således att
lärare i huvudsak skall genomföra introduktionsperioden i de ämnen
och för de åldergrupper de är utbildade för. Detta ligger i linje med reformens intentioner om striktare behörighetsregler, dvs. att lärare skall
undervisa i de ämnen och för de åldergrupper de är utbildade för. Men
dessa ramar för introduktionsperioden kan också innebära ett antal utmaningar, dilemman och frågetecken. En utmaning handlar om att nyutbildade lärare skall få tag i en introduktionsplats som i huvudsak motsvarar deras utbildning. Man kan således inte längre söka vilken ledig
lärartjänst som helst om man vill räkna det som en introduktionsperiod
som utgör grund för lämplighetsprövning. Men frågan är hur mycket
en tjänstgöring kan avvika från den utbildning en person har, innan det
inte längre kan anses i huvudsak ligga i linje med varandra? Noteras
bör att det, i de av Skolverket utarbetade föreskrifter och allmänna råd
kring introduktionsperioden, saknas dessa formuleringar kring i huvudsak med (Skolverket 2011a), medan det finns i kommentarmaterialet
(Skolverket,2011b). En praxis kring detta kommer sannolikt att växa
fram när introduktionsperioderna börjar genomföras och bedömningar
börjar göras i vilken mån genomförda introduktionsperioder svarar upp
mot reformens intentioner.
Syftet med introduktionsperioden anges i Skolverkets föreskrifter
om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare (Skolverket, 2011a) i form av fyra punkter:
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”4§ Introduktionsperioden ska syfta till att
1. ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan,
2. stimulera till professionell utveckling,
3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö
		 för läraren eller förskolläraren, och
4. utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för 		
		 skolaneller förskolan som arbetsplats samt för dess roll i
		samhället.”
		 (Skolverket, 2011a, s.1 )
Noteras bör att alla dessa fyra syften har fokus på stöd och utveckling
av lärarens kompetens och förståelse. Frågan om lämplighetsprövningen finns inte alls med bland syftena. Lämplighetsprövningen behandlas
dock under en egen rubrik i Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler. Men frågan är om detta kan tolkas som
att lämplighetsbedömningen inte är ett huvudsyfte under introduktionsperioden – eller om det är ett resultat av att Skolverket valt att så lång
det är möjligt särskilja frågan om å ena sidan introduktion och stöd och
å andra sidan lämplighetsbedömningen.
När Skolverket motiverar behovet av en introduktionsperiod görs
det i huvudsak utifrån att förskollärares och lärares utveckling måste
ses som en process över tid och rum. Introduktionsperioden ses då som
ett tillfälle utveckla kompetenser och förmågor ”som bäst utvecklas” i
det praktiska lärararbetet, t.ex. kommunikativa förmågor, ledarskapsoch relationskompetens samt didaktisk kompetens (Skolverket, 2011
b). I detta sammanhang betonas också att introduktionsperioden inte
ska uppfattas ”som en omprövning av lärarens eller förskollärarens
examen utan som en dubbel kvalitetssäkring av utbildningen.” (s. 4).
Skolverkets motiveringar bygger sålunda mer på stöd och utveckling,
medan förarbetena till reformen i högre grad motiverade reformen utifrån att nya lärarna har behov av stöd samt att det finns brister i lärarutbildning som motiverar behovet av en ytterligare prövning av lärarnas
kompetens (se t.ex. SOU 2008:52). Detta kan också förstås som en del
i förändringens logik. För att kunna motivera förändringar måste man
först få det rådande att framstå som problematiskt och dåligt. På det viset skapas legitimitet för det erbjudande om en lösning som man sedan
föreslår skall förbättra situationen.

32

Mentorskapet – på väg mot en omdefiniering?
Under introduktionsperioden skall den nya förskolläraren/läraren ha en
mentor som så långt det är möjligt ska vara behörig inom samma område som läraren eller förskolläraren. För att finna mentorer som är legitimerade och själv undervisar inom samma områden som den nya förskolläraren/läraren, föreslås i Skolverkets kommentarmaterial att olika
skolenheter kan samarbeta.
Det kan också vara nödvändigt att samarbeta med andra huvudmän eller skolor för att finna legitimerade lärare eller förskol
lärare som kan fungera som mentorer. (Skolverket, 2011b, s. 6)
I kommentarmaterialet öppnar sålunda Skolverket upp för att mentorn
kan ha sin tjänst på en annan skolenhet.7 I andra dokument däremot har
man i skrivningarna i princip genomgående utgått ifrån att mentorn och
den nya läraren arbetar på samma enhet (se t.ex. SOU 2008:52). Detta
verkar närmast också vara en förutsättning för att kunna genomföra det
som preciseras i dokumenten som mentorns uppgifter. Exempelvis skall
mentorn ge råd och stöd, observera den nya läraren samt själv bjuda in
den nya läraren att observera mentorns undervisning. Annat som svårligen låter sig göras utan att mentorn och den nya läraren tillhör samma
enhet är t.ex. att mentorn som samtalspartner anses ha ”en nyckelroll
genom att förklara skolans eller förskolans organisation för den nyanställda och delge både skrivna och oskrivna normer och värderingar”
(Skolverket, 2011b, s. 5). Att delge skrivna och oskrivna normer och
värderingar är svårt för en utomstående som inte känner till de lokala
förutsättningarna. Vidare är det värt att notera är att Skolverket i kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b) anger att mentorskapet skall vara
individuellt.
Individuellt mentorskap innebär individuell handledning. En
mentor kan naturligtvis ge stöd och råd till flera lärare eller förskollärare samtidigt, men dessa behöver då få individuell handledning. Mentorskap för en grupp riskerar att leda till att mentorn inte i tillräcklig utsträckning kan engagera sig i enskilda
personer. Även här kan dock nätverk fungera som diskussionsforum och stöd för lärare och förskollärare. Kollegiala samtal
och arbetet i lärarlaget bidrar naturligtvis även till vidareutveckling. (Skolverket, 2011b, s. 11)
7 Som exempel hänvisas till behörighetsförordningen (SFS 2011:326) vilket bl.a. anger att om en
lärare har behörighet för ett visst ämne på gymnasiet, har denne också behörighet för att undervisa
i det ämnet i årskurserna 7-9 i grundskolan. Har man behörighet för årskurserna 7-9 har man också
behörighet för ämnet i årskurserna 4-6. Behörigheten har således i vissa avseenden blivit bredare än
vad den ursprungliga lärarexamen omfattade.
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I texter framhålls att mentorns huvuduppgift är att främst ge råd och
stöd, men mentorn skall även vara behjälplig vid bedömningen av den
nya läraren. Detta är dock en känslig fråga med många svåra tolkningar
och gränsdragningar. För det första handlar det om hur olika texters ordval och formuleringar skall tolkas, se nedan. För det andra handlar det i
sin tur om vad dessa formuleringar i realiteten innebär för mentorns roll
och i relationen till den nya förskolläraren/läraren. Vad gäller texterna
kan man över en tid se en glidning i betydelse, där man i de senare
texterna och direktiven försöker tona ner mentorns roll i bedömningen.
I de tidiga utredningstexterna framhölls att mentorns huvuduppgift ansågs vara att ”främst ge råd och stöd” (SOU 2008:52, s. 184) men också
att mentorn ska ”medverka i bedömningen av provårsläraren” (s. 185).
I senare texter har bedömarrollen tonats ner och skrivits om och mentorns stödjande funktion har betonats ännu tydligare. Mentorns huvuduppgift är att stödja den nya förskolläraren/läraren, om det råder ingen
tvivel. Men fortfarande finns formuleringar om att mentorn skall vara
behjälplig vid lämplighetsprövningen genom att informera skolledaren.
Exempelvis skall mentorn ”bidra med underlag till rektorns eller förskolechefens plan genom att uppmärksamma lärarens eller förskollärarens utvecklingsbehov” (Skolverket, 2011a, § 10; SKOLSF 2011:37, §
10) och när introduktionsperioden är avslutad och rektorn eller förskolechefen ska avge ett skriftligt yttrande om lärarens eller förskollärarens
lämplighet, skall denne samråda med mentorn (s. 3, § 16). I sig är inte
detta något konstigt eftersom mentorn rimligen borde vara den som har
bäst kännedom om den nya förskolläraren/läraren. Det finns dock en
risk att om mentorn uppfattas kunna lämna information till rektor eller
förskolechef som inte är till gagn för den nya läraren eller förskolläraren, så kan det leda till att denne inte får fullt förtroende för mentorn
och att det kan försvåra en öppen och förtroendefull kommunikation
dem emellan (jfr Fransson, 2010; Jones, 2009; Killeavy, 2006). Det kan
i sin tur medföra att läraren eller förskolläraren inte är helt öppen med
sina funderingar, farhågor och eventuella tillkortakommanden på ett sätt
som gör att tillfällen till lärande inte aktualiseras. Det skulle i så fall innebära att mentorskapets fulla potential inte kommer till sin rätt. Om det nu
skulle bli så i några fall skulle lämplighetsprövningen ur den aspekten
kunna sägas vara kontraproduktiv, dvs. leda till att förskolläraren/läraren
inte lär och utvecklas optimalt. Å andra sidan är det rimligt att förvänta att
nya medarbetare inte undanhåller något utan ser öppenheten som en viktig del i ett professionellt agerande. Detta är något som också skolledare
bedömer som viktigt (se kapitel 6 i denna bok).
I skrivningarna om mentorns uppgifter och roller så förutsätts mentorn således ha sådana uppgifter och roller att det finns skäl att ifråga-
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sätta om begreppet mentor är den korrekta benämningen, med tanke på
de uppgifter och funktioner som ”mentorn” skall ha inom ramen för
en introduktionsperiod för nya lärare. Inom mentorsforskningen har en
mentor traditionellt uppfattats vara någon som man kan ha förtroende
för och lita på att denna agerar för ens bästa (se t.ex. Barrera, Braley &
Slate, 2010).8
Även utifrån beskrivningarna av ”mentorns” funktion och roll kan
frågorställas om det är frågan om ett mentorskap i traditionell mening
eller om ”mentorns” insats såsom den beskrivs mer är likna vid det
som i utbildningssammanhang benämns som handledning. Det finns
t.ex. flera inslag i de bakomliggande texterna som för tankarna till att
mentorskapet skulle kunna uppfattas som en mästar-lärlings-relation,
där den som är mer erfaren lär och tillrättavisar den som är mindre
erfaren (se även Lindgren, 2011). Även i senare texter återkommer begreppet handledning. I Skolverkets kommentarmaterial står t.ex. att
”Individuellt mentorskap innebär individuell handledning” (Skolverket,
2011b, s. 11). Vidare framhålls att de kompetensprofiler som finns för
lämplighetsprövningen också är ”en viktig utgångspunkt” för mentorn,
”så att denne kan ge adekvat stöd i förhållande till vad en lärare eller
förskollärare förväntas klara av när introduktionsperioden är slutförd”
(Skolverket, 2011b, s. 12). Med andra ord har ”mentorskapet” såsom
det framställs i samband med lärarlegitimationen en tydlig målfokusering som gör att man kan säga att mentorns uppgift skulle kunna upp
fattas vara att ge ”råd och stöd” så att den nya läraren uppnår målen och
kan bedömas som lämplig för yrket.
Vad en mentors uppfattas vara och hur mentorskapet uppfattas,
definieras och praktiseras är dock beroende av sociala och kulturella
förhållanden (Mathisen, 2009). Det finns sålunda skilda uppfattningar
inom olika kulturella sfärer, i olika länder och inom olika yrkesområden
på detta. Ett jämförande exempel; den amerikanska synen på mentorskap inom näringslivet innebär ofta att mentorn är en överordnad person med makt och inflytande som emellanåt förväntar sig gentjänster.
Adeptens karriär och positionering inom organisationen betonas framför lärandet. I den skandinaviska traditionen betonas däremot lärandet
och att mentorn inte är en överordnad eller är i en direkt maktposition
relaterat till adepten. På samma sätt finns skillnader i hur mentorskapet
uppfattas, definieras och praktiseras mellan olika yrkesområden. Inom
t.ex. näringslivet kan ett av huvudsyftena vara karriärutveckling, men
inom de flesta områden handlar det om någon form av yrkesmässig,
fackmässig och personlig utveckling (Mathisen, 2009, s. 9).
8 Intressant att notera är att i Skottland, som man i Sverige ofta hänvisar som ett ”gott exempel” när
det gäller lärarlegitimation, introduktionsperiod och stöd till nya lärare, så har ansvarig myndighet
(the General Teaching Council for Scotland, GTCS) avsiktligt försök undvika att använda begreppet
”mentor”.Istället används termen ”supporter” (O´Brien & Christie, 2005).
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Det är dock svårt att påstå att det inom det svenska offentliga skolväsendet med förskola, grundskola och gymnasieskola finns någon spridd,
gemensam och genomgripande syn på vad mentorskap är eller någon
etablerad praxis för hur det kan genomföras. I den meningen har det
mentorskap och de mentorsutbildningar som växte fram som ett resultat
av 1995 års skolutvecklingsavtal (ÖLA 2000) som stipulerade att nya
lärare hade rätt till en introduktionsperiod och en mentor,inte satt särskilt stora avtryck. Ett avtryck som dock är satt är att mentorn inte
har uppfattats verka inom ramen för något system med lämplighets
bedömning. Därvidlag har mentorn inte uppfattats ha någon bedömande funktion, vilket också förklarar en del av den kritik som riktades mot
de tidiga skrivningarna om att mentorerna skulle vara direkt involverad
i lämplighetsprövningen (Fransson, 2010).
Reformen med lärarlegitimation och lämplighetsprövning innebär
dock att nya betingelser skapas för de sammanhang i vilka mentorn
skall verka.I den meningen kommer reformen med lärarlegitimationen
att tydligt forma det mentorskap som växer fram och hur det kan (skall)
uppfattas, definieras och praktiseras. Av dessa anledningar är det av särskild vikt att kritiskt granska reformförslagen och hur mentorskapet tar
form i förskolor och skolor. I de mentorsutbildningar som förhoppningsvis kommer att växa fram borde rimligen frågan om mentornsuppdrag,
dennes relationer till skolledare och nyutbildad lärare,samt hur lämplighetsbedömningen omsätts till handling bli föremål för många och
långa diskussioner.

Lämplighetsprövning, kompetensprofiler
och rättsäkerhet
Lämplighetsprövningen av de nya lärarna är vid sidan av mentorskapet
en central del av introduktionsperioden. Möjligen skulle man kunna se
det som att det staten främst vill åt är just detta med lämplighetsprövningen och att mentorskapet och det stöd nya lärare kan få i det sammanhanget ur statens perspektiv är sekundärt, eftersom det är s kolornas
och förskolornas huvudmän som ansvarar för att personalen tas om
hand på ett bra sätt. Utifrån det resonemanget skulle mentorskapet
kunnases som ett sätt för staten att få lärarna att acceptera legitimation
och lämplighetsprövning, genom att även ”ge” lärarna något tillbaka.
För lämplighetsprövningen är rektor eller förskolechef ansvarig och
den uppgiften kan inte delegeras. Lämpligheten skall bedömas och ett
yttrande skall avges där lämpligheten bedöms som antingen ”tillfredställande” eller som ”icke tillfredställande”. I Skolverkets föreskrifter
om introduktionsperioden anges att ”rektorn eller förskolechefen vid
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minst tre tillfällen skall bedöma lärarens eller förskollärarens lämplighet att bedriva undervisning” (Skolverket, 2011a, s. 3. 13 §). Noteras
bör att detta är en ökning av antalet tillfällen då det i den ursprungliga
utredningen angavs att bedömningen skulle ske vid minst två tillfällen
(SOU 2008:52, s. 185-186). I utredningen angavs detaljerat hur bedömningen skulle gå till. Efter samtal med läraren/förskolläraren om den
planerade aktiviteten/undervisningen skulle rektor/förskolchef observera genomförandet och avslutningsvis skulle ett uppföljningssamtal
säga rum. Noterbart är att det enbart är i detta utredningsmaterial som
en sådan detaljerad beskrivning av vad som skall ske vid dessa tre till
fällen återfinns. I Skolverkets riktlinjer samt kommentarmaterial står
det inte specificerat att det är på detta vis bedömningen skall gå till.
Frågan är om det kan tolkas som att bedömningen inte behöver ske på
det strukturerade sätt som utredningen angav vid alla dessa tre tillfällen
eller om det är underförstått att bedömningen vid dessa tre tillfällen
skall bygga på att rektor/förskolechef deltar i den nya lärarens verksamhet och observerar?
Rimligen borde rektor/förskolechef sträva efter att i så hög grad som
möjligt skapa sig en egen bild av hur det går för den nya läraren,men
det är också en fråga om tid, prioriteringar och kompetens för rektor/
förskolechef att göra denna lämplighetsprövning. Som framgår av
kapitel 6 (Fransson) strävar rektorer efter att få information från flera
olika källor som grund för sin bedömning av lärarens kompetens, varav
egna observationer av undervisningen eller verksamheten enbart är en
del. (Se även kapitel 7 för motsvarande för förskolechefer).
Som tidigare nämnts är denna formella och strukturerade lämplighetsprövning av de nyutbildade lärarna ett nytt inslag i modern tid för
det svenska utbildningssystemet. Det är också det som gör systemet
komplicerat i relation till mentorskapet och för att garantera att det sker
en noggrann och rättssäker bedömning. I en mening ligger lämplighetsbedömningen till grund för myndighetsutövning – beslutet om huruvida
legitimation skall beviljas eller inte – som har avgörande betydelse för
om en person, efter flera års utbildning, skall kunna arbeta som legitimerad lärare.
Lämplighetsprövningen innebär rimligen att pröva om personen i
fråga är skicklig nog att hantera de situationer som kan uppkomma samt
de krav som ställs på en yrkesutövare.
Att bedöma yrkesskicklighet är dock en grannlaga uppgift. För det
första måste man ha en uppfattning om vad yrkesskicklighet kan vara
så att man vet vad det är man skall försöka få syn på och värdesätta vid
bedömningen. Vidare måste man veta på vilka olika sätt yrkesskickligheten kan ta sig utryck på i olika situationer, samt vara medveten om att
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många kunskapsdimensioner – sannolikt de flesta – som bygger upp en
yrkesskicklighet inte är direkt observerbara. Till detta kommer en rad
andra frågor som har att göra med t.ex. hur olika förmågor och kompetenser uppfattas, tolkas, bedöms, värderas och vägs samman. I kapitel
6diskuterar Fransson bl.a. dessa mera svårfångade dimensionerav bedömningsprocessen. Lämplighetsprövningen sker dessutom i yrkes
vardagen med ett komplext samspel mellan situationer, personer och
kompetenser där läraren eller förskolläraren inte kan ha full kontroll
över allt som sker. En del i yrkesskickligheten handlar sålunda om att
kunna hantera och leva med det okontrollerbara och i ögonblicket föränderliga situationer.
Till hjälp för rektorer och förskolechefer i bedömningen har staten
via de kompetensprofiler Skolverket utarbetat, pekat ut vilka kom
petenser som anses som viktiga (se bilaga 1 i denna bok eller Skolverket, 2011a). Utgångspunkten för de angivna kompetenserna anges i
Skolverkets dokumentation vara:
…högskoleförordningens examensordning för de olika lärarkategorierna, reformens förarbeten, utredningar och forskning om
rektors styrning och ledning samt läraresskicklighet, beprövad
erfarenhet och internationella lärdomar. Samtliga kompetenser
är möjliga att utveckla och förbättra. (Skolverket, 2011b, s. 12)
Kompetensprofilerna bygger sålunda på inspiration från flera olika håll.
Det som inte framgår är i vilken omfattning dessa olika utgångspunkter
har påverkat vilka kompetenser som pekas ut och hur skrivningarna utformats. Det är t.ex. viss skillnad om skrivningarna bygger på forskning
om lärarskicklighet eller om de i huvudsak bygger på politiska över
väganden, där de senare ofta har normativa undertoner.
I kompetensprofilerna anges att lärarna respektive förskollärarna
under introduktionsperioden skall visa sin förmåga relaterat till 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 finns mer detaljerade
beskrivningar av vad läraren/förskolläraren förväntar kunna visa. Totalt
beskrivs dessa kompetenser i 23 punkter, av vilka några i sin tur sätter
fokus på flera olika förmågor och kompetenser. I detta avsnitt kommer
bara några principiella aspekter kring skrivningarna i kompetensprofilerna att diskuteras. Den som önskar ta del av skrivningarna i sin helhet
och samtliga kompetenser hänvisas till bilaga 1 i denna bok.
En principiell aspekt i kompetensprofilerna är att de är formulerade
på sådant sätt att de i övergripande termer pekar ut den förmåga som
förskolläraren/läraren skall uppvisa, men lämnar öppet för tolkningar
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och bedömningar i fråga om hur väl dessa förmågor uppnås. Exempel
vis anges att läraren i sitt ledarskap skall visa förmåga att ”leda och
organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig
på ömsesidig respekt och samarbete” (Skolverket, 2011a, s. 4, 18§).
Formuleringen pekar ut vad som skall uppvisas och bedömas, men vad
skrivningar sedan innebär i praktiken och hur det skall värderas lämnas
öppet för tolkning. Vad innebär t.ex. en trygg lärandemiljö? När har
man kommit till en punkt när en miljö inte längre kan sägas vara en
trygg lärandemiljö? När övergår en miljö med respekt och samarbete
till en miljö där respekten och samarbetet brister? Vad är en lärandemiljö? Denna typ av frågor är svåra att svara på eftersom så mycket av
dessa tolkningar och bedömningar bygger på vad det är för situationer
och på personliga preferenser. Det en person anser vara en trygg lärandemiljö kan en annan person anse ha stora brister vad gäller såväl trygghet som att vara en miljö för lärande. Att personer uppfattar, tolkar,
bedömer och värderar på olika sätt kommer vi aldrig ifrån i dessa sammanhang. Ibland ligger personers tolkningar och bedömningar långt
ifrån varandra och ibland ligger de närmare varandra. Emellanåt kan
man uppfattas vara överens, men närmare diskussioner kan visa att man
inte alls ser på saker på samma sätt. Och naturligtvis kan det omvända
råda, att man till en början uppfattas vara oense i en bedömning för att
man t.ex. använder olika ord och begrepp eller betonar olika aspekter
av samma fenomen. Exempelvis kan man tala om en vattenflaska som
är fylld till hälften i termer av ”halvfull” eller ”halvtom”. Man talar om
samma fenomen, men använder olika begrepp och utgångspunkter för
att beskriva och förstå fenomenet. I kapitel 6 i denna bok framgår det
tydlig hur olika skolledare kan se på bedömningar. Man kommer sålunda aldrig från ett visst mått av utrymme för subjektiv tolkning och
värdering. Det viktiga i sammanhanget är att inse och erkänna att det
alltid finns ett visst mått av subjektivitet i tolkningar, bedömningar och
värderingar och att det till en viss gräns måste tillåtas vara på det viset,
eftersom sammanhangen i vilket olika personer arbetar kan ha så skilda
karaktärer.
Lika viktigt som att erkänna att dessa skillnader finns och måste få
finnas, är det att erkänna att tolkningsutrymmet inte kan tillåtas vara
hur stort som helst. Man kan inte hemfalla åt subjektiv relativism om
att ”everything goes”. Då tappar den breda allmänheten förtroendet för
såväl den lämplighetsprövning som sker som för legitimationen. Tilltron till en legitimerad lärares kompetens står och faller med tilltron till
legitimationen och lämplighetsprövningen. Därför kan inte tolkningarna och bedömningarna som olika rektorer/förskolechefer gör skilja
sig år hur mycket som helst, utan måste hamna inom ramen för vad
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som anses som ”rätt och rimligt”. Utmaningen för utbildningssystemet
och framförallt för rektorer och förskolechefer blir att försöka hitta någon gemensam syn på vad som är ”rätt och rimligt” för vad som skall
bedömas som ”tillfredställande” respektive ”icke tillfredställande” förmågor. För att återknyta till exemplet ovan. Vad mer precist är det som
skall brista i en lärares ”förmåga att leda och organisera arbetet så att
en trygg lärandemiljö skapas” för att förmågan skall anses vara ”icke
tillfredställande”? Vilka brister är möjliga att acceptera under första
året? Vilka brister kommer personen att kunna övervinna i framtiden
och vilka brister är av sådan art att personen inte skall anses lämplig att
rekommenderas att få legitimation? Denna typ av frågor borde bli föremål för omfattande diskussioner inför och under bedömningarna.
För att skapa någon form av samsyn kring detta måste utmaningarna
och möjligheterna med lämplighetsprövningen diskuteras öppet, liksom hur kompetensprofilerna skall tolkas, användas och värderas vid
bedömningen. Strävan måste vara att synliggöra bedömningsprocesser
för att så långt det är möjligt skapa förutsättningar för (någorlunda) likvärdig bedömning av de nya lärarna.
Ett led i att skapa en så rättsäker lämplighetsprövning som möjligt
från statens sida är att ställa krav på dokumentation. I Skolverkets före
skrifter om introduktionsperioden anges att rektor eller förskolechef
skall dokumentera sina observationer, uppföljningen och bedömningar, mentorn skall dokumentera observationer och samtal och den nya
läraren eller förskolläraren skall dokumentera sitt arbete (Skolverket,
2011a). I föreskrifterna anges att rektors eller förskolchefs dokumentation skall ligga till grund för successiv återkoppling till läraren och för
den slutgiltiga bedömningen. Det kan sägas vara en fråga om rättssäkerhet för den nya läraren. Om dennes lämplighet ifrågasätts så skall det
finnas dokumenterat vad som anses brista och hur dessa brister fram
träder. Varför mentorn förväntas dokumentera utvecklas inte, men ett
antagande som kan göras är att även mentorns dokumentation kan komma att ligga till grund för att motivera ett eventuellt ifrågasättandeav
en lärares eller förskollärares lämplighet. Om så blir falletreser det åter
frågor om vad detta kan betyda för relationen mellan mentoroch adept,
exempelvis om det påverkar relationen i negativ riktning och läraren/
förskolläraren inte helt litar på att dennes mentor agerar för dennes
bästa.Dokumentationens status kan också diskuteras, men det är rimligt att betrakta dokumentationen som arbetsdokument. Dokumenta
tionen kan sannolikt också utgöras av ljudinspelningar av samtal och/
eller filmade sekvenser med läraren/förskolläraren i barngrupperna.
Om dessa medier används kommer också etiska frågor upp om barnen/
eleverna blir med på inspelningarna, t.ex. vilka som har tillgång till
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detta material och om föräldrar skall lämna sitt samtycke till att deras
barn kan komma att hamna på film.
I kommentarmaterialet utvecklar Skolverket särskilt vad som förväntas av den nya läraren och förskolläraren i fråga om vad som skall
dokumenteras (Skolverket, 2011b). Exempelvis skall de visa:
– sina utgångspunkter i planeringen, hur undervisningen genom		 förts och utvärderingar av undervisningen och utbildningen.
– sin teoretiska förankring när det gäller lärande och undervisning,
– sin förmåga att reflektera över och utveckla sin undervisning och
		 sitt ledarskap i mötet med barnen och eleverna samt
– sin förmåga att samverka med kollegor, kommunicera med och
		 stötta barn eller elever etc. ” (Skolverket, 2011b, s. 11)
Detta kan sägas vara rätt så stora förväntningar på dokumentation som
sannolikt kommer att ta en hel del tid för de nya lärarna, tid som måste
tas från andra arbetsuppgifter (eller fritid). Lite tillspetsat kan sägas att
de nya lärarna/förskollärarna under det första året har tre arbeten att
sköta då de skall sköta arbetet som lärare samtidigt som de skall lära
sig arbetet samt skall visa att de kan arbetet (Øyström, 2011). Eftersom lärarens/förskollärarens dokumentation skall ligga till grund för
bedömningen så innebär det att rektor/förskolechef måste gå igenom
denna dokumentation vid lämplighetsbedömningen.
I detta sammanhang kan det vara värt att reflektera över erfarenheter från andra länder med likande system med mentorskap, provår,
lämplighetsbedömning, kompetensprofiler och krav på dokumentation.
I exempelvis Wales, Skottland och vissa delstater i USA ingår reflektioner över undervisning och ens egen professionella utveckling som
komponenter i den dokumentation som de nya lärarna skall lämna in för
bedömning (se t.ex. General Teaching Council for Scotland, 2007; Carver & Feiman-Nemser, 2009; Draper, O’Brian & Christie, 2004; jämför
även svenska högskolor i k apitel 10). I en studie i USA fann Tucker et
al. (2003) att administratörer uppfattade denna dokumentation som användbar för att bedöma lärares kompetens, men att det måste användas
som komplement till andra informationskällor. De fann också att administratörer i en högre grad än lärare uppfattade denna dokumentation
som ett rättvist och rättvisande hjälpmedel för att bedöma lärarnas prestationer. En del lärare såg arbetet med att göra och bedöma dokumentationen mest som en byråkratisk exercis. Till detta kommer frågan om
vad det är som egentligen dokumenteras och bedöms. Exempelvis varnar Burrough (2001) för att bedömningen av denna dokumentation lika
väl kan vara en värdering av en lärares förmåga att skriva om sin under-
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visning som det är en utvärdering av själva undervisningen. Hur dokumentationen skall genomföras och sedan värderas kräver sålunda en del
eftertanke och samtal mellan de olika parterna för att det inte skall bli
något som görs bara för att det skall göras och inte har så stor koppling
till den nya lärarens yrkesvardag och dennes lärande. Exempelvis visar
McNally, Blake och Reid (2009) i en skotsk studie kring nya lärares
lärande underden första tiden att den formella dokumentation de var
tvungna att göra för att uppfylla de formella byråkratiska kraven upplevdes bara ha litenbäring för deras verkliga erfarenheter. En annan
fråga är om olika lärarkategorier kommer att bedömas på olika sätt bara
därför att det är brist på lärare med vissa ämneskombinationer. Kommer
t.ex. rektorer att bedöma lärare i ämnen som matematik och naturveteskapliga ämnen lika hårt som lärare inom andra ämnen, eller kommer
de att vara mer återhållsamma i sin bedömning eftersom det råder brist
på lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen?    
Mot bakgrund av alla ovan nämnda utmaningar vid lämplighetsprövningen – och med tanke på alla utmaningar som inte här berörts –
borde rektorer och förskolechefer ges goda förutsättningar för att göra
dessa bedömningar med insikt och noggrannhet samt på ett rättssäkert
sätt. Exempel på goda förutsättningar kan t.ex. vara att de har möjlighet att avsätta tillräckligt med tid för bedömningen och uppföljningen
att stödjande strukturer finns upparbetade, t.ex. i form av administrativt
stöd, nätverk där erfarenheter utbyts och tolkningar prövas eller rena utbildningar där frågor kring yrkesskicklighet, bedömning av kompetens
och kompetensprofilerna diskuteras och problematiseras.
Rektor och förskolechef är således nyckelpersoner i lämplighetsbedömningen. I den meningen är deras egna referensramar vid tolkning och bedömning viktiga för vad och hur de bedömer och värderar
samt var de sätter ribban för vad de anser vara tillfredställande respektive inte tillfredställande i fråga om de färdigheter och förmågor
som förskollärare eller lärare uppvisar. I det avseendet är det rimligen
skillnad mellanrektorer och förskolechefer som själva har erfarenhet
som förskollärare eller lärare. I kapitel 6 i denna bok framgår det t.ex.
att de rektorer som har egen undervisningserfarenhet anser sig kunna
förstå verksamheten och vilka kompetenser som krävs av lärare på ett
mer insiktsfullt sätt, än de som inte har denna erfarenhet. För mer utförliga diskussioner kring bedömningsproblematiken och förskolechefers
förmåga att bedöma kompetens hänvisas till kapitlet 7. För mer utförliga diskussioner kring kompetensprofilers möjligheter, begränsningar
och dilemman hänvisas till såväl svensk som internationell litteratur (se
t.ex. Sachs, 2003).
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Lärarnas ansvarsnämnd
Inrättande av legitimation för lärare och förskollärare har föga värde
om en legitimation inte kan ifrågasättas eller dras in. För att hantera
frågor som har att göra med att dra in en legitimation eller att utfärda
varningar inrättas Lärarnas ansvarsnämnd som en enhet inom ramen
för Skolverket. Nämnden består av nio personer. Fem av dem skall vara
lärare från utbildningssystemets olika stadier och skolformer så att en
bred representation av olika lärarkategorier och skolformer ingår. Av de
övriga fyra ledamöterna skall en vara rektor eller förskolchef, en förvaltningschef, en myndighetsperson med kunskaper inom skolområdet
samt en domare som dessutom är ordförande i nämnden.
Skolinspektionen är den instans som anmäler ärenden till Lärarnas
ansvarsnämnd. Enskilda personer kan således inte lämna en anmälan till
nämnden utan alla anmälningar skall lämnas till Skolinspektionen som
sedan avgör om ärendet skall lämnas vidare till Lärarnas ansvarsnämnd.
Ärendena kan leda fram till att en varning utfärdas eller att en legitimation kan dras in. Om läraren eller förskolläraren varit ”oskicklig”, i
sin yrkesutövning ”gjort sig skyldig till brott” eller på ”annat sätt visat
sig mindre lämplig” kan varning utfärdas (Prop. 2010/11:20, s. 56). En
legitimation kan återkallas om en person varit ”grovt oskickligi sin
yrkesutövning”, ”i sin yrkesutövning gjort sig skyldig till ett allvarligt
brott” eller på annat sätt ”är särskilt olämplig att bedriva undervisning”
eller ”inte följt ett föreläggande om läkarundersökning”. Exakt vad
dettai praktiken innebär – och inte innebär – kommer sannolikt att
tydliggöras genom den praxis som växer fram då ärenden börjar prövas.
Om en legitimation dras in pga. ”oskicklighet” så innebär inte det
med nödvändighet att läraren i fråga avskedas. Denne blir i ett första
steg en olegitimerad person som i princip kan fortsätta att undervisa,
dock utan att självständigt ansvara för undervisningen eller sätta betyg. Om en lärare eller förskollärare mister sin legitimation föranleder
det rimligen någon form av åtgärder från arbetsgivarens sida, t.ex. erbjudande om kompetensutveckling, rehabilitering, omplacering, upp
sägning eller andra lämpliga och motiverade åtgärder.
Hur kan då detta med möjlighet att dra in legitimation eller utfärda
varningar förstås? Det som vanligtvis framförs som argument är att
tredje man, dvs. barnen och eleverna kan skyddas på detta viset. En
del personer skall inte arbeta med barn och kan i ett första steg varnas och i senare läge bli av med legitimationen. Dessa möjligheter har
dock arbetsgivare redan idag. Varning kan utfördas och anställda kan
omplaceras, avskedas, få avgångsvederlag för att sluta självmant eller
anmälas för brottslig handling om sådant övertramp skett. Många rek-
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torer och förskolechefer har erfarenhet av att avskilja personer som inte
fungerat i verksamheterna.
Ett annat sätt att förstå införandet av lärarlegitimation, hot om
dess indragande samt disciplinpåföljden varning är att det är ytterligare ett sätt att sätta press på lärare att prestera mer och bättre. Reformen och legitimationen kan ses som ett sätt att ytterligare tydliggöra det individuella yrkesansvaret som lärare och förskollärare har
(Proposition 2010/11:20) och det manifesteras via ett individuellt
ansvarsutkrävande.Men hur lätt är det att spåra ett ansvar till en enskild
lärare? Om exempelvis ett barn inte har lärt sig att läsa i skolår fem,
vem kan sägas vara ansvarig för det av alla de vuxna som barnet mött
genom åren? En utgångspunkt i allt lärararbete är att man vill barnens
bästa. De enskilda lärarnas ansvar är stort men lärares arbete är också
komplext och vittomfattande. Arbetet innebär t.ex. omfattande interaktion med elever, kollegor och vårdnadshavare kring kunskapsutveckling, lärande, trivsel, arbetsmetoder och innehåll. Dessutom befinner
sig lärare ofta i en komplex organisatorisk och institutionell inramning
med delvis motstridiga mål och intressen och med återkommande diskussioner kring resurser, arbetssätt, organisation, måluppfyllelse och
arbetsinnehåll. Detta gör att lärare ofta har att hantera och leva med
dilemman i strävan att finna de mest optimala lösningarna för så många
elever som möjligt. Om något går fel är det inte helt enkelt att veta i
vilken mån det rör sig om ett felaktigt agerande av en enskild lärare och
i vilken mån det är organisationen som sådan och de organisatoriska
förutsättningarna som brister (se även Vlachos, 2010). Detta sätt att förstå införandet av lärarlegitimationen med disciplinerande och repressiva funktioner ligger i linje med de senaste decenniernas neo-liberala
retorik och reformer, med marknadsanpassning av utbildningssystemet,
kritik av skola och lärarutbildning samt ökade inslag av bedömning,
konkurrens och ansvarsutkrävande (Biesta, 2009; Compton & Weiner,
2009). Utifrån ett sådant perspektiv blir införandet av lärarlegitimation
och Lärarnas ansvarsnämnd logiskt.
Vad gäller frågan om legitimationens indragande och möjligheter
att utfärda varningar så har man ofta framhållit vården och jämfört med
de möjligheter att där utdela disciplinpåföljderna varning och erinran
(se t.ex. SOU 2008:52). Intressant att notera är att från och med den
1 januari 2011 gäller dock andra förutsättningar inom vården med ny
patientsäkerhetslag. I denna lag har disciplinpåföljderna varning och
erinran tagits bort, eftersom det ansågs ha en ”negativ inverkan på hälsooch sjukvårdspersonalens benägenhet att rapportera avvikelser samt
motverkar öppenhet och möjlighet för personalen att lära av misstagen”
(HSAN 2010, s. 6). Det tidigare regelverket ansågs fokusera för mycket
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på enskilda sjuksköterskor eller läkares ansvar för negativa händelser
och för lite på vårdgivarnas ansvar. Lite märkligt kan det tyckas vara
att när dessa individuella påföljder tas bort inom hälso- och sjukvården
med motivet att de inte bidrar till att utveckla verksamheten – så införs
likande påföljder inom skolans och förskolans område!
Frågan blir då vad detta kommer att betyda i skolan och förskolan?
Kommer mindre lämliga personer att avskiljas eller få varningar? Vad
betyder det om varningar kan utfärdas? Hur kommer lärare och förskollärare att agera? Farhågor har rests för att en effekt kan bli en ökad
administration och dokumentation i skolan och förskolan (Vlachos,
2010). Det ger anledning att undra om denna dokumentation primärt
görs som ett led i att stödja ett barns lärande och utveckling eller om
lärare ser sig nödda att dokumentera för att själva ha ryggen fri om de
i en framtid skulle bli ifrågasatta för att inte ha gjort tillräckligt mycket
för att hjälpa ett barn eller en elev.
Möjlighet att tilldela lärare varning och att legitimationen dras in,
kan dock också ha funktionen att lärares rättssäkerhet höjs. Införandet
av en lärarlegitimation borde innebära att sanktionsmöjligheterna mot
en lärare rimligen borde gå från (1) varning, (2) indragen legitimation
med möjlighet till omplacering inom kommunen, till (3) indragen legitimation och avsked från kommunen. Idag finns flera fall där lärare avskedas och där arbetsgivare och fackliga företrädare ansett att det varit
en överreaktion grundad på t.ex. undermåliga utredningar eller överreaktioner från arbetsgivarens sida. Ett ifrågasättande av en legitimation innebär att en formell utredningsprocess måste till vilket sannolikt
kräver mer utförliga argument och tydligare dokumentation än vad som
varit fallit tidigare. Att andra parter som Skolinspektionen och lärarnas
ansvarsnämnd involveras i detta kan också bidra till att stärka rätts
säkerheten.

Slutord
I detta kapitel har vissa frågor i anslutningen till reformerna kring lärarlegitimation, introduktionsperiod, mentorskap och lämplighetsprövning
beskrivits och problematiserats. En ambition med detta kapitel har varit
att ge en inramning till i vilket sammanhang bokens övriga kapitel skall
förstås. Huruvida detta har lyckats får läsaren avgöra, men reformerna
och deras följder, är i sig så vittomfattande att det inte låter sig enkelt
beskrivas i ett kapitel av detta format. Reformerna innebär omfattande
förändringar av utbildningssystemets spelregler vilket skapar såväl
möjligheter som utmaningar och dilemman – nu och i framtiden. Att
denna bok kommer i början av denna reformimplementering medför
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att få svar kan ges hur det kommer att bli. Av den anledningen är boken
till sin karaktär i stora avsnitt problematiserande. Som visats i detta
kapitel kan en hel del frågor ställas kring reformen och hur utfallet av
den kommer att bli, såväl i dess helhet som i dess delar. I bokens övriga
kapitel kommer ytterligare ett antal frågor att ställas utifrån lite olika
perspektiv. Vi går med andra ord en spännande framtid till mötes med
implementeringen av denna reform (och andra) och de nya utmaningar
och fortsatta kunskapsbehov som följer på det.
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APPENDIX A:
Öve rs ik t nå gra v ik t iga hå llpunk t e r i ut ve c k linge n av l ärarl e g i ti m a ti o n en
1992

Lärarnas riksförbund beslutar på sin kongress att aktivt
arbeta för införandet av en lärarlegitimation.

1995-04-01 – 2000-04-01

ÖLA 1995/Avtal 2000. : Överenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor samt rekommendation
om lokalt kollektivavtal m.m. Sveriges Kommuner och
Landsting, Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet. Detta
nationella avtal innebar att nya lärare kunde provanställas
ett år och då ha rätt till mentor och introduktionsperiod.
Avtalet resulterar i ett varierat utfall av lokala avtal och
aktiviteter för att stödja nya lärare.

2000-04-01 – 2005-04-01

ÖLA 00. Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas
riksförbund, Lärarförbundet. Skrivningar kring provanställning, men inte kring introduktionsperiod. Bilaga 3 stipulerar dock att lokala skolutvecklingsavtal skall skrivas.

2000-10-12

Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkande om
införandet av lärarcertifiering/legitimation såsom motionerats av företrädare för (M), (KD), (FP) och (C)
(UbU2000/01:UbU3).

2001-04-05

Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkande om införandet av lärarlegitimation såsom motionerats av företrädare för (FP) (UbU2000/01:UbU13).

2002-03-21

Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkanden
om införandet av lärarcertifiering/legitimation såsom motionerats av företrädare för (M), (FP) och (C)
(UbU2001/02:UbU10).

2002-08-17

Debattartikeln i Dagens Nyheter där frågan om lärarlegitimation nämns. Folkpartiet hade dagarna före lagt fram
ett skolpolitiskt program där frågan om lärarlegitimation
ingår som en del.

2003-03-06

Utbildningsutskottet avstyrker motionsyrkanden om införandet av

2004-03-11

lärarcertifiering/legitimation såsom motionerats av företrädare för

2005-02-17

(M), (KD), (FP) och (C) (UbU 2002/03:UbU4;
UbU2003/04:UbU7; UbU2004/05:UbU4).

2005-03-31

Det nationella avtalet ÖLA 00 mellan arbetsgivare och
lärarnas fackliga organisationer om nya lärares rätt till
mentor och introduktionsperiod förlängs inte längre.
Lokala avtal om denna rätt fortsätter finnas på sina håll,
liksom aktiviteter för att stödja nya lärare.
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2006-03-23

Dir 2006:31 Utredning om auktorisation av lärare.
Den Socialdemokratiska regeringen ger ett halvår före
valet direktiv till en utredning som skall bedöma om det
finns behov av att införa en auktorisation för lärare och
om det i så fall skall vara staten eller arbetsmarknadens
parter som skall ansvara för denna. Uppdraget skall redovisas senast 2007-05-31. Särskild utredare Jan Björkman
(S).

2006-10-06

Regeringsskifte. Borgerlig alliansregering tar över efter
det att Socialdemokraterna förlorat valet.

2006-11-07

Jan Björkman (S) entledigas som särskild utredare för
utredningen om auktorisation av lärare.

2006-11-14

Dir 2006:140. Jörgen Ullenhag (FP) utses som särskild
utredare för utredningen om auktorisation av lärare.

2006-12-21

Dir 2006:140 Direktiv till Lärarutredningen – om behörighet och auktorisation (U 2006:07).

		

Den borgerliga alliansregeringen ger nya direktiv som
innebär ett vidgat uppdrag samt lämnar förslag till en
statlig auktorisation av läraryrket. Delredovisning 200711-01 och slutredovisning 2008-03-01. Särskild utredare
Jörgen Ullenhag (FP).

2007-07-12

Dir 2007:117 Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen – om
behörighet och auktorisation (U 2006:07).

		

Ändring av plan för redovisning. Endast ett samlat förslag skall lämnas senast 2008-02-01

2008-02-01

Dir 2008:1 Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen - om
behörighet och auktorisation (U 2006:07)

		

Ändring av tidsplan för redovisning. Samlat förslag skall
redovisas senast 2008-06-01.

2008-04-21

Betänkande Legitimation och skärpta behörighetsregler
(SOU 2008:52) överlämnas till regeringen. Presskonferens
2008-04-12.

2008-10-20

Sista dag att inlämna remissvar på SOU 2008:52. 108
stycken remissvar inkom till Utbildningsdepartementet.

2010-03-24

Propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (prop. 2009/10:165) publiceras (daterad
2010-03-18).

2010-05-03

Promemorian Legitimation för lärare och förskollärare
U2010/2818/S går ut på remiss.

2010-06-22

Riksdagsskrivelse 2009/10:370. Beslut i riksdagen om att
införa en ny skollag enligt Utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU21.

2010-07-02

Sista dag att inlämna remissvar på Promemorian
U2010/2818/S. 88 stycken remissvar inkom till Utbildningsdepartementet.
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2010-08-01

Den nya skollagen träder i kraft.

2010-09-09

Lagrådsremiss Legitimation för lärare och förskollärare
går till Lagrådet.

2010-10-18

Regeringens proposition 2010/11:20 Legitimation för
lärare och förskollärare presenteras. (Daterad 2010-10-07).

2010-11-11

Regeringsbeslut 1:5 U2010/6930/S. Uppdrag till Statens
skolverk att förbereda och organisera arbetet med att
legitimera lärare.

2011-03-02

Riksdagsskrivelse 2010/11:171. Beslut i riksdagen om
att införa legitimation för lärare och förskollärare enligt
Utbildningsutskottets betänkande 2010/11:UbU5.

2011-03-17

Förordning om behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare och utnämning till lektor (Svensk författningssamling SFS 2011:326).

2011-04-11

Skolverket sänder tre dokument med föreskrifter och
kommentarmaterial på remiss (1) Skolverkets föreskrifter
och allmänna råd om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare. (2) Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer. Skolverkets
föreskrifter och allmänna råd med kommentarer om
introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och
förskollärare. (3) Skolverkets föreskrifter och allmänna
råd om kompetensprofiler för utnämning lektor. Remis�svar skall inlämnas senast 2011-04-26.

2011-05-12

Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och
kompetensprofiler för lärare och förskollärare beslutas
(SKOLFS 2011:37), se (1) och (2) ovan.

2011-05-30

Skolverkets föreskrifter om kompetensprofiler för utnämning till lektor beslutas (SKOLFS 2011:58)

2011-06-20

Skolverkets föreskrifter om ansökan om legitimation
för lärare och förskollärare m.m. beslutas (SKOLFS
2011:35)

2011-07-01

Den nya skollagen där lärarlegitimationen ingår som en
del börjar gälla.

2011-07-01

Den som tar lärarexamen efter detta datum skall genomföra en introduktionsperiod om minst ett år. Olegitimerade lärare som anställda före detta datum får rätt att sätta
betyg t.o.m. 2015-07-01.

2011-08-01

Möjligheten att söka lärar- och förskollärarlegitimation
öppnas för de lärare och förskollärare som har examensbevis och som redan arbetat minst ett år.

2011-11-28

De första legitimationerna för förskollärare utfärdas.

2011-12-14

De första legitimationerna för lärare utfärdas.

50

2012-02-08

Skolverket publicerar en rapport om verkets hantering av
legitimationsärenden med anledning av den kritik som
riktats mot att bemanningsföretaget Proffice är involverad i hanteringsprocessen av legitimationerna.

2012-02-10

Skolverket hemställer hos regeringen att flytta fram tidpunkten för när legitimationsreformens olika delar skall
träda ikraft (Skolverket dnr 89-2012:169). Som orsak
anges bl.a. att Skolverket inte anser sig hinna besluta i
tillräckligt många legitimationsärenden innan 1 juli 2012.
Detta berör bl.a. frågan om fr.o.m. när bara den som har
legitimation och är behörig för undervisning får bedriva
undervisning och får anställas utan tidsbegränsning.

2012-03-07

Promemoria från Utbildningsdepartementet i vilket
det förslår att bl.a. tidpunkterna för när legitimationsreformens olika delar skall träda ikraft skjuts fram på
obestämt tid, tills den dag regeringen beslutar annat.
(U2012/1524/S)

2012-03-21

2012-02-08 beslutade Skolverket om de föreskrifter om
vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett
yrkesämne (SOLFS2012:4). Föreskriften giltig fr.o.m.
2012-03-21.

2012-05-23

Riksdagen beslutar bifalla motion som yrkar på att
modersmålslärare skall omfattas av legitimationen, vilket
innebär ett nederlag för regeringens linje (Riksdags
skrivelse 2011/12:227).

2012-05-31

Konstitutionsutskottet riktar kritik mot brister i
beredningsarbetet kring legitimationsreformen och konstaterar att regeringen i detta avseende brustit i ansvar
(Konstitutionsutskottets betänkande 2011/12:KU20).

2012-04-26

Proposition 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare
lämnas av regeringen.

2012-06-19

Riksdagsskrivelse 2011/12:227. Riksdagen beslutar
enligt Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU20
(och prop. 2011/12:144) att senarelägga tillämpningen av
vissa bestämmelser om legitimationskrav. Det berör bl.a.
att endast den som har legitimation som förskollärare och
lärare skulle få anställas utan tidsbegränsning. Nytt
datum för ikraftträdande av dessa delar är 2013-12-01.

2012-06-30

Lagändringarna beslutade enligt Riksdagsskrivelse
2011/12:227 träder i kraft.

2012-07-01

Ursprungligen det datum från när endast den som har
legitimation som förskollärare och lärare skulle få anställas utan tidsbegränsning. 2012-06-19 beslutade riksdagen
att skjuta fram detta ikraftträdande till 2013-12-01.
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2013-12-01

Datum för när endast den som har legitimation som förskollärare och lärare bl.a. skall få anställas utan tidsbegränsning (Riksdagsskrivelse 2011/12:227). (Detta gäller
vid tryckningen av denna bok).

2015-07-01

Datum för när lärarlegitimationsreformen skulle börja
gälla fullt ut. Bl.a. skall bara lärare med legitimation
självständigt få sätta betyg från detta datum. (Detta gäller
vid tryckningen av denna bok).
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K a p it e l 3

När det inte sitter i väggarna längre.
Om gymnasielärares professionella
utveckling
Ingrid Nordqvist
Det är inte alltid så lätt, man är ju inte
mer än människa, men att behålla
lugnet tycker jag är professionellt.

I detta kapitel fokuseras didaktiska frågor relaterade till nya gymnasie
lärares professionella utveckling och erövrande av auktoritet. Avsikten
är att kapitlet ska bidra till att skapa förståelse för såväl lärares arbete och
lärande, som för betydelsen av några aspekter av läraryrket och lärares
professionella utveckling som man har att förhålla sig till såväl i ett mentorskap som vid en lämplighetsprövning för lärarlegitimation.
Utbildningen till gymnasielärare har traditionellt haft en huvudsaklig inriktning på att ge goda kunskaper i undervisningsämnet. Många år
vid universitetet var en förutsättning för yrket och med ämneslärarsyst
emets införande under andra hälften av 1800-talet hade läroverksläraren
en stark identifikation med sitt akademiska ämne. För denne lärare
låg det närmare till hands att se sig som historiker än som historie
lärare (Florin & Johansson, 1993). Läroverkslärarna hade heller ingen gemensam lärarutbildning som folkskollärarna hade. Men i stället
för att förlägga läroverkslärarens utbildning i de praktisk-pedagogiska
delarna till ett seminarium som stod utanför akademin infördes 1875
ett obligatoriskt provår där den blivande läraren med hjälp av en hand
ledare skulle undervisa vid ett läroverk, en konstruktion som avvecklades först på 1960-talet. De blivande lärarnas många år av studier på
universitetet var dock inte alltid anpassade till skolans krav. De teoretiska ämnesstudiernasom lärarna hade med sig stämde inte alltid överens med lärartjänsternas ämneskombinationer. Därför inrättades 1907
en ny akademisk examen för lärare, filosofie ämbetsexamen med fasta
ämneskombinationer och pedagogik som obligatoriskt ämne (Florin &
Johansson, 1993). Utbildningsgången har sedan dess gradvis förändrats
för att under2000-talets första årtionde återigen ge de lärarstuderande
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stor frihet i val av ämneskombinationer samtidigt som det för alla blivande lärare ingick kurser gemensamma för alla skolformer i det som
skulle kunna kallas läraryrkets kärna. Den senaste lärarutbildningsreformen 2011 har återigen inneburit bestämmelser om hur de olika
ämnena kan kombineras med varandra samtidigt som utbildningen till
ämneslärare i gymnasieskolan blivit mer specialiserad med ett eget utbildningsprogram för lärare i de teoretiska ämnena samt ett annat program för lärare som ska undervisa i gymnasiets yrkesämnen.
Förutom att gymnasielärarnas utbildning förändrats har den skolform gymnasieläraren arbetar i också genomgått en rad förändringar
och reformer för att möta den utveckling som bl.a. innebär att praktiskt taget alla elever i en årskull nu tas emot i gymnasieskolan. En annan stor förändring som skett gradvis är att gymnasiet har gått från att
vara en huvudsakligen teoretisk utbildning som förberedde för vidare
studier,till att erbjuda program som även förbereder för yrkeslivet i en
starkt differentierad gymnasieskola (Wallin, 1997).
Gymnasiet som skolform gav tidigare gymnasieläraren en tydlig institutionell inramning där mycket ”satt i väggarna” (Florin &
Johansson,1993). Lärarens auktoritet vilade på tradition samt ett med
tiden allt mer detaljerat och explicit regelsystem. Ulla Johansson behandlar i sin avhandling Normalitet, kön och klass frågan om lärarens
auktoritet utifrån Webers idealtyper traditionell auktoritet, byråkratisk
auktoritet samt karismatisk auktoritet (Johansson 2000, s. 287 ff.). I
Webers efterföljd har också begreppet professionell auktoritet introducerats. Det är baserat på den expertis som krävs för att uppnå vissa
mål – i detta fall utbildningsmål (Pace & Hemmings, 2007). Johansson
menar att den professionella auktoriteten av tradition vilat på ämneskunskaper men att den på 30- och 40-talen konfronterades med progressivismens idéer. Det gjorde att gymnasielärarens professionella
auktoritet måste omdefinieras till att också vila på kunskaper i t.ex.
utvecklingspsykologi.Läraryrket är komplext och ställer stora krav på
utövaren. Denna syn på läraryrket är tydlig i regeringens proposition
som ligger till grund för den lärarutbildning som startade 2001.
Lärarens roll som bärare av kunskaper och värderingar, med
syfte att skapa sociala och kulturella möten, tycks bli allt mer
väsentlig, vilket medför krav även på ett etiskt och moraliskt
handlande. Lärarrollen kommer därför allt mer att knytas till
förmågan att skapa personliga möten. Yrkesuppgifterna blir mer
personliga än rollbestämda. Snarare än att överta en roll, eller en
tradition, måste varje lärare erövra och förtjäna sin egen roll –
och därmed sin auktoritet. Auktoritet är något man skaffar sig i
en demokratisk process. (Prop. 1999/2000:135, s. 8)
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Citatet visar en förflyttning från en auktoritet legitimerad genom
tradition till en auktoritet legitimerad genom personligt professionellt
handlande. Vad lägger då några nyutbildade gymnasielärare själva
i begreppet auktoritet och hur ser de på vad som är professionellt
handlande i det yrke de just har börjat utöva? Vilka strategier har
de för att hantera viktiga delar i läraryrkets praktik, t.ex. att möta
olika elevgrupper, att skapa ett gott arbetsklimat och att planera sin
undervisning. Sju nyutbildade gymnasielärare intervjuades om dessa
frågor och resultatet redovisas och diskuteras i detta kapitel.
De sju lärarna, varav fyra är män och tre är kvinnor, arbetar i två
olika kommuner vid tre olika skolor. Jag kontaktade dessa tre gymnasieskolor och fick uppgifter om nya lärare som arbetat mindre än två år.
Jag kontaktade dessa lärare per e-post och telefon vilket resulterade i
nio intervjuer varav två inte gick att använda på grund av tekniska brister. Att det inte finns några lärare med naturvetenskaplig inriktning i
urvalet beror på att det inte fanns någon ny lärare med den inriktningen
att tillgå vid intervjutillfället. Fyra olika lärosäten finns representerade
i deras respektive lärarutbildningar. Alla har arbetat mindre än två år
som lärare och alla utom en (Jens i nedanstående tabell) är under 30 år.
Fredrik är i slutet av sin utbildning och har vid intervjutillfället ännu
inte lärarexamen. Lärarna benämns i texten med följande namn:
Tabell 1: De intervjuade lärarna
Namn

Undervisningsämnen

Fredrik

Transportteknik

Martin

Svenska och Engelska

Jens

Svenska och Religionskunskap

Anna

Religionskunskap och Engelska

Peter

Filosofi och Samhällskunskap

Ylva

Svenska och Engelska

Katrin

Svenska och Franska

Att vara professionell
När den nyblivne gymnasieläraren reflekterar över vad det innebär att
vara professionell är det ett ideal som beskrivs samtidigt som det är
något läraren strävar efter att uppnå i det vardagliga arbetet. En aspekt
som nämns flera gånger av de nya lärarna är vikten av att kunna bemöta eleverna på ett korrekt sätt och att ha förmågan att skapa goda
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relationer till eleverna. Dessa aspekter har ofta framträdande positioner när man försöker beskriva vad som kännetecknar skickliga lärare
och lärares professionalitet. Exempelvis beskriver och analyserar Frelin
lärares relationsarbete och hur de kan gå tillväga för att etablera, upprätthålla och utveckla relationer med elever (Frelin 2010; 2012). I mitt
intervjumaterial framträder bl.a. följande utsagor kopplade till professionalitet, bemötande och relationsbyggande.
En professionell lärare har ett tillåtande och öppet klimat i
klassrummet, eleverna måste få våga fråga, även ”dumma”
frågor och känna att man inte ser ner på dem för det, eller
tycker att de är dumma som inte fattat. (Katrin)
Jag tror att det betyder mycket för eleverna om de vet att man
bryr sig om dem som personer, ser dem. (Martin)
Att vara professionell innebär också att kunna sätta gränser för vad
som ingår i yrket.
Vi är ju jättedåliga vi lärare på att fastställa vad som ingår i vårt
yrke. /…/ Att vi blir mer tydliga på vad som ingår. (Ylva)
Gränsdragningen gäller också mot den egna personen. I det professionella
förhållningssättet ligger att inte ta kritik som ett personligt misslyckande
menar en lärare.
Det kan också vara att ta ett steg tillbaka och reflektera över sitt
eget arbete, att inte identifiera sig med arbetet och inte ta kritik
mot arbetet som kritik mot en själv. (Martin)
Den professionelle läraren karaktäriseras vidare av att vara kunnig
inom sina ämnen. En speciell typ av ämneskunskap är att man som
ämnesexpert kan identifiera elevens nivå i ämnet och förmedla det till
eleven genom betygen.
Sen måste man kunna motivera betygen, det tycker jag är
professionellt. Jag som expert i mina ämnen vet alltid varför en
elev ”bara” får VG, men att se till så att han/hon förstår vad som
saknas för att komma högst upp, det är inte alltid så lätt. Lyckas
man få dem att förstå, eller i alla fall försöker förklara, då visar
man prov på professionalism. (Katrin)
Professionalitet kopplas också till yrkets värdegrund utan att
denna uttrycks specifikt. Den mer eller mindre förutsätts. På
fråganhur en professionell lärare är svarar en av lärarna:
Duktiga och väldigt sociala människor och ofta människor,
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som jag tycker i alla fall, värderingsmässigt bra människor, som
har vettiga och sunda värderingar. (Martin)
Detta närmar sig personliga kvaliteter som både i utbildningens praktiska moment och i yrkesutövningen är lätta att känna igen när man möter dem, men svårare att definiera och bedöma objektivt. Exempel är:
Professionella lärare är skickliga pedagoger, bra på att lära ut,
skickliga på att strukturera upp sitt eget arbete. (Martin)
Man ska vara inspirerande. Plantera fröet. Få igång ett intresse
som kan leva vidare. (Anna)
Jag som vuxen ska kunna behärska mig och hålla en viss nivå,
även i lite hårdare diskussioner med elever och/eller föräldrar.
Det är inte alltid så lätt, man är ju inte mer än människa, men att
behålla lugnet tycker jag är professionellt. (Katrin)
Sammanfattningsvis kan sägas att vad som utmärker ett professionellt
handlande i läraryrket och hur en professionell lärare kan beskrivas
innehåller flera komponenter om man sammantaget ser till lärarnas
svar. Det kan å ena sidan ses som att det finns en oenighet hos de intervjuade i vad som utmärker det professionella inom yrket, och å andra
sidan som att lärarna sammantaget har identifierat viktiga aspekter av
vad det innebär att vara en professionell lärare. Jag ansluter mig till det
senare. Läraryrket brukar framhållas som komplext och mångfacetterat. Att synen på det professionella svarar mot denna komplexitet är inte
förvånande. Varje intervjuad lärare lägger visserligen tyngdpunkten på
olika ställen men som ny lärare på väg mot en professionell utövning
av yrket visar analyser av intervjuerna att det är följande aspekter de
förhåller sig till:
•
•
•
•

yrkets gränser, att kunna se och dra gränsen för det uppdrag
yrket innefattar
yrkets kunskapsbas, som innefattar såväl goda ämneskunskaper som kunskaper i pedagogik och didaktik.
yrkets värdegrund, uttryckt i synen på eleverna och
undervisningen
personliga förutsättningar för yrket, såsom förmåga att
inspirera, engagera och strukturera

Professionalism är inget statiskt tillstånd varken på individ- eller yrkesgruppsnivå. Den professionella utvecklingen är lärarens och den nyutbildade är genom sin dagliga verksamhet på väg mot att utveckla sin

57

egen professionalism i dialog med både elever och kollegor (se även
Frelin, 2010).

Att förvärva auktoritet
Synen på vad det är att vara professionell är nära sammankopplad med
vad de nya lärarna lägger i begreppet auktoritet. För att få auktoritet
måste någon ge den. Auktoritet har en riktning från och till. Den är inte
en egenskap utan ”a set of relations” mellan läraren, eleven och ämnet menar Harjunen (2009) med hänvisning till den tyske pedagogen
Herbarts didaktiska triangel1. I det relationella ligger att auktoriteten
är beroende av att någon erkänner den, gör den legitim för att använda
Webers sätt att resonera kring auktoritet. Nedan följer några utsagor
från de intervjuade som belyser auktoritet utifrån relationen lärare –
elev – ämne.
Man har ingen automatisk auktoritet. Det har man genom att
man är kunnig. (Ylva)
Kunskap skulle jag nog säga så där spontant. Att eleverna känner
att den här läraren har något intressant att säga, att han är värd
att lyssna på, att han bygger upp ett förtroende med eleverna.
(Fredrik)
Och det här med auktoritet och vara ledare så tror jag att man…
det är svårt att vara, det gäller ju att försöka, man måste förtjäna
sin auktoritet. Så är det nu i alla fall. Man har inga alternativ. Det
finns inga sanktioner direkt. Det finns inga maktmedel och det
tror jag är bra. Vi är här för elevernas skull och på ett vis är det
bra att man får auktoritet genom det vi gör. (Martin)
Det lärarna ger uttryck för här är en medvetenhet om att auktoritet
måsteförvärvas i samspelet med eleverna. Den ges inte automatiskt och
den kan inte förstärkas av yttre sanktioner mot den som inte respekterar
lärarens auktoritet. Det är lärarens agerande i det dagliga samspelet som
är grunden för lärarens auktoritet. Martin är tydlig med att det är genom det läraren ”gör” som man får auktoritet och han ser det också som
positivt.
En av de intervjuade förknippar auktoritet med att vara auktoritär.
Begreppet får därför en negativ klang och vill hellre tala om respekt.
”Auktoritär” känns för mig som en lite negativ läraregenskap,
som om man ser sig själv som överlägsen, lite som att eleverna
är rädda för läraren. Respekt tycker jag är bättre./…/ Men vad
ger läraren respekt? Kanske att man är konsekvent. Jag tror att
1 Den didaktiska triangeln åskådliggör relationen mellan läraren, eleven och ämnet.
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elever är känsliga för orättvisor, så man måste ha tydliga regler
så att alla behandlas lika. Sen måste man vara tydlig i genom
gångar, uppgifter etc., så att de vet vad som gäller och har de
bästa förutsättningarna att göra bra ifrån sig. (Katrin)
Vid frågan om auktoritet menar en av lärarna att eleverna kräver att man
ska vara som ”andra lärare”.
De kräver att man är som andra lärare. Det finns inte så mycket
utrymme för olika lärarstilar. Man ska vara väldigt personlig
med eleverna. Man ska vara väldigt mycket psykolog, man ska
se eleverna. Tidigare var det mer fokus på ämneskunskaperna.
(Peter)
Det sista citatet illustrerar att auktoriteten tilldelas läraren av någon, i
detta fall eleverna. Läraren har en uppfattning att det inte finns utrymme
att vara lärare på många olika sätt, utan eleverna har en bild av hur
lärarenska vara och man får inte falla utanför den ”ramen”. Om förutsättningarna för att ha en lärarstil som avviker från den uppfattade
normen är mer begränsade i en målstyrd skola med starkt fokus på att
varje elev ska nå de på förhand fastställda målen låter jag vara osagt
utifrån detta begränsade material, men denna lärare kände sig begränsad både i sättet att vara på och i fråga om innehållet i undervisningen.

Undervisningens innehåll och genomförande
För att få veta något väsentligt om lärares undervisning inställer sig
genast en viktig metodisk fråga. Det som lärare säger att de gör i klassrummet och det som de verkligen gör är nödvändigtvis inte samma sak,
även om läraren själv inte skulle tillstå detta. Så frågan är vilken kunskap om lärarens undervisning intervjuer kan ge annat än kunskap om
de intervjuades uppfattningar om sin undervisning. I undersökningar
där man både har intervjuat och observerat samma lärare framkommer
skillnader i vad lärare säger sig göra och vad de faktiskt gör (Linnér &
Westerberg, 2001). I en intervju hamnar den intervjuade lätt själv i ett
analyserande förhållande till sin undervisning medan i den konkreta
undervisningssituationen visas lärarens handlingar som sedan får ligga
till grund för undersökarens analys. Ett sätt att komma undervisningssituationen något närmare utan att göra en egen observation, är att använda ”critical incident technique” (Flanagan, 1954). Tekniken innebär
i korthet att samla in rapporter, ”critical incidents reports” om händelser
som kan definieras som kritiska i det avseende att agerandet ledde till
att ett problem löstes. En händelse kan också definieras som kritisk om
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agerandet ledde till att problemet inte alls löstes utan att det tvärtemot
skapade nya problem. Tekniken har använts för att identifiera vad människor gör i en mängd olika yrken för att kunna identifiera faktorer som
är viktiga för att definiera kriterier för ”acceptable performance” i yrket
(Fivars och Fitzpatrick, u.å.). Inspirerad av denna teknik har jag som intervjuare bett lärarna att beskriva en lektion eller ett moment som enligt
deras mening fungerade speciellt bra respektive fungerade mindre bra
eller inte alls. Syftet var att komma nära konkreta undervisningssituationer utan att ha använt observationer. Därigenom har några ”critical
incidents reports” samlats vilka redovisas här.
När allt fungerade
När de intervjuade lärarna ska beskriva en lektion när allt fungerade
är den gemensamma nämnaren att de upplever en positiv kontakt med
eleverna utifrån ämnesinnehållet. Att eleverna på olika sätt visar att de
förstår blir det främsta kvittot på att läraren har lyckats med just den
lektionen. Anna beskriver en språklektion så här:
Jag kan inte säga något konkret, men jag kan beskriva känslan.
Eleverna är med och de tycker det är roligt. Jag viftar och vevar
med armar. Nu är vi inne på en våg och då vill jag surfa. Svettig
och lycklig. Gensvaret syns i ögonen. Inte ligga på bänken-
positionen. De tänker till, de ler, de förstår vad vi gör. (Anna)
Ett kännetecken på en framgångsrik undervisning är också att eleverna
ställer frågor. Detta kan tydligt kopplas till den syn på professionalism
som redovisats ovan och som innefattar lärarens förmåga att skapa ett
tryggt och tillåtande klassrumsklimat.
Man stimulerar eleverna och man ser att de är med hela tiden.
Alla skriver och lyssnar och ställer frågor. När de ställer frågor
tycker jag det är positivt. Då är de med. Man känner att man får
positiv feedback när de är med. Nickar lite. Och man känner
själv att man får ett flyt i undervisningen. (Fredrik)
En annan lärare tänker speciellt på en lektion där ett tryggt och til�låtande klassrumsklimat hade stor betydelse för elevernas hållning till
varandra under en diskussion:
Jag har haft någon lektion och det var en som var emot homo
sexualitet och vågade stå för det och utan att det var några påhopp,
utan det var en sund diskussion. Eleven fick klargöra varför den
tyckte så, och de andra… det var inga påhopp. Det känns bra.
(Jens)
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I följande två exempel är det valet av ett speciellt undervisningsinnehåll
som gör lektionen till en lektion som fungerar.
I går hade jag en låt med ord som saknades och så skulle de fylla
i orden. Det blev lyckat och de tyckte det var kul. De verkade
uppskatta det. Om jag kom dit och pratade med dem så märkte
man att de verkligen försökte. Alla satt och jobbade. Jag har en
stor grupp. De tog till sig mycket med analys. Med en låttext
blev det helt plötsligt intressant. (Ylva)
Jag hade en argumentationsövning som var rätt rolig. Den var
delvis ur en bok men omarbetad. Man ska försvara en politiker
som har gjort bort sig offentligt inför ett pressuppbåd och de
fick svåra och ganska knäppa exempel. Den här politikern hade
betett sig skamligt t.ex. kört 75 km/h utanför en skola. De fick
förbereda sig två och två och förklara varför han hade gjort som
han hade gjort. Sedan fick de redovisa. Många var ängsliga för att
redovisa men eftersom det var lite löjliga och roliga exempel så
underlättade det. Det tyckte jag var en bra lektion. (Martin)
Ovanstående två exempel har det gemensamt att innehållet i lektionerna
uppfattades som roligt av både lärarna och eleverna. Lärarna noterar att
det val de gjort av innehåll i form av en låttext och en argumentationsövning engagerade eleverna så att det blev både intressant och roligt.
Med tiden kommer lärarna att lägga flera sådana här lektioner till sin
erfarenhetsbas och på så vis successivt bli säkrare i sitt val av konkret
undervisningsinnehåll.
När det inte fungerade
När undervisningen inte fungerar upplevs å andra sidan brist på kontakt
och engagemang från elevernas sida.
Sådana gånger när man inte får kontakt. Det kan bero på mig,
på eleverna, på uppgiften eller en blandning. Till slut rinner det
över och man blir den där skällande/gormande. (Anna)
Elevernas brist på engagemang kan härledas till att uppgiften har varit
för svår. De har inte fångats av uppgiften beskriven nedan (återigen den
didaktiska vad-frågan).
Vi skulle gå igenom en sonett av Shakespeare med frågor till.
Jag hade hittat dem i två olika böcker och jag gjorde misstaget
att dela ut de här och köra. Det visade sig att det var för svårt.
Jag hade tänkt att de skulle jobba själva men jag pratade med
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eleverna. Det blev rörigt och jag tror inte de lärde sig särskilt
mycket av det. (Martin)
I följande exempel kan upplevelsen av misslyckande härledas till att
läraren inte var helt bekväm med ämnesinnehållet och blev hänvisad
till boken.
I början hade jag en klass, Svenska B. Vi höll på med medeltiden
eller romantiken. Jag hade läst det för två år sedan på högskolan,
så det var inte alldeles dagsfärskt och sen fick jag hoppa in mitt
i terminen och fick en klass som sitter helt likstela. Man undrar,
hör de vad jag säger? Så det blev lite för mycket läsa och gå efter
boken kan jag tycka så här i efterhand. Men det gick inte att göra
på något annat sätt då. (Jens)
Samspelet mellan eleven, läraren och ämnet
Dessa små berättelser av lyckade respektive mindre lyckade lektioner
som lärarna delar med sig av rör sig i samspelet mellan eleven, läraren
och ämnet. Sambandet är komplext och de tre benen förutsätter varandra. Lärarna lägger stor vikt vid att de har kontakt med eleverna och
att de lyckas kommunicera med dem. Detta gör de till stor del genom
ämnesinnehållet och sättet att presentera detta på under lektionen. De
nya lärarna känner sig trygga med sina ämneskunskaper. De tycker att
de kan sina ämnen men det gäller att göra rätt val av innehåll och metod.
Gemensamt för berättelserna är att läraren säger sig märka direkt under
lektionen om det fungerar eller inte genom elevernas reaktioner. Sättet
att hantera den situation som då uppstår kan förbättras menar en lärare:
Ens eget sätt att reagera när det inte funkar så bra kan förändras.
Man är inte så flexibel som man skulle kunna vara. (Ylva)
Detta kan knytas till att vara ny i yrket. Det är svårt för den oerfarne att
direkt ändra något, utan man följer sin planering och funderar i efterhand var det var som inte blev bra och hur man kanske skulle ha gjort i
stället. Med större erfarenhet skapas en större repertoar som i sin tur ger
en större flexibilitet i sättet att agera.

Tryggheten i arbetsrummet
Fram till 1990-talets stora förändringar i lärarnas arbetstidsavtal med
längre tid förlagd till arbetsplatsen var en egen arbetsplats ingen
självklarhet. Lärare arbetade hemma med för- och efterarbete och i
skolan var läraren antingen i klassrummet, lärarrummet eller i andra
gemensamma utrymmen såsom t.ex. ämnesinstitutionen. En annan
förändring är införandet av programarbetslag i gymnasieskolan vilket
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innebär att läraren har sin hemvist dels i sin ämnesgrupp tillsammans
med lärare med samma ämne och dels i programarbetslaget tillsammans
med lärare som undervisar i olika ämnen. Hur påverkar detta den nya
lärarens möjlighet till stöd och hjälp i sin undervisning? I intervjuerna
framkommer att den dagliga kontakten med dem som sitter i samma
arbetsrum har stor betydelse för den nye lärarens upplevelse av stöd.
Det var t.o.m. så jag tackade nej till mentor. Jag behövde ingen.
Jag tyckte att de hjälpte till och erbjöd. De jag satt med i arbets
rummet – utan att jag frågade så ”är det någon övning du behöver så är det inga problem, vi hjälper till”. (Jens)
Att stödet är informellt tycks vara viktigt. Det är den vardagliga
kontaktenmed kollegorna som utgör stödet och mycket kretsar kring
undervisningens innehåll och arbetsmaterial.
Mycket stöd får jag från.., jag delar arbetsrum med flera andra
svensk- och engelsklärare och det är mycket där det kommer ifrån.
Mycket informellt. Det är inte mentorer eller introduktörer. Men de
andra är bara väldigt hjälpsamma och snälla kolleger. (Martin)
Det finns en vilja bland kollegorna att hjälpa till. Det kan tolkas som
en vilja till traditionsbevarande. Den nye läraren ska inlemmas i den
rådande traditionen och i en negativ mening kan det ses som utvecklingshämmande. Samtidigt känner den nye läraren tveklöst en trygghet
i arbetsrummet med kollegorna och den erfarenhetsbas som finns re
presenterad där. En trygghet som kan göra att läraren på sikt utvecklar
sin undervisning i nya banor.
Ett exempel på det senare ges också i en av intervjuerna. Det rör
inställningen till att använda datorteknik och internet i undervisningens
planering och genomförande. De äldre lärarna använder inte tekniken
i någon större utsträckning, så med det har den nye läraren fått röja ny
mark.
Då är det att börja med att bygga upp ett material för det finns ju
just inget material. Här får man bygga upp sitt material själv, på
Internet, leta fakta. /…/ nu har jag lagt hela undervisningen på
Power Point. (Fredrik)
På frågan om det är någon skillnad mellan äldre och yngre lärare i detta
fall är svaret med hänvisning till de äldre:
Ja, då är det overhead eller dela ut papper och stå vid tavlan
och skriva. Jag tycker det funkar klockrent jag (med att använda
datorn). (Fredrik)
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Stödet i detta fall är att läraren inte blir motarbetad utan det tas emot
positivt av de äldre lärarna att han arbetar på ett nytt sätt.
Mot bakgrund av den vikt de nya lärarna lägger vid stödet från
kollegorna i arbetsrummet är det inte en oviktig fråga var en ny lärare
placeras och får sin arbetsplats. I gymnasieskolan finns både interdisciplinära programarbetslag och arbetslag baserade på ämnet. Utsagor
från intervjuerna i denna studie visar att det är ämneslaget som värderas högre. Det går lättare och snabbare att komma in i planering och
undervisning om skrivborden bredvid befolkas av kollegor med samma ämne. Identifikationen med ämnet är starkare än med programmet.
Även andra studier visar på betydelsen av närheten till kollegor med
samma ämne (Lundström, 2009; Parding, 2010).

Möte med tre lärare
I det följande möter vi tre av de intervjuade lärarna närmre där de ger
sin syn på yrket och yrkesvalet, undervisningen och eleverna samt
tankar om framtiden.
Fredrik: ”Man får inte köra fast i huvet, utan det är bara att försöka
komma på en lösning”
Fredrik är yrkeslärare i transportteknik och parallellt med arbetet läser
han en treårig yrkeslärarutbildning för att bli behörig lärare. Han kom
in i läraryrket genom ett vikariat efter att ha blivit uppringd av lärare på
sin gamla skola. Det är stor brist på yrkeslärare så arbetsgivaren ställer
upp med de kostnader det för med sig att läsa utbildningen t.ex. kurslitteratur. Läraren arbetar samtidigt heltid.
Fredrik visar prov på ett reflekterat arbetssätt där han utformar sin
undervisning utifrån både erfarenheter som han gör i klassrummet och
utifrån den teoretiska utbildning han får på lärarutbildningen. Han förefaller se kopplingar och tillämpar de teoretiska kunskaperna efter eget
huvud tillsammans med sina elever. Ett exempel på det är, att från att i
början ha haft fler grupparbeten har han nu mer lärarledd undervisning
med hela gruppen. Han menar att eleverna lär sig bättre då.
Ett tag har jag kört mer gruppuppgifter. Men i år kör jag helt
annorlunda. /…/ Jag har märkt att det händer ingenting om man
sätter dem i en grupp. Då pratar de om helgens bravader.
Fredrik är innovativ och prövar nya vägar själv, t.ex. genom att bygga
upp sitt arbetsmaterial med hjälp av IT som används både för inhämtning av material och för presentation. Han har t.ex. lagt upp den teorietiska kursen i Power Point på följande sätt:
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Så jag börjar med kursmålen och sedan går jag in på en innehållsförteckning som talar om vilka delar som ingår i kursen så
de får en översikt av det. Sedan har jag tagit varje del, varje bit
och gjort upp stödord till mig själv då så jag förklarar och berättar. Eleverna har fått ett kompendium själva där bara rubrikerna
finns med, men de har bara rader sedan. Så berättar jag och så får
de skriva ner med egna ord då för sig själv. Och så har jag lagt
in lite bilder där det behövs och så jobbar jag med overheaden.
I undervisningsmodellen ovan kan fyra didaktiska val urskiljas. Det
första är gå från helheten till delarna. Kursmålen och en innehållsförteckning visas först för att skapa en överblick. Det andra är att läraren
berättar utifrån egna stödord i Power Point-presentationen. Det tredje
är att eleverna får ett kompendium med presentationens rubriker, men
att de ska skriva med egna ord vad det handlar om. Slutligen finns ett
aktivt val av bilder, inte för bildens egen skull, utan ”där det behövs”.
Fredrik tycker att han har stor nytta av de teoretiska kunskaper han
lär sig på lärarutbildningen. Men han anser att den praktiska erfarenhet
av undervisning han har med sig har betydelse för hur han förstår teorin.
Hade jag inte haft undervisning och försökt olika modeller själv
och sen läst om det, så hade jag aldrig kunnat förknippa ihop det
med någonting.
Läraren ger här uttryck för sin syn på vikten av att först själv ha prövat
olika sätt att undervisa och sedan läsa om det. Utifrån nya både teoretiska insikter och praktiska erfarenheter anpassar han sedan undervisningen. Carlgren och Marton (2000) gör en analys av varför studenterna
ofta upplever en klyfta mellan ”teori” och ”praktik” i lärarutbildningen.
De menar att lärararbetet har två sidor; den intentionella och den betingade. Lärare har vissa intentioner med sitt arbete vilka kan härledas
ur teorier och förhållningssätt som är av mer generell karaktär. Samtidigt måste lärare förhålla sig till den faktiska situationen här och nu,
alltså den betingade aspekten. Fredrik visar i sitt förhållningssätt och
sin undervisning att han har tagit hänsyn till båda dessa aspekter och ser
inget motsatsförhållande mellan det vi kallar praktik och teori.
I sammanhang som t.ex. styrgruppen för Fordonsprogrammet och
möten med skolledningen tycker Fredrik att det känns tryggt att veta
vad de pratar om när det gäller styrdokument som läroplaner och kursmål. Han vill ”vara med på banan” och tycker sig ha fått mycket på fötterna från lärarutbildningen här. Det är kunskaper som han annars inte
kunnat få på ett systematiskt sätt. Han fick ingen introduktion av dessa
dokument när han anställdes på skolan.
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Ordning och reda är viktigt för Fredrik. Jag tolkar det som att han använder det som ett medel, en förutsättning för att kunna kommunicera
med eleverna, vilket i sin tur gagnar elevernas lärande. Ordning och
reda blir inget självändamål.
/…/det ska vara ordning och reda, inget stök och härjande utan
lugnt och fint.
Jag ger mycket beröm och så märker de att blir det något fel ...
det tar jag inte… det respekterar de.
Jag ser hans sätt att tala om sin undervisning och den vikt han lägger vid
att vara väl förberedd och insatt i det som ska göras både i interaktion
med eleverna och i interaktion med kollegor, skolledning och branschen
som ett uttryck för viljan att känna sig säker i situationen.
Är man förberedd för en teorilektion då finns det inget bättre,
då flyter det bara på, men om man inte är förberedd… frågvisa
elever och man har inte svar på frågorna – inte kul.
För att behärska teorin (tunga fordon) måste man enligt Fredrik ha egna
konkreta erfarenheter och kunskaper. För att kunna förmedla kunskapen
måste man paketera den på ett sätt som gör att eleverna lär sig och för
att kunna behärska klassrumssituationen måste man visa vad som inte
tolereras (”det tar jag inte... det respekterar de”). När dessa tre delar
fungerar upplever läraren tillfredsställelse och säkerhet i sin yrkesutövning. Fredrik ägnar både tankemöda och tid åt sin undervisningsplanering, men det är en investering som gör att han är nöjd med sitt arbete
och verkar inte känna sig stressad trots både studier och arbete.
I Fredriks förhållningssätt finns två mer övergripande aspekter som
är viktiga för hans yrkesutövning. För det första är han intresserad av
skolan i ett helhetsperspektiv. Han talar om uppdrag och utförande och
att göra det bästa av det. Det kan man göra på många nivåer i systemet,
allt ifrån en lektion till att leda en hel skola. Det andra är att han ser en
karriär. Han svarar utan betänketid att han vill bli rektor i en framtid.
Alla har olika erfarenheter med sig in i en lärarutbildning och i läraryrket. Komplexiteten i yrket gör att erfarenheter som kanske inte i första
hand ses som relevanta mycket väl kan vara det. Fredrik drar paralleller
till att köra timmerbil:
De här erfarenheterna man har från livet ute…jag tror att timmerbil är ju exemplariskt för det kreativa tänkandet. Kör man
fast fem mil in i skogen, själv en natt, så måste man lösa det
själv. Det är bara att fixa. /…/ Man får inte köra fast i huvet utan
det är bara att försöka komma på en lösning.
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Fredriks erfarenhet av att köra timmerbil och köra fast mitt i natten fem
mil ut i skogen kan hjälpa läraren till ett förhållningssätt som innebär
att saker går att lösa och att man inte får ”köra fast i huvet”. På det viset
ger hans tidigare yrkeserfarenhet ett förhållningssätt som han har nytta
av som lärare.
Martin: ”Är den riktig planerad så bli det oftast en bra lektion”
Martin är gymnasielärare i svenska och engelska. Han har vid intervjutillfället arbetat drygt en halv termin sedan sin examen våren innan.
Martin har ännu några år kvar till trettio men har ändå hunnit med att
gå ett år på ett annat program samt läsa ett år på folkhögskola där han
odlade sitt intresse för musik. Arbetskapaciteten tycks ha varit hög då
han i ett omdöme om Lärarprogrammet menar att det gick att ” både
jobba extra och läsa dubbelt under studietiden”. Efter att ha provat på
andra utbildningar bestämde sig Martin till slut för att bli gymnasielärare. Han trodde själv att han skulle trivas bäst med att arbeta med äldre
ungdomar. Dessutom är han intresserad av sina ämnen och menar att
det är mer fokus på ämnena på gymnasiet.
Den skola där Martin nu arbetar har han själv varit elev vid. Det
var ett strategiskt val att återvända. Han tänkte att eftersom han visste
mycket om skolan och kände många av lärarna så skulle han kunna få
mycket hjälp och stöd som ny lärare. Det är otroligt värdefullt och går
inte att mäta i vare sig tid eller pengar att man får stöd från kollegorna,
menar Martin.
Martin arbetar i en kommun där det finns ett mentorsprogram för
nya lärare. Han har fått hjälp både av en introduktör som ska hjälpa till
med allt praktiskt i det vardagliga arbetet och av en mentor som ska vara
ett stöd i själva undervisningssituationen. Mentorn arbetar inte på samma skola men besöker Martins lektioner ibland för att sedan diskutera
dem med Martin.
Det var väldigt bra. Det var väldigt skönt och nyttigt att ha en
som är där och observerar utan att bedöma, utan som är där för
att hjälpa en. Det blir inte riktigt samma situation som när man
på lärarhögskolan fick besök. Det har varit positivt.
Martin är noga med att framhålla att det är han som har bestämt vad de
ska ta upp och vad han behöver hjälp med.
Att planera undervisningen tar tid, längre tid än Martin var beredd
på. Ämneskunskaperna finns där, t.ex. i litteraturhistoria, men att sedan
omsätta det i konkret undervisning med hjälp av olika läromedel och för
olika elevgrupper är en process som tar tid. Samtidigt känner Martin att
planeringen är grunden till en lektion som fungerar.
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Det märks tydligt både på mig själv och på eleverna om jag
hunnit planera lektionen riktigt grundligt eller ej. Är den riktig
planerad så bli det oftast en bra lektion, men det är svårt att hinna
eftersom det tar mycket längre tid för mig än för de som har
rutin.
Martin gör sin planering själv men han har samlat in både kortsiktiga
och långsiktiga planeringar från kollegor. Det är svårt att veta hur eleverna tar till sig ett presenterat material om man aldrig prövat det förut.
Ett exempel som Martin ger är när han hade hämtat frågor till en dikt ur
två olika böcker och eleverna skulle arbeta självständigt med dessa. Det
visade sig vara för svårt och det blev inte mycket gjort. Martins analys
av det som hände var att han borde ha gett eleverna möjlighet att själva
tolka dikten innan de började svara på frågor. Detta är en erfarenhet
som han förvärvar i den konkreta undervisningssituationen och som
han kan ta med sig till kommande undervisningsplanering. Martin säger att det blir mycket ”trial and error”. Bristen på erfarenhet av hur
olika val av innehåll och genomförande av olika moment fungerar med
eleverna samt tiden för planeringsarbetet är klart kopplat till att vara ny
i yrket. Även Stukát (1998) visar i sin jämförelse mellan lärarstudenters
och nya lärares planering att planeringen går från att vara nästan uteslutande fokuserad på kunskapsstoffet och hur det ska förmedlas till att
även inbegripa eleverna och deras förutsättningar och möjligheter att
ta till sig undervisningen. Med tiden kommer erfarenhetsbasen att vidgas och det professionella ligger i en vidgad förståelse för komplexiteten i undervisningssituationen och förmågan att uppfatta fler händelser
underlektionens gång. Stukàt (1998) hänvisar till Borko, Bellamy
och Sanders (1992) som använder begreppet schema för att beteckna
”en abstrakt kunskapsstruktur som sammanfattar information om ett
stort antal händelser och relationer mellan händelser” (Stukàt, 1998,
s. 67). Den nya lärarens schema har inte lagrat lika många händelser
och objekt som den mer erfarne. Med detta synsätt kan lärarutbildningens praktiska moment inte till fullo förbereda den blivande läraren för
komplexiteten och oförutsägbarheten i undervisningssituationen. Det
är något som måste tillägnas genom erfarenhet och byggas på successivt.
Martin skulle också vilja använda flera examinationsformer där eleverna får vara mer kreativa och redovisa med hjälp av t.ex. bild och musik.
Han har prövat lite men hänvisar till att det tar tid att arbeta med det.
Auktoritet förknippar Martin med att vara ledare:
Och det här med auktoritet och vara ledare så tror jag att man…
det är svårt att vara, det gäller ju att försöka, man måste förtjäna
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sin auktoritet. Så är det nu i alla fall. Man har inga alternativ. Det
finns inga sanktioner direkt. Det finns inga maktmedel och det
tror jag är bra.
Martin menar att sättet man vinner auktoritet på är att visa för eleverna
att man bryr sig om dem som personer, att man ser dem. Man kan inte
skrämma sig till auktoritet. Inte heller tycker Martin att den gamla skolan med sanktioner som t.ex. relegering var något positivt. Han menar
att skolan är på rätt väg i det avseendet, även om han ibland kunde
önska att det fanns sanktioner, men Martin menar att lärarna är där för
elevernas skull.
Om han ser tillbaka på sin utbildning så känner Martin att han är
väl förberedd i ämnena och att lägga upp undervisningen efter läroplan
och kursplan på ett målinriktat sätt. Däremot saknar han mer av konkreta metoder och hur man planerar på lång och kort sikt. Han skulle
också ha velat vara mer förberedd på ”det andra uppdraget”, t.ex. att
vara mentor/klassföreståndare för elever och framförallt mer kunskap
om mobbning, utfrysning och konflikter. Samtidigt tycker Martin att
lärarutbildningen fått oförtjänt mycket skäll och kritik. Men visst finns
det delar i utbildningen som kan förbättras, inte minst ordning och
struktur. Exempelvis ändrades programstrukturen då Martin gick på utbildningen och informationen kring detta var bristfällig. Mycket ansvar
låg också på de lokala lärarutbildarna som han menar inte hade fått så
mycket utbildning.
Det bästa med att vara lärare är utbytet med eleverna. Martin tycker
det är roligt att ”faktiskt lära dem någonting”. Det han vill utveckla i
arbetet är själva undervisningen, sin egen insats. Han vill bli bättre och
bättre som lärare. I sin beskrivning av vad han tycker är professionellt
lyfter han fram en väg som kan ses som nyckeln till en sådan utveckling, nämligen att:
ta ett steg tillbaka och reflektera över sitt eget arbete, att inte
identifiera sig med arbete och inte ta kritik mot arbetet som k ritik
mot en själv. Det kan ju vara en svår sak. Jag tycker dethär att
lärare forskar är en jättebra grej. Höja statusen. Det kännssom
ett steg i rätt riktning. Jag fick en association till det jag läst i en
facktidning. Det finns utrymme till att forska mer.
Det finns en ständigt pågående diskussion om hur lärarnas status ska
höjas. Det som Martin för fram, att lärare ska forska, är inte så vanligt
som statushöjande faktor. Möjligen kan den lärarutbildning som Martin
har gått och som starkt betonade utbildningens och yrkets vetenskapliga grund, göra att Martin inte känner sig främmande för forskning. På
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frågan om vad han gör om tio år svarar han att det är en svår fråga, men
säger ändå till sist: ”jag är lärare”.

Anna: ”Nu är vi inne på en våg och då vill jag surfa”
Anna är lärare i engelska och religion. Hon undervisar även i ämnet
svenska men det har hon inte i sin utbildning för det är ”en mördarkombination” tycker hon. I efterhand hade det varit bättre med svenska och
engelska menar hon, men hon hade hört från andra lärare att det var
väldigt ”tungt” att undervisa i båda dessa ämnen. Anna har alltid velat
bli lärare. Redan när hon gick Barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet valde hon att läsa mer pedagogik och fick upp ögonen för att bli
gymnasielärare. Hon läste in ytterligare några ämnen för att bli behörig
att söka utbildningen.
Annas ideal när det gäller språkundervisning kan sammanfatts i begreppet Learner Autonomy där en av grundstenarna är att eleven tar
ansvar för sitt eget lärande. Hon vill skapa en undervisning där eleverna
känner sig trygga och vågar tala språket.
Min dröm är att få så många som möjligt att prata och känna
sig trygga i talet. Nästan all min energi ligger på att få igång
en undervisning som får igång talet.
Samtidigt är det undervisning som har inslag av Learner Autonomy
som inte fungerar i alla grupper. Eleverna har inte vanan från högstadiet
att ta eget ansvar och vissa behöver en struktur. Då får man gå tillbaka,
menar Anna. Hon beskriver undervisningen när den inte fungerar som
att det är:
Sådana gånger när man inte får kontakt. Det kan bero på mig,
på eleverna, på uppgiften eller en blandning. Till slut rinner
det över och man blir den där skällande/gormande.
När undervisningen däremot fungerar bra är svårare att beskriva rent
konkret. Däremot kan hon beskriva känslan.
Eleverna är med och de tycker det är roligt. Jag viftar och vevar
med armar. Nu är vi inne på en våg och då vill jag surfa. Svettig
och lycklig. Gensvaret syns i ögonen. Inte ”ligga på bänken”positionen. De tänker till, de ler, de förstår vad vi gör.
Anna menar att det är elevernas frågor som visar om de förstår. Det
har för henne med tiden blivit lättare att hitta ”flowet” med studie
motiverade elever än med de som inte är det. Samtidigt framhåller hon
att det ligger på henne att få igång eleverna. Både hennes beskrivning
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av undervisningen när den fungerar respektive när den inte fungerar är
relaterad till hennes upplevelse av kontakt med eleverna.
Att ge begreppet auktoritet en innebörd tycker Anna är svårt men
hon menar att man måste kunna vara en auktoritet. Själv kommer hon
oftast in i ”kompisstilen” som hon kallar det
Ja, jag kommer själv ofta in i den här kompisstilen. Men ibland
om jag barskar på mig så tar det väldigt hårt.
Trots att hon inte arbetat som lärare så många år så brukar hon bli nominerad när eleverna ska rösta på bästa lärare och hon brukar få positiva
utvärderingar. Under sin utbildning saknade hon dock konstruktiv kritik
under den tid hon var ute på sin verksamhetsförlagda utbildning. Därför är detta med hur man är i klassrummet en fråga hon har diskuterat
med sin mentor som hon träffar en gång i veckan. Anna fick välja själv
vad hon ville prata om med sin mentor och det blev t.ex. hur man hanterar stojiga grupper eller hur man hanterar lärarens arbetsbörda. Anna
tar upp ”det praktiska” och menar att lärarutbildningen inte förberedde
henne tillräckligt mycket för det praktiska, t.ex. hur en arbetsvecka ser
ut eller hur man rent konkret går till väga i olika frågor. Ämnesdidaktiken var bra men för grund, liksom hon även tycker att det gemensamma
allmänna utbildningsområdet blev för grunt.
Det var mer att saker blev benämnt. Men det var goda tankar,
men det blev så otroligt teoretiskt. Det blev den ideala skolan.
Avsaknaden av kunskap om och träning i ”det praktiska” går som en röd
tråd genom Annas tillbakablick på sin utbildning och det är just i det
praktiska hon vill ha stöd från sin mentor. Samtidigt tycker hon att hon
har en stabil bas i sina ämnen där hon förutom sin lärarexamen även har
en magisterexamen i ett av ämnena.
Det är också goda ämneskunskaper hon förknippar med att vara professionell. En professionell lärare har kunskaper i sitt ämne men det
räcker inte.
Man ska vara inspirerande. Plantera fröet. Få igång ett intresse
som kan leva vidare.
I det professionella ligger dessutom att man är aktiv på skolan för övrigt
och intresserad av skolans utveckling. Till sist menar Anna att det också
är professionellt att våga ta hjälp när så behövs.
Det bästa med yrket enligt Anna är mötet med eleverna, att se att
de lär sig. För att nå dit krävs välplanerade lektioner och det känns tillfredsställande när det funnits tid till planering. Nackdelen med yrket
är att det är mycket pappersarbete som dessutom kan kännas onödigt
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ibland. Det Anna vill utveckla i yrket för sin egen del är undervisningen. Hon ser positivt på sin egen utveckling och menar att:
Man kan ju bara bli bättre.
Hon vill bli striktare t.ex. när det gäller att eleverna ska hålla deadlines.
Hon är rädd för att hjälpa dem lite för mycket. Hon är osäker om hon
kommer att arbeta som lärare om tio år. Det är jobbigare än hon trodde,
men hon tycker om att vara lärare och hon tycker att hon är en bra lärare.

När det inte sitter i väggarna
Inledningsvis ställdes frågorna: vad lägger några nyutbildade gymnasie
lärare själva i begreppet auktoritet och hur ser de på vad som är professionellt handlande i det yrke de just har börjat utöva?
I sina svar bekräftar de nya lärarna att de inte kan luta sig mot något
som sitter i väggarna, alltså en traditionell auktoritet. De måste själva
träda fram som individer och luta sig mot såväl personliga kvaliteter
som yrkesmässigt kunnande. Det professionella handlandet i yrket är i
grunden relationellt, där det relationella inbegriper läraren, ämnet och
eleven i en pågående växelverkan. Det relationella synsättet medför att
erfarenheter av olika möjliga kombinationer av relationer måste vinnas i konkret utövande av yrket där lärarens ”schema” hela tiden utökas. Lärarutbildningen har dock en viktig uppgift att skapa en teoretisk
medvetenhet och en mental beredskap för den komplexa uppgiften. Läraren Ylva sammanfattar vari en utveckling mot det professionella kan
bestå:
Ens eget sätt att reagera när det inte funkar så bra kan förändras.
Man är inte så flexibel som man skulle kunna vara.
Komplexitet förutsätter flexibilitet. De intervjuade berör alla detta på
olika sätt. De märker när det inte går som det var tänkt men brist på
erfarenhet ger en begränsad handlingsrepertoar i stunden.
Synen på vad det innebär att vara professionell sammanfattar
jag som nämnts ovan i fyra aspekter utifrån de intervjuade nya lärarnas reflektioner om sin undervisning och det yrke de valt. För det
första måste man kunna dra en gräns för det som uppdraget omfattar
respektiveinte omfattar. För det andra måste man omfatta yrkets kunskapsbas, vilken innefattar såväl goda ämneskunskaper som kunskaper
i pedagogikoch didaktik. För det tredje måste man omfatta yrkets
värdegrund, uttryckt i synen på eleverna och undervisningen. För det
fjärde är vissa personliga förutsättningar för yrket, såsom förmåga att
inspirera, engagera och strukturera, viktiga för en professionell utveck-
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ling. Under introduktionsperioden behöver den nya läraren stöd ur alla
dessa aspekter för att tillägna sig verktyg och förhållningssätt för en
hållbar professionell utveckling i yrket.
Det komplexa och mångfacetterade betonas ofta när det gäller att
beskriva läraryrket. Förvisso är komplexiteten betydande i förhållandet
mellan läraren, eleven och ämnet. Till detta kommer också att skolan
som helhet och läraren som tjänsteman ska förhålla sig till samhällets
utveckling samt skolans politiska och administrativa styrning. I det professionella förhållningssättet kan då ligga det som en av de nya lärarna
uttrycker så här:
Det är inte alltid så lätt, man är ju inte mer än människa,
men att behålla lugnet tycker jag är professionellt.
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K a p it e l 4

Nya lärares uppfattningar om
och upplevelser av bedömning i matematik
och teknik i grundskolans tidigare år
Elisabeth Eriksson

En central fråga är vad de nya lärarna
fokuserar vid bedömning.

De första åren i läraryrket påverkar formandet av en egen yrkesidentitet. En av de utmaningar som nya lärare möter är praktiserandet av
bedömning, som är en central och komplex del i lärares yrkesutövande.
Det rör sig om såväl formell bedömning i samband med exempelvis betygssättning, som mer informell bedömning, kommunicerad med elever
i det dagliga arbetet eller till hjälp för lärares egna överväganden i undervisningssituationer och planering. Det rör sig om summativ bedömning för kontroll av vad eleven kan, och om formativ bedömning som
stöd för elevens fortsatta lärande. Vid kunskapsbedömning kan erfarna
lärare luta sig mot tidigare erfarenheter av att ha bedömt elevers kunskaper, samt av att ha följt elevers kunskapsutveckling och därigenom
skaffat sig praktiska kunskaper om lärprocesser. I tidiga årskurser, där
de specificerade kursplanemålen i en del ämnen finns först flera årskurser fram i tid, är sådan erfarenhet värdefull. Nyexaminerade lärare som
inte har denna erfarenhetsbank får förlita sig på andra kunskaper.
I och med införandet av lärarlegitimation och den lämplighetsprövning som skall ske av de nya lärarna, kommer de nya lärarnas förmåga
att göra kunskapsbedömningar i fokus. I den kompetensprofil som ligger
till grund för lämplighetsprövning framgår detta tydligt (Skolverket,
2011a). I mötet med eleven skall läraren visa sin förmåga att (a) ”…
bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov…” (punkt 1), (b)
”kommunicera med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet
att utveckla genom undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen” (punkt 3), samt (c) ”följa upp, bedöma, kommunicera och
dokumentera elevens kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven
till ett allt mer medvetet lärande.” (punkt 7). Bedömning är, som jag in-
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ledningsvis nämnde, komplext. De kunskapskvalitéer som en ny lärare
ska kunna uppvisa påvisar denna komplexitet. Ett rimligt antagande är
därför att inte heller bedömning av dessa lärarkompetenser är någon
enkel sak. Alla parter inblandade i lämplighetsprövning för utfärdande
av lärarlegitimation behöver god bedömarkompetens. Mentorn för att
kunna stötta sin adept och vara en god förebild gällande praktiserande
av bedömning. Rektor för att kunna göra en rättvis bedömning av den
nya lärarens genomförande av bedömning. För att hjälpa en ny lärare
utveckla sin bedömarkompetens behövs kunskaper om dennes erfarenheter gällande genomförande av och strategier för bedömning. Men det
kan även vara till god hjälp att ta ha tagit del av studier som denna. En
studie som belyser och diskuterar hur några nya lärare genomför och resonerar kring bedömning. En studie där några nya lärares perspektiv på
skillnader, styrkor och svårigheter av bedömning i olika årskurser och i
olika ämnen synliggörs. Med en bredare förförståelse om hur nya lärare
upplever och praktiserar bedömning kan såväl rektorer som mentorer
bättre stötta den nya läraren under dennes introduktionsperiod.
Vad forskare påvisar som nödvändigt kunnande för att praktisera bedömning och hur nya lärare uppfattar den egna bedömningskompetensen,
är aspekter som kan ställas i relation till varandra och jämföras. I detta
kapitel presenteras resultaten av en studie om hur nya lärare tolkar och
genomför bedömning, de värderingar de lägger i bedömning av elevers
lärande, de metoder de använder och de avvägningar som leder fram till
den bedömning de gör. Det empiriska underlaget består av nio nya lärares
muntliga redogörelser om sina upplevelserav och tankar kring bedömning i matematik och teknik i skolår 1-61. Resultaten kan ses som en presentation av den variation av upplevelser, tolkningar och praktiserande av
bedömning som finns bland nya lärare, främst vad gäller den egna lärarpraktiken, men även upplevelsen av var de lärt det de kan om kunskapsbedömning. Frågeställningarna som studien bygger på kan delas upp i tre
övergripande områden:
•

Det egna skapandet av bedömningskompetens. Var och hur har de
nya lärarna lärt sig det de kan gällande bedömning? Upplevelse av
tillgång till och behov av stöd av mer erfarna kollegor.

•

Praktiserande av bedömning. Är det skillnader i hur bedömningen
görs i olika skolår eller ämnen? Relationen summativ – formativ,
formell – informell bedömning i de nya lärarnas utsagor.

•

Upplevelser och åsikter om bedömning.

1 Av de nya lärare som deltar i studien undervisar tre i skolår 1-3, två i skolår 4-6, medan fyra har
erfarenhet av skolår 1-6.
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Studien fokuserar bedömning i ämnena matematik och teknik, i årskurs 1-6. Ämnesvalet gjordes utifrån att matematikämnet, i egenskap
av kärnämne, med kursplanemål formulerade redan för årskurs 3 och
med nationella prov, är högprioriterat (se t.ex. Lindgren, 2006). Detta är
en skillnad jämfört med teknikämnet, som jag själv under mina år som
lärare i grundskolan har upplevt som inte särskilt prioriterat. Jag skulle
istället beskriva teknik som ett ”varken eller”-ämne, då det varken tillhör SO- eller NO-blocket, men ändå har tydliga kopplingar till dem
båda. I sin roll mellan orienteringsämnesblocken integreras tekniken
i de tidigare skolåren oftast med NO-ämnena. Liksom de flesta ämnen
hade teknikämnet 2009–2010, då intervjustudien genomfördes, specificerade kursplanemål först för årskurs 5. För tidigarelärare innebar det
att de skulle bedöma elevers kunnande i exempelvis teknik i skolår 2
mot eventuella lokala mål, eller utifrån en uttalad eller outtalad föreställning om vad som kan anses som godtagbar nivå. Det rör sig alltså
om en bedömning som görs baserat på en tanke om progression mot de
nationella målen i år 5. Utifrån det ställs frågan om nya lärare upplever
skillnader vad gäller bedömning i olika skolår och vad dessa skillnader
i så fall består av.
Med ny läroplan (Skolverket, 2011c) finns nu tydliga specificeringar
om vad lärarna ska undervisa om och vad eleverna förväntas lära sig på
låg- respektive mellanstadiet. Kunskapskrav finns specificerade redan
för årskurs 3, men inte i alla ämnen. För ett ämne som teknik är kunskapskraven nu uttalade först för årskurs 6. Även om beskrivningarna
av centralt innehåll i de olika stadierna finns som riktlinjer gällande
bedömning, är en progressionstanke mot mål som ligger flera år fram i
tid fortfarande en del av lärares bedömningspraktik i grundskolans inledande skolår.

Bedömningsbegrepp
Att kunskapsbedömning är komplext blir tydligt vid närmande betraktande av begrepp inom området och hur begreppen definieras och
används (Björklund Boistrup, 2009; Eriksson, 2009). I tabell 1 presenteras tre par bedömningsbegrepp som kan vara till hjälp för att förstå
lärares uppdrag och de utmaningar som nya lärare ställs inför.
Synen på bedömning ur svenskt och internationellt forskningsperspektiv har länge skiljt sig åt. I svensk forskning har det funnits och
finns en tendens att betrakta summativ och formativ bedömning separerade från varandra (Forsberg & Lundahl, 2006), medan man internationellt har valt att betrakta kunskapsbedömning som en helhet (Korp,
2003). I Sverige finns nu tecken på att forskningen närmar sig ett mer
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Tabell 1. Bedömningsbegrepp.

Formell bedömning

Informell bedömning

Tydlig utåt. Redovisning av resultat.
Stannar inte mellan lärare och elev
utan görs tillgänglig för föräldrar och
skolledning, och ibland även för t.ex.
Skolverket, exempelvis vid avrapportering i samband med nationella prov.

Synliggörs inte utanför klassrummet.
Ibland inte heller synlig för eleven.
Görs i det dagliga löpande arbetet. Det
handlar om hur eleven hanterar en uppgift eller har befäst specifika kunskaper,
och fokuserar ofta lärprocessen.

Intern bedömning

Extern bedömning

Görs inom skolan.
Lärarens egen bedömning av elevers
lärande och kunnande.

Görs av någon utifrån.
T.ex. den centrala nationella bedömning
som görs av ett urval av de nationella
proven för att främja likvärdig bedömning på nationell basis.

Formativ bedömning

Summativ bedömning

Framåtsyftande bedömning.
Främjar elevens fortsatta lärande.

Utgör en bedömning av elevers
kunnande vid ett specifikt tillfälle.
Kunskapskontroll, t.ex. i slutet av en
kurs. Förknippas ofta med formell
bedömning.

internationellt perspektiv på bedömning, genom att tala övergipande
om bedömning och även genom att bedömningsbegrepp börjar problematiseras (se Forsberg & Lundahl, 2006). Detta sker samtidigt som
man i internationell forskning lagt ökat fokus på den formativa bedömningen (Lindström, 2005), något man nu även kan se i svensk forskning
(se t.ex. Pettersson, 2010). I dagens svenska skolpolitik ser vi istället
kontroll som ett centralt begrepp. Kontroll som tar sig uttryck i form av
förtydliganden av undervisningsinnehåll och mål i kursplaner, fler och
tidigare nationella prov, direktiv om hur undervisningen ska genomföras, samt införande av lärarlegitimation (Skolverket, 2011b; 2011c;
2011d; Utbildningsdepartementet, 2011). Trots att bedömningens formativa funktion genomgående är något som framhålls i styrdokumenten, kan direktiven om ökad kontroll tolkas som att bedömningens summativa funktion ändå väger tyngre, eller att det är eftersträvansvärt att
göra summativ bedömning som även kan tillskrivas formativa kvalitéer.
Jag väljer att tro på det senare.
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Tidigare forskning om nya lärare och bedömning
Klassrumsbedömning, formell som informell, påverkar alltid, på något
vis, hur elever lär sig, även om den genomförs ganska slentrianmässigt
(Popham, 2009). Det är hur bedömningen används som avgör om den
kan tillskrivas en formativ funktion (Newton, 2007). Kunnande om
olikatesters påverkan på undervisning och elevers lärande är därmed
av betydelse för lärares bedömningskompetens (Popham, 2009).
En hel del forskning påvisar skillnader i fokus hos nya och erfarna
lärare. Det rör bland annat vad lärare fokuserar på under och efter lektioner. Medan erfarna lärare fokuserar på eleverna, tenderar nya lärare fokusera mer på det egna beteendet (Levin, Hammer & Coffey,
2009; Stukát, 1998). Nya lärare utgår även i mindre utsträckning från
elevers behov vid lektionsplanering än vad erfarna lärare gör (Hogan
& Rabinowitz, 2009; Tomanek, Talanquer & Novodvorsky, 2008). De
förkunskaper erfarna lärare skaffar sig om elevernas kunnande och
lärande genom bedömning, nyttjar de, förutom vid planerande av lektioner, även vid val av bedömningsform (Hogan & Rabinowitz, 2009).
Även val av form för bedömningen skiljer sig åt mellan nya och erfarna
lärare, då erfarna lärare, i högre grad än nya lärare, väljer bedömningsform utifrån elevers förmågor (Tomanek et al., 2008). Exempel på det
kan vara att medan nya lärare tenderar att lägga fokus på att ett provs
effektivitet i relation till målkriterier, ser erfarna lärare även till provets
lämplighet i relation till de förmågor som eleverna utvecklat. Exempelvis om undervisningen övervägande bestått av laborationer, men kunskaperna sedan kontrolleras genom ett skriftligt prov utan några som
helst laborativa inslag. ett sådant upplägg kan leda till att den laborativa
undervisningen ifrågasättas av eleverna eller ses som mindre värd av
dem (se Jönsson, 2010).
Men är det då så att nya lärare har svårare att lyssna in eleverna?
Nej, inte enligt Levin et al. (2009). De menar att nya lärare har god erfarenhet av att lyssna in andra. Som orutinerad lärare kan dock höga ambitioner om att följa direktiv och kursplaner ta fokus ifrån eleverna och
deras resonemang. Ett bristfälligt användande av att lyssna in eleverna
behöver därför inte ses som en begränsning i en lärares utvecklande av
bedömningskompetens (ibid). Det kan istället ses som att det är lärarens
praktiska användande av elevers resonerande, bl.a. som stöd för planerande, som utvecklas i och med att läraren skaffar sig allt mer erfarenhet
i sin lärarroll (Hogan & Rabinowitz, 2009). Samtidigt framhåller Levin
et al. (2009) att lyhördheten för elevernas tankar är ett viktigt första steg
för att kunna anpassa instruktioner utifrån elevernas behov och på det
viset bidra till att skapa förståelse för ämnet. Det finns sålunda en risk
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att nya lärare fokuserar för mycket på styrdokument och den egna rollen
och alltför sent uppmärksammar elevers tänkande. Nya lärare kan skapa
svårigheter i det fortsatta yrkesutövandet genom att dröja till dess att
de börjat skapa arbetsrutiner innan de uppmärksammar eleverna tanke
banor och kan anpassa undervisningen till elevernas behov. Lärarna riskerar att skapa rutiner som avleder uppmärksamheten från elevers sätt
att resonera, istället för att vara främjande för elevernas lärande (ibid).
Nyexaminerade lärare har kunskaper om formativ och summativ
bedömning, men i fråga om exempelvis olika bedömningsmetoder
är kunnandet mer knapphändigt (Maclellan, 2004). Graden av bedömningskompetens påverkar hur lärare genomför bedömning och
hur bedömningen används. Vilket kan ställas i relation till att lärares
uppfattning om bedömningens betydelse påverkar elevers lärande
(Maclellan,2004; Popham, 2009). Kan då dessa förhållanden urskiljas
även i den studie som jag gjort och här presenterar? Ja, till viss del; låt
oss gå vidare och fokusera resultaten av den empiriska studien.

En studie om lärares uppfattningar och upplevelser
av bedömningar
Denna undersökning baseras på intervjuer med nio nya ma/no-lärare
med inriktning mot tidigare skolår. De intervjuade har upp till tre års
erfarenhet av läraryrket efter avlagd lärarexamen. Bedömning som
någonting som görs kontinuerligt löper som en röd tråd genom alla
intervjuer. Lärarnas beskrivningar av bedömning visar dock skillnader
i såväl vad som avses med bedömning, samt praktiskt genomförande
och upplevelse av bedömning i olika skolår och ämnen. Dessa skillnader är ibland väldigt tydliga, medan det i andra fall mer rör sig om
gradskillnader. Resultaten kan därför ses som en presentation av olika
upplevelser av bedömning som nya lärare kan ha gällande bedömning.
Resultaten presenteras områdesvis utifrån de frågeställningar studien är
uppbyggd kring.
Syften med bedömning
De beskrivningar som de nio lärarna ger av syfte med bedömning handlar alla om att synliggöra elevers kunskaper och en strävan efter kunskaps- och lärandeprogression hos eleverna. Det handlar om en ambition att synliggöra lärandet för såväl sig själv som lärare som för eleven.
Syftet med bedömning kan i de flesta fall likställas med möjligheterna
som lärarna ser med bedömning. Berit2 menar att:

2 Namnen på alla deltagande lärare är fingerade.
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Men syftet är ju liksom att… både för mig som lärare och så
för elever… syftet är ju för att se… Eleven ska uppfatta sitt eget
lärande och hur den processen går till. Hur jag lär mig det och
vad jag har för positiva grejer, vad jag kanske behöver jobba mer
med, Att dom kan se själv… att dom ser ett syfte med varför jag
sitter här i skolan egentligen. Att man ser i det långa loppet. Att
det inte bara är här och nu… och jag ska p roducera ett papper för
att fröken säger så. Utan du ser liksom se helheten runt omkring.
(Berit, lärare i årskurs 4, 5 och 6)
Elevens medvetenhet om den egna lärprocessen lyfts som central av
flera av lärarna. Berit talar om att göra elever medvetna om att de genom studier investerar i sig själva.
Medan tyngdpunkten i ovanstående exempel ligger på elevens medvetenhet om det egna kunnandet, finns även beskrivningar som huvudsakligen fokuserar lärarens insikt i vad eleverna kan. I dessa beskrivningar fokuseras lärarens arbete att identifiera vilka kunskaper eleven
tillgodogjort sig och synliggöra de eventuella brister som finns samt
var eleven befinner sig i sin lärprocess. Allt för att underlätta det egna
arbetetmed att ge elever det stöd de behöver. Daniel uttrycker att syftet
med bedömning är:
Framför allt för min skull att se att eleven är på väg framåt och…
att den förstår vad det är… att den hänger med i det vi jobbar
med. Att man inte tappar någon elev som… liksom totalt… inte
kommer framåt och hänger med i det man gör. Föräldrarna vill ju
veta hur det går för deras barn. För det är ju viktigt för eleverna
att veta hur det går också … att ha kunskap om sin utveckling.
(Daniel, lärare i årskurs 4, 5 och 6)
I Daniels beskrivning har läraren rollen som den som ska bedöma och
informera elever och föräldrar om läget. Andra beskriver eleven som
mer aktiv i bedömningen.
Beskrivningen av vad det är som ska synliggöras vid bedömning
skiljersig åt. Medan några talar i termer av att synliggöra elevers kunskaper och några fokuserar lärandeprocesser, så talar andra om att
synliggöra den enskilda eleven. Lärarna i den senare gruppen menar
att även om eleverna arbetar med samma sak och befinner sig på olika
ställeni sitt l ärande, är det viktigt att som lärare bedöma individen i relation till dennes utveckling och mål och inte normativt med gruppen som
måttstock. Förutom synliggörandet av elevers lärande och kunnande är
progressionen central i de beskrivningar som ges, eller ”att inte tappa
någon” elev.
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Upplevelser av bedömning
Svårt är det begrepp som är mest frekvent använt för att beskriva upplevelsen av bedömning. Alla utom en av de intervjuade nya lärarna använder begreppet i sin beskrivning av bedömning:
Om man säger så här, det är svårt att hinna med… ibland. Men
jag tycker att… jag tycker det går bra. Och så… ju mer om man
säger… ju mer man har sina elever, desto lättare är det ju att bedöma. För man lär ju känna eleverna också, och deras kunskaper
och så. Det är alltid svårast när man tar emot en ny klass och så.
Men jag tycker att… man måste ju bedöma hela tiden… det är
ju nödvändigt alltså. Jag tycker att det går bra. Fast det kan vara
mycket tufft ibland. Jag tycker det. Det är bra att ha verktyg att
ta till. (Christel, lärare i årskurs 5 och 6)
Christel beskriver bedömning som något komplext, en uppfattning hon
delar med övriga lärare i studien. Ingen presenterar något enkelt, entydigt svar på hur de upplever bedömning. Daniel menar att bedömningen
även är viktig för att ha kontroll att eleverna hänger med och förstår
det de arbetar med, medan Berit använder begreppet ”positivt” för att
beskriva sin upplevelse, vilket kan jämföras med ”viktigt”. De lärare i
studien som inte använder ”positivt” eller ”viktigt” för att beskriva bedömningen ger ändå uttryck för liknande upplevelser.
Svårigheter

De svårigheter som nämns gällande bedömning handlar främst om tid
och likvärdig bedömning, men även att veta hur man hjälper elever vidare upplevs av några av lärarna i studien som svårt. Dessa svårigheter
uppträder sällan ensamma i lärarnas beskrivningar, varför de beskrivningar som presenteras nedan ofta inkluderar ett par av dessa områden,
även om en kategori fokuseras.
Gällande tidsaspekten så förefaller det som att en del av de nya
lärarna har intentionen att uppmärksamma alla elever lika mycket.
Dessa lärare är även de som uttrycker att det är svårt att hinna se eller
tala med alla elever. Christel uttrycker att bedömningen av alla eleverna
helst borde ske vid ”exakt samma tillfälle” för att betraktas som rättvis
eller likvärdig. Denna uppfattning är hon ensam om, men däremot delas
hennes uppfattning om att det är svårt att hinna se alla elever av flera
lärare. En av dessa, Daniel, menar att det för lärare med ambitionen att
uppmärksamma alla elever i grupparbeten är svårt att hinna avgöra om
det som observeras är ett ”görande” eller ett ”kunnande”. Fanny ser
också tiden som en svårighet, men inte ur perspektivet ”att hinna se alla
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elever”. Hon menar istället att bedömningen tar tid och måste få göra så
för att den ska bli bra.
Likvärdighetsaspekten medför svårigheter enligt flera av lärarna i studien. Det rör frågor om hur man ska göra bedömningen och hur man
vet att eleven kan. Hanna kopplar dessa svårigheter till hur målen är
formulerade och menar att:
… vissa mål är ju lite mera luddiga så att säga. Det går kanske
inte att bocka av precis så att ”det här har dom fixat nu” liksom,
utan, utan det känns mer… att man får… lite magkänsla liksom.
Fixar dom det här eller… behöver dom arbeta mer med det? Så
det är inte alls lätt. Man känner att den och den och den är klar
och inte dom liksom… och… Det finns ju alltid dom som ligger
mittemellan, som man inte är hundra på. (Hanna, lärare i årskurs
3 och 4)
Upplevelsen av en del mål som diffusa innebär enligt Hanna att man
som lärare då får gå på känsla. Gunilla, som upplever att elever ibland
inte kan något de kunde en vecka tidigare, ställer sig frågande till när
bedömningen skall göras för att den ska vara rättvisande och hur man
ska hantera bedömningen när man upptäcker att kunskaperna visst inte
var riktigt befästa. Mätbarhet och likvärdig bedömning upplevs av flera
av lärarna i studien som något som hänger ihop. Grupparbeten som arbetsform i kombination med svårtolkade mål i NO, jämfört med målen
i exempelvis matematik, medför en svårighet att urskilja den enskilde
elevens prestationer i gruppen. Mätbarheten vid grupparbeten bedöms
därför som låg, och även möjligheten att göra bedömningen likvärdig.
Detta kan ställas i relation till den tilltro till prov som de nya lärarna ger
uttryck för och som behandlas senare i artikeln.
Även att veta hur man hjälper elever vidare uttrycks som en svårighet vid bedömning. Det rör sig alltså om hur man tar tillvara den bedömning man gjort med ett formativt syfte och hur man kommunicerar
bedömningen. Det rör sig om att identifiera vad det är som eleven har
svårt med och finna bra metoder eller uppgifter för att hjälpa elever vidare. Tidsaspekten framstår som central för det senare. Ebba menar att
flera elever skulle behöva mer individualiserad ämnesspecifik träning,
men upplever tiden för begränsad för att hinna planera och genom
föra den typen av verksamhet. Hur bedömningen kommuniceras lyfter
Anna upp som en aspekt att beakta, eftersom bedömningen och det sätt
som den förmedlas på kan ha effekt på elevens självbild:
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Om man [som elev] får höra att man inte är fullt ut på allting
så kan det vara så att man lägger sig i det facket, och där ligger
man kvar. /---/ Om du inte uppfyller de mål som är satta så blir
det så att man tror att man inte kan. Man duger inte. Och därmed kan det ju bli så att man tappar självförtroendet och kanske
inte utvecklas som man skulle ha gjort annars. Om man inte vet
hur man ligger till så kanske man jobbar på bara. Utifrån eleven
så kanske det inte bara är positivt. Det kan vara negativt också.
Alltså eleven får dåligt självförtroende. (Anna, lärare i årskurs 1)
Anna vill uppmärksamma möjliga negativa effekter relaterade till hur
elever får ta emot sin bedömning. Hon uttrycker vidare att det är viktigt
hur man som lärare kommunicerar bedömningen.
Berit, den enda lärare i studien som inte upplever svårigheter med
bedömning, motiverar det med att hon för löpande dokumentation och
att bedömningen utan denna dokumentation säkert skulle bli svårare.
Hon är den enda av de intervjuare lärarna som uppger att hon har kursplanemålen samlade med sina anteckningar för att kunna göra kontinuerliga avstämningar mot dessa. Christel uppger i och för sig att hon
också gör dagliga avstämningar mot uppnåendemål, men det är mål för
enskilda lektioner. Det är rimligt att tänka sig att Berit genom sitt system upplever en trygghet i arbetet med bedömning.
Möjligheter

Medan de flesta svårigheter med bedömning som de nya lärarna i studien beskriver behandlar mätbarhet, så rör möjligheterna bedömningens formativa användning. Lärarna fokuserar, gällande möjligheter med
bedömning, synliggörande av lärandeprocessen och främjande av elevernas fortsatta lärande. Beskrivningarna görs antingen med bedömning
av eleven i centrum eller med fokus på lärarens roll i bedömningen.
Fanny uttrycker att:
Möjligheterna är enorma. Eleverna kan lättare få upp ögonen
för sin egen utveckling och vad som krävs av dem för att nå det
givna målet. Jag som pedagog kan lättare ta fram material och
hjälpa eleven på rätt sätt på vägen till målet. Föräldrar kan ofta
på ett tydligt sätt se vilka delar barnet behöver hjälp med och
vilka delar som han/hon behärskar. (Fanny, lärare i årskurs 3)
Fanny menar att elevens kunskapsutveckling kan synliggöras och att
elevmedverkan vid bedömning bidrar till bra diskussioner kring lärande
under utvecklingssamtalen. Hennes beskrivning av möjligheter spänner
över vad de flesta av de övriga lärarna i studien beskriver som möjlig-
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heter med bedömning. Bedömning som en nödvändighet för att veta
hur man hjälper elever vidare och för fortsatt lärande, är en annan aspekt, lyft av Ebba, som menar att det är svårt både för lärare och för
elev att veta vad det är man behöver arbeta vidare med om man inte gör
bedömningar. Dessa beskrivningar placerar eleven i centrum, även om
bedömning som hjälp för läraren att planera sin undervisning finns med
på ett hörn.
Fokus på lärarens roll i bedömningen har bland annat Gunilla, som
uttrycker:
Ja, men det är ju hur jag ska lägga upp min undervisning. Därför
måste jag ju göra bedömningen. /…/ alltså jag bedömer ju hela
tiden för att jag måste ju se hur jag ska lägga upp senare undervisning beroende på var de befinner sig just nu. För jag kan ju
inte bara köra på. Sedan, man kan ju planera en sak, men man
får ju ändra den beroende på vad som händer och sker. (Gunilla,
lärare i årskurs 1)
Gunilla menar att bedömning är en nödvändighet för läraren att planera sin undervisning, vilket flera lärare i studien ger uttryck för. Det
handlar om att ha god insikt i var eleverna befinner sig i sitt kunnande,
kunna jämföra med lokala och nationella mål, samt att ha underlag för
att kunna informera föräldrar.
Oavsett vad som specifikt fokuseras i beskrivningarna av bedömningens möjligheter, så framträder en gemensam nämnare i beskrivningarna, nämligen att bedömningen ses som en hjälp för läraren. Detta
gäller oberoende av om det handlar om att synliggöra elevers lärande,
att hjälpa elever i deras vidare arbete, som en hjälp för planering eller
som en hjälp för att tydligare kunna informera elever och föräldrar.
Situationer för bedömning
De nya lärare som deltar i intervjustudien beskriver bedömning som
något som görs närmast dagligen. ”Hela tiden”, eller i varje fall nästan,
är också beskrivningar som ges vilket Ebba utvecklar:
Det är ju inte bara en gång i veckan eller en gång i månaden eller
så, utan alltså… man… man pratar om ju om matte då… och det
liksom, då får man ju reflektera över vad man, vad man har gjort
och… vad man hör i samtalet att dom har tagit till sig och så. Så
det är ju… det sker ju mer eller mindre hela tiden. Jag kan inte
bedöma varje elev varje, varje lektion eller så, men jag får ju en
bild av… i alla fall under tiden. (Ebba, lärare i årskurs 2 och 3)
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Enligt Ebba handlar den nästintill dagliga bedömningen i mångt och
mycket om att ta tillvara de tillfällen som ges. Anna delar denna uppfattning och ger exemplet att hon, i samband med att hon passerar en
elev som arbetar i sin mattebok, kan bilda sig en uppfattning om hur det
går för eleven. Deras strategier för bedömning kan beskrivas som ett
slags spontant reflekterande. Motpolen är den tydligt strukturerade täta
bedömning som Christel beskriver:
/…/ man gör ju upp mål för olika områden man jobbar med
och… tar man till exempel som i NO då, så har man ju mål för
varje lektion och så kollar man igenom, ställer frågor eller om
man har prov och någonting. Så det är i stort sett varje lektion.
(Christel, lärare i årskurs 5 och 6)
Vad Christel beskriver är en kontinuerlig avstämning av elevers kunskaper mot definierade mål för enskilda lektioner. En del av lärarna uttrycker att alla elever ges lika mycket tid för bedömning. Andra menar
att de bedömer olika elever olika frekvent:
Särskilt de här eleverna man vet inte riktigt på vilken nivå dom
är, så då får man försöka att titta lite extra hela tiden. Man går
liksom fram till dom och hjälper dom och sitter och lyssnar och
diskuterar för att försöka få en bild av dom. (Daniel, lärare i årskurs 4, 5 och 6)
Förutom de elever som upplevs som svåra att veta var de befinner sig i
sitt kunnande uppges även elever med behov av åtgärdsprogram ta mer
tid att bedöma, varför den bedömningen görs mer frekvent.
Det finns en enighet bland de intervjuade nya lärarna att bedömning
görs i mötet med eleverna under pågående arbete. Gällande var bedömningen sker kan ändå två tydliga kategorier av svar urskiljas, nämligen
att bedömning enbart sker i klassrummet, eller mer specifikt i direkt
interaktion med eleverna, alternativt att bedömning även sker i samband med reflektion enskilt eller tillsammans med kollegor. Fanny, som
tillhör den senare kategorin beskriver att bedömningen oftast sker i hennes huvud tills hon skriver ner det. Detta uttryck att bedömningen sker
i huvudet tills det finns nedskrivet ger bilden av bedömningen som en
ständigt pågående process, något som styrks av lärarnas uttalanden om
när bedömningen sker.
Genomförande av bedömning
Tre svarskategorier framträder vid jämförelse av fokus i de nya lärarnas
beskrivningar av hur de praktiserar bedömning:
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•
jämföra elevernas kunnande mot uppställda mål
•
ha en dialog med eleverna
•
observation
Även om tonvikten läggs på olika delar i de olika lärarnas beskrivningar
innebär det inte att de andra kategorierna inte berörs, eftersom det rör
sig om tre överlappande svarskategorier. Hur överlappningarna ser ut
varierar, men måldiskussionen förs hos alla lärare i studien, även om
den inte finns direkt representerad i beskrivningen av hur bedömningarna genomförs.
I den första svarskategorin, jämföra elevernas kunnande mot uppställda mål, kan några underkategorier identifieras, definierade av vilka
typer av mål som de nya lärarna relaterar till. Det rör sig om mål för
enskilda lektioner, lokala mål och kursplanemål. Christel uttrycker att:
Jag skriver upp mål. Jag skriver upp vad de ska hinna med. 
Och sedan så ställer jag frågor eller så repeterar jag lektionen
efter. Är det grupparbeten går jag runt och frågar alla, ser till
att alla får svara. Är det prov naturligtvis, så ser jag ju det…
Jag har kontinuerliga läxförhör. Jag frågar om… alltså inte bara
kunskapsmässigt, utan jag frågar dom själva vad dom kan också.
Så dom blir själv medveten om… hur dom… (Christel, lärare i
årskurs 5 och 6)
Medan Christel sätter upp mål för enskilda lektioner talar Daniel i termer av att stämma av för att säkerställa att eleverna uppnår kursplanemålen. Gemensamt för Daniel och Christel är, förutom fokus på mål,
att de ser prov, och särskilt nationella prov, som en stor hjälp vid bedömning. Daniel uttrycker som motivering till detta att läraren genom
proven får en bekräftelse på huruvida eleverna uppnått kursplanemålen
eller inte. Han uttrycker dock även att man som lärare märker rätt så
tydligt vilka av eleverna som hänger med i undervisningen och uppvisar förståelse, och vilka som riskerar att inte uppnå målen. Han talar
om ”att känna av eleverna”, något som även flera av de andra lärarna i
studien beskriver.
Den andra kategorin, ha en dialog med eleverna, representeras
främst av lärare verksamma i de första årskurserna. Gunilla menar att
det i årskurs 1 inte finns så många andra sätt att göra bedömning på annat än att tala med eleverna och fråga om saker. Ingela, också hon lärare
i årskurs 1, talar om att samtal med eleverna kan synliggöra deras tankegångar. Vilket hon menar är till hjälp vid bedömning av var de befinner
sig i relation till målen.
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I den tredje svarskategorin betonas observation av elevers lärprocesser
och elevproducerat material. Flera beskriver hur de går omkring i klassrummet under tiden eleverna arbetar, läser deras texter och ser och
lyssnarin hur de löser uppgifter. ”När dom arbetar med laborations
material och så, så ser jag ju om dom har förstått”, menar Ebba.
Några av de nya lärarna uttrycker att bedömningen ibland sker och
måste ske på helt olika sätt. Daniel menar att det är behov som finns i
olika klasser och hos enskilda elever som styr vilka bedömningsformer
som fungerar:
I en [klass] fungerar det mer självständigt och jag kollar av med
prov. Men i andra klassen är det inte alls på samma nivå, så där
måste man mer… hjälpa dem hela tiden. Så då blir det svårare…
bedömningen där ligger ju i att ligga på en nivå där man kan ge
dom handtag för att lära sig själv. Man måste hela tiden vara med
liksom, ja… Det är så väldigt olika från individ till individ också
att… att bedöma. Det handlar om… en del elever är det jättesvårt att komma underfund med. Vad kan dom egentligen och
vad beror på annat och… ja. (Daniel, lärare i årskurs 4, 5 och 6)
Den formativa funktionen för bedömning lyfts som extra viktig när
gällande elever eller elevgrupper som inte är särskilt självständiga i sitt
arbete. De skillnader som gäller årskurser behandlas nedan.
Skillnader gällande bedömning i olika årskurser

Lärarna i studien förefaller vara överens om att det är skillnader i bedömning, både vad gäller upplevd svårighetsgrad, men även hur bedömningen görs. Beskrivningarna av skillnader i hur bedömningen
praktiskt genomförs i olika årskurser ser väldigt lika ut. Anna menar
att det är svårare att bedöma elevers kunnande i årskurserna 1 och 2,
eftersom basen för den bedömningen ofta är dialog- och observationsbaserad. Bedömning från och med årskurs 3 bedöms som lättare, då
det finns större möjligheter att använda sig av prov och diagnoser. Förutom att bedömningen i skolår 1 inte sker utifrån prov belyser Anna
svårigheterna med bedömning av elevers kunnande under höstterminen
i skolår 1 utifrån perspektivet att eleverna är helt nya för läraren. Hon
menar att:
/…/där gör jag bedömningen rent från vad jag anser, vad jag
tycker. Det är ju alltså godtyckligt, kan man säga. För man har ju
ingenting att ta på än. /…/ Ja, det blir ju helt annat när jag kommer till nästa utvecklingssamtal i februari. Då kan jag bedöma
den termin som varit. Just nu är det väldigt svårt. (Anna, lärare
i årskurs 1)
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Trots att skolan där Anna arbetar har formulerat preciserade mål för respektive skolår, bedömer hon hösten i skolår 1 som svår, då eleverna är
nya för henne som lärare. Gunilla upplever också bedömningen under
höstterminen i skolår 1 som svårare än annan bedömning, men utifrån
annat fokus. Det är de begränsade möjligheterna att göra prov och diagnoser som hon menar försvårar bedömningen.
Användande av prov för bedömning är gemensamt för de lärare som
främst arbetar i skolår 4-6. I vilken grad varierar dock. Att förlita sig till
provresultat kan bli missvisande. Daniel menar att det kan finnas olika
skäl för elever att inte kunna prestera väl på ett prov, att det kan handla
om förutsättningar, men även om vilja. Han menar att ett prov kanske
inte alltid gör eleven rättvisa. Även Gunilla uttrycker att det inte går att
förlita sig till prov och menar att förmågan att formulera sig skriftligt
kan vara ett hinder. Hon menar, liksom Daniel, att elever därför bör
erbjudasalternativa sätt att visa vad de kan. Trots en uttryckt medvetenhet om svårigheter med prov uppger dessa lärare ändå att det är lättast
att bedömaelevernas kunnande i matematik i de skolår där de nationella
proven finns.
Bedömning i teknik och matematik

Två tydliga grupperingar utkristalliserar sig gällande ämnesspecifik
bedömning, i detta fall matematik och teknik. Det handlar om huruvida lärarna upplever att det är någon skillnad i att göra bedömning i
de olika ämnena. Medan en del av dem uttrycker att det inte är några
skillnader, menar de andra att skillnaderna är tydliga. De som uttrycker
att det inte är någon skillnad fokuserar på den egna bedömningspraktiken och menar att de bedömer på liknande sätt i alla ämnen. De nya
lärare som redogör för skillnader i praktiserandet av bedömning i olika
ämnenangerfaktorer som ämnesintegrering, tydlighet i mål, prioritering och arbetsformer som skillnader mellan ämnena som påverkar
bedömningen.
Teknikämnets3 integrering i NO-blocket, och under lågstadiet ofta
i ett OÄ-block, lyfts som en bidragande orsak till att bedömningen i
teknik upplevs som svårare att göra än bedömningen i matematik. Det
motiveras med att mängden mål i ämnesblocket upplevs som omöjliga
att överblicka och att det därför är svårt att vara lika målfokuserad i
teknik som i matematik. Bedömningen i matematik beskrivs av Hanna
som målfokuserad, där nationella prov och tätare kursplanemål hjälper
lärareni bedömningen. I teknikämnet däremot beskriver hon en bedömning av om och hur eleverna deltar under lektioner och om de arbetat
med specifika områden, en beskrivning som återkommer hos Ingela,
som menar att:
3 I de citat som förekommer jämförs matematikundervisningen ibland med NO, vilket har att göra
med att teknikämnet integrerats med det naturorienterande ämnesblocket.
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Då jag bedömer NO:n… Där är det mest diskussioner. Vi pratar
och, och jag ser mer liksom hur dom hänger med och, och vi har
lite uppgifter, mindre uppgifter som vi läser och så där. (Ingela,
lärare i årskurs 2 och 6)
Den beskrivning som här ges av bedömning i teknik, målar upp en
bild av teknikämnet som lågprioriterat jämfört med matematiken, en
bild flera av de nya lärarna förmedlar. Prioritering av matematikämnet förklaras bland annat med att det finns nationella prov i ämnet.
Tillgångentill kursplanemål för skolår tre i matematik, vilket nämns
som en anledning till att matematikkunskaper upplevs som lättare att
bedöma i tidigare skolår, kan också ses som en bidragande faktor till
denna prioritering.
Kursplanemålens skillnader i tydlighet i matematik och teknik uppges påverka hur pass lätt eller svårt det är att se vad det är eleverna kan.
Daniel menar att:
Ja, det är som sagt enklare att bedöma matten känner jag… än
NO:n… NO:n, där är det ju mer att dom ska prova på och jaha…
stämma av alltså… I matten är det mer konkret att ”Det här ska
du kunna, det här ska du kunna, det här ska du kunna”. I NO:n är
det mer ”ha insikt i” och ”ha förståelse för” och det är ju svårare
att säga att man inte uppnår målen där. (Daniel, lärare i årskurs
4, 5 och 6)
Daniel upplever målen i de naturorienterande ämnena som mer diffusa
och svårtolkade i och med att de ofta innehåller begrepp som ”ha insikt
i”, medan matematikens uppnåendemål är tydligare och lättare att mäta.
Gunilla menar att man i matten kan ”se vad som är rätt och vad som är
fel, ganska enkelt” till skillnad från andra ämnen. Antingen så kan man
”tiokamraterna” eller så kan man dem inte, det finns inget mellanläge.
Även arbetsformer uttrycks av några som bidragande till att bedömningen i teknik upplevs som svårare än bedömning i matematik. Det
motiveras med att grupparbeten är betydligt mer frekvent förekommande i teknik och att det där är svårt att utläsa vad de enskilda eleverna
kan. Användandet av diagnoser i matematik anges också som en anledning till att den bedömningen upplevs lättare än bedömning i orienteringsämnen och teknik, där bedömning i tidigare år beskrivs göras i
högre utsträckning genom samtal.

Dokumentation
Som stöd i bedömningen dokumenterar lärarna mer eller mindre frekvent. Medan ungefär hälften uppger att de dokumenterar nästan dag-
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ligen, menar andra att de för anteckningar mindre frekvent eller oregelbundet. Christel menar att hon för anteckningar i en bok varje dag,
med motiveringen att hon annars skulle ha svårt att komma ihåg. Några
säger sig föra anteckningar om det varit något speciellt som kan vara
bra att ha i minne. Ibland är det i en bok dessa anteckningar samlas,
vilket uppges som ett stöd för att se progression, då man även kan titta
tillbaka. Andra använder ett kortsiktigare system med Post-it-lappar för
sådant som är aktuellt att ha i minne. Berit samlar sina anteckningar
tillsammans med lokala och nationella mål:
Jag har en pärm där jag har papper där jag skriver vad dom har
gjort och inte gjort under dagen, eller om det har varit något
speciellt. Sedan så har jag ju liksom målen i min pärm, där jag
bockar för lite och skriver datum, så att man får liksom… ja,
fyller i lite eftersom hur dom uppfyller målet. Jag har plockat ut
målen som finns då i femman då och dom har jag uppskrivna då,
då jag kollar det. ( Berit, lärare i årskurs 4, 5 och 6)
Berit har ett tydligt system för sin dokumentation, till skillnad från exempelvis PostIt-lappmodellen, som kan framstå som mer ostrukturerad.
Några, som Daniel och Ebba, sparar prov och diagnoser som dokumentation. Tre av de intervjuade nya lärarna använder portfolio för dokumentation av bedömning. Hanna beskriver:
/…/ som vi samlar mål i, så att säga. När dom har uppnått vissa
saker då, så att vi dokumenterar det då, så att det finns samlat.
Och mer dagligen, då är det ju mer att man gör direkt. Då gör
man ju en samlad bedömning, när varje kapitel avslutas, eller
vad man säger. (Hanna, lärare i årskurs 3 och 4)
Medan Hanna beskriver portfolion som ett medel för fortlöpande doku
mentation använder andra portfolion för dokumentation i samband med
avslutande av teman eller områden i undervisningen. De nya lärare som
uppger att de dokumenterar mindre ofta, menar att de har ganska bra
koll över elevernas progression ändå. De gör dock mer detaljerade
observationer och dokumentation i samband med förberedelser för utvecklingssamtal, som får fungera som underlag för skriftliga omdömen
och individuella utvecklingsplaner.
Var och hur har då lärarna lärt sig det de kan om bedömning?
De flesta av de nya lärarna beskriver sitt kunnande om bedömning som
något de främst skaffat sig på egen hand, efter lärarutbildningen. Ibland
sker det i samverkan med kollegor. Hanna däremot menar att:
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Framför allt var det ju på högskolan som man liksom blev insatt
i det här med läroplaner och målen liksom. Sedan har man ju
fått utforska ganska mycket själv. Sedan så är vi just nu inne i ett
stort projekt som heter ”Mål och bedömning” i hela kommunen
då, där vi arbetat mycket mot målen. Och där har man ju fått en
hel del hjälp också. (Hanna, lärare i årskurs 3 och 4)
Lärarutbildningen framhålls tydligt som källan till Hannas kunskaper
gällande bedömning. Medan resterande lärare i studien främst lyfter
fram arbetet efter lärarutbildningen som källa för sitt kunnande, är det
är endast två som menar att lärarutbildningen inte alls tagit upp bedömningsaspekten. Christel menar att det som lärarutbildningen tog upp om
bedömning inte var särskilt konkret eller användbart. Övriga lärare i
studien redogör för olika, mer positiva, upplevelser av vad lärarutbildningen gav inom detta område. Några upplever det svårt att specificera
vad det var som togs upp gällande bedömning i lärarutbildningen, vilket
Ingela förklarar med att det integrerades med resten av undervisningen.
De som har mest positiv upplevelse av bedömningsdelen av sin utbildning talar om möjligheter att arbeta praktiskt med bedömning, att få fördjupa sig i olika bedömningsinstrument, samt att det ges möjlighet att
fördjupa sig i kursplanemålen. Den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU:n) lyfts som betydelsefull för dessa kunskaper.
Även de nya lärarnas beskrivningar av hur de lärt sig om bedömning
efter lärarutbildningen skiljer sig åt. Att själv läsa sig till information,
i arbetet med elever och i samtal med kollegor, samt fortbildning, är
de metoder som lyfts fram. Gemensam kompetensutveckling på skolan
eller i kommunen nämns av några som den huvudsakliga källan. Annars är det samtal med kollegor eller i arbetslag som mest nämns när
de nya lärarna skall beskriva var de lärt sig att göra bedömningar. Ingen
uppger dock detta som den enda källan, vilket Christels beskrivning får
illustrera:
/…/ det är ju här på skolan, med kollegor och arbetslag… läst
jättemycket, har jag gjort… sett mycket på… ja, man får tips på
hemsidor, ja alltså,,, det material som finns så läser man ju. Och
man pratar med dom som arbetat länge och så vidare, så… Jag
har lärt mig själv, eller vad man ska säga, genom… Man lär sig
varje dag. (Christel, lärare i årskurs 5 och 6)
Christel lyfter förutom samtalen med kollegor upp att hon läst mycket
kring bedömning. Även om lärandet sker i interaktion med andra är
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upplevelsen att det är något som sker själv, genom att man själv söker
upp kollegor för samtal, själv läser och att det är den egna motivationen
att bli bättre på bedömning som fungerar som motor i den processen.
Upplevelserna av erfarna kollegor som stöd för de nya lärarna i
arbetetmed bedömning skiljer sig åt efter en ”mer eller mindre nöjd”skala. Medan några menar att det varit väldigt betydelsefullt att få ta
del av erfarenheter kring bedömning från kollegor med fler år i yrket,
menar andra att det snarare är genom samtal med andra än erfarna kollegor som kunskaper byggts upp och stöd erhållits. Några menar att de
har fått lära sig om bedömning tillsammans erfarna kollegorna, då de
verkat lika, eller mer ovana vid bedömning utifrån kursplanemål. Det
skiljer sig även åt huruvida de nya lärarna upplever att de fått stöd av
erfarna kollegor eller inte och i vilken utsträckning de önskat detta stöd.
På en liten skola kan det saknas lärarkollegor som undervisar i samma
skolår, vilket lyfts som en brist. En förväntan om att som ny lärare tilldelas en mentor, en förväntan som sedan inte infriats, lyfts också som
något som skapat besvikelse. Genomgående lyfts arbetslaget som den
källa där man främst finner stöd, oavsett om det består av en grupp av
nya lärare eller ett lärarlag bestående av lärare med olika lång erfarenhet av yrket. Stöd i bedömning, oavsett om det kommer från mer erfarna
kollegor eller andra, upplevs dock inte alltid som ett behov.

Diskussion
Lärarna i studien beskriver sitt bedömningsarbete som något som sker
nästan hela tiden, i alla fall när de är med eleverna, men ibland även
enskilt eller i samtal med kollegor. Både genomförandet och upplevelsen av bedömning beror på såväl ämne som skolår. Matematik upplevs
som enklare att bedöma än teknik och här skiljer sig bedömningsformer åt. De svårigheter som de nya lärarna beskriver gällande bedömning, i kombination med deras beskrivningar av sin bedömningspraktik får mig att ställa mig undrande till vad det är som bedöms. Utifrån
derasbeskrivningar av den praktiserade bedömningen förefaller kunskaper i form av fakta förståelse och färdigheter vara det som huvudsakligen fokuseras. Men även bedömning som varken fokuserar elevers
kunnandeeller deras lärande beskrivs. Det rör sig om bedömning utan
förankring i styrdokumenten, en missriktad bedömning som blir synlig
i såväl jämförelsen rörande ämnesspecifik bedömning, som i bedömning relaterat till skolår.
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Vad bedöms i de olika ämnena – fakta, förståelse eller delaktighet?
Teknikämnet upplevs som svårare att bedöma än matematikkunskaper
beroende på ämnenas olika karaktär och status. Som redan nämnts, ska
lärare bedöma elevers kunnande utifrån en progressionstanke mot kursplanemål som kan ligga tre-fyra år fram i tid. Detta är svårt pga. att
faktorer som arv, kultur, miljö och individuella förutsättningar påverkar
lärandeprocessen (Fischbein, 2007). Även om man bortser från påverkansfaktorer, som de ovan nämnda, innebär bedömning mot avlägsna
mål svårigheter. En lärare kan sällan med säkerhet veta hur det kommer
att gå för en elev flera år fram i tiden. Lärare i tidigare år ska med andra
ord bedöma hur de tror att elevens fortsatta kunskapsutveckling kommer att se ut.
I de nya lärarnas beskrivningar av praktiserandet av kunskapsbedömning i matematik och teknik lyfts ytterligare aspekter som problematiserar bedömningen i ämnet teknik. Det rör sig om arbetsformer,
ämnesintegrering, målformuleringar samt tillgången eller avsaknaden
av nationella prov. Medan kursplanemålen i matematiken beskrivs som
tydliga, målas målen i teknik upp som mer diffusa. Vid jämförelse av
ämnenas kursplaner framgår att uppnåendemålen för matematikämnet
är betydligt fler än de i teknik. Ändå upplevs teknikämnets mål drunkna
i NO-ämnenas mål, som ett resultat av ämnesintegrering. Det upplevs
som enklare att skapa sig en föreställning om målen i matematik, vilket
kan förklaras med att det i mål för år 3 även finns förtydligat vad det
är eleverna ska kunna inom olika områden av matematikämnet. I kursplanen för teknik däremot är det endast tre övergripande uppnåendemål
för år 5 (Skolverket, 2008). De nya lärarna tillskriver matematikämnet
högre prioritet och status, baserat på att det är ett kärnämne, de tätare
målformuleringarna i ämnet, och förekomsten av nationella prov redan
från skolår 3. Teknikämnet tillskrivs en mindre betydande roll. Integreringen av teknik i orienteringsämnena uttrycks som en bidragande
orsak till svårigheter med bedömningen, med motiveringen att det blir
en stor mängd mål att förhålla sig till.
En central fråga är vad de nya lärarna fokuserar vid bedömning.
Arbetsformernas påverkan på bedömningspraktiken framträder tydligt
i beskrivningarna av svårigheter med att bedöma enskilda elevers prestationer vid grupparbeten, dvs. inom det som uppges vara en vanlig
arbetsform i teknik och naturorienterande ämnen. Medan bedömningen
i matematik till betydande del beskrivs som kopplad till diagnoser och
prov, framställs prov som sällan förekommande bedömningsunderlag i
naturorienterande ämnen och teknik i grundskolans tidigare år. Istället
är det upplevelsen av elevens medverkan i grupparbeten som de nya
lärarna beskriver som underlag för bedömning naturorienterande äm-
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nen och teknik. Medan matematikproven påvisar färdigheter att lösa
matematikuppgifter syftar samtalen i matematik till att synliggöra elevernas strategier och förståelse. I matematiken rör det sig alltså tydligt
om en bedömning av ämneskunskaper, där såväl kunnande som lärande
belyses.
Vad är det då som bedöms i teknikämnet? Svårigheterna som beskrivs av de nya lärarna, såsom att bedöma individens kunnande i
grupparbete, samt upplevelsen av att det är mängder av svårtolkade
mål, i kombination med en beskrivning av att bedömningen i ämnet ofta
baseras på om och i vilken grad eleven upplevs som delaktig i arbetet,
gör det relevant att ställa den frågan. Medan bedömningen som beskrivits gällande matematik är tydligt målfokuserad, är det tveksamt om
bedömningen i teknik kan betraktas som bedömning utifrån kursplanemål. Det är en slutsats jag drar utifrån de nya lärarnas utsagor, eftersom
dessa ytterst sällan, när det gäller teknik eller naturorienterande ämnen,
rör sig om ämneskunskaper. Det kunnande, som genom bedömningen
ska synliggöras, förblir i många fall osynligt. Elevens lärande än mer
så. En ”upplevelse av en elevs delaktighet” ger läraren ingen faktisk
vetskap om elevens ämneskunnande. Ändå görs utifrån sådana uppskattningar en bedömning av huruvida eleven beräknas nå kursplane
målen i år 5.
Ett osynliggjort ämne

Jag gick in i denna studie med intentionen att jämföra bedömning i
matematik och teknik, men resultatet visar egentligen en jämförelse
av bedömning i matematik och naturorienterande ämnen. Även om
jag genomgående frågade de nya lärarna om bedömning i teknik, var
alla svar som gavs utifrån ett ämnesblock, oftast NO, men ibland det
störreOÄ-blocket. Det som är mest anmärkningsvärt i detta, är att ingen av de deltagande lärarna reagerade på att teknikämnet inte är ett
NO-ämne, och att det därför vid ett integrerande kanske borde synliggöras. Adiels (2009) uttrycker att det verkar som att betydelsen av
ordet ”teknik”måste förmedlas med kunskap om något annat. Som stöd
för detta p åtalar han att teknikämnet sällan refereras till solitärt, utan
istället oftast förekommer i kombination med andra begrepp, såsom
matematik, naturvetenskap eller design. Detta kan bidra till att förklara
ämnesintegreringen, men inte varför teknikämnet, när det bakas in i ett
större ämnesblock, osynliggörs genom att inte benämnas med namn.
Osynliggörandet av teknikämnet är ett problem, något de nya lärarna
i studien inte förefaller vara medvetna om än. Som en del i ett ämnesblock med flera andra ämnen, beskrivs teknikämnet som svårgreppbart,
med motiveringen att målen är så väldigt många. Men målen i teknik
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för årskurs 5 är inte alls många. De är endast tre till antalet. Och även
om teknikämnet integreras med andra ämnen ska det bedömas separat.
Hur hanterar man som lärare det med ett ämne som man inte ens benämner med dess rätta namn? I detta kan man fråga om det problematiska ligger i lärarnas uppdrag att bedöma varje ämne för sig, eller om
problemet ligger i lärarnas genomförande? Är det lärarna som inte förmår fullfölja uppdraget, eller har politikerna givit dem ett uppdrag som
inte är så lätt att genomföra i den verklighet som lärarna befinner sig i?
På vad baseras bedömning i olika årskurser
– samtal, prov eller tyckande?
Medan bedömningen i årskurserna 1 och 2 främst beskrivs som baserad
på samtal med elever, lyfts prov och diagnoser som ett viktigt underlag
vid bedömning i årskurs 4-6. Då samtal och observation under pågående arbete även är den beskrivningen som ges av den dagliga bedömningen, oavsett årskurs, är denna bedömning alltså inte specifik för de
tidigare skolåren. Dock uttrycker de lärare som har erfarenhet av årskurs 1-6, att bedömning i de senare årskurserna är lättare. Motiveringen
är att man där använder prov i högre utsträckning. Flera av dem påtalar
svårigheterna att genom prov ge elever rättvisa förutsättningar att visa
vad de kan, men anser ändå att fördelarna överväger och att prov känns
som ett tryggt underlag. Svårigheterna att mäta elevers kunnande under
första skolåret, och särskilt första terminen, medför att lärarna som är
verksamma i år 1 verkar försöka minska betydelsen av den formella
bedömningen som görs då, genom att betona att den första egentliga
bedömningen görs under vårterminen (jfr Skolverket, 2010b), eller när
man kan börja göra diagnoser i matematik. Istället beskrivs den formella bedömningen, i form av skriftliga omdömen, under höstterminen
år 1, som lärarens egna upplevelser och tyckanden om elevens lärande.
Baserat på att lärare upplever den kunskap de har om eleverna som
bristfällig på hösten första skolåret (Skolverket, 2010b), aktualiseras
frågan om vad den formella bedömning som görs höstterminen årskurs
1, i form av skriftliga omdömen, har för effekt på elevers lärande. En aspekt på detta är att den formella bedömningen kan tolkas som omdöme
om person och påverka såväl elevens självbild som föräldrarnas syn
på det egna barnet (Wehner-Godée, 2005). En inte helt positiv bild kan
således ha negativ effekt gällande föräldrarnas syn på barnet, elevens
självbild, och missgynna det fortsatta lärandet. Studier av skriftliga
omdömen har visat att bedömning av person är vanligt förekommande
(Skolverket, 2010b).
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Vilken typ av bedömning förmedlas?
Vid fokus på när bedömningen genomförs beskrivs en bedömning som
sker i det dagliga arbetet, nästan hela tiden och medan eleverna arbetar
på med sitt. Det utan att eleverna uppmärksammas på att bedömning
görs. Det mesta av den bedömning som görs av de nya lärarna i studien
förefaller därmed vara informell. Bedömningens syfte beskrivs handlar
om att bilda sig en uppfattning om vad eleven lärt sig, hur eleven bäst
lär sig, och vad eleven uppfattar som lätt respektive svårt för att kunna
hjälpa eleven vidare i dennes lärandeprocess. Vid jämförelse med hur
bedömningen praktiseras kan en tydlig skillnad urskiljas i utsagorna
kopplat till årskurs. Medan informell bedömning dominerar beskrivningarna i årskurs 1-3, är den formella bedömningen, i form av prov,
mer uttalad i årskurs 4-6.
De nya lärarna beskriver bedömningens syfte som övervägande
formativt. Bedömningen ska användas för att stödja elevens lärandeprocess. Beskrivningen som ges gällande praktiserande av bedömning
handlar dock ofta om att stämma av om eleven klarat uppsatta mål, en
bedömning av mer summativ karaktär, särskilt i de beskrivningar som
ges av lärarna i årskurs 4-6. Det finns i studien de som beskriver en renodlat summativ bedömningspraktik, trots ett uttalat formativt syfte. Hur
bedömningen ska användas för att tillskrivas en formativ funktion är då
inte uttalad, vilket kan förklaras med att bedömningen i sig tar så stort
fokus, att användandet hamnar i skymundan (Hogan & Rabinowitz,
2009; Newton, 2007). Men hur används då bedömningen? Enligt beskrivningarna som ges är det oftast för att försäkra sig om att eleven
nått uppsatta mål, och i andra hand för att synliggöra elevens lärandeprocess och hur man bistår elevens fortsatta lärande. Den summativa
bedömningen förefaller ha starkt fäste, särskilt i årskurs 4-6 och kopplat
till skriftliga omdömen (jfr Skolverket, 2010b). En möjlig förklaring är
kombinationen av kursplanemål i alla ämnen för årskurs 5, tillgång till
nationella prov i skolår 5, och ökat fokus på avstämning mot nationella
mål i och med införandet av skriftliga omdömen hösten 2008. Den tillit
till prov, särskilt nationella, som en del av de nya lärarna ger uttryck för,
kan också ses som bidragande till detta.
Upplevelse av bedömningskompetens
En stor majoritet av de nya lärarna i studien tillskriver sig själva god bedömningskompetens, ofta bättre än de erfarna kollegorna. Detta gäller
trots utsagor om brister i den egna lärarutbildningen gällande bedömning och kort tid i yrket, samt att utvecklande av bedömningskunskaper
ofta beskrivs som ett arbete till stor del gjort på egen hand. Den upplevda
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goda kompetensen kan ses som anmärkningsvärt med kännedom om att
en del av den bedömning som några av dem beskriver, exempelvis i
teknikämnet, inte kan betraktas som bedömning av ämneskunskaper.
Studier kring skriftliga omdömen visar dock att just bedömning av
annatän ämneskunskaper är ett vanligt förekommande problem bland
lärare generellt (Skolverket, 2010b).
För de nya lärarna är införandet av skriftliga omdömen inte nytt
på samma sätt som för erfarna kollegor. De saknar tidigare system att
”ställa om från”. Det kan bidra till att nya lärare har lättare att sätta sig
in i det nya och kan till viss del förklara upplevelsen av att klara bedömningen bättre än erfarna kollegor. Å andra sidan saknar nya lärare
också det erfarenhetsbaserade kunnande om elevers lärandeprocesser
som erfarna lärare har (jfr Hogan & Rabinowitz, 2009). Det kan innebära att erfarna lärare verkar problematisera bedömningen genom att de
tar fler aspekter i beaktande i sin bedömningsprocess. Det är tydligt att
införandet av skriftliga omdömen bidragit till en osäkerhet bland lärare
(se t.ex. Tholin, 2008). Flera texter och hjälpmaterial har producerats
för att hjälpa lärare i arbetet med bedömning (se t.ex. Moreau, 2008;
Wretman, 2008; Skolverket, 2010a), vilket hos nya lärare kan stärka
intrycket av denna bedömning som något nytt i skolan och för deras
erfarna kollegor.
Det finns motsättningar i hur det egna bedömningspraktiserandet
beskrivs av flera av de nya lärarna. Det formativa syftet synliggörs
inte alltid i en bedömningspraktik ofta beskriven som avstämmande,
summativ. Hur bedömningen tillvaratas och kommuniceras på ett sätt
som gynnar elevens lärande är i de flesta fall osynlig i de beskrivningar som ges. En möjlig anledning till detta kan vara att nya lärare tenderar att lägga för stort fokus på styrdokument och den egna rollen,
vilket ledertill att elevers tänkande och behov hamnar i skymundan
(Hogan & R
 abinowitz, 2009; Levin et al. 2009). Oavsett orsak till förhållandet mellan syfte och bedömningspraktik verkar det hos flera av de
nya lärarna finnas behov av att vidareutveckla sina kunskaper rörande
didaktiska aspekter på bedömning, hur man använder bedömning för
att främja elevers lärande. Det är ett behov som verkar vara vanligt
förekommande bland lärare, inte bara nya (se Skolverket, 2010b). Det
innebär också att det finns behov av litteratur, skriven för lärare och
lärarstudenter, som problematiserar och förklarar hur en sådan bedömning kan praktiseras(t.ex. Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam,
2003; McMillan, 2011), även utifrån en svensk kontext (t.ex. Jönsson,
2010).
Denna studie visar att nya lärare ibland bedömer kunskaper i samklang med styrdokumentens direktiv, men ibland inte. I de första årskur-
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serna, samt i ämnen med mycket grupparbeten verkar de nya lärarna ha
särskilt behov av gott mentorsstöd för att utveckla goda bedömarstrategier. Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (2011) visar dock att även
erfarna lärare upplever osäkerhet gällande bedömning av elevers arbete
i grupp. På individnivå förefaller samarbetsförmåga och deltagande
bedömas i högre grad än ämneskunskaper. Lärarna har även svårt att
beskriva hur bedömningen görs (ibid). I studier om hur skriftliga omdömen formuleras visar det sig att omdömen av personliga egenskaper är vanligt förekommande (Andersson, 2010; Skolverket, 2010b).
Hovfendahl (2006) konstaterar att liknande felaktiga fokus även är vanliga i utvecklingssamtal. Även bland erfarna lärare finns alltså en viss
brist gällande bedömningskompetens. Det finns sålunda ett behov av
fortbildning för verksamma lärare, dels för att förbättra den egna bedömningskompetensen, men även för att, i egenskap av mentor för nya
lärare under deras lärlingsår, kunna hjälpa nya kollegor utveckla sin
bedömningskompetens i enighet med gällande direktiv för att erhålla
lärarlegitimation. Mentorsrollen, huvudsakligen stödjande för den nya
läraren, men även fungerande som rektors bedömningsstöd, är inte alldeles enkel och behöver därför särskild kompetens. Det åligger dock
rektor att göra den slutliga bedömningen om utfärdande av rekommendation om lärarlegitimation. Frågan om vilken kompetens som krävs
av rektorer för att göra bedömningar av lärarkompetens återstår. För
att bedöma kvalitet behövs goda kunskaper om kvalitetskriterierna och
en allsidig bedömning, så att det inte, som i exemplen om bedömning i
teknik eller årskurs 1, baserar sig på en upplevelse eller känsla.
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K a p it e l 5

Organiserat mentorskap eller kollegial
samvaro? Hur stöd till nya lärare kan te sig
utan formella ramar och strukturer
Åsa Morberg

Alla nya lärare i studien hade arbetat
i ämnen eller i verksamhetsområden
som de inte hade kompetens och
behörighet för under sitt första år.

Legitimationssystemet för lärare som stegvis träder i kraft från 201107-01 är en utgångspunkt för detta kapitel.1 Under den obligatoriska
introduktionsperioden, som är det första steget efter den grundläggande
lärarutbildningen på väg mot en yrkeslegitimation, ansvarar rektorer
för att de nyblivna lärarna garanteras stöd av mentorer. Ett tydligt,
detaljeratoch väldefinierat uppdrag till mentorerna har enligt min mening inte formulerats, även om det finns några olika och som det ser ut
disparata kompletterande beskrivningar av uppdraget2. Uppdraget till
introduktionsperiodens mentorer uppvisar bl.a. likheter med uppdraget
till handledare för den verksamhetsförlagda delen av grundutbildningen
till lärare och avviker på många punkter från ett modernt mentorskap,
enligt den samlade erfarenheten inom Kommunnätverket Induction3.
I riktlinjerna kring introduktionsperioden framgår bl.a. att rektor eller förskolchef ska utse en lämplig och legitimerad mentor med samma
behörighet som adepten (Skolverket, 2011). Mentorn ska få stöd för sin
uppgift, ett stöd som inte är preciserat i anvisningarna. Någon speciell
1 För information om lärarlegitimationen hänvisas till kapitel 2 och bilaga 1 (Fransson & Morberg,
2001; Morberg & Gustafsson, 2007).
2 I kompetensprofilerna (SKOLFS 2011:37), i kommentarmaterialet och i utredningen om lärarlegitimationen (t.ex. SOU 2008:52 eller UbU5) finns vissa disparata anvisningar om hur mentorskapet
ska genomföras.
3 Tre praxisnära och deltagarorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts av Högskolan i Gävle i samarbete med nio kommuner i Gävleborgs Län och i Uppsala Län (Bollnäs kommun,
Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Sandvikens kommun, Söderhamns kommun, Tierps kommun). Samarbetet har skett i form av ett nätverk, Kommunnätverket Induction, där kommuner, högskolan och representanter för de lärarfackliga
organisationerna samarbetat för att utveckla och forska om nya lärares första tid (Fransson & Morberg,
2001).
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utbildning för mentorsuppdraget har inte föreslagits. Mentorn ska bidra
med underlag om den nya lärarens utvecklingsbehov till rektorns eller
förskolechefens planering för introduktionsperioden. Mentorn kan därför sägas ha en rapportskyldighet. Mentorn ska också ge individuellt
stöd och regelbundet följa den nya lärarens eller förskollärarens a rbete
och fungera både som samtalspartner och som rådgivare. Mentorn förutsätts också regelbundet observera i undervisningssituationen och i
utbildningen i övrigt, vilket får anses vara ett helt nytt uppdrag. Den
nya läraren eller förskolläraren kan också observera sin mentors under
visning. Det är centralt för mentorn att observera den nya lärarens eller förskollärarens såväl didaktiska förmåga som förhållningssätt och
tilltro till elevens förmåga. Mentorns ansvar är även att ge återkoppling
på dessa förmågor och dessutom lämna synpunkter på planering, val
av dokumentation etc. Dessa åtgärder leder, enligt anvisningarna från
Skolverket, till att den nya läraren eller förskolläraren reflekterar över
det egna agerandet och på så sätt får verktyg inför liknande situationer. Mentorn förväntas hjälpa den nya läraren eller förskolläraren att
använda och bemöta all sorts kritik på ett konstruktivt sätt för att ytter
ligare utveckla sin professionalism. Diskussionen kan med fördel ta sin
utgångspunkt i de komplexa villkor och strukturer som råder och som
påverkar undervisningens förutsättningar. Särskilda statliga medel för
detta obligatoriska mentorsstöd utgår inte, även om en viss höjning av
grundbidraget från staten till kommunerna gjorts. Vilken typ av stöd
kan då dessa mentorer, som har stora likheter med handledare för lärarstudenter i grundutbildningen, erbjuda nyblivna lärare? Detta kan den
här aktuella studien av nio nyblivna lärare (adepter i denna studie) och
deras mentorer delvis belysa.
Resultatet av den studie, som redovisas i detta kapitel, jämförs med
en sammanfattning av mina samlade erfarenheter som projektledare för
nio års arbete i Kommunnätverket Induction och resultat från tidigare
studier inom ramen för Kommunnätverket. Studiens intervjupersoner,
nio mentorer och nio adepter, har samarbetat under ett läsår. Intervjuerna gjordes under 2008/2009 och informanterna arbetade i kommuner utan lokalt beslutade introduktionsprogram. Intervjuerna handlade
om hur det didaktiska mötet mellan mentorerna och adepterna ter sig
under sådana förutsättningar. Intervjumetoden som använts är ”critical
incident”-inspirerad, dvs. intervjuerna fokuserar på händelser som haft
avgörande betydelse för intervjupersonernas professionella didaktiska
yrkesutveckling.
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Vilka problem kan yrkeslegitimationen
lösa för nya lärare?
Inledningsvis kan vi reflektera över vilka problem som egentligen ska
lösas med lärarlegitimationen för de nyblivna lärarna. I utredningstexter
och media lyfts ofta frågan om behovet att ha duktiga och skickliga
lärare,vilket stödet via mentorer och lämplighetsprövningen antas
borgaför (se t.ex. SOU 2008:52, Prop. 2010/11:20). Olämpliga lärare
antas kunna identifieras och avskiljas från tillsvidareanställning då de
inte får en legitimation. Vidare antas läraryrkets status höjas med en
legitimation och eftersom den är hårt knuten till de specifika årskurser
och ämnen som läraren har utbildning för, utgår man ifrån att det blir
ett styrmedel för att lärare ska undervisa i årskurser och ämnen de
har utbildning för. På det viset utgår man från att andelen lärare som
undervisar i ämnen och årskurser de inte har utbildning för kommer
att minska.Men vad talar de nyblivna lärarna själva om och kan man
identifiera något som man kan beskriva som en gemensam problembild
som ska lösas? Vilken kan då utgångspunkten vara för introduktions
periodens mentorsstöd?
Problembilden ter sig olika för nyblivna lärare under deras första
yrkesverksamma år, men det är en allmän uppfattning att nyblivna lärare
behöver stöd under den första tiden i yrket. Det går inte att g eneralisera,
men vissa mönster syns och kan identifieras och beskrivas. Lindgren
har forskat kring nya lärares första tid i en rad studier (Lindgren, 2000;
2003 a; 2003 b; 2005a; 2005b; 2006; 2007a; 2007b) och resultaten visar
bl.a. på de nya lärarnas missnöje med grundutbildningen och varierande
yrkespraktiska svårigheter under första tiden i yrket, samt hur viktigt
mentorskapet är för de nya lärarnas yrkesutveckling. Detta kan förstås
som något ”naturligt” då man i en lärarutbildning inte alltid kan få det
som direkt kan appliceras i undervisningssituationen. Resultaten visar
också på skilda erfarenheter av mentorsstöd under den första tiden i
yrket. Internationell forskning framhåller varierande yrkespraktiska
svårigheter (Feiner-Nemser, 2001; Lindgren, Hjardemaal, Hansén,
Sjöholm, 2011). Redan för tio år sedan kunde konstateras att de nyblivna
lärarna betalar ett högt pris för den vetenskapligt baserade grundutbildningen till lärare med en arbetsam första tid i yrket (Fransson &
Morberg, 2001). Att man får utmaningar som nybliven yrkesutövare är
att betrakta som normalt, men många nyblivna lärare får en så kallad
”praxischock”, som är så stor att den riskerar den fortsatta lärartjänstgöringen och den fortsatta professionella yrkesutvecklingen (Carlgren
& Marton, 2002). Frågan blir nu om införandet av en yrkeslegitimation
med introduktionsperiod med obligatoriskt mentorskap ändrar på dessa
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förhållanden för nya lärare? Eller handlar legitimationssystemet helt
enkelt om att kontrollera en av de största yrkeskårerna i landet och dess
yrkesutövande? Det finns flera beslut som tyder på att blivande lärare
och lärare i jämförelser med andra yrken och andra studenter sätts i
en särställning. Om och i så fall vad som händer genom införandet av
yrkeslegitimationen beror till en del på hur den nya lärarutbildningen
(Prop. 2009/10:89) utformas och framför allt hur lärosätena lyckas
genomföra den verksamhetsförlagda delen av den nya lärarutbildningen
(SFS 2010:541). Under den allra första verksamhetsförlagda delen av
utbildningen startar det första egentliga steget i socialisationsprocessen4 till professionella lärare. Om exempelvis den verksamhetsförlagda
delen av utbildningen är inriktad på en kvalitativt god yrkesförberedelse
kan förutsättningarna förbättras radikalt för de nyblivna lärarnas professionella utveckling.
Om några problem kan lösas genom lärarlegitimationen beror också
på hur arbetsgivarna dvs. kommuner och/eller friskolor lokalt utformar
introduktionsperioden för de nyblivna lärarna. Vilket stöd erbjuds egentligen de nyblivna lärarna under introduktionsperioden? Får de utbildade, behöriga, engagerade, erfarna och kompetenta mentorer? Får de
arbetsplatsintroduktion och/eller yrkesintroduktion? Tas det hänsyn till
de nyblivna lärarnas kompetens och behörighet när tjänstefördelningen
planeras och när arbetet ska utföras? Får de en anpassad tjänstgöring
under introduktionsperiodens, med exempelvis lägre undervisningsskyldighet och lättare arbetsuppgifter? Stöder skolledningen aktivt de
nyblivna lärarna under deras introduktion eller handlar deras roll enbart
om att inta en kontrollerande och bedömande funktion? Svaren på dessa
frågor som rör yrkesutvecklingen kan utgöra skillnaden mellan en god
och en mindre god introduktionsperiod till läraryrket – oavsett om en
lärarlegitimation finns eller inte.
De nyblivna lärarna har olika arbets- och utvecklingsvillkor under
den första tiden i yrket. Även om det finns en policy och en strategi
hos arbetsgivarna att stödja nyblivna lärares arbetsplats- och yrkesintroduktion, är det ingen garanti för att de får ett kvalitativt gott stöd som
verkligen bidrar till en professionell yrkesutveckling. Hos de flesta arbetsgivare finns idag (2012) ingen beslutad lokal policy för yrkes- och
arbetsplatsintroduktion som innebär att nya lärare får ett genomtänkt,
väl strukturerat och planerat stöd i den professionella yrkesutvecklingen. Yrkeslegitimationen med introduktionsperioden ger i sig ingen som
4 Det finns forskare som hävdar att lärarsocialisationen startar när skolgången startar i tidig ålder, eller när lärarutbildningen startar, medan andra hävdar att den startar när man första gången praktiserar
sitt blivande yrke.
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helst garanti för att de nyblivna lärarna får en kvalitativt bättre start på
sin yrkesbana och sin professionella utveckling. Även om nyblivna lärare tilldelas mentorer har stora kvalitetsskillnader kunnat konstateras i
det stöd som ges av mentorer. En del mentorer arbetar precis som handledare under grundutbildningen och fortsätter att utbilda som om de
nya lärarna alltjämt var studenter, medan andra mentorer arbetar mera
distanserat, reflekterande och kollegialt stödjande i den professionella
utvecklingen (Ahlström, 2001). Det mentorskap som föreskrivs i lärarlegitimationen påminner mera om handledledarskap och handledning
än om mentorer och mentorskap (Franke, 1999). Hur ansvariga arbetsgivare tolkar anvisningar för uppdraget och hur mentorerna till sist utför
sitt uppdrag verkar vara avgörande för kvaliteten.
De nya lärarna som utbildats i en vetenskapsbaserad lärarutbildning har fått lära sig att granska kritiskt, reflektera, diskutera och problematisera, vilket är en grund för att kunna utveckla en verksamhet,
samtidigt som de har mindre med sig av praktiska yrkesredskap som
metoder, didaktiska exempel och didaktiska modeller än tidigare generationers lärare. De får därigenom en mera arbetsam första tid i yrket,
innan de har byggt upp en egen didaktisk praktisk verktygslåda för den
komplexa, kontextuella och historiskt formade klassrumssituationen
(Arfwedson & Arfwedson, 2002). Lärares arbetsgivare förväntas såväl
tillvarata som vidareutveckla de nya lärarnas mera vetenskapliga kompetens för att ge dem möjligheter att utveckla verksamheten i skolan.
Regering, riksdag och andra intressenter uttrycker också förhoppningar
om att nyblivna lärare ska ha en utvecklingsfunktion på skolan, dvs.
en beredskap för att möta förändringar, men också kunna arbeta såväl med mindre som större skolutvecklingsprojekt.5 Det finns (även om
förväntningarna är något nedtonade) alltjämt en uttalad förväntan på
att nya lärares vetenskapliga yrkeskompetens ska tas tillvara, så att de
nya lärarna kan vidareutveckla skolan, vilket är ett intressant sätt att
se på nya lärares kompetens. I andra yrken är det främmande att ge
ett utvecklingsansvar till nya yrkesutövare, exempelvis till yrkesutövare
inom vårdyrken.
Det är, sammanfattningsvis, svårt att uttala sig om vilka problem
den nya lärarlegitimationens första fas efter grundutbildningen möj
ligen kan tänkas lösa? En obligatorisk introduktionsperiod är ingen
5 Dessa förväntningar finns uttalade sedan lång tid tillbaka i ett antal dokument: i en utvärdering
av grundskollärarutbildningen av Universitets- och Högskoleämbetet (UHÄ, 1992), i Högskoleverkets utvärdering av grundskollärarutbildningen (Högskoleverket, 2006a; 2006b), i Lärarförbundets
utvärdering av grundskollärarutbildningen (Gran, 1992), i Utbildningsdepartementets översyn (Ds
1996) och dessutom utbildningsutskottets utvärdering av hur fem kunskapsområden slagit igenom
i lärarutbildningen i rapporten Påverkas lärarutbildningen av läroplanen? 1995/96: URD1. Utbildningsutskottet anordnade också en hearing om grundskollärarutbildningen under hösten 1996. Högskoleverket fick därefter i uppdrag att se över examensordningen och regionala utvecklingscentra fick
i uppdrag att initiera ett förnyelsearbete i samverkan mellan högskola, skola och förskola.
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g aranti för att de nyblivna lärarna får något stöd. Att mentorer får uppdrag i lärarlegitimationens introduktionsperiod utan någon som helst
utbildning för mentorsuppdraget, kan vara problematiskt då de exempelvis kan utföra sitt mentorsuppdrag precis som om de vore handledare i grundutbildningen, dvs. de fortsätter att utbilda sina adepter som
om de vore studenter, i stället för att stödja dem kollegialt i den professionella utvecklingen. En lärare med lärarexamen är rimligen att betrakta som en kollega och inte som en lärarstudent. En studie om hur mentorsstöd för nyblivna lärare fungerar i kommuner som inte har lokalt
fastställda introduktionsprogram kan ge vissa uppfattningar om vilka
utvecklingsmöjligheter som finns i introduktionsperioden inom ramen
för lärarlegitimationen. Det finns i och med lärarlegitimationens införande vissa centrala anvisningar för introduktionsperioden, men kommunerna förutsätts inte fastställa lokala anvisningar. Min syn på dessa
förhållanden påminner om de förutsättningar som till synes kommer
att råda för nyblivna lärare och deras mentorer i introduktionsperioden.
Centrala anvisningar har getts, utan förankring i de lokala kommunala
förutsättningarna för introduktionsperioden.

Mentorer och adepter i kommunnätverket Induction
utgör en jämförelsegrupp
Det är viktigt att peka på att den resultatredovisning som sker nedan
är frågan om en jämförelse mellan å ena sidan mina intervjudata och å
andra sidan den samlade och ackumulerade kunskapen om hur det sett
ut i kommunerna inom ramen för Kommunnätverket Induction. Jämförelsen bygger på mina erfarenheter som mångårig projektledare, på
många samtal, många observationer, många intervjuer, många besök i
kommunerna i nätverket, på samtal med medverkande i mentorsutbildning samt på de rapporter som sammanfattats om kommunerna (se t.ex.
Fransson & Morberg, 2001; Morberg & Gustafsson, 2007; Jokinen,
Morberg, Poom-Valickis & Rothma, 2008). Jag vill dock poängtera att
det i princip är omöjligt att ge en fullständig bild vad enskilda mentorer
eller nya lärare gör, uppfattar eller tänker. Några sådana anspråk är inte
möjliga att göra. Däremot bedömer jag att min kännedom om vad som
skett i kommunerna som ingår i Kommunnätverket Induction gör att jag
kan göra en del relativt välgrundade jämförelser och slutsatser.
Sedan i slutet av 1990-talet har tre praxisnära och deltagarorienterade forsknings- och utvecklingsprojekt genomförts av Högskolan i
Gävle i samarbete med nio kommuner i Gävleborgs Län och i Uppsala
Län (Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ljusdals
kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kom-
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mun, Söderhamns kommun, Tierps kommun). Det första projektet utvecklade introduktionen i yrket, det andra projektet utvecklade mentorskapet och det tredje projektet utvecklade samarbetet mellan högskolan
och kommunerna rörande lärarutbildningen och introduktionsperioden.
Samarbetet har skett i form av ett nätverk där kommuner, högskolan
och representanter för de lärarfackliga organisationerna samarbetat för
att utveckla och forska om nya lärares första tid (Fransson & Morberg,
2001). Nätverket som benämns Kommunnätverket Induction är känt,
såväl nationellt som internationellt, och i de så kallade inductionkommunerna har det utvecklats lokala introduktionsprogram för nyblivna
lärare, som inneburit att nyblivna lärare deltagit i såväl yrkesintroduktion med stöd av mentorer, som arbetsplatsintroduktion, med stöd av
särskilda arbetsplatsintroduktörer. De lokala introduktionsprogrammen
har varit tydligt kopplade till den lokala skolutvecklingen i kommunen, vilket är en viktig iakttagelse till skillnad från lärarlegitimationens
introduktionsperiod. Kommunernas och skolornas ledning, från skolchef och nämnd eller styrelse till rektor, har varit engagerade i inductionarbetet på olika sätt. Kommunerna genomförde så kallade samtalsseminarier med nyblivna lärare för att få information om hur den egna
kommunen fungerade som arbetsgivare. De fick därigenom information
om hur de nya lärarna upplevde att vara ny lärare i respektive kommun
(Fransson & Morberg, 2001). Denna information har varit utgångspunkt för utvecklingen av introduktionsprogrammen och har präglat
den praktiska utformningen av de lokala introduktionsprogrammen.
Kommunerna i inductionnätverket har utvecklat olika modeller
för mentorsprogram och utformat olika typer av mentorsstöd samt genomfört återkommande mentorsutbildningar (Morberg & Gustafsson,
2007).6 Mentorsutbildningarna har varit av olika längd, med olika innehåll, med olika arbetsformer och arbetssätt beroende på introduktionsprogrammets lokala utformning och framför allt de lokala behoven och
de lokala förutsättningarna. Högskolan i Gävle har stöttat genomförandet av utbildningen, men kommunerna själva har alltid varit huvudansvariga för utformningen, planeringen och genomförandet, i enlighet
med de beslutade lokala introduktionsprogrammens mål och riktlinjer.
Kommunerna i Kommunnätverket Induction har erbjudit välstrukturerade, välorganiserade och innehållsrika introduktionsprogram för att ge
sina nya lärare i alla skolformer en kvalitativt bra start på sin yrkesverksamhet och på sin professionella utveckling som lärare. De nyblivna
6 Se exempelvis vidare rapport som beskriver det lokala utvecklingsarbetet i en av de nio kommunerna i Kommunnätverket Induction: Söderhamnsmodellen – mentorstöd för nybörjarlärare i
yrkesutveckling och lokal Skolutveckling (Morberg & Gustafsson, 2007). I rapporten kan den lokala
utvecklingsprocessen följas steg för steg och den lokala profilen på introduktionsprogrammet synliggörs.
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lärarna har kommit in i yrkesarbetet i skolan på ett bra sätt och dessutom har de bidragit till skolutvecklingen i kommunerna, allt ifrån mindre
projekt till mera omfattande projekt.
Mot bakgrund av ovanstående är en central fråga - Hur fungerar det
då i kommuner som inte har introduktionsprogram för nyblivna lärare?
Det är inom detta område som min nyfikenhet har gjort att jag genomfört en mindre studie som jag här avrapporterar.
Mitt forskningsintresse handlar således om hur mentorsstöd för nyblivna lärare fungerar i kommuner som inte har lokalt fastställda introduktionsprogram, där mentorerna arbetar med sina nya lärare utan stöd
och utan mentorsutbildning. Förhållandena kan, enligt min bedömning,
jämföras med de förhållanden som kan skapas genom beslutet om lärarlegitimationen. Ett beslut har fattats på central nivå om att ett mentorssystem ska genomföras på lokal nivå, utan att en direkt koppling till det
lokala skolutvecklingsarbetet förväntas ske eller sker.
Studiens syfte var att i ett komparativt perspektiv studera, analysera
och problematisera mötet mellan mentorer och nyblivna lärare i kommuner, som inte har lokalt beslutade introduktionsprogram. En jämförelse görs utifrån erfarenheter som har samlats sedan 1999 från nio
kommuner i Kommunnätverket Induction, bl.a. om arbetet med introduktionsprogram.
Arton informanter, nio mentorer och nio adepter intervjuades med
en semistrukturerad critical-incident-inspirerad intervjumetod. Samtal
har också genomförts med nio rektorer och sex skolchefer för att kontrollera den bild som gavs av kommunerna på deras respektive hemsida.
De frågor som studien utgick från var följande:
• Hur fungerar samarbetet för nyblivna lärare och mentorer i
kommuner som inte har lokalt beslutade introduktions-		
program?
• Vilka villkor, vilka ramar och vilka förutsättningar
framträder som betydelsefulla i det didaktiska mötet för den
professionella yrkesutvecklingen?
• Vilka kritiska händelser kan identifieras i det didaktiska
mötet mellan mentor och adept och hur kan dessa förstås?
Arton intervjuer genomfördes och varje intervju tog cirka en timme.
Critical incidents eller kritiska händelser kan samlas in på många olika
sätt, men i den här studien ombads informanterna helt enkelt att berätta
om de erfarenheter de gjort, som kunde sägas ha haft avgörande betydelse för informanternas yrkesutveckling (Andersson & Nilsson, 1970;
Nilsson, 2009). Kritiska händelser (eller critical incidents) behöver
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egentligen inte handla om några dramatiska eller uppseendeväckande
skeenden. Att händelserna sägs vara kritiska innebär i den här studien
att de är av betydelse för lärarnas professionella yrkesutveckling. Det
kan också handla om att man säger sig förstå ett händelseförlopp bättre
eller förstå ett händelseförlopp på ett djupare plan. Det kan till och med
handla om mindre detaljer som iakttas och som man senare inser betydelsen av eller kan få förklaringar till. Intervjuerna spelades in på band
och banden lyssnades igenom och sedan skrevs vissa delar av dem ned.
Det som skrevs ned var, förutom persondata, de kritiska händelser – critical incidents – som haft betydelse för informanternas professionella
yrkesutveckling. Resultatredovisningen görs i följande fem teman som
analyserats fram ur materialet: Lärarna och den lokala kontexten, Mentorskap och samarbete, Didaktiska möten i klassrummet, Nya lärares
svårigheter och Kritiska händelser som bidragit till yrkesutveckling.

Lärarna och den lokala kontexten
Informanterna, de nio lärarparen, arbetade i grundskolan i sex kommuner av olika storlek: en storstadskommun, två medelstora kommuner
och tre mindre kommuner utanför högskolans närområde (Högskolans
närområde är i detta sammanhang Gävleborgs län och de norra delarna
av Uppsala Län). Kriteriet för val av kommuner var att det inte fanns
några lokalt fastställda kommunala mål och/eller kommunala riktlinjer
för nya lärares introduktionsperiod. Information om kommunernas mål,
riktlinjer och policy i skolfrågor söktes på kommunernas hemsidor och
i skolplaner samt kontrollerades sedan via skolchefer och/eller rektorer.
Tre adepter arbetade som vikarier på samma skolor som sina f.d. mentorer, medan övriga fem adepter hade vikariat vid skolor i andra kommuner och en adept var (tillfälligt) arbetslös. Processen att engagera en
mentor var i stort densamma för alla adepter. Adepterna hade frågat en
kollega på skolan, om det var möjligt att få mentorstöd. Alla mentorer,
utom en, hade svarat direkt, att det skulle gå bra under förutsättning
att deras rektorer gav sitt tillstånd. En mentor ville fundera till nästa
dag, men tackade sedan ja. Orsaken till dröjsmålet var att mentorsuppdraget kändes något oklart. Alla mentorer hade informerat sina rektorer att de planerade att stödja en ny kollega. Samtliga rektorer gav sitt
medgivande till mentorsstödet, men det var mentorerna som initierade
frågan. Man kan säga att mentorskapet var självpåtaget. Alla berörda,
såväl skolchefer som rektorer, mentorer och adepter kände till att nya
lärare hade rätt till en mentor under sitt första år (rätten till mentor upphörde egentligen 2005, om inte lokalt avtal slutits, vilket inte var känt av
berörda). De nyblivna lärarna hade fått information om vikten av att få
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Tabell 1. De intervjuades bakgrund.
Mentorer

Adepter

Anna, 64 år, småskollärare med lärarexamen
från tvåårig småskollärarutbildning (efter student
examen) år 1967. Anna hade en vidareutbildning
till speciallärare, men arbetade som klasslärare
vid intervjutillfället. Anna hade drygt 40 års
lärarerfarenhet.

Isabella, 25 år, Annas adept. Tidigare-lärare med
inriktning svenska - samhällsorientering. Lärar
examen år 2006. Isabella har arbetat (vikarierat) på
fritidshemmet, utan formell kompetens. Isabella var
arbetslös när intervjun genomfördes.

Birgitta, 51 år, mellanstadielärare med lärarexamen
år 1976 från lärarhögskola med biologi och geografi
som tillvalsämnen. Birgitta har också ämneslärarexamen i sina tillvalsämnen biologi och geografi
från universitetet. Hon hade drygt 25 års lärarerfarenhet.

Helena, 26 år, Birgittas adept. Senare-lärare med
inriktning mot matematik och naturvetenskap.
Lärarexamen år 2006. Helena har undervisat i
matematik för yngre åldrar utan formell kompetens.

Carin, 45 år, ämneslärare i svenska och engelska
med lärarexamen från universitet år 1983. Hon
hade drygt 20 års lärarerfarenhet.

Gaby, 26 år, Carins adept. Senare-lärare i svenska
och engelska. Lärarexamen från universitet år
2006. Gaby har undervisat i musik utan formell
kompetens.

Doris, 42 år, ämneslärare i matematik, fysik och
kemi med lärarexamen från år 1986. Hon hade
drygt 20 års lärarerfarenhet.

Fredrika, 25 år, Doris adept. Senare-lärare i
matematik, fysik och kemi. Lärarexamen år 2006.
Fredrika har undervisat i engelska utan formell
kompetens.

Ester 55 år, mellanstadielärare med tillvalsämnen
historia och samhällskunskap. Ester har lärarexamen från högskola år 1985. Hon hade drygt 20 års
lärarerfarenhet.

Erika, 26 år, Esters adept. Tidigare-lärare i svenska
och samhällsorientering. Lärarexamen år 2005.
Erika har undervisat i engelska utan formell
kompetens.

Frida, 47 år, ämneslärare i matematik, fysik och
kemi, lärarexamen år 2002, examen från SÄLutbildningen. Frida hade tjänstgjort som lärare
totalt 14 år, och som behörig lärare hade hon 6 års
erfarenhet. Hon har också en ingenjörsexamen.

Daniella, 26 år, Fridas adept. Senare-lärare i
matematik, fysik och kemi. Lärarexamen år 2006.
Daniella har undervisat i matematik för yngre barn
utan formell kompetens.

Gunilla, 64 år, småskollärare med tillval i musik och
gymnastik och med lärarexamen från seminarium
år 1967. Hon hade drygt 35 års lärarerfarenhet.

Cecilia 25 år, Gunillas adept. Tidigare-lärare med
inriktning mot matematik och naturvetenskap.
Lärarexamen år 2006. Cecilia har undervisat i
idrott, utan formell kompetens.

Hanna, 50 år, mellanstadielärare, med lärarexamen
från lärarhögskola år 1976 med tillval i svenska och
svenska som främmande språk. Hon hade drygt 30
års lärarerfarenhet.

Belinda, 26 år, Hannas adept. Tidigare-lärare i
svenska och samhällsorientering. Lärarexamen
år 2005. Belinda har arbetat i förskoleklass utan
formell kompetens

Ingrid, 50 år, lärare i gymnastik och idrott, från GIH,
examen år 1980. Hon är behörig lärare i engelska,
sedan 10 år tillbaka. Hon hade drygt 20 års lärar
erfarenhet.

Anders, 26 år, Ingrids adept. Lärare i idrott. Lärarexamen år 2006. Anders har undervisat i musik utan
formell kompetens.
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mentorstöd under den första tiden i läraryrket genom lärarutbildningen
samt genom Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Adepterna berättade att de bl.a. läst artiklar i fackliga och andra tidskrifter om mentorsprojekt. De var angelägna om att få tillgång till en mentor, eftersom
deras fackliga organisationer rekommenderade mentorsstöd för professionell utveckling. I tabell 1 redovisas de intervjuades bakgrund.
Som tabell 1 visar var de nio mentorerna alla kvinnor, liksom åtta
av adepterna. En adept var man. Det fanns dock ingen man som frivilligt ställt sig till förfogande som mentor. Det är intressant att fundera
över orsakerna till detta, men frågan går inte att besvara med hjälp av
det insamlade materialet. De uppgifter som samlades in om informanterna var ålder, uppgifter om lärarutbildning, examensår och övrigt av
vikt, exempelvis vidareutbildning. Mentorerna var alla i medelåldern
eller övre medelåldern och två mentorer hade en lärarutbildning från
seminariet (före 1968), två hade studerat på lärarhögskola (efter 1968)
och fem hade studerat efter högskolereformen (efter 1977). Mentorernas utbildning till lärare ligger långt tillbaka i tiden och bygger på
en annan mera erfarenhetsbaserad tradition än dagens lärarutbildning.
Mentorerna har alla lärarexamen, gedigen lärarerfarenhet och uppfyller
i övrigt de krav som vanligtvis ställs på mentorer för nyblivna lärare.
Det finns egentligen ingen skillnad i jämförelse med de mentorer som
ingår i Kommunnätverket Induction, vare sig kommunerna utser mentorer eller nyblivna lärare tillfrågar presumtiva mentorer. Kompetensprofilerna för mentorerna var i stort sett desamma. De nyblivna lärarna
hade sin grundläggande lärarutbildning från fem olika lärosäten (såväl
från mindre/medelstora högskolor som från universitet) och utbildningen hade avslutats med lärarexamen 2005 eller 2006. Samtliga nio lärare
hade tagit ut sin lärarexamen och alla hade fått examensbevis, innan
de startat sin första lärartjänst, vilket är anmärkningsvärt utifrån den
samlade bilden av den mångåriga samverkan inom Kommunnätverket
Induction. Jag kan hävda att ett flertal lärare anställts i dessa kommuner,
utan att de tagit ut sin lärarexamen. Samtliga adepter som intervjuades
hade börjat den grundläggande lärarutbildningen direkt efter gymnasiet
och så var inte fallet i kommunerna inom Kommunnätverket Induction.
Åldersspridningen bland adepterna i Inductionkommunerna var större
än i den adeptgrupp som intervjuades för denna studie, där alla tillhör
kategorin yngre lärare, dvs. de hade börjat sin lärarutbildning direkt efter
gymnasieskolan och börjat arbeta direkt efter avslutad lärarutbildning.
Alla nya lärare i studien hade under sitt första år arbetat i ämnen eller
i verksamhetsområden som de inte hade kompetens och behörighet för.
De hade informerat sina rektorer (med examensbevis som underlag vid
anställningsintervjun) om att de inte hade behörighet för de uppdrag
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som de initialt fick i sin lärartjänstgöring. De nya lärarna hade svårt att
ange sin kompetens och framför allt sin behörighet. De kände till att
det kunde vara problematiskt att undervisa i ämnen som man inte var
behörig i, men de hade inte tackat nej till den tjänsteplanering de fått,
eftersom de var oroliga för att inte få fortsatt arbete på skolan om de
tackade nej. I de kommunerna som ingår i Kommunnätverket Induction
försökte man så långt möjligt aktivt undvika tjänstgöring som inte överensstämde med den nya lärarens behörighet, men ”kvackning” förekom
ändå i viss omfattning särskilt på mindre skolenheter i glesbygden. I
Kommunnätverket Induction gick arbetet också bl.a. ut på att öka kunskapen om de nya lärarnas utbildning, kompetens och behörighet för att
stödja kommunernas planering för de nya lärarnas tjänster.
På frågan om varför det inte fanns lokalt fastställda introduktionsprogram, kunde inte någon av de intervjuade lärarna svara. De hänvisade till sina rektorer. Rektorerna gav inte heller några direkta förklaringar till varför det inte fanns kommunalt beslutade introduktionsprogram.
De talade om hårda prioriteringar bland många angelägna utvecklingsområden i skolan. De talade också om att rekryteringsbehovet av nya
lärare inte varit särskilt stort under den senaste tiden (fram till och med
2009) och att detta kunde ha påverkat intresset för att stödja nya lärares
utveckling, även om det inte var något ointresse för nya lärares situation
i sig i kommunerna. Det fanns också förhållandevis många sökande
till de få utannonserade lärartjänsterna. Ingen av de nyblivna lärarna
hade träffat sina rektorer för enskilda introduktionssamtal efter anställningsintervjun men de uppfattade att rektorerna ändå hade en positiv
inställning till dem som nyblivna lärare och till deras samarbete med
mentorerna. Mentorerna skulle få räkna tiden som arbetstid exempelvis. Rektorerna var positiva till de nyblivna lärarnas initiativ och de
tyckte att det hade varit intressant att ha mera tid för att få följa deras
arbete, men tiden hade inte räckt till för detta. Ingen av rektorerna hade
närmare informerat sig om hur mentorsstödet egentligen fungerade. De
sade sig dock tydligt ha ambitionen att stötta mentorerna, men det hade
inte hunnits med vid sidan av allt annat som vilade på rektors ansvar.
Rektorerna hade fullt förtroende för sina mentorer och de menade att
de klarade av mentorsstödet helt på egen hand. I kommunerna inom
Kommunnätverket Induction hade i stort sett alla nya lärare träffat sina
rektorer i enlighet med de lokala introduktionsprogrammen och rektorerna stöttade både nyblivna lärare och mentorer på olika sätt. I Tierps
kommun träffade exempelvis dåvarande skolchefen alla nyblivna lärare
i kommunen under den första tiden och sedan avslutades introduktionsperioden med en ny träff.
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Mentorskap och kollegialt samarbete
Mentorerna i den här studien ansåg att de även tidigare stöttat nyanställda kolleger, även om de då inte kallats för mentorer. En mentor sa:
”Jag (Anna) fick stöd av en äldre kollega, men hon kallades inte för
mentor på den tiden, men funktionen var väl i stort sett densamma? Vi
(lärare) måste naturligtvis ta ansvar för vår yrkesutveckling.” Mentorerna menade att ”det var en självklarhet att ta ansvar för sitt yrke” och
att de därför såg det som självklart att de skulle ställa sig till förfogande
för yngre kolleger. Mentorskapet sågs som ”en frivillig och kollegial
handling, som utfördes i en nära och vardaglig yrkesgemenskap”. Attityden till mentorsuppgiften hos mentorerna i studien var naturlig och i
det närmaste självklar. Här finns en viss skillnad i jämförelse med kommunerna inom Kommunnätverket Induction som hade lokalt beslutade
introduktionsprogram. Mentorerna i Kommunnätverket Induction hade
tydligt formulerade kommunala uppdrag med bestämda uppgifter att
utföra och de menade att de utförde en viktig arbetsuppgift för sina
kommuner och sitt yrke. De arbetade också till synes mera distanserat
till sina adepter, och mentorer och adepter fanns mestadels på olika
skolor.
Mentorer och adepter berättade i intervjuerna att de träffades regelbundet under introduktionsperioden. Vare sig mentorer eller adepter
kunde ange exakt hur ofta de träffats, men de trodde att de träffats ungefär varannan till var tredje vecka eller till och med var fjärde vecka.
”Vi träffadesmera i början och glesare mot slutet”, för att citera Ester,
en av mentorerna. Initiativet till träffarna tog mestadels adepterna, men
vid något tillfälle hade mentorerna tagit initiativ till träffar. Mentorerna
hade tagit initiativ när de ville ”bjuda på” något speciellt. Ett exempel var en läromedelsinformation som anordnats centralt i kommunen.
Detta sätt att mötas skiljer sig inte nämnvärt åt om man jämför mentorerna i kommunerna inom Kommunnätverket Induction där mentorerna också byggde på adepternas initiativ. De nio adepterna och deras
mentorer berättade i intervjuerna att de också ätit lunch tillsammans,
nära nog regelbundet under introduktionsperioden. Dessa lunchträffar
var mycket uppskattade av såväl adepter som av mentorerna. Tiden som
mentorerna inom Kommunnätverket Induction hade till förfogande var
mera reglerad genom att mentorerna och adepterna träffades endast vid
de planerade träffarna ungefär en gång varje månad och vid några få
möten träffades mentorer och adepter i kommungrupper under läsåret.
I den aktuella undersökningen verkar den tid som mentorer och adepter träffats vida överstiga den tid som mentorerna i Kommunnätverket
Induction använt.
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Mentorer och adepter berättade i intervjuerna att de arbetade nära
varandra oftast på samma skola, och till och med i samma arbetslag.
Samtliga mentorer såg enbart fördelar med att finnas nära sina adepter.
Varken mentorer eller adepter kunde ange några nackdelar med denna
närhet i intervjuerna. De undrade däremot vad som skulle kunna vara
en nackdel med ett nära vardagligt samarbete och att det skulle kunna
vara svårt att samtala om problem som man själv var en del av, höll de
inte alls med intervjuaren om. I kommunerna inom Kommunnätverket
Induction hade de flesta mentorer sina adepter på andra skolor, men i
vissa fall fanns mentorer och adepter på samma skola, dock aldrig i
samma arbetslag.
I intervjuerna uppgav mentorerna att de trivdes mycket bra i läraryrket och de trodde att de tillfrågats om de ville vara mentorer för att de
var ”erfarna, positiva, intresserade och engagerade lärare” och ”goda
förebilder” för de nyblivna lärarna. Mediebilden av lärare som mår dåligt och som inte trivs i sitt yrke stämde inte alls med mentorerna i
studien, vilket de själva betonade. Samtliga mentorer i studien trivdes
sammantaget mycket bra i läraryrket och de tyckte alla att mentorskapet
skulle vara intressant och kunna ge ”lite extra krydda i tillvaron” för att
citera Birgitta, en av mentorerna. Inom detta område finns ingen skillnad i jämförelse med mentorer i kommuner som medverkade i Kommunnätverket Induction.
Mentorerna i den här studien framhöll att deras adepter hade goda
ämneskunskaper, men att de behövde stöd att utveckla sitt praktiska
yrkeskunnande och lära sig att bättre leda arbetet i klassrummet samt
skapa goda och hållbara relationer med sina elever. Mentorernas syn på
adepterna i studien var genomgående positiv, vilket skiljer sig i jämförelse med kommunerna inom Kommunnätverket Induction. Mentorerna
i Inductionkommunerna hade mera kritik mot sina adepters undervisningsförmåga och framför allt mot den lärarutbildning de genomgått.
En förklaring till detta kan vara att mentorerna utifrån samarbetet inom
Kommunnätverket Induction med högskolan i Gävle hade fått mera
kunskap och djupare kunskap om den grundläggande lärarutbildningens mål, syften och ambitioner. De hade därför ökat sin förståelse och
därmed hade mer att säga om utbildningen. Detta ökade deras krav på
utbildningen, samtidigt som de kände att de var delaktiga och också
kunde påverka. Exempelvis hade en särskild projektdel i Kommunnätverket Induction handlat om kopplingen mellan grundutbildningen
och introduktionsperioden och mentorerna fick till och med lämna synpunkter på utvecklingsbehov i lärarprogrammet. Högskolan i Gävle tog
mentorernas synpunkter på grundutbildningen på allvar och en åtgärds-
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lista på tolv punkter, som nya lärare och deras mentorer i nätverket formulerade, åtgärdades i den lokala reformeringen av lärarprogrammet.
Ingen av de nio mentorerna i studien kände till hur adepternas lärarutbildning såg ut, vilket däremot i stort sett alla mentorer i kommunerna
inom Kommunnätverket Induction gjorde. De intervjuade mentorerna
visste inte hur lång lärarutbildningen var för deras adepter men de ansåg ändå att adepterna hade ”för lite praktik” i utbildningen, trots att
de inte heller kände till exakt hur mycket praktik de hade. Adepternas
praktiska yrkeskunnande var något de ville stödja och något som de
kände att de verkligen kunde stödja. Mentorerna menade att de alla
”haft mera på fötter, när det gällde praktiskt yrkeskunnande” för att citera Gunilla, en av mentorerna, när de startat sin yrkesverksamhet som
lärare. Mentorerna beskrev sina ”självpåtagna” mentorsuppdrag i stort
likartat, dvs. de skulle stödja sina adepter rent praktiskt, så att de skulle
få en bra start på sin yrkesutveckling som lärare. ”Man behöver ha någon som berättar att man kan och att man duger” sammanfattade Doris
sitt eget mentorsuppdrag. ”Det behöver förresten alla ha” lade hon till.
Det var viktigt att få tillgång till en egen mentor tyckte alla nya lärare i
studien. Kollegerna på berörda skolor var så jäktade och stressade att de
som nya lärare drog sig för att fråga om hjälp och stöd. De kände att de
besvärade sina kolleger, när de ställde frågor. Alla nya lärare var också
övervägande positiva till sin grundläggande lärarutbildning. Detta var
något överraskande, då studier ofta visar att nyblivna lärare är kritiska
till sin egen grundutbildning. Det finns dels utvärderingar av lärarutbildningar som gjorts vid skilda lärosäten7 (Hultqvist & Palme, 2006)
och som lyfter fram lärarstudenters kritiska hållning till sin egen lärarutbildning, dels utvärderingar som gjorts av Högskoleverket (2005) 8
som också lyfter fram kritiska aspekter på lärarutbildningen ur ett studentperspektiv. Kritiken förs fram i Högskolverkets utvärdering som
rör lärarutbildningens brist på sammanhållande struktur och frånvaro
av ”röd tråd”. Studenternas uttalanden om ”bristen på sammanhang”
har av Högskoleverket uppfattats som korrekta beskrivningar av lärarutbildningen och dessa brister har påvisats i tidigare utvärderingar av
såväl Universitets- och högskoleämbetet (1992) som Lärarförbundet
(Gran, 1992).9 I intervjuundersökningen såg adepterna på sin lärarut7 Titeln på en rapport beskriver i sammanfattning de förväntningar som finns på lärarutbildningen
från lärarstudenter. Lärarstudenterna vill gärna lära sig ”hur man ska göra”. Hultqvist, E. & Palme,
M. (2006). ”Om de kunde ge en mall”: en studie av lärarstudenternas möte med lärarutbildningen.
Uppsala: SEC, ILU, Uppsala universitet.
8 Högskoleverkets rapporter ger studenterna rätt i många av deras kritiska synpunkter (se t.ex. Högskoleverket, 2006a; 2006b).
9 Grans rapport och Universitets- och högskoleämbetets rapport (föregångaren till Högskoleverket)
stöder också studenternas kritiska synpunkter på sin grundutbildning. Dessa två rapporter är äldre,
men synpunkterna har relevans ännu idag, 20 år senare.
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bildning på ett nyanserat och på ett nära nog försonande sätt, eftersom
de inte hade räknat med att få lära sig allt i lärarutbildningen. De upplevde brister i det praktiska lärararbetet, men de såg på sina brister mera
”som en självklarhet” och ”som de nu skulle få stöd i att utveckla av
mentorerna”. Adepterna såg även samarbetet med mentorerna som en
fortsatt god utvecklingsmöjlighet i läraryrket. De nyblivna lärarna inom
Kommunnätverket Induction var mera kritiska till sin egen utbildning
än adepterna i intervjustudien. Kanske detta delvis kan förklaras med
att deras mentorer visste mer om lärarutbildningen och uppmuntrades
till att vara mera kritiska till den grundläggande lärarutbildningen. De
samtalade troligen också mera om den grundläggande lärarutbildningen, än vad mentorer och adepter gjorde i den här studien.

Didaktiska möten i klassrummet
Dialogen som beskrivs i intervjusvaren av mentorer och adepter verkar
mera likna de dialoger som förs mellan handledare i lärarutbildningens
verksamhetsförlagda del och lärarstudent, eller kanske till och med som
mellan en ”mästare” och en ”gesäll”. Mentorerna framstår som de som
vet och kan mest. Det är mentorn som tycks ha tolkningsföreträde i
det som diskuteras. Mentorns förhållningssätt framträder som ett mera
undervisande förhållningssätt än ett stödjande och dialogiskt förhållningssätt. Ett exempel på uttalanden från Frida, en av mentorerna, stöder denna tolkning: ”Jag bjuder på det jag kan, förstås! Varför skulle jag
inte göra det?” Hur det fungerar i kommuner inom Kommunnätverket
Induction avseende dialogen är svårt att ha en uppfattning om, men de
riktlinjer som finns i kommunerna inom Kommunnätverket Induction
talar om ett mera distanserat förhållningssätt och att mentorerna ska
arbeta utifrån sina adepters frågor. De förväntades också inbjuda sina
adepter till att problematisera och reflektera.
Mentorerna och adepterna träffades efter skolans slut (ett lärarpar
träffades på kvällstid) och oftast i klassrummen, antingen i adepternas
klassrum eller också i mentorernas klassrum, eftersom de arbetade på
samma skola eller på olika skolor inom samma rektorsområde. Skol
ornas arbetsrum för lärare var omöjliga att använda för enskilda samtal
eftersom de delades av flera lärare. Två mentorer, Anna och Gunilla,
som ansvarade för de yngre barnen, använde inte klassrummet alls,
eftersom klassrummen användes av fritidshemmets verksamhet efter
skolans slut. De två lärarparen som inte kunde använda klassrummen
sökte andra lösningar. Ett lärarpar gick till rektorsexpeditionen och
lånade konferensrummet och det andra lärarparet träffades på kvällstid
i personalrummet. Det var ont om särskilda samtalsrum på alla skolor,
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men ”det fanns poänger med att vara i klassrummen”, tyckte både
mentorer och adepter. I klassrummet gick det lätt att konkretisera, demonstrera, visa på och levandegöra det man talade om och man kunde
dessutom få inspiration till nya samtalsämnen genom klassrumsmiljön.
”Genom att hålla till i klassrummet kan man få mera råd och hjälp”,
ansåg adepterna. Här skiljer sig arbetet åt, om man jämför med hur det
var inom Kommunnätverket Induction. I dessa kommuner distanserade
sig ofta mentorer och adepter från klassrumsmiljön och såg detta som
nödvändigt för att komma ifrån att stödet bara handlar om att ge tips
och idéer.
Mentorerna berättade under intervjuerna att de försökte att utgå från
adepternas arbetssituation, deras problem och deras frågor i samtalen,
men det var svårt att få mera konkreta beskrivningar av detta förhållningssätt. Mentorerna hade en okomplicerad syn på läraryrket och
vilken kompetens som egentligen krävdes för att utöva läraryrket. De
menade: ”… att en lärare ska behärska sitt ämne/sina ämnen och dessutom ska de kunna tillämpa ett antal undervisningsmetoder, med vilka
stoffet ska ”förmedlas” till eleverna”. Det var undervisningsmetoder
som mentorerna såg som sin huvuduppgift. Mentorerna ansåg att
dagens diskussioner om läraryrket och sättet att arbeta fördes av ”teoretiker” och ”politiker” och mentorerna menade att diskussionerna komplicerade bilden av läraryrket. ”De som uttalar sig offentligt om läraryrket vet oftast inte hur det är att arbeta som lärare”, för att citera en
mentor, (Ingrid). Mentorerna arbetade också till synes logiskt utifrån
sin syn på läraryrket. De karakteriserade sitt sätt att möta adepterna,
som ”att ge dem verktyg för att snabbare och bättre utveckla sitt praktiska yrkeskunnande”. Terminologisk skilde de sig åt när de talade om
yrket. Mentorerna i studien talade om ”metoder och metodik”. Deras
adepter använde begreppen: ”didaktik och ämnesdidaktik”.
Mentorerna inom Kommunnätverket Induction hade en annan syn
på mentorskapet som innebar att de inte skulle delge adepterna sina
egna praktiska erfarenheter. Mentorerna förväntades inte heller ge sina
adepter verktyg för sitt yrkesutövande. Inom ramen för Kommunnätverket Induction fanns inslag av didaktik och ämnesdidaktik i mentors
utbildningarna, eftersom många mentorer i dessa kommuner hade en
äldre lärarutbildning som inte var forskningsbaserad. Mentorerna
i intervjustudien framhöll att adepterna också bidrog till mentorernas egen yrkesutveckling. Möten med unga människor är utmanande
och utvecklande, enligt deras kollektiva mening. Mentorerna gav exempel på områden som adepterna fått dem att fundera vidare på. ”De
ställerbra frågor”, tyckte Gunilla, en av mentorerna. Några områden
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som nämndessom adepterna gett mentorerna mycket att fundera över,
var karriärfrågor för lärare, lärarutbildningsfrågor, forskarutbildnings
frågor, forskningsfrågor, frågor kring hur elever lär sig och frågor kring
undervisning som ger eleverna bättre förutsättningar att lära sig. Att
det är utvecklande och roligt att möta nya lärare i diskussioner om professionell utveckling, är också en uppfattning som delas av mentorer i
kommuner inom Kommunnätverket Induction.

Nyblivna lärares svårigheter
Nyblivna lärares situation i studien är i stort sett likartat beskriven av
såväl mentorer som adepter i kommunerna inom Kommunnätverket
Induction. På frågan om hur de nyblivna lärarnas svårigheter såg ut,
svaradementorerna i studien att det är annorlunda att vara lärare idag, i
jämförelse med hur det var tidigare. ”Det handlar om en svårarelärar
roll” sammanfattade Carin, en av mentorerna. ”Att undervisa d agens
barn och ungdomar”, menade Carin, ”är annorlunda än när jag startade”.
Barnen och ungdomarna är också annorlunda idag”, fortsätterCarin,
”eftersom de får så många intryck genom exempelvis media, främst
genom TV och datorer. Barnen och ungdomarna är mera splittrade och
har svårt att koncentrera sig i skolan. Det är verkligen inte så lätt för
de nya lärarna att fånga barnens och ungdomarnas intresse i undervisningssituationer”, hävdade Carin. ”Barnen och ungdomarna är vana vid
TV-tittande, där man kan byta kanal om det inte passar, men i skolan
kan man inte ”zappa”, dvs. byta kanal, om man inte gillar det som försiggår”, avslutade Carin. Kommentarer kring att lärarrollen är svårare
idag och att ungdomar är svårare att undervisa var också vanliga inom
Kommunnätverket Induction.
”De nyblivna lärarna har svårt med skolans fostransuppgift …
Det är mycket svårare att fostra dagens elever också, eftersom hemmets fostran inte är en självklarhet idag och man är inte överens om de
enklaste mellanmänskliga regler”, menade Hanna, en av mentorerna.
”Samhällets problem blir också skolans problem och det förväntas att
läraren ska kunna lösa dessa, men de nya lärarna måste ställa rimliga
krav på sig själva idag. Det är en ren överlevnadsfråga”, menade Gunilla, en annan av mentorerna. Alla mentorer uttryckte att det är hög
förändringstakt i samhället och följaktligen också i skolväsendet. En
skolreform hinner inte implementeras, innan nästa skolreform är på
väg. Det är svårare för lärare idag att se och acceptera de samhällskrav
som ställs på skolan och som formas långt bortom skolans väggar. Det
lokala inflytandet för lärarna är sämre idag, det var alla mentorer som
intervjuats överens om. Idag har föräldrar och elever mera inflytande
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och större möjligheter att välja (och välja bort) förskolor och skolor,
vilket ytterligare är en stressfaktor i läraryrket. Anser föräldrarna att
läraren inte duger, så byter man helt enkelt lärare och/eller skola. Det
är både stressande och mycket utmanande, men man måste lära sig leva
med detta, annars orkar man inte arbeta som lärare. De nyblivna lärarna
har för höga ambitioner, när de är nya och det är viktigt att man har
rimliga krav på sig själv, var mentorerna överens om. Detta var också
vanliga synpunkter bland mentorer inom Kommunnätverket Induction.
Det talas idag också om lägre status för lärarkåren, framhöll de intervjuade mentorerna. Läraryrket har de facto lägre status idag än tidigare
och dessutom tillkommer en mycket negativ mediebild av skolan som
arbetsplats. Detta påverkar alla lärare, men främst de nyblivna lärarna,
menade mentorerna. De intervjuade mentorerna säger sig vidare inte
vilja medverka till att ”märkvärdiggöra” läraryrket. De vill inte heller ”märkvärdiggöra” mentorskapet, men de anser att lärares professionella yrkesutveckling vinner på om de har ett fungerande samspel med
en erfaren lärarkollega dvs. en mentor. I princip ska alla kolleger kunna
fungera som mentorer till nya kolleger, menade mentorerna och nyanserar det senare med att lägga till att lärarkåren är en av landets största
yrkeskårer och att det självklart inte finns bara ”bra” lärare. I Kommunnätverket Inductions kommuner menade mentorerna att man måste
uppfylla de krav som kommunerna har på sina mentorer för att kunna
vara mentor. Det avgörs av arbetsledningen vem som kan vara mentor
och vem som inte kan vara mentor inom Kommunnätverket Induction.
Decentraliseringstrenden i samhället, bekymrar mentorerna som intervjuats, då det läggs fler och fler arbetsuppgifter på de nya lärarna.
Dagens lärare får göra många fler saker i sin vardag, som de vare sig
är utbildade för eller av andra skäl inte bör göra. Skolan har inte längre
stödpersoner som vaktmästare, kanslister, tillsynslärare, huvudlärare,
fritidsledare, skolvärdar etc. vilket påverkar de nya lärarnas arbetssituation. Kommunernas huvudmannaskap är problematiskt, menar alla
mentorerna. Mentorerna talar om sämre ekonomiska förutsättningar för
skolverksamheten och menar att skolan bör gå över till staten igen. Det
främsta motivet för detta skulle vara att villkoren då skulle bli mera likvärdiga för elever och lärare. Detta var också vanliga synpunkter bland
mentorer inom Kommunnätverket Induction.
Nyblivna lärare har i de centrala styrdokumenten en utvecklingsfunktion på skolan, men det är inget som förespråkas av mentorerna.
Tona ner utvecklingsfunktionen för nya lärare, säger alla intervjuade
mentorer i studien. Lärare behöver få vara nya i yrket. De nya lärarna förväntas dock tidigt kunna delta i och bidra till den lokala skol
utvecklingen allt efter fallenhet och förmåga menar de intervjuade
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mentorerna.”Jag avråder faktiskt alla nya lärare från att engagera sig i
annat än i den egna undervisningen” säger Gunilla, en av mentorerna,
och lägger till ”att det räcker mer än väl och blir över”. Mentorerna
menade att de flesta samtal de haft med sina adepter handlade om hur
de praktiskt skulle lägga upp sin egen undervisning dvs. hur de nyblivna
lärarna skulle göra för att planera, genomföra och utvärdera sin under
visning och mentorerna i studien var helt främmande för att de nya
lärarna skullekunna utveckla verksamheten. Mentorerna inom Kommunnätverket Induction gav i många sammanhang uttryck för att de
stöder de nyblivna lärarnas engagemang i den lokala skolutvecklingen
från enklare och mindre projekt till större. Det finns till och med exempel på att mentorer och nyblivna lärare tillsammans deltagit i skolutvecklingsprojekt.
Gruppen nya lärare i studien tyckte alla att det var tungt att vara ny
i läraryrket, men de tyckte också att mycket varit väldigt roligt. Arbetsdagarna hade varit långa och arbetsuppgifterna hade varit många och
svåra. De hade också känt sig stressade av föräldrakontakter, både av
föräldramöten och av utvecklingssamtal. Adepterna hade inte fått sin
undervisningstid minskad och inte, såvitt de kunde se, fått lättare arbetsuppgifter än de äldre och mera erfarna kollegerna. De nya lärarna
hade snarare känt ett visst tryck från både skolledning och kolleger att
ta på sig flera arbetsuppgifter eftersom de var unga och förväntades ha
mera ork än äldre kolleger. Det sistnämnda gäller också nyblivna lärare
inom Kommunnätverket Induction.
Betygssättningen hade oroat alla de intervjuade adepterna som
skullesätta betyg (se även kapitel 4 i denna bok). Det gällde inte dem
som arbetade med yngre barn, eftersom de endast skulle ge skriftliga
och/eller muntliga omdömen. Några hade också fått kritik från såväl
elever som föräldrar, för de betyg som de hade gett. Två av de nya
lärarna hade dessutom fått kritik från såväl rektorer som kolleger, för
att ha satt för höga betyg i klasser som inte borde ha haft så höga betyg.
De nya lärarna inom Kommunnätverket Induction hade samma uppfattning om betyg och bedömning och mentorerna stöttade dem i betygssättningsfrågor.
Alla adepter hade under sitt första år dessutom fått undervisningsuppgifter som de inte hade utbildning för och således inte var behöriga
för. De upplevde dock att det egentligen var väldigt oklart vad de var
behöriga att undervisa i eller inte var behöriga att undervisa i. Examensbevisen över lärarexamen syntes också svårtolkade både av de nyblivna
lärarna själva och av deras rektorer. Två adepter hade ringt till sina lärosäten där de fått examensbeviset utfärdat, för att säkert få veta vad de
kunde undervisa i för årskurser som behöriga. De hade fått tydliga svar
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och de kände till att det var oklokt att undervisa i ämnen eller områden
som man inte var behörig i. Ingen av de nya lärarna hade emellertid
sagt nej till sådana arbetsuppgifter. De var rädda för att inte få fortsätta
att arbete på skolan. Ingen av de nya lärarna hade haft någon enskild
kontakt med rektor, utan kontakten med rektor bestod av kontakter i
konferenser och möten. En av de nya lärarna hade råkat ut för en olycka
i sin undervisning där en elev skadats och då kontaktade adepten rektor.
Det var en positiv kontakt, som hade gett den nya läraren stöd i en svår
situation.
Rektorernas roll är tydligare och mera framträdande inom Kommunnätverket Induction. Där träffar i stort sett alla nyblivna lärare sina
rektorer för enskilda samtal och i en kommun träffar även skolchefen de
nyblivna lärarna för enskilda samtal.

Kritiska händelser som bidragit till yrkesutveckling
De händelser som mentorer och adepter berättar om och som har haft
stor betydelse för yrkesutvecklingen kan sammanfattas under sex teman.
• Stöd som människa och lärare
• Elevärenden
• Föräldrasamverkan
• Undervisning och lärande
• Planering
• Livslångt lärande och karriärplanering
De kritiska händelser som adepterna lyfte fram handlade om vikten av
att de hade någon som verkligen brydde sig om dem och stöttade dem.
Det som är speciellt för dessa adepter, är att de säger sig ha fått stöd
både som professionell yrkesutövare och som människa. Att mentorer
stöder adepterna som människor har inte tidigare lyfts fram av vare sig
mentorer eller nya lärare inom Kommunnätverket Induction. Metoder
som de intervjuade mentorerna använde var bl.a. att försöka att förminska betydelsen av det som hänt (Exempelvis med en fras som användes
av Anna: ”Vad gör det om 100 år?”). De försökte också att generöst
bjuda på de egna misstagen så att adepterna förstår att misstag görs
av alla lärare. Mentorerna betonade för adepterna att man duger som
lärare, även om man faktiskt gör fel. Det finns inte några felfria lärare.
Man måste lära sig ett sådant förhållningssätt för att klara av att arbeta
som lärare menade mentorerna som intervjuades. Att stödja adepterna
verkar mentorerna klara av bra utan vare sig lokalt formulerat mentorsuppdrag eller mentorsutbildning. Det som är särskilt intressant är
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att adepterna talar först om stödet som de fått som människa; stödet
som lärare kommer i andra hand. Mentorerna berättar också om den
feedback de fått av adepterna på stödet, men det lyfts inte fram som av
görande för deras utveckling.
Inom Kommunnätverket Induction har inte adepterna talat i termer
av en uppdelning av mentorstödet som yrkesutövare och som människa.
I utbildningen av mentorer har det betonats att mentorernas stöd är ett
stöd för professionella yrkesutövare. Detta kan möjligen förklara skillnaden i upplevelser.
”Besvärliga” elever har alla lärare, men i synnerhet nya lärare och
”besvärliga” elever vållar dem bekymmer. Gruppen adepter i studien är
inget undantag. Uppfattningen om vad som är en ”besvärlig” elev går
isär och det finns olika definitioner av en ”besvärlig” elev. Stöd i elevärenden som haft avgörande betydelse för yrkesutvecklingen finns i alla
adepters berättelser. De konkreta exempel som lyfts fram handlar om
att adepterna har elever som de inte kan hantera i klassrumssituationen.
Mentorerna som intervjuats ger adepterna hjälp att hantera problematiska elever, såväl teoretiskt som praktiskt, men också attitydmässigt.
Mentorerna ger kunskap om olika diagnoser, som dessa elever eventuellt kan ha och vad man som lärare då behöver vidta för åtgärder. Mentorerna ger också exempel på olika modeller och metoder för att hantera
de problematiska och störande eleverna i klassrummet samt visar på
kopplingar mellan de nyblivna lärarnas agerande och elevernas beteende. (Exempelvis om Du gör så där, så blir det problem genom Ditt
agerande). Responsen på stödet från mentorerna var bra och inom detta
område säger sig adepterna ha ökat sina kunskaper och färdigheter.
”Besvärliga” elever hanterade mentorerna inom Kommunnätverket
Induction också, men indikationer tyder på att de hanterade dem på ett
något annat sätt. De gav inte gärna något direkt praktiskt stöd till de nya
lärarna. De stöttade dem mera till eget kunskapssökande, egna agerande
och egna beslut och hur man kunde söka hjälp och stöd hos annan expertis i kommunen. Det skulle kunna karakteriseras som en slags hjälp
till självhjälp.
Föräldrakontakter och föräldrasamarbete oroar alla nya lärare och
den här gruppen utgör inget undantag. Det lyftes fram som ett stort
problemområde av alla adepterna i studien. Alla adepter uttryckte osäkerhet och det var ett område som de tidigt tog upp som samtalsområde
med sina mentorer. De som arbetade med yngre åldrar oroade sig mera
än de som arbetade med äldre barn och ungdomar. Mentorerna arbetade
mycket konkret med stödet i föräldrasamarbete och erbjöd exempel på
program för föräldramöten och dessutom modeller till utvecklingssamtal för olika åldrar. De erbjöd sig till och med att delta både på för-
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äldramöten och i utvecklingssamtal. De intervjuade adepterna avböjde
sådant stöd, men däremot antog adepterna inbjudan till att delta i mentorernas föräldraaktiviteter. Mentorerna sade sig ha försökt att arbeta
med att ge adepterna mod ”att våga se sanningen, när det uppstår problem”. Nya lärare har en tendens att försköna beskrivningarna, enligt
mentorerna i studien. Mentorerna har också visat på för adepterna hur
viktigt det är att inbjuda föräldrar till andra aktiviteter tillsammans med
barnen eller ungdomarna. Mentorerna i Kommunnätverket Induction
diskuterade säkerligen också föräldrasamverkan, men de gav inte gärna
modeller eller exempel till adepterna utan deras sätt att stödja handlade
mera om att stimulera dem till hjälp till självhjälp. En frågeställning
som mentorerna betonade i stödet till sina adepter var: ”Vart ska Du
vända Dig för att få stöd och hjälp?” Att veta till vilken (person, funktion eller instans) man ska vända sig med de problem man får som lärare är viktig yrkeskunskap för mentorerna i studien. Föräldrasamverkan
var också föremål för särskilda utbildningsinsatser i flera kommuner i
Kommunnätverket Induction.
Ett område som också lyftes fram som problematiskt av adepterna i
studien var olika typer av undervisningsproblem. Det var stor variation
i undervisningsproblemen som nämndes i intervjuerna. Problemen går
att relatera till den egna undervisningssituationen, till elevers ålder, till
ämnet och till lokala förhållanden och till den egna kompetensen. Ett
område förekom hos fem adepter av nio, nämligen hur man som lärare kan göra sin undervisning rolig och stimulerande. Adepterna lyfter
fram hur mentorerna direkt i deras samarbete pekat på vikten av att göra
undervisningen rolig. Det uppfattades som stressande och svåruppnåeligt, men nödvändigt att ta till sig. Det stöd adepterna fick, bestod av
metodiska råd och konkreta exempel på arbetsmodeller för kortare eller
längre undervisningsavsnitt. De lyfte fram att känslan när man lyckats få eleverna att tycka att det var roligt var betydelsefull. Mentorerna
inom Kommunnätverket Induction diskuterade undervisningsproblem
utifrån adepternas frågor och ofta i ett bredare perspektiv än mentorerna
i studien. Mentorerna gav över lag sparsamt råd eller konkreta exempel
och det var frustrerande för många av adepterna i Kommunnätverket
Induction. Deras kritik mot att mentorerna inte gav råd var frekvent förekommande.
Planering på kort och lång sikt är viktigt för nyblivna lärare att kunna menade mentorerna. Adepterna upplevde stress på grund av dålig
överblick över arbetet alltifrån arbetsveckan till terminen och läsåret.
Sex adepter av nio tog upp detta som ett problem. Adepternas arbete
bedrevs med kortsiktiga lösningar som inte granskats eller satts in i
ett längre perspektiv. Detta var överraskande för mentorerna som alla
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hade långsiktiga planeringar att arbeta efter. Mentorerna hade ordning
på sina planeringar och de nyblivna lärarna kunde få stöd genom att få
ta del av mentorernas planeringar. Ingen av de nyblivna lärarna tyckte
att de hade fått lära sig alla planeringsuppgifter som lärare måste behärska. Adepterna fick ta del av mentorernas planeringar. Mentorerna
hade ordning på sina pärmar och de delade med sig generöst. Adepterna
fick också ordning och reda på planeringsarbetet genom sina mentorers
modeller och exempel. Mentorer inom Kommunnätverket arbetade inte
så att de gav sina adepter sina egna planeringar. Adepterna fick göra egna
planeringar med kollegers stöd i arbetslag, inte med hjälp av sina men
torer. Detta togs upp på mentorsutbildningar inom Kommunnätverket.
Livslångt lärande och karriärplanering är områden som finns med i
alla adepters svar. De tycker sig se att lärarkompetens inte innebär att
enbart ha god förmåga att kunna undervisa och lära andra lära sig, utan
det handlar också om att försöka att skapa distans till sin verksamhet
och vidareutveckla sin färdighet i att reflektera över sig själva och sitt
handlande. Det innebär också att ha kunskap om vilka vägar och vilka
möjligheter som finns till fortsatt eget lärande och utveckling av den
egna kompetensen. Adepterna ser behov av kompetensutveckling och
de efterfrågar möjligheter att lära i vardagens yrkesutövning. De lyfter
fram olika tillfällen då de deltagit i diskussioner som varit av avgörande
betydelse för deras utveckling. Reflektioner och diskussioner är av stor
vikt menar adepterna. De uttrycker ett behov av att vidareutveckla sin
egen färdighet i att reflektera över sig själva och sitt handlande. Adepterna efterfrågar också vilka vägar till utveckling det finns. Detta är i
överensstämmelse med vad nya lärare uttryckt inom Kommunnätverket
Induction.

Mentorsstöd till nya lärare utan introduktionsprogram
– resultatsammanfattning
Hur fungerar samarbetet för nyblivna lärare och mentorer i kommuner som inte har beslutade introduktionsprogram? Stöd till nya lärare
ges i kommuner som inte har beslutade introduktionsprogram som en
frivillig och kollegial handling i en nära, utvecklande, ömsesidig, vardaglig och praktisk yrkesgemenskap. Mentorerna i studien är duktiga,
intresserade, erfarna och engagerade lärare som ger de nyblivna lärarna
konkreta, praktiska och metodiska råd om undervisningens planering,
genomförande och utvärdering. Mentorerna verkar agera som ”mästare” i metodik eller ”praktisk undervisningskonst” för sina adepter
eller ”gesäller” (Broady, 1999; Morberg, 1999). De nyblivna lärarna
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uppskattar stödet från ”mästarna” eller ”undervisningskonstnärerna”
till fullo som utvecklar deras praktiska yrkeskunnande och ökar förståelsen för läraryrket och läraruppdraget. Resultatet av studien visar
att mentorerna kan sägas överföra en personligt buren yrkeskunskap
till yngre kolleger. Mentorerna i studien som intervjuats om sitt arbete
liknar mera handledaren i grundutbildningens verksamhetsförlagda del,
om man jämför med de mentorer som finns inom Kommunnätverket
Induction. I nätverkskommunerna finns kommunala mål och riktlinjer,
en lokalt utformad utbildning för mentorsuppdraget, kommunalt stöd
till mentorerna samt både kommunal utvärdering och uppföljning av
introduktionen för nya lärare.
Det finns vissa likheter mellan ett handledarskap och ett mentorskap; men det finns också tydliga skillnader. Vilka villkor framträder
som betydelsefulla i det didaktiska mötet för den professionella yrkesutvecklingen? Det egna initiativet är betydelsefullt för de nyblivna
lärarna i det didaktiska mötet. Mentorerna säger sig stödja i stort sett
på eget initiativ de nyblivna lärarna som ett led i ansvarstagandet för
läraryrkets utveckling och det är verkligen positivt, men det kvalitativa
resultatet kan diskuteras. Mentorerna i studien är handlingsinriktade
och de arbetar pragmatiskt med det självpåtagna mentorsuppdraget i
sin vardag. De har inget stöd i mentorsutbildning eller i andra riktlinjer
eller kommunala råd. De har inte för vana att söka svar på sina frågor i
skolforskningen. De tror inte på att skolforskare kan lösa skolans problem. Mentorerna ser på forskningen som verklighetsfrämmande och
de tycker inte att forskare kan ”hantera skolans verklighet”. De menar
att avståndet också är stort mellan lärare och forskare. ”Vi har ingen
glädje av dem” var omdömet från en mentor, men det tyckte adepterna
i studien att de hade. Adepterna är generellt mera positivt inställda till
forskning och de är inriktade på att söka svar på sina frågor i forsk
ningen, sedan de avslutat sin egen lärarutbildning.
Mentorerna i studien hävdar att lärare kan lära av sin egen praktik och de hävdar även att de själva utvecklat mycket kunskap (som
de bjudit sina adepter på) i sin egen praktik. De anser att adepterna
också kan lära av sin egen praktik på samma sätt som de själva gjort
genom åren. Adepterna i studien får ingen eller ringa hjälp att analysera
och reflekterakring sin egen praktik för att kunna utveckla ny kunskap
och förbättra sin professionella utveckling. De kritiska händelser som
haft betydelse för adepternas yrkesutveckling är stöd som människa
och lärare, elevärenden, föräldrasamverkan, undervisning och lärande,
planering och livslångt lärande samt karriärplanering och svårigheterna
inom dessa områden har bidragit till utveckling.
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Rektorerna i studien tar inte någon del alls i stödet för de nyblivna lärarna. Rektorerna är visserligen positiva till mentorsstöd, men i övrigt
är de inte alls engagerade i mentorsstödet eller i introduktionen av de
nyblivna lärarna. Rektorerna kan inte uppge någon anledning till att respektive kommun i studien inte har lokalt fastställda introduktionsprogram för nya lärare. Avsaknaden av fastställda introduktionsprogram
betyder inte att nya lärare helt saknar stöd, men kvaliteten i det stöd
som ges kan diskuteras. Rektorernas roll är perifer och behöver synliggöras, tydliggöras och utvecklas när lärarlegitimationens lärarlämplighetsprövning träder i kraft 1 juli 2012, eftersom de bl.a. får en bedömningsfunktion för de nyblivna lärarna.
Det finns utifrån ovanstående skäl anledning att fundera över hur
mål och riktlinjer kommer att utformas på den kommunala nivån. Kommer mentorerna att få utbildning för sina uppgifter? Några särskilda
medel har av regeringen inte destinerats för detta ändamål, vilket naturligtvis är problematiskt, även om utöver en viss ökning av det generella
statsanslaget till kommunerna har skett.

Diskussion
Hur ska man då förstå studiens resultat och hur kan studien sättas in i ett
slags teoretiskt sammanhang?
Av de arton informanterna är nio nyblivna lärare. Om man jämför
studiens nya lärare med andra nya lärare nationellt eller internationellt
så framstår de i stort sett som andra nyblivna lärare. Studiens resultat
uppvisar likartat mönster. Såväl nationell som internationell forskning
pekar på att nyblivna lärare, liksom andra yrkesföreträdare, tenderar att
få en arbetsam första tid i yrket (se exempelvis Fransson & Morberg,
2001; Paulin, 2007; Aspfors, Berndtsen & Hansén, 2011). Nyblivna lärare tenderar att vara något orealistiska i synsättet på det egna yrkesutövandet och det gäller även dessa informanter. De har svårt att planera
sin verksamhet lika effektivt som sina mera erfarna kollegor och detta
verkar vara en orsak till att de var så måna om att få mentorsstöd. De
säger sig också ha svårare att klara av oväntade händelser. Det är främst
klassrumssituationen, ledarskapet och disciplinen som nyblivna lärare
har svårt att klara av och det gäller även för denna grupp. De nyblivna
lärarna i studien säger sig inte vara förberedda på vare sig den stora arbetsbelastningen eller det stora ansvar som de förväntas axla och klara
av. De säger sig arbeta mer än 40 timmars arbetsvecka och de har dessutom svårt att koppla av från arbetet. Första tiden i läraryrket blir därför
en period då olika strategier prövas (jfr Strömberg, 2010). De nyblivna
lärarna håller oftast fast vid de undervisningsstrategier som fungerar
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och det gäller även den här gruppen nyblivna lärare. För att inte bli
ansedda som okunniga drar sig de nyblivna lärarna från att fråga mer
erfarna kollegor om råd, hjälp och stöd, men de nyblivna lärarna i denna
studie frågade kolleger om de kunde tänka sig att stödja dem som mentorer. Det var ett mycket bra initiativ. Nya lärare i intervjustudien säger
sig ha undervisningsgrupper med olika problem. Mentorerna i studien
är tveksamma till om deras adepter faktiskt har svårare elevgrupper än
övriga lärare.
En skillnad som framträder i studien är att informanterna är mera
positiva till sin grundutbildning än vad nyblivna lärare i allmänhet är.
De nyblivna lärarna i studien omfattas inte av något introduktionsprogram. De omfattas dock av ett mentorskap som vanligtvis ingår i introduktionsprogram, men mentorskapet sker utan att vara en del av mera
genomtänkt introduktionsprogram. Nyblivna lärare i den här studien
deltar inte i ett systematiskt uppbyggt introduktionsprogram, utan de
har själva sett till att de fått möjligheter till att få del av ett mentorskap
till stöd för deras egen professionella utveckling.
Rektorerna i studien sade sig dock tydligt ha ambitionen att stötta
mentorerna, men det hade inte hunnits med vid sidan av allt annat som
vilade på rektors ansvar. Rektorernas roll i lärarlegitimationens introduktionsperiod är stor och viktig och säkerligen mycket tidskrävande.
De ska planera introduktionsperioden så att kompetenskraven kan uppfyllas och de ska utse lämpliga mentorer som de dessutom förväntas
stödja. De ska dock inte ansvara för någon mentorsutbildning eftersom
någonmentorsutbildning inte föreskrivs i anvisningarna. De ska inhämta underlag för att bedöma lärarlämplighet och de ska slutligen bedöma
den nyblivna lärarens lärarlämplighet. Vilka uppgifter kommer att tas bort
från rektorerna så att det frigörs tid för det arbete som introduktionsperioden
kräver?
Utbildning av såväl mentorer som ansvariga rektorer och förskolechefer i kommunerna dvs. på övergripande huvudmannanivå, är oerhört viktig för att få introduktionen med hjälp av mentorer att fungera väl. Utbildningsfrågan är inte tillräckligt betonad i anvisningarna.10
Kunskapen om vad mentorskap kan vara och hur det kan genomföras
förefaller liten hos de intervjuade lärarparen och risken är stor att mentorskapet fungerar mera som handledarskap om inte utbildning erbjuds
alla berörda. I anvisningarna som reglerar mentorskapet finns också
olyckliga sammanblandningar mellan handledarskap och mentorskap.
När lärarlegitimationen införs med det nyinrättade introduktionsperioden finns en risk att introduktionsperioden blir en förlängd VFU-period
med handledar-handledning, som det tenderar att vara i studien. Med
10 I kompetensprofilerna (SKOLFS 2011:37), i kommentarmaterialet och i utredningen om lärarlegitimationen (SOU 2010/11: UbU5) finns vissa mera övergripande anvisningar om hur mentorskapet
ska genomföras.

129

tanke på de krav som införandet av lärarlegitimation kommer att ställa på mentorer i framtiden, finns det anledning att diskutera vad man
egentligen bör kräva av ansvariga för lärarlegitimationen på kommunal
nivå, men man måste naturligtvis beakta de nya mentorsuppgifterna på
ett realistiskt sätt. Avslutningsvis ska ändå ett försökt till att teoretisera
kring kunskapsproduktion och lärares lärande redovisas.
En ganska allmänt accepterad föreställning är att mentorer bör vara
kloka och erfarna lärare som ska försöka att utmana adeptens tänkande och på så sätt stötta adeptens egen lärandeprocess. I ett EU-projekt
inom ramen för Comenius Multilateral project, Education and Culture
DG, inom Lifelong Learning programme har en modell för kunskapsproduktion och lärande utvecklats. Modellen är egentligen från början
hämtad från vårdområdet och har utvecklats vid Leiden University i en
särskild uppdragsenhet kallad PLATO och sedan har modellen vidareutvecklats inom ramen för ett EU-projekt som kallatsför CLIMATE
(se figur 1). Begreppet CLIMATE står för Contextual learning in
Management and Teaching. Modellen illustrerar hur skolorkan utvecklas till en bättre lärandemiljö för lärare och hur kunskapsproduktionen
i en lärandemiljö kan utvecklas och bidra till kunskapsutveckling för
dem som finns i miljö. CLIMATE illustrerar kunskapsproduktion på
följande sätt:

Figur 1. Modell för kunskapsproduktion som kan bidra till utveckling av skolan som en lärande
organisation (van Lakerveld m.fl., 2010, s. 22). 11
11 Modellen härrör från vårdområdet och har tillämpats i forskning vid Leiden University och uppdragsenheten PLATO. Modellen har omsatts och utvecklats för skolområdet inom ramen för ett Comenius projekt CLIMATE av J. van Lakerveld, N. Engels, P. Kliemann, C. Koopman, U. Lindgren, Å.
Morberg, K. Poom-Valickies och B. Zarkovic.
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I det yttre fältet finns alla tänkbara faktorer i skolans organisation och
i skolans kultur. Genom sina mentorer får de nyblivna lärarna utveckla
sitt professionella lärande, sin värdegrund och sin praktik. De har själva
valt sina egna mentorer för kollegialt samarbete under introduktionsperioden, vilket är vanligt inom näringslivet, men mera ovanligt inom
skolområdet. Processen att engagera en mentor var i stort densamma för
alla adepter. De hade frågat en kollega på skolan, om det var möjligt att
få mentorstöd. Alla mentorer, utom en, hade svarat direkt, att det skulle
gå bra under förutsättning att deras rektorer gav sitt tillstånd. Förutsättningarna för kunskapandet och lärprocesserna var därmed goda.
Fem sätt att utveckla kunskap beskrivs i det innersta fältet. Där lyfts
t.ex. reflektion och problemlösning fram som centrala i den kunskapsproduktionsprocess som modellen illustrerar. Att uppnå modellens mål
låter sig naturligtvis inte göras vare sig snabbt eller enkelt. Samarbetet
mellan mentorer och adepter i studien påminner mera om en annan typ
av kunskapsproduktion, nämligen en mästar-gesäll-relation, där mästaren berättar och visar och gesällen gör som han/hon blir tillsagd att
göra. I det perspektivet skulle en modell av ovanstående slag kunna vara
en utgångspunkt för att analysera och börja diskutera de förutsättningar
som man vill att mentor – adept ska ha i sin relation och de processer
som man vill ska komma till stånd. Det som den aktuella studien har
avslöjat är att det verkar som en neutral attityd och distans från mentorn
i mentorssamtalen saknas i samarbetet mellan de intervjuade mentorerna och adepterna. Adepternas förmåga att förvänta sig och dessutom
kunna ta emot konstruktiv kritik bör uppmuntras, eftersom det är en
förutsättning för ett professionellt lärande, men så tycks inte har skett
i samarbetet mellan dessa informanter. Samtalen mellan mentor och
adept är inte målinriktade, det vill säga de utgår inte från adeptens egna
mål vad gäller lärande och professionell yrkesutveckling. Mentorerna i
studien verkar inte ha kunskap om att det är detta som är det centrala i
mentorskapet.
I propositionen om yrkeslegitimationen (Prop. 2010/11:20) skrivs
att den nyblivne läraren behöver råd och stöd från mentorn. Orsaken
till att mentorskapets innebörd och mentorns uppgift på detta område
är sparsamt utvecklat är oklart. Det kan handla om ekonomi, det kan
handla om begränsad kunskap om de aktuella frågorna eller något helt
annat. Genom mentorerna har de nyblivna lärarna möjligheter att få ta
del av deras syn på undervisning, men mentorernas syn på undervisning synes inte ha problematiserats. Såväl undervisning som ledarskap
och den kunskap och de uppfattningar som styr undervisningen varierar
mellan de olika mentorer som har sin lärarutbildning 20–30 år bakåt i
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tiden. Mentorerna har dessutom, i likhet med andra lärare, såväl olika
kompetensområden som olika bristområden. Detta kan begränsa adeptens möjligheter till lärande, eftersom mentorerna uppenbarligen mera
fokuserar mot egna erfarenheter och sina egna uppfattningar om undervisning. Den nyblivna läraren kan ha lättare att identifiera sig med hur
eleverna tänker och vill då kanske genomföra undervisningen på ett
sätt som inte stöds av mentorn. Detta kan bidra till dilemman, eftersom
mentorns omdöme i fortsättningen är betydelsefullt för kommande beslut om den nyblivna lärarens förmåga och lämplighet. Mentorskap för
nya lärare kan inte jämställas med handledning, även om det faktiskt
verkar vara handledning som mentorerna ägnar sig åt. De anvisningar
som ges till introduktionsperiodens mentorer i kommentarmaterialet
kan också sägas ligga väldigt nära anvisningar för handledning i grundutbildningen.12 Det kan sägas att handledning med råd och stöd, är en
rättighet under lärarutbildningen; mentorskap är en form av kompetensutveckling i det livslånga lärandet och en slags förmån efter grundutbildningen. Dessa två olika verksamheter bör hållas åtskilda och framför allt inte sammanblandas.
Vanligtvis har handledaren i uppgift att ge underlag för bedömning
och betygssättning för den handledde, både vad gäller kunskaper, praktiskt genomförande och beteende. Han eller hon har också någon att
rapportera till, vilket gör att den handledde blir beroende av sin hand
ledares omdöme. Ett liknande förhållande påverkar också adept-mentors-relationen. Enligt propositionen är det inte mentorn, utan arbetsgivaren som ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av den nyblivne
läraren. I motsats till en handledare ska alltså en mentor inte ha någon
bedömande funktion, utan främsta uppgiften ska vara att lyssna och
ifrågasätta, inte att tipsa, demonstrera eller lägga fram färdiga förslag
som faktiskt görs av mentorerna i studien. Det är i och för sig bra, men
vem ska arbetsgivaren inhämta information ifrån om inte från mentorn?
Detta är förmodligen den nyblivna läraren medveten om vilket i sin tur
bidrar till en beroendeställning, som inte ska finnas i en mentorsrelation. Så länge det finns oklarheter om målet med mentorskapet borde
införandet av legitimationen baserat på mentorskap ha skjutits upp. Det
finns andra mer beprövade vägar att stötta nya lärares professionaliseringsprocess som borde ha kommit i fråga före mentorskap.
Sammanfattningsvis kan sägas att resultaten från den aktuella
studienpå nio lärarpar som arbetat tillsammans utan introduktions
program, utan mentorsutbildning, utan lokalt uppdrag och utan lokalt
stöd visar att stöd till nya lärare kan ges av outbildade mentorer som en
12 I kompetensprofilerna (SKOLFS 2011:37), i kommentarmaterialet och i utredningen om lärarlegitimationen (SOU 2010/11: UbU5) finns vissa disparata anvisningar om hur mentorskapet ska
genomföras.
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frivillig och kollegial handling i en nära och vardaglig yrkesgemenskap.
Det finns faktiskt andra exempel på att mentorer stöder nya lärare, även
om kommunerna inte har infört introduktionsprogram (se exempelvis
Jokinen, Morberg, Poom-Valickis, & Rothma, 2008).
Mentorerna i studien är erfarna och engagerade lärare som ger de
nyblivna lärarna konkreta och praktiska råd om undervisningens planering, genomförande och utvärdering. Mentorerna agerar som mästare
eller undervisningskonstnärer för sina gesäller eller adepter. Kommunerna å sin sida har inte bidragit till mentorsstödet i vare sig ett kommunalt mentorsuppdrag, mentorsutbildning eller annat stöd till mentorerna. Rektorerna i dessa kommuner har inte heller stöttat vare sig
mentorer eller nya lärare under introduktionsperioden och ingen av
dem har besökt de nyblivna lärarna under det första året. Arbetstiden
synes hårt ansträngd, men i yrkeslegitimationen förutsätts rektorerna
skriva ett omdöme efter introduktionsperioden om de nyblivna lärarnas
lämplighet för yrket. Detta innebär att rektorerna behöver avsätta tid
för besök hos de nyblivna lärarna, vilket synes problematiskt i nuläget.
Någon förändring i rektorernas ansvarsområde som skulle frigöra tid
för de nyblivna lärarna har inte aviserats hitintills. Rektorsutbildningen,
både den statliga och den kommunala, bör kompletteras med bedömning av lärares professionella utveckling för att rektorerna ska kunna
ges goda förutsättningar att avge dessa omdömen om de nyblivna lärarnas lämplighet för yrket. De nyblivna lärarna i studien har alla fått
tjänstefördelningar som inneburit att de har undervisat i ämnen som de
inte varit behöriga i. De har ”kvackat” i ämnen eller verksamhetsområden som de inte varit behöriga i och detta trots att de haft en medvetenhet om att de kan få större problem i yrkesutövandet. De nyblivna
lärarna uppskattar till fullo stödet från mentorerna som utvecklar det
praktiska yrkeskunnandet och ökar förståelsen för läraryrket och för
läraruppdraget och de lyfter fram många kritiska händelser som betydelsefulla för yrkesutvecklingen. Resultaten visar att mentorer, i likhet
med många handledare i grundutbildningen, synes tradera en personligt
buren praktisk yrkeskunskap till nyblivna lärare. Reflektionen och den
kritiska granskningen är svår att upptäcka i mötet mellan mentorer och
adepter.
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K a p it e l 6

Rektor och lämplighetsprövningen
– Hur rektorer skulle bedöma nya lärares
kompetens under introduktionsperioden
Göran Fransson

Rektorers kompetens att bedöma nya
lärare handlar bl.a. om förmåga att uppfatta, tolka, bedöma och värdera intryck
av, och information om, de nya lärarna.
I detta kapitel problematiseras rektorers uppdrag, förmåga och strategier att bedöma lärares yrkesskicklighet och kompetens. Intervjuer har
genomförts med rektorer utifrån deras uppdrag att inom ramen för lärarlegitimationsreformen bedöma nyutbildade lärares lämplighet, dvs.
om de ska rekommenderas att få en lärarlegitimation eller inte. I fokus
är lärare och rektorer inom skolan och de förutsättningar, utmaningar och möjligheter för lämplighetsprövning som finns där. Även om
förskolechefers syn på bedömningen av förskollärares kompetens inte
berörs direkt i detta kapitel, kan vissa paralleller göras till andra verksamheter och yrkesområden där bedömning av yrkesskicklighet görs.
Förutom att ha ett specifikt fokus på skolans område förs vissa generella diskussioner eftersom det emellanåt kan vara lärorikt att fördjupa sig
i ett annat yrkesområde än det egna. Exempelvis kan man på det viset
få syn på nya saker och egna förgivet taganden vilket bidrar till att man,
genom att inta andra perspektiv, lär sig nya saker om det egna området.
I kapitlet ska ett antal aspekter kring rektorernas involvering i bedömningen under introduktionsperioden diskuteras och problematiseras. I förarbetena till reformen anges bl.a. att rektor ska observera den
nya läraren och ha samtal före och efter dessa observationstillfällen
(SOU 2008:52). Till grund för detta arbete har Skolverket arbetat fram
kompetensprofiler (Skolverket, 2011a) vilka ska ”spegla vilka kompetenser som är viktiga och nödvändiga för att kunna fungera som en professionell lärare respektive förskollärare” (prop 10/11:20, s. 39). Rektorers och förskolechefers bedömning av de nya lärarnas lämplighet för
yrket ska ske med dessa kompetensprofiler som bas. I detta sammanhang blir det relevant att ställa frågan vad det egentligen är som pekas
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ut och som ska bedömas och värderas. Och hur värderas det? Generellt
vid bedömning av kompetenser kan man ställa sig frågan om det är så
att det som mäts och bedöms verkligen är de viktigaste kunskaperna
och kompetenserna? Eller är det så att det som är möjligt att relativt lätt
att mäta och bedöma blir det som anses vara viktigt att bedöma? (jfr
Biesta, 2009). Utifrån dessa infallsvinklar kan ett antal frågor ställas
kring bedömningen av de nya lärarna under introduktionsperioden. Och
då särskilt i relation till vad som bedöms och hur denna bedömning går
till – i realiteten.
Frågan om vad som bedöms och hur bedömningen går till handlar
om flera aspekter. Det handlar exempelvis om i vilka situationer
bedömningen görs och på vilket sätt bedömningen och värderingen
görs i dessa situationer. Exempelvis kan man ställa sig frågan vad
det är som säger att det som anges i kompetensprofilerna som viktiga
kompetenser, är det som i realiteten ligger till grund för den bedömning
och värdering av de nya lärarna som görs på skolor under det första
året? Man måste alltså ställa sig frågan på vilket sätt det som anges
som viktigt i kompetensprofilerna ligger till grund för skoledarnas
bedömning. Vilken betydelse tillskrivs enskilda faktorer vid rektorers
bedömning och hur värderas och viktas de vid en helhetsbedömning?
Hur väger rektorer samman olika faktorer till en helhetsbedömning?
Gör olika rektorer på samma sätt? Finns det vissa faktorer de tillmäter
större vikt än andra? Och betyder det i så fall att man kan ha överseende
med vissa tillkortakommanden hos den nya läraren, medan andra
tillkortakommanden inte är möjliga att kompromissa med?
Hur bedömningen och värderingen slutligen går till kommer sannolikt att handla om rektorers professionella bedömningar och värderingar. Men vad är egentligen en professionell bedömning? Och vad är
den professionella bedömningens bakgrund? Är det möjligt för olika
rektorer att värdera lärares kompetens på samma sätt – eller åtminstone på ett likartat sätt – så att en rättssäker bedömning uppnås? Är det
möjligt att uppnå en rättsäker bedömning så att bedömningen av de nya
lärarna inte är avhängigt av vilken rektor som gör bedömningen och
att dennes personliga tolkning av vad som kännetecknar god undervisning får alltför stort genomslag? Eller är det just denna professionella
bedömning, värderingen av de nya lärarnas kompetens måste vila på?
Några av dessa frågor, och andra, ska besvaras i detta kapitel, men flera
av de frågor som lyfts fram ovan kan inte ges något svar utifrån den
studie som ligger till grund för detta kapitel. De frågorna får framtida
studier söka svar på.
I detta kapitel används genomgående uttrycket ny(a) lärare för att
beteckna de nyexaminerade lärarna som kommer till en skola för att
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genomföra sin introduktionsperiod, få stöd av mentor samt bli bedömd
av rektorn. I enlighet med hela reformen med lärarlegitimation kan de
dock svårligen betraktas som fullvärdiga lärare förrän de erhållit lärarlegitimation. Det är ju först då de självständigt får rätt att utföra alla
lärares arbetsuppgifter, t.ex. att sätta betyg. Det innebär på sätt och vis
att dessa ”lärare” hamnar i ett slags mellanrum mellan att vara lärarstuderande och att vara fullvärdig lärare (Fransson, 2010). Jag har av
praktiska skäl valt att inte skriva ut det långa ordet nyexaminerad lärare,
utan har valt benämna dem som ny(a) lärare.

Studiens genomförande
En intervjustudie med nio rektorer utgöra huvudsaklig referenspunkt
för de empiriska data som redovisas i detta kapitel och för de resonemang som förs. Rektorerna intervjuades våren 2009 kring frågan
om lärarlegitimation såsom den då var känd utifrån betänkandet (SOU
2008:52). Samtal fördes utifrån den då hypotetiska situationen att rektorer skulle bedöma nya lärare inom ramen för förslaget om lärarlegitimation. Frågor kring vad som kännetecknar bra lärare, vad rektorerna
skulle ta fasta på i bedömningen och hur de skulle gå till väga, samt hur
de i dag arbetar för att bedöma och värdera lärare, t.ex. vid lönesättning,
var några av de aspekter som berördes och problematiserades.
De nio rektorernas erfarenhet som rektor varierar stort. Den som har
arbetat kortast som rektor hade arbetat i två och ett halvt år och den med
längst erfarenhet hade arbetat 18 år. I genomsnitt har de tio års erfarenhet. Några har varit biträdande rektorer under något år, innan de fick
det fulla ansvaret. Samtliga rektorer har erfarenhet som lärare i skolan,
utom en som arbetet drygt 20 år som fritidspedagog och nu är rektor för
skolår F-6. Den som arbetat kortast tid som lärare har fem års erfarenhet, medan den som arbetet längst som lärare innan han/hon blev rektor
arbetade 26 år.
Fyra av rektorerna ansvarar för ”högstadiet”, dvs. skolår 7-9 och i
vissa fall skolår 6-9. Tre rektorer ansvarar för skolår 1-6 (alt. F-6 eller
F-5) och två rektorer ansvarar för skolåren 1-9. Totalt ansvarar rektorerna för nästan 4000 elever och 525 medarbetare. Antalet elever som
de ansvarar för varierar från ca 115 till ca 700. Antalet medarbetare de
ansvarar för varierar från 25 upp till ca 120 personer.
De nio intervjuer som genomfördes varade i genomsnitt drygt 42
minuter, med en variation i omfattning på mellan drygt 31 minuter och
55 minuter. Intervjuerna hade närmast karaktären av samtal där olika
teman diskuterades. Eftersom samtalen till stor del handlade om ett
möjligt och tänkt framtidsscenario, införandet av en legitimation för
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lärare där rektor har till uppgift att bedöma nya lärare, hade vissa delar
av samtalen en hypotetisk karaktär med reflektioner kring hypotetiska
situationer och scenarier. Exempel på detta är t.ex. hur relationer mellan
mentor och den nya lärares skulle kunna te sig eller hur de som rektorer
skulle genomföra bedömningen och vad de skulle ta fasta på i själva
bedömningen av den nya lärarens kompetens.

Vad rektorerna avser bedöma
En central fråga när det kommer till bedömning av nya lärare är vad
det är för kompetenser som anses viktiga att bedöma och värdera. Det
underlag i form av föreskrifter och kommentarer som Skolverket har
arbetat fram som stöd för bedömningen kommer att ha stor betydelse
för vad som sätts i fokus och på vilket sätt bedömningen kommer att
ske (Skolverket 2011a; 2011b; 2011c). I det sammanhanget blir det intressant att fokusera vad det är för kompetenser rektorer värdesätter hos
lärare och som de avser sätta fokus på. I detta avsnitt kommer dessa
frågor att behandlas. Noteras ska att dessa intervjuer genomfördes våren 2009 då Skolverket ännu inte hade formulerat kompetensprofilerna.
Noteras kan att bitvis är det stor överensstämmelse mellan rektorernas
utsagor om vad de anser vara viktiga kompetenser och vad som anges i
Skolverkets kompetensprofiler.
Avsnittet har organiserats i några olika teman. Dessa teman ska inte
förstås som absolut uteslutande kategorier utan mer som ett sätt att kategorisera och analytiskt organisera data och aspekter av vad rektorerna
anser vara viktiga kompetenser. De två första kategorierna, socialt samspel respektive ledarskap och organisering av arbetet, handlar i mångt
och mycket om lärares förhållningssätt.
Socialt sampel
Rektorerna lyfter fram en mångfald av kompetenser, varvid de allra
flesta handlar om färdigheter, förmågor och förhållningssätt relaterat
till hur läraren interagerar med elever, föräldrar och kollegor. Förmågan till socialt samspel är den kompetens som samtliga rektorer betonar som viktigast – framförallt när det gäller samarbetet med eleverna.
Denna kategori kan sägas byggas upp av förmågan att skapa, upprätthålla och utveckla goda relationer med andra personer. Flertalet rektorer beskriver denna förmåga och detta relationsbyggande som en grund
”för att fungera i skolan” – framförallt med eleverna, men även med
kollegor och föräldrar. I den bemärkelsen utgör förmåga att hantera det
sociala samspelet en avgörande aspekt av lärares kompetens. I de belysande exemplen nedan lyfts flera aspekter av det sociala samspelet
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fram, såsom kontaktskapandet och vuxenrelationen som förutsättning
för undervisning och lärande:
Jag skulle nog titta väldigt mycket just på samspelet mellan läraren och gruppen. Finns det förtroende? Finns det en samkänsla?
Finns det en smidighet här, i dialog som funkar? Det är nog det
jag känner är det viktigaste. (4)
Att man har förmågan att kunna knyta kontakt med andra människor och kunna få en vuxenrelation med eleverna. Det tycker
jag är det viktigaste för det är ju det som gör att man sen kan undervisa dem. För har man inte först en bra kontakt, då kan man
vara hur duktig som helst i sitt ämne, men man får aldrig fram
det till ungarna. (9)
Liksom i citaten ovan har de flesta av rektorernas utsagor fokus på det
sociala samspelet med elever för att (a) skapa goda relationella förutsättningar för undervisning, samarbete och lärande, samt (b) att i själva
undervisningssituationerna kunna interagera, kommunicera och leda
arbetet för att främja lärande. Förmågan att skapa goda relationella förutsättningar beskrivs ofta i svepande ordalag av rektorerna som förmåga att t.ex. skapa ”en bra situation tillsammans med eleverna”, att
skapa ”ett klimat i klassrummet”, eller att etablera ”kontakt med eleverna”. Förmåga att skapa ”trygghet”, ett ”tillåtande klimat” och ”hur
man möter och bemöter” är andra exempel på uttalanden. Det sociala
samspelet i undervisningssituationerna beskrivs exempelvis i termer av
”talutrymmen”, ”hur läraren hjälper eleverna” och ”hur läraren pratar
om eleverna” och har en nära koppling till dynamiken i själva lärandesituationerna. Exempel ges också på orsaker till varför lärare avskilts
från sin tjänst, och där orsakerna var relaterade till brister i det sociala
samspelet.
… man har inte sett vad som händer i klassrummet. Man ifrågasätter vad det är för kunskaper de här eleverna ska ha, och vad
får man ge för bud som lärare. Förhållningssätt mot eleverna, det
kan vara nästan så att man kan uppleva det som lite otrevligt mot
eleverna, kränkande. (7)
Lärares förhållningsätt handlar om att bemöta, bemötas och att läsa av
situationen, dvs. en ömsesidighet för läraren att hantera. Ett exempel
på detta vid en bedömning ges nedan, där rektorn skulle sätta fokus på:
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Vilket förhållningssätt man har. Hur man möter och bemöter och
liksom hittar gruppens nivåer och individernas nivåer. Alltså den
här förmågan att läsa in det i sitt möte med eleverna och klassen
sådär va. Det är en otroligt viktig egenskap. Alltså har du inte
det, alltså lite naturligt, men det är klart att man måste träna, men
har man inte det lite naturligt då blir det svårt oavsett om du är
ett ämnesproffs. (3)
I citatet ovan lyfts frågan om förhållningssätt, förhållande, ömsesidighet och förståelse, vilket utgör centrala aspekter av kategorin socialt
samspel. Förhållningssätt kan relateras till lärarens sätt att vara och
agera i situationer, där lärares förmågor att visa ett positivt och inbjudande sätt att vara, att agera och interagera anges som centrala av rektorerna. Aspekterna förhållande och ömsesidighet inbegriper i än högre
grad de/dem läraren samspelar med. Förhållandet mellan lärare och
elever är en relationell aspekt och beskrivs av rektorerna i termer av
t.ex. ”positiv stämning”, ”förtroende mellan lärare och elever”, ”samkänsla”, ”kontakt” och lärarens ”smidighet” i agerandet. Förhållandet
inbegriper flera parters förhållningssätt i samspelet, t.ex. om de visar
positiva, uppmuntrande och tillåtande sätt att vara och interagera för att
skapa ett socialt samspel, dvs. en vilja till att etablera något ömsesidigt.
Ömsesidigheten mellan lärare och elever (eller gentemot kollegor, föräldrar eller skolledning) är en genomgående aspekt i det sociala samspelet som sätter fokus på beroendet och ansvaret mellan olika parter
i det sociala samspelet. Ömsesidighetsaspekten innebär ett erkännande
om att man är överens om att man ingår i samma sociala samspel och att
man är beredd att samspela, förhandla i samspelet och att – i ett positivt
samspel – bekräfta varandra. Ömsesidighetsaspekten innebär dock inte
att personerna behöver samspela på ett positivt sätt, utan de kan t.o.m.
vara i konflikt med varandra. För lärarens del innebär dock ömsesidighetsaspekten att denne måste förhandla med eleverna och försöka
sträva efter att bekräfta eleverna.
Slutligen, förståelse som central aspekt av det sociala samspelet
innebär en förmåga att förstå det sociala samspelet, sin egen roll och
funktion samt att förstå andra personers perspektiv och positioner i detta samspel. Någon rektor ger exempel på lärare som inte förmått vara
”tydliga vuxna” utan mer intagit en kamratrelation med eleverna, dvs.
inte förstått grunderna för det sociala samspelet mellan lärare och elever där kamratrelationer ofta leder till att lärarens auktoritet, legitimitet,
trovärdighet och ledarskap kan undermineras. Detta leder över till kategorin ledarskap som är nära relaterad till det sociala samspelet.
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Lärares ledarskap och organisering av arbetet
Lärares ledarskap kan ses som en aspekt av det sociala samspelet, då
ledarskap handlar om att via socialt samspel leda arbetet och personers
utveckling och lärande i en specifik riktning. Kategorin lärares ledarskap och organisering av arbetet bygger dock på en viss inneboende
asymmetri i det sociala samspelet, där läraren är den som har ansvaret
att bestämmer riktning, organisering och tempo mot vissa mål som ska
uppnås. Även om elever både kan och ska utöva stort inflytande över
planering och genomförande och vid val av t.ex. arbetsätt, arbetsformer
och innehåll i skolan, så är det läraren som har det övergripande ansvaret för det dagliga arbetet och att eleverna uppnår läroplanens mål samt
att det sker under ordnade, lugna och trygga former och på sådant sätt
att eleverna lär sig. I dessa bemärkelser utgör lärares ledarskap och organisering av arbetet på en analytisk nivå en egen kategori av förmågor
som rektorerna menar utgör en avgörande aspekt av lärares kompetens.
Rektorernas utsagor inom kategorin lärares ledarskap och organisering av arbetet är i huvudsak inriktat mot (a) klassrumssituationer och
den undervisning och det lärande som där sker, även om lärarna (b)
förväntas ta ansvar för hela skolans verksamhet och utveckling utanför
det ”egna klassrummet”. Exempelvis nämns delaktighet i arbetslagens
arbete och skolans utveckling som en positiv förmåga. Flera rektorer
lyfter fram detta, särskilt i relation till lönekriterier, men det innebär
också att det är något som förväntas i högre grad av de mer etablerade
lärarna än av de nya lärarna. Rörande bedömningen av detta engagemang menar en rektor att:
”Man ser ju ganska snart vilket utrymme de tar, både i ämneslagen och arbetslagen” (4).
Förmågan att utöva ett ledarskap och att organisera arbetet i klassrumssituationer, i undervisning och för lärande, utgör tillsammans med den
sociala dimensionen den kategori som av rektorerna ses som mest central i lärares kompetens. Att ledarskap och de sociala dimensionerna
handlar om förhållningssätt som i princip är omöjliga att separera framträder i flertalet av rektorernas utsagor. Ett exempel på det uttrycks på
följande vis:
Men det viktigaste för mig det har varit det här ledarskapet, alltså hur man förhåller sig och jobbar med ungdomarna alltså. (3)
Utövandet av ett ledarskap och en organisering av arbetet i klassrummet
beskrivs på flera olika sätt av rektorerna. Läraren bör exempelvis kunna
”instruera, ”leda”, ”entusiasmera” och ”uppmuntra” samt ha ”gruppen
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i sin hand”. Vidare betonas förmåga att kunna planera och organisera
så att struktur, tydlighet och trygghet uppnås, vilket bl.a. nedanstående
citat belyser som svar på frågan om vad som gör en lärare bra i
undervisningssituationer:
Det är förmågan att vara tydlig när man instruerar eleverna.
Att organisera så att eleverna är trygga. Skapa situationer där
eleverna kan samarbeta, där ingen ska komma in i klassrummet och tänka: ”var får jag plats idag? Var ska jag sitta?” Utan
sådana saker som lärare gör för att skapa trygghet och trivsel.
Det märks. (2)
En central aspekt i att leda och organisera arbetet i klassrummet, som i
princip samtliga rektorer är inne på, handlar om att vara en tydlig vuxen
ledare. Noterbart är att lärares ledarskap har både individuella som kollektiva dimensioner, dvs. är riktat dels mot enskilda individer dels mot
grupper av individer eller hela klasser. Det innebär att läraren bör besitta en förmåga att hantera olika former av socialt samspel. Oförmåga
att hantera ett sådant sampel och att utöva ett sådant ledarskap beskrivs
av flera rektorer närmast som att läraren skulle ha en mer kamratmässig
relation med elever, eller att läraren låter eleverna ta över och vara de
som driver olika uppkomna situationer i en bestämd riktning. I några
fall där rektorer har varit med om att avskilja lärare, anges orsaken vara
svårigheten med att agera som en tydlig vuxen ledare.
En stor del i lärares ledarskap och förmåga att organisera arbetet skulle kunna benämnas som undervisningsskicklighet. Undervisningsskicklighet skulle kunna karakteriseras som något som är relaterat till situationer av planerat lärande. Här berör rektorerna aspekter att bedöma som:
hur lärare gör för att få eleverna med sig, för att variera sin undervisning,
anpassa innehållet till rätt nivå, hur de instruerar eller börjar och avslutar
lektioner. Förmåga att hantera uppkomna problem berör hälften av rektorerna explicit. Denna kompetens handlar om att i situationer uppfatta och
hantera ett ”problem” på ett så bra sätt som möjligt. En rektor skulle, om
han var med i klassrummet, rikta fokus i sin bedömning på:
Samspelet i klassrummet mellan lärare och elever. Hur balansen
är, hur mycket prat, hur mycket. Är läraren en duktig berättare?
Kan han instruera eleverna så att de kommer igång snabbt med
sina paruppgifter eller gruppuppgifter eller vad det är, eller
individuella uppgifter? Hur är variationen i klassrummet? Så
att eleverna får en bra variation. Hur börjar man lektionen? Hur
avslutar man lektionen? Ja det är många komponenter. Som är
likartade i vilket ämne du än, vilket klassrum du än är i. (2)
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I citatet berörs aspekter som kan relateras till såväl förmåga till ett
socialt samspel som till att leda och organisera arbetet. Rektorns utsaga
speglar också en dynamik i undervisningen som lärare har att hantera.
Vad gäller lärares ledarskap så återfinns inom denna kategori en
del kritik mot lärarutbildningen och hur de nya lärarna förbereds för
att vara lärare. En rektors utsaga får utgöra exempel på den kritik mot
utbildningen som kan framföras, men också hur denne rektor försöker
stödja lärarna genom att själv ”coacha” dem:
Jag tycker att de lärare som kommer ut nu, inte alla självklart,
men många de saknar ledarskapsutbildningen. Alltså ledarskap
för grupper och ledarskap i klassrummet. Jag tycker där är det
mycket man [som rektor] får gå in och coacha hur man ska
hanterasvåra situationer, svåra samtal. Hur man får ihop grupper,
gruppsykologi och sånt där. Jag tycker det är alldeles för lite av
det och för mycket av, vad ska jag säga, ämnesinriktat. (3)
I detta sammanhang är det få av rektorerna som problematiserar vad som
egentligen är möjligt att lära i lärarutbildningen, t.ex. i vilken omfattning
det är möjligt att lära om konflikthantering under utbildningen och vad
som måste upplevas genom egen erfarenhet för att läras. Samtliga rektorer beskriver dock, med varierande emfas, en förståelse för att nya lärare
inte kan förväntas ha samma erfarenhet och säkerhet som erfarna lärare.

Läraruppdraget och måluppfyllelse
Läraruppdraget skulle kunna vara benämningen på den kategori som
ges mest utrymme efter det sociala samspelet och lärares ledarskap och
organisering av arbetet. Inom denna kategori har frågor kring hur lärare
tolkar, förstår och omsätter läraruppdraget till praktisk handling den
mest framträdande positionen, men här återfinns även frågor relaterade
till måluppfyllelse, vissa ämnesdidaktiska aspekter samt till hur lärare
utvecklas och lär som lärare.
Lärarnas tolkning av läraruppdraget har en viktig position för rektorerna vid bedömning av lärares kompetens. Detta kommer till uttryck i
formuleringar som att en lärare ”har målen klart för sig”, att denne vet
vad som ”ingår i mitt uppdrag och hur förhåller jag mig till det” samt
att denne vet ”vad som gäller”. Tolkningar av uppdraget och styrdokumenten förefaller i huvudsak handla om att lärare ska ha lämpliga och
av styrdokumenten påkallade förhållningssätt och sätt att förstå barn,
lärande och undervisning. En rektor kommenterar en bedömningssituation med en lärarstudent där han bl.a. skulle bedöma hur undervisningen planeras och framträder i relation till styrdokument och uppdraget:
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Det här är en lärare som ändå ska komma ut och liksom man
ser att den planerar på rätt sätt och undervisar mot strävansmålen.
Den följer uppdraget, den följer styrdokumenten och allt sådant
där va. (3)
I citatet ovan lyfts strävansmålen fram. Begreppet måluppfyllelse används av rektorerna för att tala om viktiga aspekter vid bedömning.
Några använder begreppet direkt uttalat eller så framträder det indirekt
via omformuleringar. Vanligast förefaller måluppfyllelse handla om att
läraren har de förhållningsätt och använder arbetssätt och mål i läroplanen. I indirekta termer talar rektorerna främst om måluppfyllelse i
termer av exempelvis att ”elever trivs”, ”är delaktiga” och ”lär sig”.
Det är mindre vanligt att rektorerna explicit talar om måluppfyllelse
i termer av att eleverna uppnår mycket goda ämneskunskaper. Sannolikt beror det på att samtalen i huvudsak rörde sig kring bedömning
av lärares kompetens, där andra aspekter stod i förgrunden än elevernas kunskapsresultat. Ur rektorernas utsagor kring lärares kompetens
framgår dock, såväl explicit som implicit, att lärares kompetens att t.ex.
vara ledare, att kunna etablera och utveckla relationer med elever samt
organisera och stödja lärande, utgör förutsättningar för elevernas lärande och strävan att utveckla goda kunskaper, färdigheter och förmågor.
Forskning visar t.ex. att goda relationer mellan lärare och elever, höga
förväntningar på elever samt att ge eleverna återkoppling regelbundet
ofta kännetecknar framgångsrika lärare (se t.ex. Hattie, 2009).

Ämnesdidaktisk kompetens
Bedömningen av lärarnas ämneskompetens har ingen framträdande roll
i rektorernas utsagor, utan det är framförallt lärarnas förmåga att etablera och upprätthålla sociala relationer samt ledarskapet och förmågan att organisera som framträder som viktigt. Med andra ord är det
i huvudsak en allmänpedagogisk kompetens rektorerna främst lyfter
fram, medan ämneskompetenser och ämnesdidaktiska kompetenser får
en mer undanskymd roll. Detta gäller även de rektorer som ansvarar
för grundskolans senare år, även om de i högre grad betonar vikten av
ämneskunskaper än de rektorer som undervisar i grundskolans tidigare
årskurser. I huvudsak sätter rektorerna sin tillit till att en lärare har ämneskunskaper med sig, från lärarutbildningen eller andra ämnesstudier
vid universitet eller högskola och att de poäng och betyg de har inom
olika ämnen förutsätts ”stå för någonting”.
Vid anställningsintervjuer verkar det dock enlig rektorernas utsagor
vara vanligt att ämneskunskap kommer upp på ett eller annat sätt, i alla
fall när det gäller grundskolans senare år. Exempelvis brukar en rektor
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fråga varför läraren har valt just den ålders- och ämnesinriktning på
sin lärarutbildning, och med den frågan förväntar sig kunna bedöma
”intresse” och ”passion” för ämnet eller åldersgruppen. Om detta säger
rektorn:
Det tror jag är viktigt att, för kan du förmedla ett intresse och en
liten passion för det här ämnet så tror jag ju att det… Det leder
dig, hjälper dig väldigt mycket [som lärare]. (4)
Man skulle kunna tänka att en viktig aspekt i rektorernas bedömning
av de nya lärarnas kompetens vore att bedöma hur de omsätt ämneskunskaper till undervisningsstrategier och hur de ur ett ämnesdidaktiskt
perspektiv stödjer elevernas lärande. I detta avseende finns en tydlig
skiljelinje mellan två olika utgångslägen som rektorerna har för bedömning av lämpligheten – om de har egen undervisningserfarenhet inom
något ämne eller i adekvata åldersgrupper, eller om de inte har det.
Detta leder över till frågan om hur rektorerna ser på sin egen kompetens
att bedöma nya lärare kompetens.

Hur bedömningen skulle gå till
Frågan om hur bedömning går till innehåller åtminstone två tydliga dimensioner. Den första dimensionen handlar om hur man skulle gå till
väga för att skaffa sig information om de nya lärarna, exempelvis via
observationer, samtal med lärarna, samtal med kollegor, elever och föräldrar eller att läsa dokument som lärarna skriver, t.ex. brev hem till
föräldrar. Denna dimension kan sägas handla om tekniska frågor kring
hur information och intryck görs tillgängliga för bedömning. Den a ndra
dimensionen kring hur bedömning går till handlar om en mer svårfångad dimension av en bedömningsprocess; nämligen hur rektorerna uppfattar, tolkar, bedömer och värderar det de ser, hör och upplever. Denna
dimension innefattar mer kognitiva och processuella aspekter av bedömningen. I fokus är då t.ex. förmåga att skilja på viktiga och mindre
viktiga aspekter, samt förmåga att göra prioriteringar, överväganden
och värderingar.
I detta avsnitt framträder den förstnämnda dimensionen, dvs. den
tekniska tydligare än vad den senare nämnda dimensionen gör. En anledning till det är att denna studie primärt inte designats för att komma
åt dessa mer subtila aspekter. Studien har i det avseendet haft en bredare
och delvis hypotetisk karaktär. En möjlig design för en studie med syfte
att komma åt denna dimension är att följa rektorer över tid när de gör
dessa bedömningar, och i samband med att det sker använda metoder
för att dels synliggöra det de sätter fokus på, och dels få dem att sätta
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ord på de prioriteringar, tolkningar, bedömningar, överväganden och
värderingar de gör.

Sammanvägning av intryck och information
När rektorerna talar om hur de skulle gå till väga för att bedöma nya
lärares kompetens så är de väldigt tydliga med att de skulle göra en
sammanvägning av alla de intryck och all den information som kan
göras tillgänglig för dem. Detta inbegriper en bedömning över tid, dvs.
hela det första året. Förutom egna observationer och samtal med läraren
skulle det innebära att de skulle väga in vad t.ex. kollegor, elever och
föräldrar säger om en ny lärare. En rektor ger exempel på att han får
och läser alla veckobrev som skickas hem till föräldrar via e-post, och
det menar han ger en ”bra inblick i hur det fungerar”. Två andra exempel på utsagor som får representera perspektivet att rektorerna v äger in
information från många olika håll för att skapa sig en helhetsbild, återges nedan från ett par rektorer som kommenterar hur de, utifrån hur de
idag bedömer lärare inför utvecklingssamtal, skulle gå till väga för att
bedöma de nya lärarna inför en legitimation:
Jag skulle göra precis som jag gör med andra lärare. Jag följer
dem ju i elevvårdsarbete och jag ser på kontakten med föräldrar.
Hur samarbetar man med föräldrar? Om det blir problem runt en
elev och hur löser man så att säga såna situationer? […] Vilken
roll har man i arbetslaget och för arbetslaget? Jag har väldigt
stort fokus på arbetslaget på vår skola. Och är man delaktig i
processerna där och är med och utvecklar arbetslaget eller sitter
man väldigt tyst och låter de andra göra jobbet? Ja, vilken roll
tar man? (4)

[Informationen] tar man in i alla slags träffar och när man har
informationer eller diskussioner med lärarna. Det kan vara
allt från när man går igenom klasser, hur man pratar om sin
undervisning. Hur man pratar om bedömning. Hur man pratar
om elever. Vad andra kommer med för information, alltså
skolpsykolog, skolsköterska, andra funktioner i skolan, hur de
upplever saker och ting. Medarbetarsamtal då självklart. Sen
har jag varit med på arbetslagen. Jag är med på arbetslagen, 
hur man liksom diskuterar kring pedagogiska frågor. Man samlar
in lite här och där. (3)
När det gäller information från lärare blir det intressant att ta del av i
vilken mån rektorerna anser att de ska få information av de nya lärarnas
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mentorer för sin bedömning eller om de anser att mentorerna ska ha en
roll i bedömningen av lärarna, dvs. sina adepter. I Sverige har formellt
sett inte mentorer varit involverade i bedömning av nya lärare, dels för
att någon formell bedömning inte ägt rum, dels för att mentorers funktion har varit uttalat stödjande (för vidare resonemang, se t.ex. Fransson, 2010; Fransson & Gustafsson, 2008). I propositionen betonas att
”mentorns huvudsakliga uppgift är att ge det stöd och den hjälp som”
(prop. 10/11:20, s.38) läraren behöver, men det anges också att mentorn
ska ge information till rektorn:
Det är emellertid naturligt att mentorn deltar i samtal med
rektorn eller förskolechefen om den nya läraren eller förskol
läraren och bidrar med sin kunskap om den nya lärarens eller
förskollärarens sätt att utöva yrket, eftersom mentorn är den som
möter den nyutbildade i princip dagligen. Det är också viktigt
att mentorn signalerar till rektorn eller förskolechefen om det
skullevisa sig att den nyutbildade inte fungerar i yrket. Det bör
dock betonas att mentorns huvudsakliga uppgift är att ge det
stöd och den hjälp som den nyutexaminerade läraren respektive
förskolläraren behöver. Mentorn ska således inte vara ansvarig
för bedömningen. (prop 10/11:20, s. 38)
Flera av rektorerna ser det i likhet med formuleringen i propositionen
som naturligt att de samtalar med mentorn om hur det går för den nya
läraren, även om mentorn inte gör någon formell bedömning. En rektor
berättar om hur de gör idag och hur han skulle vilja att det var även i
framtiden:
Man samarbetar, har kontakt med mentorn om hur det går. Vad
är det för någonting som har dykt upp efter vägen som kan vara
tufft och som vi måste stötta med lite till, och sådär då. Så det är
väl lite så man gör idag. (3)
Även om flera av rektorerna ser dessa samtal som naturliga, ser några
av dem också vissa dilemman, som bl.a. har att göra med tilliten mellan mentor och den nya läraren. Hur detta faller sig anses dock vara
”beroende på hur man är som person”. Av etiska skäl, men också för att
skapa en öppen och förtrolig relation som gynnar den nya lärarens professionella utveckling, bör rektor, mentor och ny lärare öppet samtala
om spelregler, förhållningssätt och förväntningar. Exempelvis förväntar
sig en rektor att nya lärare inte drar sig för att fråga av den anledningen.
Det är ju viktigt då också när man är nyexaminerad att man inte
tycker att: ”Nej, men om jag tar mycket hjälp då kanske jag inte
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blir legitimerad”. Utan att det ska ses som något positivt att man
har den här handledaren eller mentorn som vi har och att man tar
mycket hjälp och frågar och så i de samtalen. (8)
Om rektorerna ska bedöma så anser samtliga att de behöver egen förstahandsinformation om den nya läraren. Att vara med på lektioner lyfts
fram som en viktig källa till information, men även några svårigheter
med detta lyfts fram. Framförallt är det svårigheten att hinna vara med
lärarna i klassrummen som lyfts fram av några rektorer, medan några
andra inte ser några större problem utan menar att det handlar om att
prioritera det.
Två av rektorerna har inte som rutin att försöka besöka lärarna i
klassrummet, inte ens inför utvecklingssamtal eller lönesättning. Bland
de andra sju rektorerna varierar det i omfattning avseende hur de deltar i undervisningen, från ”i liten omfattning” till att någon försöker
besöka alla lärare under året. Man kan då tycka att det kanske är på
tiden att rektorerna gör besök i undervisningen, men å andra sidan finns
det sannolikt goda skäl till varför inte rektorerna gör det, t.ex. att annat
måsteprioriteras högre pga. tidsbrist. En rektor som inte är med i under
visningen menar att han kan skapa sig en bild av hur läraren fungerar i
stort, eftersom det inte bara är i klassrumssituationer som lärarens förmågor k ommer till uttryck. Om detta formulerar han sig på följande vis
när han kommenterar hur han idag bedömer lärare inför lönesättning:
Det är ju inte så att man går ut och tittar i klassrummen utan det
är ju så, tycker jag i alla fall, ”den här läraren fungerar i stort
va”. Alltså man är ju inte en helt annan person i klassrummet än
i övrigt. Och sen är det inte bara i klassrummet man ska fungera, utan hela lärarjobbet finns ju i det som ska göras i skolan.
För jag sätter ju inte lön enbart på det som sker i klassrummet,
men det ska ju också ha sin del. Men den delen är väldigt svår
att bedöma. […]Det handlar väl mer om ansvar och hur man
följer upp och hur man jobbar i stort. Med de uppgifter som är,
inklusive lektioner då. (1)
Utifrån ovanstående utsagor kan man bl.a. ställa frågan i vilken mån
undervisningen i klassrummet egentligen ligger till grund för lönesättning.
Rektorernas närvaro vid undervisningen för att bedöma de nya
lärarnas kompetens handlar om att de med egna ögon ska kunna se och
följa vad som försiggår i klassrummen, hur läraren agerar och reagerar på sådant som sker i klassrummet. Av rektorernas utsagor gällande
vilka kompetenser de anser vara viktiga – det sociala samspelet, ledar-
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skapet och organisering av arbetet, hur läraruppdraget omsätts i handling – är det rimligt att utgå ifrån att bedömning av dess kompetenser
lämpligast görs i verkliga undervisningssituationer där läraren har att
samspela med eleverna och att organisera och leda undervisningen samt
stödja lärandet.
Även om rektorerna lyfter fram egna upplevelser i klassrummen hos
de lärare de ska bedöma, så ses dessa intryck i en större helhet. Det
som observeras ska också tolkas, förstås och sättas i sitt sammanhang
av rektorn, och framförallt vill denne få information om hur läraren ser
på detta sammanhang och vilka överväganden denne gör utifrån det.
Lärarens förmåga att t.ex. analysera undervisningssituationer och finna
strategier framåt är det som då sätts i fokus. En rektor säger:
Det viktigaste är ju kanske inte det man upplever i klassrummet,
utan det viktigaste är ju samtalet efter när man har varit där. Och
funderar på: ”vad var det som hände och varför blev det så? Kan
man göra någonting åt det eller? Det här var jättebra. Hur ska du
göra om det här”? Det är ju samtalet efter… (9)
Samtliga rektorer ger i allmänna termer uttryck för att i undervisningssituationer kunna bedöma och värdera undervisning och lärares kompetens, även om det kan upplevas svårt. Synsättet skulle kunna sammanfattas i att de säger sig ha en allmän känsla för vad som är bra
undervisning. Det ”ser man”, ”får en känsla för”, ”har fingertoppskänsla” eller ”kan läsa av” i stämningar, är uttryck som används, men att det
är svårare att sätta ord på exakt vad det innebär. En del av bedömningen
förefaller med andra ord närmast vara intuitiv till sin karaktär.
Det är svårt att peka på det där. Och svårt att, ja det kanske inte
är svårt att peka, för det känner man ju ganska bra i stämningar,
och hur en situation eller en lektion ser ut va. Så att det där att
kunna bedöma det kräver i alla fall att man har tid att kunna
närvara på de där lektionerna. För det kräver närvaro det kan
man ju förstå. (1)
Alltså nu låter det konstigt, men jag ser hur det ser ut i ett klassrum. Vad som är god undervisning och vad som är mindre god
undervisning, alltså utifrån mitt perspektiv. Men att, andra kan
ju värdesätta andra saker och jag tror att det blir väldigt godtyckligt. (1)
Nog känner man lite grann i fingertopparna när man har haft en
intervju och träffat och lyssnat lite. Om det här känns som att det
kan bli något eller om det här känns att: ”nej”. (4)
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Att vara med i verksamheten vid bedömning handlar också för rektorerna om att se om det är en skillnad mellan ord och handling, dvs. om
det den nye läraren talar om också är det som denne sedan verkligen
står för i ord och handling i vardagen. Exempelvis kan en person i intervjusituation tala väl för elevers inflytande och delaktighet, men sedan
kan det reella arbetet med barnen inte alls inbjuda till delaktighet och
inflytande.
Även om rektorerna sätter stort värde på att med egna ögon delta
i undervisningen utgör det trots allt bara nedslag i verksamheten för
stunden och utgör en begränsad del i bedömningen. Samtliga rektorer
betonar möjlighet till bedömning över tid – och i det sammanhanget
lyfter flera fram hela det första året – där många olika aspekter och intryck kan vägas samman. I citatet nedan berör rektorn bl.a. vikten av att
inte bara göra korta besök på lektioner, utan också att ett mer formellt
bedömningsansvar i samband med en lärarlegitimation delvis kan förändra rektorns roll som pedagogisk ledare:
Som rektor så tror jag att då måste min roll ju förändras väldigt
mycket för att, som det är idag har ju rektorstjänsten blivit mer
en administrativ tjänst. Väldigt mycket en administrativ tjänst
och den här pedagogiska ledaren som det står i prosatexten i
Skolplanen det… det är svårt att hinna med. […] Och det är nog
så att man bara dyker upp 10 min på ett gästbesök och ser: ”hur
skickligt är den här läraren i att undervisar”, så kan det ju inte
vara. För jag menar det blir ju inte någon riktigt bedömning utav
det.” (9)
Skillnader att bedöma nya lärare och erfarna lärare
Redan idag bedömer och värderar rektorer lärares kompetens, t.ex. vid
anställning och vid lönesättning. Utifrån det blir ett antal frågor relevanta att ställa, t.ex. om det finns likheter och/eller skillnader i själva
bedömningsprocesserna och på vad rektorerna väljer att ta fasta på vid
den i bedömningen?
Analyser av rektorernas utsagor indikerar i grund och botten att det
är i princip samma kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt de skulle sätta fokus på för att bedöma och värdera, när de skulle
bedöma nya lärare som när de bedömer erfarna lärare. Några skillnader
finns dock där en har att göra med grad av erfarenhet, där de nya lärarna
förväntas ha ”basfärdigheter” och förväntas vara lite mer oerfarna samt
är där ”för att lära”. En rektor framhåller denna skillnad mellan nya och
erfarna lärare:
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Man måste ju ha det i tanken att ”du är här för att lära”. Så tänker
jag. Jag kan ju ändå inte kräva. Om de kommer direkt från utbildningen så måste man ju, det jag också säger då, ”hur pass
intresserad är jag av att lära mig?” och alltså, hur pass mycket
frågor ställer de för att de vill veta. Det är ju helt okej. Så ska det
ju vara, det är så de ska jobba. För att, ja men bolla frågor med
sin mentor och kanske med mig också såklart. Medan jag kanske
faktiskt kan kräva utav någon som jobbat i 30 år att, ”men det
här borde faktiskt du ha förvärvat tidigare”. (5)
En annan skillnad som också har att göra med erfarenhet, är att med en
lärare som inte är ny kan rektorn i t.ex. utvecklingssamtal ha tagit upp
något som denne ska utveckla och kan då senare bedöma hur denna
utveckling skett. Att göra en snarlik bedömning med nya lärare som
tidigare inte varit anställda kan bli svårt att göra, då denna form av bedömning handlar om utveckling över tid relaterat till uppställda mål för
utvecklingen. Ett exempel från en rektor för illustrera detta:
Det är ju utvecklingsdelar hela tiden. Man utvecklar sitt ledar
skap, man utvecklar sitt arbete och lite så, så att det skiljer väl
lite men, men det blir ju ändå samma bedömningsprocess på
något sätt. Det blir det ju men, det är ju också att för en ny
examinerad lärare blir det svårt liksom att bedöma en utveckling
i någonting som man tagit upp som man ska utveckla men, det
blir ju på något sätt att man bara ser att basfärdigheterna finns.
Det här är en lärare som ändå ska komma ut och liksomman ser
att den planerar på rätt sätt och undervisar mot strävansmålen,
den följer uppdraget, det följer styrdokumenten och allt sådant
där va. Bra relation med eleverna och att det liksom funkar i
grunden och basen då. (3)
Angående bedömning för lönesättning har samtliga rektorer erfarenhet
av att sätta lön efter någon form av prestationsinriktat och kriteriebaserat
lönesystem. Det är dock variationer i hur tydligt dessa kriterierär formulerade och hur rektorerna går tillväga vid bedömningen. Exempel
vis försöker sju av de nio rektorerna att besöka lärarna i klassrummen
inför utvecklingssamtal, medan två inte gör det. Vad gäller kriterierna
för lönesättning så varierar dessa mellan olika kommuner, där t.ex. rektorerna i en kommun har huvudfokus på fyra områden (måluppfyllelse,
pedagogisk förmåga, ledningsförmåga och samarbetsförmåga), medan
man i en annan kommun utgår ifrån tio kriterier som ska värderas efter
en fyrgradig skala (värdegrund, individanpassning, bygga självtillit,
pedagogroll, kunskap om uppdrag, inflytande, samverkan med hem,
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arbetslagsarbete, enhetsansvar och kompetensutveckling). I detta sammanhang framhåller några rektorer att alla dessa aspekter inte är til�lämpliga på nya lärare. Exempelvis menar en rektor att nya lärare primärt bör satsa på sitt eget arbete och inte känna press att direkt ta tag i
frågor som utvecklar skolan som helhet.

Rättsäker bedömning
– subjektivitet och kompetensprofiler
En fråga att ställa är hur väl dessa individuella bedömningar görs och
hur väl bedömningen lyckas fånga aspekter som kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan lärare som grund för skillnader i lönesättning
och som grund för lärarlegitimation. Analyser av rektorernas utsagor
kring den bedömning som sker inför den individuella lönesättningen
visar att vissa aspekter är svårbedömda samt att det finns utrymme för
osäkerhet och subjektivitet i bedömningarna. En del av rektorerna uttrycker större säkerhet inför bedömningen än andra. Men om det beror
på olika sätt att uttrycka sig, på olika vana att bedöma eller på en naiv
syn på komplexiteten i bedömningar av kunskaper, färdigheter och förmågor kan inte ges svar på utifrån denna studie. Exempel på utsagor
från rektorer är någon som säger att det är ”lite si och så med” bedömningen och en annan menar att det är ”mycket subjektiva värderingar
det handlar om”, medan andra tycker att de mycket väl kan göra denna
bedömning – framförallt om de har möjlighet att över tid väga samman en större mängd information från flera olika håll. Sammantaget
framträder en bild av nio rektorer som är medvetna om att denna typ av
kvalitativa bedömningar av kompetenser innebär vissa svårigheter och
osäkerheter, men att de försöker hantera det så gott det går, t.ex. genom
att, som en rektor uttrycker det, försöka ”koppla bort sin personliga”
relation med personalen.
Överfört till bedömningen av lärarlämplighet inför en lärarlegitimation kan detta sammanfatts med att det å ena sidan innebär en risk för
att olika rektorer kan bedöma och värdera på olika sätt, men å andra
sidan att möjligheten att under ett helt år – under introduktionsperioden
– väga samman information från en mängd olika källor till en helhetsbedömning kan minska risken för alltför snäva, missvisande och personliga bedömningar. Exempel på tre utsagor med dessa innebörder är:
Alltså då bedömer jag mig som, alltså nu låter det konstigt, men
jag ser hur det ser ut i ett klassrum vad som är god undervisning
och vad som är mindre god undervisning, alltså utifrån mitt per-
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spektiv. Men att, andra kan ju värdesätta andra saker och jag tror
att det blir väldigt godtyckligt. (2)
Om du då tar de här bitarna, hålla dig informerad, sköta de här
rutinerna som du har att göra, se på hur man löser problem runt
elevvårdsgrejer, och den här spontana dialogen och den här
känslan i klassrummet, samspelet med eleverna. Jag känner inte
att alla, ska vi ta alla de här faktorerna tillsammans så, så ger
det inte så mycket utrymme till om jag har någon individuell
personlig uppfattning om de här som… Utan det blir så mycket
ändå sammantaget då det… Ja jag har svårt att känna att efter 1
års tid att inte det finns ett faktaunderlag som skulle bära för en
sådan bedömning. (4)
Och jag tycker att risken skulle kunna vara någon form av godtycke, för jag har liksom inte utbildning för att se att ”Det här är
den duktig lärare”. Om det inte är så att man har möjlighet att
följa personen i fråga. (7)
I citaten ovan framträder såväl rektorers personliga käpphästar och perspektiv som en grund för bedömningen, men även tilltron till att möjligheterna att följa en person under längre tid samt väga samman information från många olika källor kan bidra till rimliga förutsättningar
att göra relevanta bedömningar. För att kunna göra dessa bedömningar
efterfrågar flertalet rektorer kompetensutveckling samt verktyg i form
av ”bedömningsmallar” för att uppnå en så likvärdig bedömning som
möjligt. Ett exempel nedan:
För det första måste vi ha fortbildning på det, men sen måste v i
också ha likvärdiga verktyg. Precis, vi måste jobba på samma
sätt, om man tänker med likvärdig bedömning och betyg som
vi gör i skolan med våra elever alltså att det är ju precis lika
seriöst i det ena respektive det andra [betyg respektive lärarlegi
timation], och vi vet ju hur svårt det har varit att få en likvärdig
bedömning i skolan som helhet, så det är klart att det här inte är
någon enkel sak. (8)
Kompetensprofiler ses av samtliga rektorer som centralt verktyg för att
uppnå så likvärdig bedömning som möjligt, vilket framhålls som viktigt
för att legitimationen ska uppfattas som något seriöst och tas på allvar. I
citatet ovan lyfts också frågan om kompetensutveckling för rektorerna,
vilket leder över till frågan om vad rektorerna själva säger om den egna
kompetensen att bedöma nya lärares kompetens.
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Rektorernas kompetens att bedöma nya lärare
I avsnitten ovan framgår att rektorerna ger uttryck för vissa utmaningar
i att göra rättvisande bedömningar och att det finns en viss osäkerhet,
men också att de inte värjer sig för att göra dessa bedömningar vid
lönesättning eftersom det ingår som en del i rektorernas arbetsuppgifter.
Inför frågan att göra bedömningar av nya lärares kompetens intar
rektorerna dock något olika positioner. Alltifrån att det är självklart att
det är rektorerna som ska göra bedömningen, till att två till tre rektorer är
tveksamma och inte anser att det är deras uppgift att göra bedömningen
utan att uppgiften bör ligga på andra, t.ex. lärarutbildare från
högskolorna eftersom det är de, menar rektorerna, som har erfarenheten
och kompetensen att göra dylika bedömningar. Som orsaker till att
de inte anser att rektorerna ska bedöma anges bl.a. tidsbrist och ett
ifrågasättande om de som rektorer har tillräcklig kompetens för denna
uppgift. Två av de tveksamma rektorerna anser:
Nej det tilltalar mig inte alls. För det tycker jag faktiskt att högskolans lärarutbildare faktiskt ska ha största kunskapen om det.
För jag har aldrig någon möjlighet att kunna sätta mig in, jag
hinner inte sitta ner med personalen i övrigt, mycket mindre så
att säga vara ute [på lektioner]. Det krävs ju att du är ute och att
du har en bra bild av personen i fråga, inte bara i en situation
utan du ska kunna ha den totalt, kontakten med föräldrar, kontaken med kollegor, elever och så vidare. (7)
Visst kan vi vara kanske en del i bedömningen av det hela, men
jag tycker inte att vi ska hålla i yxan (9)
I det senare citatet lyfter rektorn möjligheten att vara flera som är delaktig i bedömningen, och i de fall detta diskuteras är det i huvudsak mentor och övriga kollegor och i vissa fall högskolans lärarutbildare som
avses. Tveksamheten att vara den som ”håller i yxan” handlar sannolikt
om den stora betydelsen bedömningen har – om läraren får legitimation
eller inte. Möjligen kan detta bero på att t.ex. bedömning inför lönesättningen inte ses så allvarligt och definitivt som ett negativt utlåtande
kring möjligheten att bli legitimerad. En ”felaktig” bedömning inför
utvecklings- och lönesamtal kan gottgöras vid nästa lönerevision.
Ovan framkommer en skiljelinje i rektorernas kompetens att bedöma att lärares kompetens beroende på om de själva har undervisningserfarenhet i samma ämnen eller åldersgrupper eller om de inte har
det. Om de inte har egen undervisningserfarenhet i samma ämne menar
rektorerna att de inte kan göra relevanta ämnesdidaktiska bedömningar
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eftersom de saknar relevanta ämneskunskaper, ämnesdidaktiska insikter och egen erfarenhet av undervisning i ämnet. Även om de har kunskaper i ämnet och ämnesdidaktiska frågor så handlar det också om
att ha det för relevanta åldersgrupper. Exempelvis säger en rektor med
bakgrund som mellanstadielärare att:
Jag skulle ha jättesvårt att kunna examinera exempelvis en lärare
med NO-inriktning, med fysik, kemi, matte osv. Då måsteman
själv ha väldigt goda kunskaper om läroplanen, kursplanen och
betygskriterier. (7)
Ett sätt att i bedömningar matcha relevant ämnes- och undervisningserfarenhet är att dela upp arbetet om det är möjligt, t.ex. om det finns
flera rektorer. En rektor som har hjälp av några biträdande rektorer gör
idag i allmänhet så att de delar upp utvecklingssamtal med personal och
coachning av dem efter vad de som rektorer har kompetens för, vilket
manifesteras i egen utbildningsbakgrund. Av de nio rektorerna har åtta
egen lärarerfarenhet medan en har varit fritidspedagog. För flera av dem
ligger också den egna yrkesverksamheten som lärare långt tillbaka i
tiden, som längst 18 år.
I de fall rektorerna, som medverkar i denna studie, anser sig ha relevant
undervisningserfarenheter inklusive ämnes- och ämnesdidaktiska er
farenheter, och talar om bedömning av lärarens kompetens utifrån dessa
aspekter, så ger de uttryck för en insikt i undervisningens processer
och villkor. Detta talar för att en bedömning som sker av personer med
egen undervisningserfarenhet i samma ämnen och åldergrupper som
den de ska bedöma, gör en mer adekvat och djuplodande bedömning än
personer som inte har dessa erfarenheter och insikter. En av rektorerna
som själv är lärare i svenska och franska får utgöra exempel på hur de
ämnesdidaktiska kunskaperna kan komma till utryck.
Då kan man ju se, är det mycket t.ex. formell grammatik tycker
jag det ganska värdelöst, om man fokuserar på det. Det handlar
t.ex. om kommunikation i franska. I svenska använder man sig
av läromedel, läroböcker, som styr rätt så mycket, eller använder
man sig av läromedel i en vidare bemärkelse? (2)
I citatet ovan lyfts frågan om relationen mellan grammatiska övningar,
läromedel och kommunikationsövningar fram, där bl.a. ämnesrelaterade skillnader mellan vad som är lämpligt att göra i ämnena franska
och svenska påtalas. En rektors kompetens handlar inte bara om egna
kunskaper, färdigheter och förmågor, utan också om rektorns legitimitet att bedöma. Uppfattas inte rektorn ha kompetens att bedöma riskerar
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bedömningen att uppfattas som otillförlitlig vilket kan slå tillbaka på
den som bedöms. En rektor berättar:
Jag har ju kollegor som har bakgrund som förskolelärare och då
kan du, alltså legitimiteten då. För att kunna bedöma en lärare
som jobbar i 7an, 8an, 9an, den [legitimiteten] är inte lika hög
som jämfört med en som har kunskap om att vara lärare just på
den nivån. (2)
Uppfattningar om rektorernas kompetens att bedöma nya lärare kan således grundas på formella erfarenheter – eller rättare sagt, ur betraktarens perspektiv en frånvaro av ”rätt” erfarenheter.

Att avskilja lärare – provanställning,
tillsvidareanställning och vikariat
Ett argument för införandet av lärarlegitimation med ett bedömningsförfarande under det första året har varit att skapa möjlighet att i förväg pröva lärares kompetens innan denne får en lärarlegitimation eller
en tillsvidareanställning, dvs. en s.k. fast anställning. På det viset har
lärarlegitimationen framställts som ett medel för att kunna bedöma lärare och eventuellt avskilja dem som inte anses var nog skickliga. Dock
är det så att redskap för att pröva och avskilja lärare redan finns i den
arbetsrättsliga lagstiftningen genom möjligheten att anställa någon på en
s.k. provanställning, innan en person erhåller en tillsvidareanställning.
Frågan är dock hur dessa möjligheter utnyttjas i skolan och förskolan idag? Denna studie kan bara ge en fingervisning om hur de intervjuade rektorerna som alla är verksamma inom skolan resonerar i denna
fråga. Åtta av de nio rektorerna menar att provanställning tillämpas,
men bland dem varierar det hur detta i realiteten tillämpas. För flera av
rektorerna förefaller det närmast vara så att lärare direkt anställs på en
tillsvidareanställning, och att frågan om provanställning närmast är en
formalitet som inte tillämpas eller diskuteras vid anställningen. Möj
ligen kan detta bero på ett förgivet tagande om att en tillsvidareanställning kommer att fortlöpa utan större bekymmer. Den nionde rektorn
menar till och med att ”kommunen inte har det som policy” att tillämpa
provanställningar. Några av rektorerna är dock mycket tydliga med att
provanställning tillämpas under det första året. Sammantaget reser detta
ett antal frågor kring i vilken grad och med vilken tydlighet provanställningar tillämpas och tydliggörs för alla inblandade parter vid en
anställning.
Det vanligaste sättet för rektorerna att skapa sig en bild av lärares
kompetens är dock genom att lärare tillfälligt anställs på kortare och
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längre vikariat. Dessa tillfälliga anställningar ger rektorer och kollegor
möjlighet att skapa sig en bild av lärarens kompetens och om denne är
lämplig som lärare. Fyra av de nio rektorerna har varit med om att inte
förlänga vikariat pga. att de bedömt vikarien som ”mindre lämplig”.
Oftast har det då varit frågan om personer som inte har genomgått lärarutbildning, men det ges även exempel på utbildade lärare vars vikariat
inte förlängts på grund av att vederbörande varit en ”ren katastrof ”. En
av rektorerna ger exempel på en utbildad lärare som denne avrådde från
att fortsätta i läraryrket och den personen arbetar idag inte som lärare.
Möjlighet finns även att avskilja lärare som har en tillsvidareanställning,
men i dessa fall krävs mycket goda och väldokumenterade skäl. Tre av
rektorerna har varit med om att avskilja lärare som arbetat under många
år, och tre har varit med om att ”underkänna” lärarstuderande som inte
bedömts ha förutsättningar för lärararbetet. En av dessa rektorer har
dessutom vid två tillfällen valt att ”befria” lärare som varit handledare
för lärarstuderande för att handledarens ledarskap inte fungerat just då.
Denna form av tillfälligt befriande av arbetsuppgifter kan dock ske utan
större krav på dokumentation. Att helt avskilja en lärare pga. att denne
bedöms vara olämplig för yrket kräver dock mycket goda grunder och
väldokumenterade skäl. Rektorer anger ”olämpligt uppträdande” som
grund för avskiljande och några exempel ges där lärare som avskiljts
hade uppträtt kränkande mot elever eller i annat fall hade gjort saker
som kunnat resultera i en juridisk process och då istället valde att sluta.
Frågan om att lärare inte klarar av arbetet kan aktualiseras på två
sätt, antingen mycket tidigt från det att en person börjar arbete som lärare eller så kan situationer uppkomma efter mycket lång yrkeserfarenhet, ofta flera år. Exemplet beskrivet ovan med rektorn som ”befriat” de
två lärarna från att vara handledare utgör exempel på det senare förhållandet. Ofta handlar det då om en långsamt gående process där lärarens
förmåga och ork långsamt mals ner i skolans verksamhet. En rektor
kommenterar detta:
Det är ju oftast [något som sker] under en längre period. Jag har
aldrig varit med om att det skett under, från som i stort sett en
månad till en annan, utan det här är ju någonting, en långt gående process som sker under flera år. Om det inte är något man
har gjort som ett akut övertramp. (7)
I exemplet ovan med fall där lärarens förmåga att undervisa, leda och
interagera med personer sakta bryts ner, gör att frågor måste ställas om
arbetsförhållandena för lärarna. Är det så att det finns situationer, grupper och klasser som inte ens de mest rutinerade lärarna klarar av för
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stunden eller orkar med i längden? Vad händer om en nybliven lärare
under sin introduktionsperiod får ansvar för en elevgrupp som är så
”tungarbetad” att till och med erfarna lärare skulle uppleva det som
mycket påfrestande? Att nya lärares arbetssituationer kan variera från
skola till skola, och även inom skolor är väl dokumenterat. Deras arbetssituationer och upplevelser varierar från lärare som upplever sig befinna sig i miljöer som närmast kan betecknas som påfrestande och nedbrytande till miljöer som är stödjande, stimulerande och utvecklande
(se t.ex. Fransson, 2006; Fransson & Morberg, 2001; Lindgren, 2005;
Paulin, 2007).
I detta avseende bör noteras att statistik visar att lärare är en överrepresenterad grupp i fråga om långtidssjukskrivningar (Arbetsmiljö
verket, 2010 a, 2010 b). Sjukskrivningar kan leda till möjlighet att ändra
arbetsförhållanden eller att bli omplacerad till arbetsuppgifter som man
klarar av. I detta avseende finns det få övriga arbetsuppgifter inom skolan som lärare kan bli omplacerad till, eftersom de flesta arbetsuppgifter
handlar om kontakter med elever och om deras lärande.
Att inte rekommendera att någon får legitimation
En central fråga när det handlar om lärarlegitimationen är i vilken mån
rektorerna verkligen skulle lämna ett negativt yttrande under eller efter
introduktionsperioden, dvs. rekommendera att personen inte ska få en
lärarlegitimation. I tidigare avsnitt framgår att rektorerna ser vissa utmaningar med att bedöma nya lärarnas kompetens och att några inte
anser att det borde vara rektorernas uppgift att ”hålla i yxan”. Vid samtal om hur de ska hantera frågan om att inte rekommendera lärare de
inte anser lämpliga för legitimation, menar i princip alla rektorerna att
de inte skulle rekommendera läraren att få legitimation. Men detta är
ingen lätt fråga och gränsdragningarna för vad som är möjligt att acceptera och inte är svåra att göra. I det sammanhanget lyfter några av
rektorerna fram tveksamheter kopplat till svårigheterna att bedöma när
det inte fungerar och då särskilt de tveksamma fallen. Även om betydelsen av att upprätthålla en tydlig och stram bedömning förefaller vara en
genomgående åsikt bland rektorerna, förefaller någon rektor i de tveksamma fallen hellre resonera i termer av något som i slutändan skulle
kunna resultera i att de hellre skulle fria än fälla, dvs. att det måste vara
någonting konkret och ”graverande” för att ”underkänna”. Två exempel
på dessa dilemman lyfts fram nedan.
Visst kommer jag att göra besök och jag kommer att ha samtal,
men jag kommer knappast att avråda. Har man genomgått lärar-
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utbildning och man är godkänd där, då ska det inte vara så att jag
som arbetsgivare kan säga ”nej”, stoppa en sån person. (2)
Det ska ju vara något väldigt graverande tror jag i alla fall som
gör att man inte godkänner. Alltså det är ju också beroende på
hur kriterierna ser ut […] för att bli godkänd lärare och få sin
legitimation. Men det ska nog till mycket om man inte ska till att
få den tror jag. Det tror jag, för det blir ju känsligt i slutändan för
man måste ju verkligen ha något att ta på liksom och visa att det
här i läraruppdraget inte är okej. För annars blir det ju, det kan ju
inte vara så att man blir otydlig där eller någonting. Det måste ju
verkligen vara någonting som är en brist då. (3)
Även om det finns vissa frågetecken kring om alla rektorer skulle
avråda från att en person ska rekommenderas att få legitimation lyfts
ovan, anser de flesta att de inte skulle rekommendera personen i fråga
att få legitimation. En rektor är säker på att det är ”jättesvårt men det är
ju nödvändigt”, och en annan, som är tydlig i att ta beslut i detta när hon
anser att lärare inte ”håller måttet” menar att:
Jag skulle ju inte ha några problem att säga eller ta det beslutet om
jag känner att en lärare inte fungerar. Att: ”Nej du är inte mogen än
för det här. Jag kan inte släppa det här”, på något sätt. (8)
I detta fall är det intressant att notera att forskning kring rektorers förmåga att identifiera skickliga och effektiva lärare visar att det inte är så
lätt, vilket vi ska gå närmare in på i den avslutande diskussionen.

Diskussion och frågor att gå vidare med
I fokus för detta kapitel står frågan om rektorers bedömning av nya
lärare.Samtal har förts om såväl form som innehåll, dvs. vad rektorerna
anser vara viktigt att bedöma samt på vilket sätt de avser bedöma, dvs.
hur de skaffar sig relevant information. Viktigt att notera är att samtalen
delvis har haft en hypotetisk karaktär eftersom de fokuserat något som
ska komma, dvs. bedömning av nya lärares kompetens inom ramen för
ett system med lärarlegitimation. Samtalen om dessa hypotetiska situationer har dock i mångt och mycket utgått ifrån rektorernas erfarenhet
av att bedöma och värdera lärare i samband med t.ex. utvecklingssamtal,
anställningar, lönesättning eller lärarstudentersverksamhetsförlagda utbildning. I denna avslutande diskussion ska vad- och hur- frågorna, dvs.
vad som bedöms och hur det går till, lyftas fram och problematiseras.
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Vad som är i fokus för bedömningen
Det rektorerna i huvudsak ser som viktigt att bedöma och värdera handlar i huvudsak om lärarnas förmåga till socialt samspel, främst med
elever, kollegor och föräldrar; om lärares ledarskap och organisering
av arbete, samt om måluppfyllelse och förståelse för läraruppdraget
och vad det ställer för krav på förhållningssätt, arbetsätt och mål som
ska uppnås. I mångt och mycket handlar dessa områden om förhållningssätt, relationsbyggande och ”classroom management” vilket synes
vara de vanligast angivna faktorerna för att lärare ska nå framgång i undervisningen (se t.ex. Frelin, 2010; Torff & Sessions, 2005). Noterbart
är att detta i huvudsak är allmänpedagogiska kompetenser. Ämneskunskaper räknar rektorerna med att de nya lärarna har med sig från lärarutbildningen och frågor kan ställas i vilken mån ämnesdidaktiska kompetenser fokuseras i bedömningen, dvs. förmågorna att utifrån specifika
ämnes- och kunskapsområdens karaktär t.ex. välja ut och tillrättalägga
undervisningsstoffet samt stödja lärandet utifrån kunskapsområdet specifika utmaningar och möjligheter.
Inom de ämnen som rektorerna själva har utbildning och undervisningserfarenhet framträder i samtalen tendenser till att även ämnesdidaktiska kompetenser blir föremål för bedömning.
Rimligen är detta en naturlig konsekvens av att det man själv vet och
kan mer om, är man mer lämpad att göra mer kvalificerade analyser och
bedömningar av. Med egen utbildning och undervisningserfarenhet kan
undervisningens villkor och processer samt de förutsättningar för lärande som skapas, eller inte skapas, bli föremål för bedömning på annat
sätt än om man inte har dessa erfarenheter. Utifrån detta kan ett antal
frågor ställas av ämnesdidaktisk karaktär.
Är det rimligt att en lärarlegitimation som i sig är strikt begränsande
till specifika årskurser och ämnen, inte bygger på att de ämnesdidaktiska kompetenserna värderas och lämplighetsprövas? Borde rimligen
inte de ämnesdidaktiska förmågorna ges större utrymme av rektorerna? Möjligen är det så att nya lärare i början inte har ett alltför tydligt
ämnesdidaktiskt fokus i sitt eget lärande och sin egen professionella
utveckling, eftersom många av de (naturliga) utmaningar nya lärare inledningsvis möter handlar om att t.ex. hantera klassrumssituationer, få
struktur i verksamheter och i planeringar, samt att bli vanare ledare för
att hantera grupperna (se t.ex. Fransson, 2006; Fregerslev & Jørgensen
2000; Paulin, 2007; Strömberg, 2010). En anledning till att forskningen
visar detta resultat kan dock vara att forskningen i sig har haft en mer
allmänpedagogiskt inriktad ansats där ämnesrelaterade aspekter inte fokuserats, och därför inte varit föremål för uppmärksamhet och analyser.
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På senare år har dock allt fler forskare betonat vikten av att även ämnesrelaterade frågor inom mentorskapet bör vara föremål för studier (se
t.ex. Donna & Roehrig, 2011; Fransson & Gustafsson, 2010; Løkensgard Hoel, 2010; Ulvik, Smith & Helleve, 2009). Möjligheter finns att
även stödja och bedöma ämnesdidaktisk kompetens, men det kräver
sannolikt ett mer systematiskt och kollegialt samarbete över längre tid,
än vad det nuvarande systemet med en introduktionsperiod på ett år erbjuder (se t.ex. Fransson & Gustafsson, 2008).
Frågan om vad det är man bedömer handlar också om en insikt i
huruvida det är lärarens kompetens man bedömer, eller om det är situationen som sådan som bedöms. Bedömningen av lärarens kompetens
borde handla om lärarens agerande i situationen, oavsett hur situationen
ser ut. Bedömningen blir då rimligen en fråga om att bedöma lärarens
kompetens i relation till det undervisningssammanhang denne befinner sig i. Men vad innebär det för möjligheterna att göra en likvärdig
bedömning? Innebär det att lärare som har goda förutsättningar i undervisningen med t.ex. studiemotiverade elever, inte bara ska fungera
väl, utan undervisningen och lärandet ska dessutom fungera mycket
väl, eftersom förutsättningarna är goda? Innebär det också att det finns
situationer där även mycket erfarna lärare skulle ha svårt att hantera,
och där nya lärares ”misslyckande” ändå kan leda fram till att denne
rekommenderas att få legitimation därför att den har gjort vad som varit
möjligt och rimligt i just den situationen.
Hur bedömningen genomförs
För bedömningens genomförande vill rektorerna ha information från
ett flertal olika sammanhang och situationer för att så småningom kunna göra en sammanvägd bedömning av en mängd olika faktorer. Även
om bedömningen kan ske i ”formella situationer”, t.ex. planerade lektionsbesök med samtal före och efter, som föreslås i utredningen (SOU
2008:52), förefaller de mer informella informationskällorna vara av
större vikt. Exempelvis framhålls informella samtal med lärarna själva
eller med deras kollegor, elever och föräldrar som tillfällen att få information om de nya lärarna och om deras undervisning, förhållningssätt,
ansvarstagande och attityder. Noteras bör att en del av denna information är det andra personer som väljer att synliggöra och att det sedan är
upp till rektorn att tolka, värdera och hantera detta och att sätta in det i
sina rätta sammanhang.
Rektorerna ser det dock som viktigt att skaffa sig förstahandsinformation och deltagande i undervisningen anses som viktigt och något
som bör prioriteras, även om det emellanåt förefaller vara svårt att prio-
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ritera för vissa av rektorerna. Även lärare ser rektorns besök i verksamheten som betydelsefulla för att få återkoppling på sitt arbete, men samtidigt upplevs dessa besök ofta som sporadiska och för korta (Ludvigsen,
2009). Resultaten i denna studie ligger i linje med Ludvigsens forskning
som också visar att även om rektor har ambitionen att vara med mer i
undervisningen, blir det främst rektorernas tillgänglighet i vardagens små
informella möten som är realistiska att vänta sig. Exempelvis i personalrum, i korridorer eller vid kopiatorn som förefaller vara det sammanhållande kittet för att rektor ska få information om vad som pågår på skolan
och vad som för tillfället är ”aktuella frågor och undervisningssituationer”
(Ludvigsen, 2009, s. 168; jfr Hultman, 1998).
Vid bedömning av kompetens och yrkesskicklighet är det sannolikt
så att dessa kompetenser framträder mer i vissa situationer än andra. Då
lärare tillfrågats om vilka tre situationer de skulle vilja se för att bedöma en
ny kollegas kompetens så handlar det nästan samstämmigt om uppstarter (t.ex. de första minuterna av en lektion, av ett temaområde eller av
veckan), om övergångar (t.ex. ihopsamling av ett tema eller övergångar från en lektion till en annan) och hur läraren fungerar tillsammans
med kollegor (t.ex. i personalrum eller under konferenser) (Nordänger,
2011; Nordänger, Lindqvist, Hegander, Hultman & Schoultz, 2009).
Huruvida rektorer värdesätter samma situationer är en öppen fråga.
Resultaten i den här studien antyder dock att så kan vara fallet, även om
inte samma typ av specifika frågor ställts på samma sätt i denna studie.
Frågan om mentorns roll som uppgiftslämnare kan också diskuteras och då särskilt utifrån frågan om vad detta eventuellt skulle få för
betydelse för den tillit och förtroende mellan mentor och den nya läraren. Farhågor har lyfts fram av såväl forskare som nya lärare för att
det skulle kunna påverka relationen till att bli mindre förtrolig, vilketi
förlängningen skulle kunna innebära att vissa nya lärare drar sig för att
visa vissa tillkortakommanden (Aspfors, Fransson, Heikkinen, 2011).
Den strategin bedöms dock inte som framgångsrik av rektorerna i
denna studie. Flera av rektorerna i denna studie ser det i likhet med
formuleringen i propositionen som naturligt att rektorer och mentorer
samtalar om hur det går för den nya läraren, även om mentorn inte gör
någon formell bedömning. Frågan om mentorers eventuella delaktighet
i bedömningen har även diskuterats i ett internationellt perspektiv men
utan att visa på något entydigt svar. Slutsatserna är att frågan måste
ses i relation till de förutsättningar, värderingar och mål som råder för
den specifika kontexten (Fransson, 2010). I det avseendet kan sägas att
mentorer tidigare i Sverige inte har haft någon annan funktion än att
stödja de nya lärarna, men samtidigt måste påtalas att det inte finns
någon svensk studie som tar upp frågan huruvida mentorer informellt
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samtalar med rektor om de nya lärarna. Det är möjligt att sådana informella samtal har ägt rum även tidigare och då möjligen kunnat påverka
om den nya läraren skulle få tillsvidareanställning eller inte.
I ett system med lärarlegitimation och bedömning av de nya lärarna
däremot kan mentorns information få en mer avgörande betydelse. Informationen kan bidra till att göra en ännu säkrare bedömning av lärarlämpligheten, men den kan också leda till att man sätter in mer stödresurser om så behövs eller i extremfallet bidra till att rektorns utlåtande
går ut på att inte rekommendera att läraren får en lärarlegitimation.
Frågan är om mentorns roll även kan komma att förändras i ett annat
avseende, från ett mer förutsättningslöst stöd till att bli mer undervisande och målorienterat. I propositionen anges nämligen att kompetensprofilerna som den nya läraren ska bedömas mot även ska vara en
utgångspunkt för mentorn när denne ger stöd så att:
…denne kan ge adekvat stöd i förhållande till vad man ska
kunnaförvänta sig av läraren eller förskolläraren när intro
duktionsperioden är slutförd.” (Prop. 2010/11:20, s. 38-39).
Som tidigare nämnts handlar frågan om hur bedömning går till om åtminstone två dimensioner. Dels om hur man skulle gå till väga för att
skaffa sig information om de nya lärarna, dels om hur själva bedömningsprocessen går till med de överväganden, viktningar och prioriteringar som görs utifrån hur rektorer uppfattar, tolkar, bedömer och värderar det de ser, hör och upplever. I denna studie framträder den första
dimensionen tydligare än den senare. Frågan om hur bedömningsprocesserna går till är mer svårfångad och kräver till viss del en annan
forskningsdesign. Resultaten av bedömningsprocessen framträder dock
i frågor kring vad rektorerna värderar som viktigt, dvs. förmåga till socialt samspel, lärarens ledarskap och organisering av arbete, förståelse
för läraruppdraget, samt måluppfyllelse – eller formulerat på annat sätt:
förhållningssätt, relationsbyggande och hanterandet av klassrumssituationerna.
Att försöka synliggöra själva bedömningsprocessen blir sannolikt
ett viktigt inslag i kompetensutvecklingsinsatser för rektorer så att godtycke undviks och en någorlunda likvärdig bedömning och värdering
av de nya lärarnas kompetens kan genomföras. Detta leder över till att
diskutera frågor kring rektorers kompetens att göra dessa bedömningar
och frågan om en likvärdig bedömning.
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Rektorernas kompetens att bedöma – grunden för en likvärdig
och rättsäker bedömning
Frågan om rektorernas kompetens att bedöma nya lärare är en viktig
fråga, dels för att bedömningen ska ske likvärdigt och rättssäkert, dels
för att hela reformen med en lärarlegitimation som har trovärdighet som
en kvalitetsmarkör bygger på att bedömningen sker noggrant och har
hög kvalitet.
Rektorers kompetens att bedöma nya lärare handlar bl.a. om förmåga
att uppfatta, tolka, bedöma och värdera intryck av, och information om,
de nya lärarna. Detta är ingen lätt uppgift. Frågan om en rättvisande bedömning – i termer av en likvärdig och med ”verkligheten” någorlunda
rättvisande bild – handlar dock om att olika personer som bedömer riskerar att sätta fokus på olika aspekter samt att de uppfattar, tolkar, bedömer och värderar på olika sätt. Detta görs utifrån personliga erfarenheter,
värderingar och kompetenser samt utifrån var olika personer väljer att
sätta ribban för vad de anser vara ”de rätta” samt godtagbara prestationer. Kort sagt kan olika personer, som en rektor utrycker det, ”bedöma
olika hårt”. Denna risk kommer man dock aldrig ifrån vid bedömning av
kompetenser, oavsett om det handlar om att bedöma lärares eller elevers
kompetenser. Detta har man att hantera på bästa möjliga sätt om en bedömning ska ske. Rektorerna i denna studie uttrycker viss oro över att
bedömningen kan riskera att bli alltför personligt grundad, men samtidigt visar de tillförsikt inför bedömningen och lämplighetsprövningen.
Ett sätt att försöka undvika alltför personlig grundade bedömningar och
värderingar är att försöka synliggöra de normer och värderingar och de
tolkningar, antagningar och överväganden som ligger till grund för de
bedömningar och värderingarna som görs. Här finns sannolikt en del
att göra i såväl den reguljära rektorsutbildningen som i specifika utbildningar riktade till rektorer inför denna bedömning av nya lärare.
En fråga i detta samhang är vilken egen utbildning och undervisningserfarenhet rektorn har, och vad det betyder för bedömningen. Som
tidigare diskuterats har det betydelse för hur pass kvalificerade ämnesdidaktiska bedömningar som görs, där egen erfarenhet synes ge bättre
förutsättningar för bedömningarna. Det viktigaste är dock inte att den
som gör bedömningen har egna lärarerfarenheten. Mer viktigt är att den
som gör bedömningen har förmågan att göra kvalificerade bedömningar av lärarkompetens på ett rättvisande och rättsäkert sätt. Sannolikheten att den förmågan finns ökar med egen lärarerfarenhet, men i teorin
behöver det inte vara så. Man kan tänka en situation där en rektor med
lärarerfarenhet inte har förmåga att förstå vad som kan och bör bedömas och hur denna bedömning ska gå till, medan denna förmåga kan
finnas hon en annan person som inte har egen erfarenhet av lärararbete.
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Poängen med detta resonemang är att det är rimligt att vara vaksam
så att man inte per automatik ger någon legitimitet att bedöma lärares
kompetens, bara för att denna tidigare själv har arbetet som lärare. Och
vise versa, att man inte per automatik diskvalificerar en person från
denna bedömning bara utifrån att vederbörande inte har någon lärarerfarenhet – eller har undervisningserfarenhet från andra åldersgrupper,
ämnen eller skolformer. Med detta inte sagt att egen lärarerfarenhet inte
är viktig. Tvärtom. Egen lärarerfarenhet innebär rimligen erfarenhet
och insikt i olika problembilder. Men man ska inte heller underskatta
vikten av att tillföra nya utmanande perspektiv som personer med annan yrkesbakgrund och erfarenhet kan tänkas tillföra.1 Men som rektor
handlar det om att vara förtrogen med arbetet i skolan, och i det avseendet lyfter bl.a. Skolinspektionen (2009) viss kritik:
Rektorn är på många skolor inte i tillräcklig utsträckning förtrogen med arbetet i skolan och har inte rollen som pedagogisk
ledare i det praktiska arbetet. (Skolinspektionen, 2009, s. 4).
I en annan studie går Skolinspektionen så långt att de menar att rektorer
inte tycks ”känna sig tillräckligt kompetenta för att kunna diskutera
undervisningens innehåll och kvalitet tillsammans med lärarna” (Skolinspektionen, 2010, s. 40). Är det verkligen så, blir rektorernas uppgift
att bedöma nya lärare bekymmersam. Utifrån resultaten i denna studie,
baserat på rektorers egna utsagor, bedöms dock en tydlig majoritet av
de medverkande rektorerna ha modet, viljan och förmågan att diskutera
undervisningens innehåll och kvalitet med lärarna.
Att en rättvisande och rättsäker bedömning görs handlar inte bara om
rektorernas kompetens utan också om de förutsättningar som rektorerna
har för att kunna göra bedömningen. Har de adekvat utbildning i att bedöma lärares kompetens och har de förutsättningar att ägna den tid och
kraft som behövs för denna bedömning? Utifrån forskning och rapporter
kring rektorers arbetssituationer kan frågan ställas i vilken mån förutsättningar finns för detta finns (se t.ex. Arbetsmiljöverket, 2011; Hagström
& Orpana, 2009; Ludvigsen, 2009; Skolinspektionen, 2010). Att även en
del nya lärare kan hysa vissa farhågor gällande rektorers kompetens och
tid att bedöma nya lärare i ett system med lärarlegitimation finns belagt i
Sverige (Aspfors, Fransson & Heikkinen, 2011). Rektorerna i denna studie ger också de uttryck för att uppgift att bedöma nya lärare kommer att
konkurrera med andra uppgifter de har, men samtidigt är det bara några
få av dem som redan idag inte besöker lärare i undervisningen.
En annan viktig förutsättning för en rättvisande och rättssäker bedömning är användandet av kompetensprofiler. Kompetensprofilerna
1 Av de 2174 deltagarna på rektorsprogrammet ht.09, vt.10 och ht.11 hade 58 % en yrkesbakgrund
som lärare, 17 % som förskollärare, 4 % som fritidspedagog och 16 % en annan yrkesbakgrund. (5 %
svarade inte.) (Skolverket, 2010)
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för bedömningen och lämplighetsprövningen av de nya lärarna har ut
arbetats av skolverket (Skolverket, 2011a; 2011b; 2011c). Kompetensprofilerna pekar ut vilka aspekter av lärararbetet som anses vara viktiga
och det är mot dessa aspekter rektorernas bedömning ska ske. Internationell forskning kring bedömning med hjälp av kriterier, s.k. ”standards”, visar på såväl möjligheter och utmaningar som dilemman med
dylika kompetensprofiler. Exempelvis framhålls risken för att lärarprofessionens röster utelämnas om det är byråkrater och ”policy-makers”
som utvecklar kriterierna (Imig & Imig, 2008) och att komplexa kompetenser riskerar att förenklas till tillsynes enkla aspekter (Delandshere
& Arens, 2001). Vidare framhålls risken för att kompetensprofilerna
kan vara komplicerade, eller i princip omöjliga, att bedöma rättvist
(Mahony & Hextall, 2000; Berliner, 2005). I kapitel 2 i denna bok diskuteras också utmaningarna med Skolverkets kompetensprofiler, t.ex.
vad det innebär att de till sin karaktär är öppna för subjektiva tolkningen
och bedömningar av ”var ribban ligger” för vad som är att betrakta som
tillfredställande kompetens. Oavsett om kriterier lyckas fånga de viktigaste aspekterna av lärares kompetens, så ger de riktning för vad som
bedöms och värderas vara viktigt – och mindre viktigt. I det sammanhanget ifrågasätter t.ex. Biesta (2009) om kriterierna verkligen lyckas
sätta fokus på det som bedömts som det viktiga, eller om det är det som
är mätbart som blir det vi värderar. Med Biestas egna ord blir frågan:
“whether we are indeed measuring what we value, or whether we are
just measuring what we can easily measure and thus end up valuing
what we (can) measure” (Biesta, 2009, p. 35).
Dessa frågor kopplade till grundvalarna i systemet med lärarlegitimation, kriterier och bedömning är av central vikt vid analyser av inte
bara bedömningspraktiker utan också vid analyser av reformens implementering och säkringen av kvalitén i bedömningarna. Internationell forskning visar på brister i såväl implementering som effektiviteten
i dylika reformer. Exempelvis undersökte Ogolla & Cioffi (2007) 68
studier i USA där kopplingen mellan lärarlegitimation och elevers studieresultat analyserades, och de visar att av 15 % av de 68 studier rapporterade en positiv korrelation mellan lärarlegitimation och förbättrat
resultat för eleverna, medan man i 85 % av studierna inte kunna finna
något sådant samband.
I USA har t.ex. fokus på rektorers bedömning och värdering av lärare
fått allt större fokus i forskning, ofta då utifrån frågor kring lärares effektivitet (teacher efficiency) eller i försök att finna grunder för l önesättning
kopplade till elevers resultat (Kimball & Milanowski, 2009).
Forskningen visar dock att det är stora metodologiska utmaningar i
denna form av forskning, särskilt med avseende på validitet (Jacob &
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Lefgren, 2006; Kimball & Milanowski, 2009). Exempelvis har Jacob
and Lefgren (2006) studerat rektorers rankning av lärares effektivitet.
Genom att jämföra denna rankning med elevernas resultat fann de att
rektorerna hade relativt lätt att identifiera de 10-20 % lärare som låg i
toppen respektive botten, men att de var mindre kapabla till att gradera
de övriga 60 – 80 % av lärarna som var inom spannet “middle performances”. I liknande studier har Kimball & Milanowski (2009) visat
att det finns stora svårigheter att finna korrelationer mellan rektorernas
ranking av lärarna och elevernas resultat, samt att rektorer förefaller variera sin bedömning över tid och i relation till person. De hävdar vidare
att rektorernas bedömning förefaller bygga på intuition och magkänsla,
framför en strikt kriteriebaserad bedömning. Beskrivningar av intuition
och magkänsla som grund för bedömningen passar till viss del in även
på rektorerna i denna studie.
Elevers resultat som mått på lärares skicklighet
– en kommande trend?
Frågan om lärarskicklighet blir även i Sverige allt viktigare i och med
frågan om lärarelegitimation och det fokus på kunskaper och resultat som präglar diskursen om skola, utbildning och lärande de senaste
åren. Men frågan om vad som i grunden utgör lärarskicklighet är inte
helt lätt att varken synliggöra, sätta ord på eller prata om. Vissa mönster kan dock skönjas, såsom förmåga att etablera kontakter, stimulera
till intresse och lärande, att anta den lärandes perspektiv och försöka
förstå hur denne tänker (och inte tänker). Frågor kring skicklighet och
lämplighet måste också ses i relation till vad som förväntas. För att
polarisera och hårddra det hela; det är viss skillnad för lärare om eleverna förväntas kunna återge stora mängder förutbestämd fakta eller
om de ska lära metoder och förhållningsätt för att söka, analysera och
sovra bland stora mängder information. Så frågan om lärarskicklighet
och lärarlämplighet är i högsta grad kopplade till frågor om skicklighet
och lämplighet i vad och för vad. Ovan beskrevs översiktligt något om
utvecklingen i USA där man försöka koppla samman lärarskicklighet
med lärareffektivitet.
Lärarskicklighet och lärareffektivitet behöver dock inte vara samma
saker. För att återigen hårddra det hela. En lärare kan vara effektiv i att
få ordning och reda i klassrummet med metoder som bygger på hot och
straff, men det är få som skulle anse att det vore ett särskilt professionellt agerande. Utmaningen är att skapa en effektiv, stimulerande och
utvecklande lärmiljö utifrån de förutsättningar som finns. I sin strävan
att skapa och utveckla dessa lärandemiljöer har lärare och förskollärare
att hantera en mängd utmaningar och dilemman.
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Som beskrivits ovan är det inte helt enkelt att försöka hitta samband
mellan lärarskicklighet och lärares effektivitet, särskilt inte genom att
försöka koppla det till elevernas resultat. Det är inte en fråga om enkla
samband mellan läraren och elevernas resultat. I strävan att utveckla
bedömningskriterier och finna samband, finns risken att de många komplexa samband som har betydelse för undervisningens genomförande
och dess resultat, förenklas till enklare observerbara och mätbara parametrar. Exempelvis varnar Delandshere och Arens (2001) för detta
och menar att det ofta handlar om att reducera komplexa kompetenser
till förenklade aspekter. Försöken att koppla samman lärarskicklighet
med elevers resultat kan också leda till fenomenet att lärare undervisar
för provet, ”teach for the test” (se t.ex. Longo, 2010; Menken, 2006;
Somerset, 2011).
På senare år har vissa svenska politiker, rektorer och medier börjat
förespråka att lärare ska få lön efter i vilken mån de förmår höja elevernas resultat. Det är resonemang som ligger i linje med trenden i USA
som beskrivs ovan. Av den anledningen är det av vikt att en diskussion förs om detta utifrån en forskningsmässig kunskapsbas kring vad
sådana system innebär och hur de kan förändra synen på kunskap, lärande, undervisning och lärarkompetens samt på de komplexa samband
som finns – och inte finns – mellan undervisning och elevernas resultat.
Med andra ord, kvalificerade diskussioner måste föras om vilka eventuella förtjänster, problem, begränsningar och utmaningar sådana system
för med sig samt vilka konsekvenser de möjligen kan leda till. Det är
sannolikt att dylika belöningssystem uppfattas som rimliga och rationella vid en ytlig betraktelse. Men som jag här argumenterat bygger de
ofta på förenklingar av en komplex verklighet och en tro på rationella
samband mellan ”input” och resultat. Det borde inte behöva påpekas,
men det är viss skillnad mellan att bygga en bil och utbilda barn. Som
framgår av detta kapitel är rektorer medvetna om komplexiteten i sitt
uppdrag att bedöma nya lärares lämplighet för läraryrket. Det är en bra
början. Kan rektorerna sedan göra denna bedömning i ett skolutvecklingsperspektiv kan mycket vara vunnet.
Förslag på vidare forskning
Reformerna med skärpta behörighetsregler, lärarlegitimation och bedömning av de nyexaminerade lärarna i kombination med stöd av mentorer innebär genomgripande förändringar av det svenska skol- och
förskolesystemet (prop. 10/11:20). Exempelvis får lärares formella utbildning större betydelse för hur skolor kan organisera undervisningen
och tjänstefördela lärare och förskollärare. System för stöd genom mentorskap samt bedömning ska byggas upp. Sammantaget innebär dessa
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förändringar att en mängd frågor kring vad som händer i utbildningssystemet kan ställas – och bör utforskas. Jag ska här bara beröra några
av dessa frågor.
Rektorers uppdrag att bedöma de nya lärarna innebär en mer
formell bedömningssituation som har stor betydelse för en lärares
framtid i yrket. Utifrån det kan ett antal frågor ställas kring vilka
bedömningspraktiker som tar form. Hur kommer de kompetensprofiler
för bedömning som Skolverket utvecklat att användas i skolors och
förskolors bedömningspraktiker? Hur förstår och värderar rektorerna
de kompetenser som efterfrågar i kompetensprofilerna? Vad är det
för kompetenser som rektorerna i ”skarpt läge” sätter fokus på i sin
bedömning? Och vilka kompetenser ges mindre fokus? Och hur
värderar och sammanväger de olika faktorer? Finns risken att vissa
lärarkategorier som det råder brist på, t.ex. lärare inriktade mot matematik
och naturvetenskapliga ämnen, bedöms mildare än andra lärare som
det finns fler av? Vilken form av officiell och inofficiell dokumentation
kommer att ta form för att säkerställa en (någorlunda) rättsäker och
likvärdig bedömning? Om så, hur tar den form och varför just på
det sättet? Själva lämplighetsprövningen, hur påverkar det rektorers
arbetssituation och relationen till sina medarbetare? Organisatoriska
strukturer och individuella faktorer som stödjer respektive försvårar
rektors arbete under processen av lämplighetsprövning är också av
intresse att studera.
Ett annat viktigt område relaterat till rektorernas roll med bedömning är mentorskapet i ett system med lärarlegitimation. Vilka stödpraktiker kommer att ta form? Hur ser dessa ut i termer av innehåll, fokus
och processer? Påverkas relationen mellan mentor och den nya läraren
av att de nya lärarna även ska lämplighetsprövas? Om så, på vilket sätt
kommer mentorskapet i så fall att ta form och vad betyder det i så fall?
Vilken roll kommer kompetensprofilerna att ha för mentorerna och de
nya lärarna och hur förhåller de sig till de kompetenser som pekas ut?
Andra frågor är relaterat till hur skolor och förskolor kommer att
organisera och tjänstefördela lärare så att de undervisar i ämnen och
årskurser de har legitimation för. Hur kommer det att påverka lärares
och elevers vardag? Kommer eleverna att få fler lärare? Kommer lärare
att få undervisa i fler klasser, fler årskurser och på fleras skolor för att få
ihop till fulla tjänster? Hur kommer skolor med få lärare att lösa utmaningen att ha legitimerade lärare i alla ämnen och årskurser? Kommer
mindre skolor att läggas ner?
Dessa forskningsfrågor är bara några av en mängd frågor som systemet med lärarlegitimation, lämplighetsprövning och ett obligatoriskt
mentorskap ger upphov till.
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K a p it e l 7

Att vara kvalificerad för att bli legitimerad
Förskolechefer om bedömning av
förskollärares kompetens
Amelie Nebes
Samarbetsförmåga handlar om att
kunna bemöta och lyssna på andra,
såväl kollegor som föräldrar och barn.

Det här kapitlet handlar om lärarlegitimation och de kvalifikationer
som förskolechefer beaktar vid bedömning av nyexaminerade förskollärare. Genomgående teman i kapitlet är hur förskollärares skicklighet
värderas av förskolechefer samt vilka aspekter som fokuseras i bedömningssituationer. Redovisningen bygger på en enkätundersökning som
genomfördes inom ramen för ett examensarbete i lärarutbildningen
(Elm Lindgren, 2009).

Legitimation för förskollärare
Frågan om lärares profession har blivit alltmer central i samband med
diskussioner om lärarutbildning och en legitimering av läraryrket
i 
Sverige. Legitimering av läraryrket presenteras i propositionen
2010/11:20 där vikten av kvalitetssäkring av såväl lärarutbildningen
som lärares yrkesprofession betonas. I andra länder har frågan om
lärarlegitimation aktualiserats och i Skottland infördes en legitimering
för mer än tio år sedan vilket bland annat resulterat i genomförande av
ett mentorssystem och bedömning av nyexaminerade lärare (General
Teaching Council for Scotland, 2006). De nyexaminerade lärarna i
Skottland har en mentor under sin introduktionsperiod och blir samtidigt bedömda utifrån olika övergripande kriterier som ”professionell
kunskap och förståelse, professionella skickligheter och förmågor,professionella värderingar och personligt engagemang” (a.a., s.1). Den
svenska diskussionen som inspirerats av liknande genomföranden som
i Skottland ger upphov till frågor som rör såväl, lärarutbildningen som
nyexaminerade och erfarna lärares arbete. I den svenska reformen kring
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lärarlegitimation är det förskolechefer eller rektorer som främst ska
ansvara för att en lämplighetsprövning sker, dvs. om förskollärare och
lärare ska bedömas lämpliga för att få en legitimation. Att bedöma förskollärare och lärare på ett sätt som ligger i linje med de kompetenser
de faktiskt behöver besitta när de arbetar i verksamheten är mycket
komplicerat. Detta är något som bl.a. Berliner (2005) samt Fransson
och Morberg (2001) reflekterat kring och som jag kommer att diskutera längre fram i kapitlet. I förskolans verksamhet läggs idag grunden
till olika kunskaper, färdigheter och förmågor hos barnen. Det är förskollärarens uppgift att inspirera, skapa möjligheter, utmana och stödja
barnen på olika pedagogiska sätt i derasutveckling kring socialt samspel och inom olika kunskapsområden.Förskollärare ska utöva yrket i
enlighet med de mål och riktlinjer som anges i regelverk som gäller för
verksamheten (Lpfö 98). Lärarkåren ska bidra till att barnen utvecklas
till harmoniska människor och till deras livslånga lärande som väl fungerande medborgare i samhället. Barnens lust att lära är en utmaning
som förskollärare ska möta i arbetet med barnen. Sådana aspekter lyfts
fram i den reviderade läroplanen för förskolan (a.a.). Särskild tonvikt
läggs vid barns språkliga och matematiska utveckling. Därutöver ska
barns intresse för naturvetenskap och teknik stärkas liksom arbetet med
att värdera den pedagogiska verksamheten. Den reviderade läroplanen
som gäller från 1 juli år 2011 visar på en förändring i förskollärares
yrkesuppdrag vilket kan tolkas som en ökad betoning på det ämnes
didaktiska ansvaret för verksamheten.
En legitimering av förskollärare förväntas medföra en kvalitetssäkring av professionen genom att det innebär en ökad dialog mellan
förskollärare och ledningen för förskolans verksamhet. En legitimering
medför således ökade krav och andra arbetsuppgifter för förskolechefer
och skolledare. Samtliga skolledare ska ha en skolledarutbildning. Den
utbildningen ska röra delar som rekrytering, fördjupnings- och introduktionsutbildning. Skolledarutbildningen avser att bidra till skolledares kompetens för sitt chefsuppdrag och i huvudsak genomgår
en person denna utbildning samtidigt som han eller hon arbetar som
skolledare. Detta utbildningsuppdrag diskuteras av Sveriges skolledarförbund (2012) som i en enkätundersökning lyfter fram att det är mer
vanligt än ovanligt att skolledare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan har en markant arbetsbelastning och övertidsarbete. Detta ska
ses mot bakgrund av skolledares arbetssituation i övrigt. En fråga som
är relevant att ställa i detta sammanhang är om en legitimering av förskollärare betraktas som ytterligare en arbetsuppgift för förskolechefer
och om det kan ses som ökad kvalitetssäkring av verksamheten.
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Enligt propositionen om legitimation (Prop. 2010/11:20) ska en lärare
vara behörig att utöva yrket om personen innehar en legitimation. Det
är först då läraren kan få en anställning utan tidsbegränsning. För att bli
behörig krävs en adekvat lärarutbildning som motsvarar det ämne eller
de årskurser som läraren kommer att undervisa i. Både inom förskolan
och skolan ska det finnas erfarna och legitimerade mentorer vars uppgift ska vara att handleda den nyexaminerade läraren under prövotiden
vilket ska motsvara ett år. Därmed finns motiv till att det bör finnas
handledning och introduktion inom läraryrket.
Lärarutbildningens mål är att ge grundläggande kunskaper inom förskolans och skolans verksamhet för att studenten senare som yrkesverksam ska kunna arbeta i enlighet med de direktiv som läroplanerna anger
(a.a.). Fransson och Morberg (2001) exemplifierar nyblivna förskollärares och lärares upplevelser av läraryrket. Dessa upplevelser handlar om
att det är mycket arbete utöver den pedagogiska delen och att uppfylla
styrdokumentens (Lpo94, Lpfö98) mål i verksamheten. Det kan innebära att skaffa sig en professionell relation till barnen, till arbetslaget
och till föräldrarna samt en kontinuerlig kompetensutveckling kring de
dagliga arbetsuppgifterna. Både förskollärare och lärare uttrycker att
de upplever en kontrast mellan lärarutbildningen och som yrkesverksam. Nya lärare anser det positivt att få bearbeta frågeställningar med
hjälp av handledning i yrket. Det är till hjälp i deras yrkesutveckling att
tillsammans med erfarna lärare kunna reflektera över olika situationer
(Fransson & Morberg, 2001). En förskollärarexamen eller lärarexamen
medför inte tillräckliga kunskaper som motsvarar de erfarenheter som
de yrkesverksamma förskollärarna och lärarna erhållit efter ett antal
år. Det handlar om en kunskapsprocess att teoretiskt och praktiskt lära
sig att utöva läraryrket och att använda lärarutbildningens förkunskaper
och grunder. I propositionen (2010/11:20) menar man att en legitimation kan medföra en kvalitetssäkring av såväl lärarutbildningarna som
av läraryrket. Genom att ställa krav på förskolläraryrket och läraryrket
fokuseras vissa aspekter som bildar bedömningsunderlag för att avgöra
om en förskollärare eller lärare är lämplig eller inte. På detta vis kommer vissa aspekter av förskollärares och lärares kompetens att anses
viktigare än andra. Andra effekter som en legitimation kan medföra är
att samhällets synsätt på lärare förändras i form av att statusen förbättras. Detta kan få som följdeffekt att fler människor intresserar sig för
läraryrket. I diskussioner har även motsatta åsikter framförts – att legitimation kan bidra till att sänka statusen (se DN Debatt 2010-11-18).
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Att erhålla lärarlegitimation
För att ansöka om en legitimation ska en förskollärarexamen eller lärar
examen ha avlagts och tjänstgöringstiden ska vara minst ett provår. Därefter kan förskolläraren ansöka om en legitimation hos Skolverket. Till
ansökan ska förskolläraren bifoga ett utlåtande från förskolechef eller
rektor. En annan aspekt som propositionen (2010/11:20) lyfter fram är
att lärarutbildningens struktur skiljer sig väsentligt inom olika länder i
Europa avseende bland annat utbildningens omfattning, behörighetskrav, kompetensutveckling och kunskapsbedömning inom olika ämnen. Som argument för genomförandet av provår i Sverige anges att det
är relevant med ett provår för att förhindra dem som anses olämpliga
att utöva yrket och få en legitimation. Andra argument handlar om att
tillämpa ett introduktionsperiod då yrkets komplexitet kräver mycket
av förskollärarna och lärarna. Bedömningen ska förskolechefer eller
rektoreransvara för. Detta ska ske genom att tillämpa ”nationella kriterier, observation och uppföljningssamtal”. Det rekommenderas även att
rektorer och förskolechefer fortlöpande har en kontinuerlig uppföljning
för att säkerställa sin bedömning (Prop. 2010/11:20, s.186). Det medför
att förskollärare och lärare får ta mer ansvar för nyexaminerade lärare
och introducera dem i yrkesrollen. För att få vara mentor till nyexaminerade förskollärare, lärare eller lärarstudenter krävs att mentorn erhållit sin legitimation.

Internationell forskning om bedömning av lärare
I andra länder sker en bedömning på olika sätt inom förskolan och
skolansverksamhet. Olika forskare i till exempel USA har under senare
år riktat uppmärksamhet på frågor som behandlar rektorers bedömning
av lärare. Berliner (2005) diskuterar effekterna av legitimerade lärare i
USA och menar att det borde synas på elevernas resultat. Att bedöma
lärare är dock inte enkelt eftersom det finns många olika uppfattningar
om vad som ska värderas och vad som anses vara bra. I förskolan och
skolan finns olika åsikter om hur verksamheten ska vara. Vad som anses
betydelsefullt beror även på sammanhanget och kulturen som påverkas
av normer, traditioner och synsätt. Det har i USA förekommit bedömningar av lärares kunskaper genom elevernas skicklighet visat i deras
provresultat. Om eleverna presterar bra på prov uppfattas läraren vara
bra – och tvärtom. Berliner anser inte att elevers prestationer illustrerar
en rättvisande bild av lärarens kvalifikation, eftersom elevernas resultat kan relateras till deras förutsättningar på olika sätt som exempelvis
socialt stöd hemifrån. Inte heller kan elevers provresultat avgöra om
en lärare är kvalificerad eller inte (a.a.). I en undersökning av Jacob
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och Lefgren (2006) ifrågasätts också sådana bedömningssystem, eftersom bedömningen av lärares kompetens då innebär att man fokuserar
på elevernas provresultat. Resultatet i Jacob och Lefgrens studie visar
att rektorer även utgår ifrån observationer för att bedöma lärares prestationer och effektivitet. Rektorer kunde enligt undersökningen framför
allt urskilja de lärare som presterade bäst och sämst. Jacob och Lefgren ville bl.a. undersöka rektorers syn på frågor som berörde relationen med arbetslaget, elevers provresultat, ledarskap, arbetsstruktur och
elevers belåtenhet med läraren. Det som rektorerna ansåg vara viktigast
i bedömning av lärares kvalifikationer var elevernas förbättrande utveckling och lärarnas ledarskap i klassrummet. Vad gäller nya lärare så
menar Jacob och Lefgren att de oftast presterar mycket sämre under sitt
första år i yrket än erfarna lärare (a.a.). I en annan studie som genomförts av Prince och Koppich (2008) ställs den övergripande frågan om
rektorer kan göra objektiva och rättvisa bedömningar av lärarna och om
rektorers synsätt stämmer med lärarnas verklighet. En viktig aspekt i
den studien är att elever presterar olika beroende på vilka förutsättningar de har att få stöd i sina studier hemifrån. Elevernas prestationer speglar även deras ambitioner och synsättet de har kring hur viktig skolan
är. Om eleverna är ambitiösa blir det lättare för lärare att få högre lön. I
artikeln diskuteras att farhågor har funnits kring frågan om rektorer kan
utgå ifrån elevers resultat för att få en rättvis bild av lärares prestationer.
Författarna hänvisar till annan forskning som har genomförts av Medley och Coker (1987) och Peterson (2000) som ansåg att det inte finns
möjligheter för rektorer att kunna göra rättvisa bedömningar med grund
i lärares prestationer. Ett skäl som lyfts fram är att rektorer på grund av
tidsbrist och otillräckliga kunskaper i olika ämnen som lärare undervisar i har svårigheter att göra rättvisa bedömningar. Enligt författarna till
artikeln finns dock en tendens att rektorer bedömer lärares prestationer
generöst. Rektorerna bedömde lärares prestationer positivt även i de
skolor vilka ansågs som misslyckade. Det skulle enligt författarna inte
bli resultatet av bedömningen om rektorer enbart fokuserar på att bedöma elevers provresultat (Prince & Koppich 2008).
Tidigare forskning som genomförts av bland andra Burroughs
(2001) visar att blivande lärare som bedöms utifrån kriterier från
NBPTS(National Board of Professional Teaching Standards) inte alltid
ges en rättvis bild av varken dem eller deras yrkeskompetens. Att bli bedömd skriftligt, muntligt eller genom observation upplevs olika av olika
lärarstudenter vilket kan ge ett felaktigt intryck av deras kompetens.
En del kan ha svårigheter att uttrycka sig skriftligt eller bli nervösa vid
exempelvis intervjuer, medan andra som har lätt för att beskriva sig
själva kan framstå som starkare än vad de är, vilket kan bli missvisande.
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Endast en observation av en lärarstudent vid ett undervisningstillfälle
upplevs ge en ytlig förståelse för en komplicerad situation. G
 enom
observationen kommer man t.ex. inte åt de överväganden läraren gör
utifrån den kunskap denna har om situationen. Med anledning av det
föreslår Burrough användningen av en mångfald av olika källor av information för att försöka komma åt så många aspekter av lärarkompetensen som möjligt. Exempelvis diskuteras att en portföljbedömning
kan ta hänsyn till olika delar inom yrket, men dessa olika delar ger
samtidigt inte en fullständig bild av personen eller yrkesutövningen.
Att uppfylla olika kriterier upplevs av en del lärarstudenter som stress
moment, medan andra handskas med frågan på ett betydligt mer konstruktivt sätt (a.a.).
I ett svenskt sammanhang diskuterar Fransson och Gustafsson
(2008) problematiken i att en mentor för en ny lärare eller förskollärare
både ska bedöma och stötta. Problemet enligt Fransson och Gustafsson
är hur den relationen kommer att utvecklas. De menar att det finns en
risk att den nyexaminerade läraren t.ex. inte vågar fråga eller riktigt anförtro sig till sin mentor, om denne ska bedöma hur lämplig personen
är inom yrket (se även Fransson, 2010). Mentorskapet kanske då inte
blir vad det från början var avsett till, som stöd och introduktion i ett
komplext yrke, vilket kan leda till att vissa aspekter av mentorskapets
syfte riskerar att gå förlorat. Det kan exempelvis innebära att den nyexaminerade inte utvecklas optimalt i sin yrkesroll och upplever situationen med att bli bedömd som olustig. Den person med ytterst ansvar
för lämplighetsprövningen är förskolechef respektive rektor. Fransson
och Gustafsson diskuterar dilemmat att under det första året bedöma en
lärares lämplighet och kompetens i yrket. De ifrågasätter t.ex. om det
första året är en lämplig tidsperiod. En viktig aspekt är även att under
det första året lär man sig mycket som ny inom ett yrke och därför kan
man diskutera om det är relevant att under den perioden utsätta någon
för en granskning i fråga om skicklighet (a.a.). De betonar vikten av att
på olika sätt reflektera över hur den nyexaminerade upplever yrkesutvecklingen exempelvis genom en självvärdering. Vidare poängteras att
yrkesutveckling borde ha fokus på den nyexaminerades medvetenhet
om sina starka och svaga sidor och om sin egen kapacitet samt vad personen skulle vilja kompetensutveckla yrkesmässigt.
Mot bakgrund av ovanstående blir det relevant att lyfta fram den
övergripande frågan om hur nyexaminerade förskollärares skicklighet
kan värderas av förskolechefer och rektorer. Till denna diskussion hör
samtidigt frågan som rör vilka kvalifikationer som förskolechefer och
rektorer anser vara utmärkande för en bra förskollärare samt de faktorer
som är centrala i en bedömningssituation. Slutligen, men inte mindre
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viktig är frågan om hur förskolechefer och rektorer ser på uppgiften att
bedöma nyexaminerade förskollärare. När undersökningen genomfördes förelåg endast förslaget om lärarlegitimation (SOU 2008:52). En
del av ovanstående frågor försökte vi få svar på i en enkätstudie som
genomfördes under våren 2009 (Elm Lindgren, 2009). I det följande
redovisas en del av enkätstudien och i anslutning till redovisningen diskuteras hur förskolechefer ser på frågor som har med lämplighetsprövningen av nyexaminerade lärare att göra.

Enkätundersökning om förskolechefers syn på
förskollärares kvalifikationer och hur dessa mäts
Under vårterminen år 2009 genomfördes en enkätunderökning som
syftade till att bidra till kunskap om de kvalifikationer som förskolechefer beaktar vid bedömning av nyexaminerade förskollärares yrkeskompetens (Elm Lindgren, 2009). Enkäten besvarades av 103 förskole
chefer i 16 kommuner. Svarsfrekvensen var relativt låg, 39 %. Det stora
bortfallet kan bero på flera olika faktorer, till exempel beroende på förskolechefers arbetsbelastning. En annan faktor kan röra tidpunkten för
enkätens utskick, vilket var i samband med påskledighet. Ytterligare en
orsak kan vara att förslaget om legitimation och eventuella uppgifter i
samband med detta ännu bara förelåg som en utredning. Enkätens frågor kanske inte upplevdes motsvara aktuella arbetsuppgifter. Trots en
låg svarsfrekvens, så har bedömningen gjorts att antalet svar är tillräckligt för att det ska ha ett värde att redovisa dem och låta dem inspirera
fortsatta studier. Däremot är det viktigt att hålla i minnet att undersökningen inte gör anspråk på statistisk representativitet.
Förskolechefernas tidigare yrkeserfarenheter
I enkätens inledande del fick alla deltagarna ange könstillhörighet.
Svarsfördelningen (n = 103) visade att 88 % var kvinnor och 12 % var
män. I de flesta kommunerna var en förskolechef ansvarig för ett flertal förskolor. En klar majoritet av förskolecheferna uppgav att de tidigare arbetat inom förskolans verksamhet. Tre fjärdedelar hade arbetat
som förskollärare; av dem inkluderas 15 % som även arbetat som
barnskötare och 4 % som lärare. Sju procent hade arbetat som fritids
pedagoger. Resterande 15 % hade arbetat som lärare inom skolan, dock
ingen inom skolår ett till tre. Hur stor erfarenhet förskolecheferna hade
av skolans verksamhet som förskollärare eller lärare, kan vara av relevans då det kan ha betydelse för hur god uppfattning de hade av förskollärares arbetsuppgifter.
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Huvudresultat i enkätundersökningen
Det övergripande resultatet visade att de förskolechefer som besvarade enkäten såg positivt på införandet av en yrkeslegitimation för förskollärare. Det ansågs kunna innebära både en höjd yrkesstatus och
en kvalitetssäkring för yrket. Nio av tio förskolechefer var i hög eller
i ganska hög grad positiva till en legitimering för förskollärare. Av
förskolecheferna ansåg tre fjärdedelar i hög och i ganska hög rad att det
var de själva som skulle bedöma lämpligheten. Hälften menade att det
handlar om en helhetsbedömning av förskollärares yrkeskvalifikationer
och angav att det är svårt att värdera specifika förmågor. Till de specifika
förmågor som ändå föreföll att prioriteras vid bedömningssituationer
hörde organisations-, samarbets-, pedagogisk och emotionell förmåga.
Andra aspekter som lyftes fram var förskollärares förmåga att skapa
förutsättningar för barns sociala och språkliga utveckling.
Vid utformningen av enkäten var ambitionen att skapa frågor och
svarsalternativ som i en förlängning kan visa vilka kvalifikationer som
förskolechefer och rektorer värderar hos förskollärare. Avsikten var att
det i resultaten skulle framgå både vilka personliga förmågor och professionella kvalifikationer som efterfrågas. De övergripande frågorna
i undersökningen var: Hur värderas förskollärares skicklighet idag av
förskolechefer och rektorer? Vilka kvalifikationer anger förskolechefer
och rektorer vara utmärkande för en bra förskollärare eller lärare idag?
Vilka aspekter fokuseras i en bedömningssituation idag? Hur ser förskolechefer och rektorer på frågan om bedömning idag? Med ”idag”
avses tidpunkten för enkätens besvarande, dvs. våren 2009.
I vilka avseenden ska förskollärare bedömas och hur?
I följande avsnitt redovisas vilka förmågor, ledaregenskaper och kunskaper hos förskollärare som förskolechefer ansåg vara viktiga. Detta
var en öppen fråga i enkäten. De svarande fick alltså möjlighet att själva
formulera sig och ombads också att om möjligt rangordna sina svar.
Dessutom redovisas förskolechefernas synpunkter på hur det då, vid
svarstillfället, var möjligt för dem att få kännedom om dessa förmågor.
I rangordningen av de fem viktigaste förmågorna hos förskollärare
angav hälften av förskolecheferna att samtliga angivna förmågor som
de uppgivit var lika viktiga och valde därför att inte rangordna dessa. I
tabell 1 redovisas totalt 500 svar i 159 delkategorier och 16 övergripande
kategorier som utgör de förmågor förskolecheferna (n=97) uppgav
karaktäriserade en bra förskollärare. Kategorierna organisations-, samarbets-, pedagogisk och emotionell förmåga fick flest antal svar.
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Tabell 1. Redovisning av förmågor som förskolecheferna ansåg kännetecknar en bra
förskollärare (n=97). För varje kategori anges svarsfrekvensen i antal svar.
Kategorier

Inkluderade förmågor och antal svar

Organisationsförmåga
Antal = 54

verksamhet 14, kompetens 9, kompetent 7, fokusera 4, teori till praktik 4, organisera 3, strukturerad 3,
analysera 2, planera 2, lösningsorienterad 1, organisationsförmåga 1, pedagogisk skicklig 1,
prioritera 1, situationsanpassad 1, självgående 1

Samarbetsförmåga
Antal = 52

samarbetsförmåga 16, lyssna 12, samarbeta 5, samarbete 4, villig 3, arbetslag 2, samarbetsvillig 2,
fungera tillsammans 1förmåga att samarbeta och fungera tillsammans med andra 1, lagarbete 1,
samarbetsförmåga barn/vuxen 1, samarbetsförmåga kollegor och föräldrar1, samarbetsvillig gentemot
barn och personal 1, samarbetsvillig gentemot föräldrar och omvärld 1, samarbeta med kollegor 1

Pedagogisk förmåga
Antal = 45

läroplan 12, kreativ 5, se barn 5, demokratisk 4, stresstålig 4, inflytande 3, pedagogisk insikt 3, duktig
pedagog 2, stärka barn 2, stöttande 2, fantasi 1, läsa av situationer 1, skapa lust 1

Emotionell förmåga
Antal = 42

empatisk 10, social 10, ödmjuk 7, trygg 4, trygghet 4, emotionell 3, förtroende 2, tillit 1, öppen 1

Helhetsförmåga
Antal = 37

professionell 7, reflektera 7, tydlig 5, helhet 4, helhetsperspektiv 2,reflektion 2, uttrycka sig 2, gott
omdöme 1, helhetstänk 1, inlevelseförmåga 1, initiativrik 1, närvaro 1, professionalitet 1, se helheten 1,
självkritisk 1

Förhållningssätt
Antal = 36

förhållningssätt 23, bemötande 10, bemöta 3

Utvecklingsbenägen
Antal = 36

utveckla 6, utvärdera 6, dokumentera 5, se möjligheter 5, utvecklingsbenägen 5, förändringsbenägen
2, omvärldsorienterad 2, villig att lära sig 2, dokumentation 1, driva verksamheten framåt 1, kritiskt
granska 1

Flexibel
Antal = 31

flexibel 21, flexibilitet 7, föränderlig 2, nytänkande 1

Kunskapsförmåga
Antal = 28

kunskap om barns utveckling 5, kunnig 4, bra kunskapssyn 3, omsätta teoretiska kunskaper till praktisk
pedagogik 2, teoretiska kunskaper 2, använda och vara flexibel utifrån ny kunskap 1, goda kunskaper
om barn 1, goda pedagogiska kunskaper 1, kunskap 1, kunskap och förmåga att se i praktiken 1,
kunskap om barns behov 1, kunskap om hur barn lär 1, kunskaper om uppdraget 1, kunskapssyn 1,
kunskapssökande 1, ta till sig kunskaper om verksamheten via forskning 1, utveckla sina pedagogiska
kunskaper 1

Positiv förmåga
Antal = 27

positiv 12, positiv förebild 6, ha roligt 2, arbetsglädje 1, glad 1, god förebild 1, humor 1, positivt
beteende 1, positiv inställning 1, roligt 1

Ledarskapsförmåga
Antal = 25

uppdrag 11, aktiv 3, ledare 3, ledarskap 3, respektfull 3, bra kontakt 1, uthållighet 1

Lyhörd
Antal = 25

lyhörd 13, lyhörd för barns behov 2, lyhördhet 2, engagerad och lyhörd 1, föräldrars och medarbetares
behov 1, lyhörd för att verksamheten kan vara föränderlig 1, lyhörd både mot barn och kollegor 1,
lyhörd för barn 1, lyhörd för barns ”tänk” 1, social och lyhörd 1, öppen och lyhörd 1

Engagemang
Andel = 22

nyfiken 10, engagemang 4, engagerad 4, intresserad 4

Ansvarsförmåga
Andel = 20

ansvarstagande 8, pålitlig 5, ansvarsfull 4, orädd 1, stort
ansvarstagande för verksamhet och uppsatta mål 1, ta ansvar 1

Målfokuserad
Andel = 13

arbeta med att främja läroplanens mål 2, att sätta mål utifrån styrdokumenten och arbeta utifrån dem 1,
förmåga att genomföra beslutade mål och åtgärder 1, förstå läroplanens mål och intentioner 1, koppla
strävansmål till verkligheten 1, kunna omsätta läroplan och övriga mål i verksamheten 1, mål 1,
målfokuserad 1, målinriktad 1, målmedvetenhet/uppdraget 1, omsätta styrmedel, mätbara mål, metod
och resultat 1, vara väl förtrogen med verksamhetens mål 1

Barnperspektiv
Andel = 7

barnperspektiv 1, bra med barn 1, förstå barn 1, möta barn 1, respekt för barn 1, ta barn på allvar 1, tycka
om barn 1
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Tabell 1 visar att nästan 40 % av svarsalternativen kan delas upp på fyra
övergripande kategorier: organisationsförmåga 54 svar, samarbetsförmåga 52 svar, pedagogisk förmåga 45 svar och emotionell förmåga 42 svar.
Övriga 60 % svar fördelar sig på tolv övergripande kategorier.
Förskollärares viktigaste ledaregenskaper
I tabell 2 redovisas vilka ledaregenskaper som förskolecheferna ansåg
vara viktigast för förskollärare i arbetet med barnen. De svarande ombads att uppge de fem viktigaste egenskaperna och rangordna dessa från
1 till 5. Ett medelvärde har räknats ut för varje alternativ. Medelvärdena
presenteras i fallande ordning och kompletteras med hur stor andel av
förskolecheferna som har markerat alternativet. Det som främst ansågs
vara viktigt var, att vara lyhörd och samarbetsvillig med barnen och att
förskolläraren stärker barnen med positiva omdömen. Minst värderades
att förskolläraren är konsekvent och principfast.
Tabell 2 visar att förskolecheferna ansåg att det var viktigast att förskolläraren är lyhörd och samarbetsvillig. Därefter betonades vikten av
att förskolläraren stärker barnen med positiva omdömen följt av att förskolläraren inger förtroende och trygghet.3 Egenskaperna därefter som
exempelvis att vara strukturerad i arbetssättet m.fl. visar att många delTabell 2. Medelvärden och svarsfrekvens i procent över viktiga ledaregenskaper (n=103).
Medelvärde (x̄ )

Kategorier

Svar i %

Lyhörd och samarbetsvillig med barnen (n=83)

3,61

80

Förskolläraren stärker barnen med positiva omdömen (n=67)

3,40

65

Inger förtroende och trygghet (n=87)

3,17

85

En positiv förebild (n=77)

3,12

75

Strukturerad i arbetssättet (n=53)

2,86

51

Ödmjuk och stöttande (n=39)

2,69

37

Pålitlig och ansvarstagande (n=60)

2,46

58

Stresstålig (n=27)

2,37

26

Att barnen tycker om förskolläraren (n=13)

2,23

12

Konsekvent och principfast1 (n=5)		
Annat2 (n=4)			

1 Kategorin konsekvent och principfast markerades endast av 5 %, vilket är ett för litet antal för att
kunna visa medelvärde.
2 Kategorin annat markerades av endast 4 %, vilket är ett för litet antal för att kunna visa medelvärde.
De fyra svaren bestod av egen självkännedom/egen reflektion, att förskolläraren tar tillvara barnens
kunskaper, förmåga att upptäcka och planera utifrån bästa möjliga situation, vara väl förtrogen med
styrdokument och arbeta för förskolans utveckling.
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tagare valt även dessa egenskaper, dock som mindre viktiga, vilket visar
sig i en lägre rangordning på en femgradig skala. Det som värderades
som minst viktigt var att förskolläraren är konsekvent och principfast i
sitt ledarskap.
I tabell 3 redovisas på vilka sätt förskolecheferna ansåg att de kunde
få kännedom om förskollärarens ledaregenskaper. Det som förskole
cheferna vid svarstillfället främst verkade se som möjliga tillvägagångssätt var att genom utvecklingssamtal och observationer få känne
dom om förskollärares ledaregenskaper. Däremot ansåg de att betyg
samt dokumentation inte gav en rättvisande bild av ledaregenskaperna.
Tabellen visar svarsmönstret i form av medelvärden på en femgradig
skala och andel svar i varje kategori.
Resultatet i tabell 3 visar att 93 % av förskolecheferna uppgav att
utvecklingssamtal i hög och i ganska hög grad bidrog till att få kännedom om förskollärares ledaregenskaper. Därefter kom observation
i verksamheten som betydelsefullt redskap i detta sammanhang ( x̄ =
4,13). Att ha möjlighet att lyssna till arbetslagets åsikter i hög och ganska hög grad uppgav drygt hälften av respondenterna som ett möjligt
tillvägagångssätt ( x̄ = 3,66). Däremot ansågs betyg och dokumentation
från utbildningar av 78 % att i liten grad, i ringa grad eller inte alls ( x̄ =
2,70) vara ett bra tillvägagångssätt att skaffa sig kännedom om förskollärarnas ledaregenskaper.4
Tabell 3. Tillvägagångssätt för att få kännedom om förskollärares ledaregenskaper (n=103).
Kategorier

Medel- I hög I ganska I liten I ringa Inte
värde grad hög grad grad grad alls
%
%
%
%
%
(x̄ )

Genom utvecklingssamtal (n=103)

4,34

42

51

7

0

0

Genom observation i verksamheten (n=103)

4,13

38

42

16

4

0

Genom att låta förskolläraren göra 
en självvärdering (n=103)
Genom att lyssna till arbetslagets
åsikter om förskollärarens ledarskap (n=103)

3,66

14

51

25

8

2

3,43

10

47

24

14

5

Genom att be om att få se betyg och
dokumentation från utbildningar (n=102)

2,70

6

16

33

33

12

3 Sju förskolechefer kommenterade att alla kategorier är lika viktiga och hör ihop vilket gjorde att de
hade svårigheter att rangordna.
4 Fem förskolechefer kommenterade att det är viktigt att vara ute i verksamheten och sex kommenterade att det inte finns tid för dem att vara med i verksamheten.
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Tabell 4. Förskolechefernas rangordning av förskollärares teoretiska kunskaper (n=102).

Kategorier

Medelvärde på
Svar i %
en femgradig skala 		

( x̄ )
Kunskaper om barns sociala utveckling (n=93)

4,05

92

Kunskaper om barns identitetsutveckling (n=78)

3,94

76

Kunskaper om barns språkutveckling (n=98)

3,26

96

Kunskaper inom pedagogisk dokumentation (n=69)

2,86

67

Kunskaper inom specialpedagogik (n=29)

2,72

28

Kunskaper om barns motoriska utveckling (n=68)

2,60

67

Kunskaper inom kulturell och estetisk verksamhet (n=27)

2,44

26

Kunskaper om barns läs- och skrivutveckling (n=21)

2,42

20

Kunskaper om barns matematiska och
naturvetenskapliga utveckling (n=38)

1,92

37

Annat 5

Förskollärares teoretiska kunskaper
Förskolechefernas rangordning av förskollärares teoretiska kunskaper
visas i tabell 4. Barns sociala utveckling, barns identitetsutveckling
och barns språkutveckling värderades högst. Tabellen visar resultaten i
medelvärden av fallande ordning kompletterat med hur stor andel som
markerat svarsalternativet.
Av resultatet i tabell 4 framkommer att förskolechefer prioriterar
kunskaper om barns sociala utveckling, barns identitetsutveckling och
kunskaper om barns språkutveckling.6 Svarsalternativet kunskaper om
barns språkutveckling markerades av nästan samtliga svarande (96 %).
Deltagarna har främst angett siffran tre vid språkutveckling på en femgradig skala vilket gör att medelvärdet blir något lägre. I lägst grad
värderar förskolecheferna kunskaper inom barns matematiska och naturvetenskapliga utveckling, vilket är intressant med tanke på den nya
läroplanen som betonar just detta. Förskolecheferna svarade att de fick
kännedom om förskollärares teoretiska kunskaper genom utvecklingssamtal och självvärdering (tabell 5).
Som framgår av tabell 5 ansåg de flesta av förskolecheferna (97 %)
att det i hög grad och i ganska hög grad var utvecklingssamtal som bi5 Kategorin annat har endast två (2 %) markerat vilket är ett för litet antal för att kunna visa medelvärde. Deras svar var inlärningsteorier respektive utvecklingspsykologiska kunskaper.
6 Av respondenterna poängterade 11 % att alla kunskaper är lika viktiga och hör ihop vilket gjorde att
de hade svårigheter att rangordna.
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Tabell 5. Förskolechefers tillvägagångssätt för att få kännedom om förskollärares teoretiska
kunskaper.

Kategorier

MedelI hög I ganska I liten I ringa Inte
värde på en grad hög grad grad grad alls
femgradig
skala
%
%
%
%
%
( x̄ )

Genom utvecklingssamtal (n=102)

4, 42

45

52

3

0

0

Genom observation i verksamheten
(n=102)

4,17

40

39

19

2

0

3,74

14

56

22

6

2

3,55

12

48

29

6

5

3,30

9

33

38

19

1

Genom att låta förskolläraren göra
en självvärdering (n=101)
Genom att lyssna till arbetslagets åsikter
om förskollärarens teoretiska kunskaper
(n=102)
Genom att be om att få se betyg och
dokumentation från utbildningar (n=102)

drog till insikter om förskollärarens teoretiska kunskaper. Fyra av fem
ansåg även att det i hög och ganska hög grad är möjligt genom observation i verksamheten att få kännedom om förskollärares teoretiska
kunskaper. En stor del av förskolecheferna (70 %) angav självvärdering
som redskap i hög och ganska hög grad. Att lyssna till arbetslagets åsikter ansåg drygt hälften som ett tillvägagångssätt som i hög och ganska
hög grad bidrog till kännedom om teoretiska kunskaper hos förskollärare. Minst lämpligt att få kännedom om förskollärarens teoretiska
kunskaper uppgavs det vara att se betyg och dokumentation (58 %).
Sammanfattning
Resultaten visar att de tillfrågade förskolecheferna ansåg att de viktigaste förmågorna som kännetecknar en bra förskollärare är organisations-, samarbets-, pedagogisk och emotionell förmåga. De ledaregenskaper som förskolechefer uppgav vara viktiga vid en bedömning var
lyhördhet, samarbetsvillighet och att förskolläraren stärker barnen med
positiva omdömen. De tillvägagångssätt som förskolecheferna sade sig
använda för att få kännedom om förskollärares ledaregenskaper var
framförallt genom utvecklingssamtal och observation av förskollärares
yrkesutövning, men även genom självvärdering och genom att lyssna
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till arbetslagets åsikter. Förskollärares teoretiska kunskaper om barns
sociala utveckling, barns identitetsutveckling och barns språkutveckling prioriterades av förskolecheferna. För att få kännedom om sådana
teoretiska kunskaper ansåg en majoritet av respondenterna att det skedde genom utvecklingssamtal, observation och självvärdering, liksom
man ansåg att arbetslagets åsikter var viktiga.
Bedömningar och införande av förskollärarlegitimation
I nedanstående avsnitt redovisas dels de tillvägagångssätt, dels vilka
situationer som förskolecheferna angav vara ändamålsenliga vid bedömning av förskollärare. Därefter presenteras förskolechefernas svar i
frågor som rör införandet av lärarlegitimation. I tabell 6 presenteras de
tillvägagångssätt som förskolecheferna uppgav är möjliga och i vilken
grad det går att göra rättvisande bedömningar. Även när det gällde
synen på möjligheterna att göra rättvisa bedömningar var observation
och utvecklingssamtal aktuella.
Av tabell 6 framgår att 94 % av förskolecheferna i hög och i ganska
hög grad ansåg att det med observation i verksamheten och genom utvecklingssamtal var möjligt att genomföra en rättvisande bedömning.
Nästantre fjärdedelar ansåg i hög och ganska hög grad att det var
möjligtgenom att lyssna till arbetslagets åsikter. Som lägst svarade 62 %
att det genom en självvärdering i hög och ganska hög grad var möjligt att
göra en rättvisande bedömning.
I tabell 7 visas vilka situationer i förskolans verksamhet som förskole
cheferna ansåg särskilt lämpliga för bedömning. I första hand m
 enade de
att det var möjligt att genomföra bedömning av förskollärare vid genom
förande av olika planerade moment, planeringsmöten och då barnen
lämnasoch hämtas.
Tabell 7 visar att de flesta förskolecheferna i hög och i ganska hög
grad främst ansåg att det är vid olika planerade moment och vid planeringsmöten som det är möjligt att bedöma, huruvida en person är lämplig för förskolläraryrket.8
Nio av tio förskolechefer bedömde också att inskolningssituationen
i hög och ganska hög grad var ett tillfälle att bedöma lämplighet; medel
värdet visar att deltagarna har givit detta alternativ hög prioritering.
Hälften av de svarande ansåg att situationen har betydelse och hälften
att den inte har det.
7 Medelvärdet ( x̄ = 4,11) är lägre för kategorin ”personal och arbetsplatsmöten” än ”för samlingar”
( x̄ = 4,15), men summan av den procentuella svarsfrekvensen ”i hög” respektive ”i ganska hög grad”
är 83 % ”för personal och arbetsplatsmöten”, medan den är 81 % inom kategorin ”vid samlingar”.
Detta beror på att en större andel svar återfinns i alternativet ”i hög grad” inom kategorin ”vid personal
och arbetsplatsmöten”.
8 Elva förskolechefer kommenterade att det är helhetsuppfattningen som är viktig och att alla situationer därför är relevanta. Detta kan vara en faktor som bidrar till det större interna bortfallet av den
sista kategorin.
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Tabell 6. Förskolechefernas tillvägagångssätt för att göra rättvisande bedömningar.
Kategorier

Medelvärde
I hög I ganska I liten I ringa Inte
på en femgradig grad hög grad grad grad alls
skala
%
%
%
%
( x̄ )
%

Genom observation i verksamheten
(n=101)

4,59

65

29

6

0

0

Genom utvecklingssamtal (n=101)

4,39

46

48

6

0

0

Genom att lyssna till arbetslagets
åsikter om förskolläraren (n=101)

3,78

17

55

20

5

3

Genom att låta förskolläraren göra
en självvärdering (n=101)

3,64

14

48

28

8

2

Tabell 7. Olika situationer för bedömning.
Medelvärde
I hög I ganska I liten I ringa Inte
på en femgradig grad hög grad grad grad alls
skala

Kategorier

( x̄ )

%

%

%

%

%

4,58

64

31

5

0

0

Vid inskolning (n=95)

4,54

64

27

8

1

0

Vid planeringsmöten av förskolans
verksamhet (n=97)

4,52

59

36

4

1

0

Då barnet lämnas och hämtas av
föräldrar (n=97)

4,44

54

38

7

1

0

Vid måltider som frukost, lunch och
mellanmål (n=96)

4,30

45

43

11

1

0

Vid samlingar (n=95)

4,15

41

40

15

3

1

4,11

27

56

17

0

0

Vid genomförande av olika
planerade moment som lekar och
praktiska övningar med barnen
(n=96)

Vid personal och arbetsplatsmöten
(n=97)

7

Vid föräldramöten (n=96)

4,02

27

51

19

3

0

Situationen har ingen betydelse
(n=55)

3,10

26

24

16

5

29
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Tabell 8. Olika sammanhang och sätt att införa legitimering.

( x̄ )

I hög
grad
%

..bidrar till en kvalitetssäkring av
förskolläraryrket (n=101)

4,60

70

22

6

2

0

..ger ökad status för förskollärare i
samhället (n=101)

4,55

69

23

4

2

2

..ger ökad status för förskollärare
bland skolans personal (n=100)

4,26

55

26

11

6

2

..bidrar till att ge högre lön för
förskollärare (n=99)

4,05

43

26

26

4

1

..bidrar till att ge högre lön för
lärare i skolan (n=96)

2,88

12

16

35

21

16

Förskolecheferna ansåg att 
en förskollärarlegitimation…

Medelvärde

I ganska I liten I ringa
hög grad grad grad
%
%
%

Inte
alls
%

Tabell 9. Skolledarnas synpunkter på legitimation.

Förskolecheferna ansåg att…

Medelvärde
på en fem
gradig skala

I hög
grad

( x̄ )

%

%

%

%

%

..en legitimering bör införas för
förskollärare (n=97)

4,38

56

36

3

1

4

..en legitimering bör införas för
lärare i grundskolan (n=94)9

4,30

54

33

7

2

4

..det är möjligt att bedöma
förskollärare rättvisande (n=100)

4,10

26

62

10

0

2

..det är möjligt att bedöma
förskollärare på ett likvärdigt sätt
(n=100)

3,98

20

64

13

0

3

..det är möjligt att bedöma
förskollärare objektivt (n=99)

3,82

17

59

18

2

4

..de är informerade om vad
förslaget med en legitimering för
förskollärare innebär (n=97)

3,69

27

34

26

8

5
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I ganska I liten I ringa
hög grad grad grad

Inte
alls

I tabell 8 presenteras vad förskolecheferna vid svarstillfället ansåg att
en yrkeslegitimation kan medföra och om det är möjligt att göra rättvisande bedömningar. Därutöver redovisas i vilken grad respondenterna
ansåg sig vara informerade om betänkandet (SOU 2008:52) rörande
förskollärares och lärares yrkeslegitimering. Många ansåg att en förskollärarlegitimation främst ger ökad status för förskollärare i samhället
och att en legitimering skulle bidra till en kvalitetssäkring av förskolläraryrket. Ungefär tre fjärdedelar ansåg emellertid inte att legitimation
skulle påverka lärarnas lön i skolan.
Tabell 9 visar att förskolecheferna ansåg att en legitimering av lärare
bör införas och att de ansåg sig också kunna bedöma förskollärarna
på ett rättvisande sätt. En majoritet menade att de var informerade om
innebörden i förslaget om en legitimering för förskollärare.
Resultatet visar att de flesta av förskolecheferna i hög grad och i
ganska hög grad ansåg att legitimation bör införas för förskollärare.
Ungefär lika många menade också i hög och ganska hög grad, att det
var möjligt för dem att bedöma förskollärare rättvisande. Nästan nio av
tio förskolechefer ansåg i hög grad och ganska hög grad att ett legitimationsförfarande även borde införas för lärare i grundskolan. Drygt
hälften svarade att de i hög och ganska hög grad var informerade om
vad förslaget med en legitimering för förskollärare skulle innebära.

Att vara kvalificerad för att bli legitimerad
Det här kapitlet har syftat till att visa på vilka kvalifikationer som ett
antal förskolechefer säger sig beakta vid bedömning av nyexaminerade
förskollärares yrkeskompetens. Värt att märka är att det, när förskole
cheferna besvarade den aktuella enkäten, inte fanns något formellt krav
på att de skulle bedöma lärarnas kompetens. Däremot fanns utredningen (SOU 2008:52) och som framgått ovan, så gav enkäten ganska klara besked om hur förskolecheferna såg på den uppgift som med stor
sannolikhet skulle komma att läggas på dem. I anslutning till detta är
frågan om vilka möjligheter de anser sig ha för en sådan arbetsuppgift central. Övervägande delen av de förskolechefer som medverkade
i undersökningen hade många års yrkeserfarenhet som förskollärare
och som chef för verksamheten. Majoriteten (84 %) saknade dock tidigare erfarenheter av bedömningsuppdrag och en anmärkningsvärd hög
andel (48 %), saknade även skolledarutbildning. Huvudresultatet i det
här arbetet visar ändå att deltagande förskolechefer ansåg att, det var
9 Summan av den procentuella svarsfrekvensen ”i hög grad” och ” i ganska hög grad” är 88 % inom
kategorin ”det är möjligt att bedöma förskollärare rättvisande” medan den är 87 % inom kategorin
”en legitimering bör införas för lärare i grundskolan”. Medelvärdet är dock högre för kategorin ”en
legitimering bör införas för lärare i grundskolan” ( x̄ = 4,30) än för kategorin ”det är möjligt att
bedöma förskollärare rättvisande” ( x̄ = 4,10), vilket beror på att en högre andel svar återfinns inom
alternativet ”i hög grad”.
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de som skulle göra bedömningen av förskollärares skicklighet för en
yrkeslegitimation efter det första året i yrket.
Möjligheten att verkligen bedöma förskollärarens skicklighet under
första året i yrket problematiseras av Fransson och Gustafsson (2008)
som lyfter fram frågan om ett första år är en lämplig tidsperiod att utsätta någon för en granskning i skicklighet. Under det första året i yrket
är det många olika yrkesaspekter att anpassa sig till och få kunskap
om. Ur denna studies resultat framkom att kunskaper om förskolläraren framför allt skaffas genom observation i verksamheten och vid utvecklingssamtal som bildar underlag för bedömning av förskollärares
yrkesskicklighet. Betyg och dokumentation från utbildningar föreföll
däremot inte ha lika stor betydelse. Drygt hälften av förskolecheferna
menade att betyg inte bidrog till att ge dem kännedom om förskollärares
teoretiska kunskaper. Tre av fyra ansåg detsamma i frågan som rör att få
kännedom om förskollärarens ledaregenskaper.
Kvalificerad för en yrkeslegitimation
Vad förskolechefer anser att en förskollärare ska kunna framgår av de
medverkande förskolechefernas svar. Det förefaller vara ett helhetsintryck av förskolläraren som bedöms av förskolechefen, eftersom hälften av dem angav att det inte var möjligt att rangordna olika förmågor
hos förskollärare. Bland de kvalifikationer som särskilt lyftes fram av
de förskolechefer som valde att rangordna förmågor och egenskaper,
betonades till exempel att förskolläraren ska kunna organisera, samarbeta samt ha pedagogisk och emotionell förmåga. Organisationsförmåga kan innebära organisera, planera, strukturera och analysera verksamheten, att vara självgående och att kunna koppla teori till praktik.
Samarbetsförmåga handlar om att kunna bemöta och lyssna på andra,
såväl kollegor som föräldrar och barn. Pedagogisk och emotionell förmåga handlar enligt förskolecheferna om att vara kreativ, demokratisk
och stresstålig liksom att skapa förutsättningar för barns utveckling och
lärande utifrån de för verksamheten rådande styrdokumenten. Förskolläraren ska samtidigt visa empati, vara ödmjuk, social och inge förtroende och trygghet. I resultatet finns en avsaknad av prioriteringar
som rör de frågor som är aktuella i arbetet med revideringen av läroplanen för förskolan och som mer specifikt handlar om barns lärprocesser
inom olika områden (Lpfö, 2010). Enligt resultaten var det framför allt
förskollärares förmåga att skapa förutsättningar för barns sociala och
språkliga utveckling som lyftes fram.
Sammanfattningsvis ger förskolechefernas svar en bild av förskollärares kvalifikationer som motsvarar det Törnqvist (2004) relaterar till
yrkesskicklighet. Utifrån de prioriteringar som förskolechefer gjorde i
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enkätundersökningen med organisations-, samarbets-, pedagogisk och
emotionell förmåga fann jag det relevant att ställa frågan om sådana
yrkeskvalifikationerär rimliga att förvänta sig av en nyexaminerad förskollärare efter ett år i yrket. Enligt Kuisma och Sandberg (2008) uppnås yrkeskvalifikationer genom en yrkesutvecklande process då man
skaffar sig praktiska erfarenheter som kompletterar utbildningen. Under det första året i yrket finns förväntningar hos flera aktörer, den nyexaminerade förskolläraren samt de lärare och den förskolechef som
de samarbetar med. Det handlar om ett samspel och att bli trygg i ett
yrkesutövande tillsammans med andra. Om det samtidigt ska ske en
bedömning, blir det enligt min mening mycket betydelsefullt hur den
bedömningen utförs, eftersom en trygg arbetsmiljö i hög grad handlar
om tillit och förtroende i relationen med arbetslaget.
Bedömning i samspel med andra
För att utvecklas i förskolläraryrket är samspel och kommunikation
med andra betydelsefullt. När en förskollärare inleder sin yrkesverksamhet på en förskola har förskolan redan sin historia. Det gör att det
då finns etablerade arbetssätt, tolkningar av regelverk och en organisation för den pedagogiska verksamheten. Olika personalkategorier
känner varandraväl genom flera års samarbete. Fransson och Morberg
(2001) lyfter fram den rådvillhet som nyexaminerade lärare kan uppleva på grund av att de inte har tillräckliga erfarenheter för att hantera
olika situationer.Behovet att ha ett stöd i form av en handledare eller
mentorsom det uttrycks av General Teaching Council for Scotland
(2006) förefaller vara stort. Fransson och Gustafsson (2008) skriver att
det kan finnas en problematik i relationen mellan den nyexaminerade
och mentornom den senare ska fungera både som stöd och som bedömare. Enligt resultaten i denna studie verkar det som de medverkande
förskolecheferna var beredda att genomföra bedömningen av förskol
lärare och avge ett yttrande efter ett års provanställning. Enligt resultatet ansåg cheferna att en bedömning genomförs i samband med att de
observerar förskolläraren i verksamheten och i samband med utvecklingssamtal med den berörda förskolläraren. En bedömning kan också
ske genom att lyssna till arbetslagets åsikter.
Tidigare forskning av Burroughs (2001) visar att även bedömningar
som sker via observation eller i samtal kan ge en missvisande bild av
den som ska bedömas. En observation kan ge en ytlig förståelse för
en situation som i själva verket är komplicerad. Ett utvecklingssamtal
eller en intervju som samtidigt har en bedömande funktion kan också
ge en missvisande bild. En förskollärare kan uppleva ett sådant samtal som obehagligt och bli nervös medan en annan förskollärare som
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har lätt för att beskriva sig själv därmed kan framstå till sin fördel. Att
göra bedömningar i samband med utvecklingssamtal och observation
i verksamheten är med andra ord inte helt oproblematiskt. Förskolecheferna lyfte även fram självvärdering som ett redskap för att göra
rättvisande bedömningar. Enligt Fransson och Gustafsson (2008) kan
en självvärdering utgöra ett verktyg för att synliggöra den nyexaminerade förskollärarens egna reflektioner över sin yrkesutveckling. I det
här sammanhanget menar jag att en sådan självvärdering kan utgöra en
god grund för ett utvecklingssamtal, och därmed bidra till den fortsatta
yrkesmässiga kompetensutvecklingen, vilket bör tas i beaktande vid en
bedömningssituation.
Förskollärares yrkeslegitimering för ökad yrkesstatus
Av resultatet framgår att de medverkande förskolecheferna var positiva till ett införande av en lärarlegitimation. Tre fjärdedelar ansåg att
en legitimation ska ges efter ett års provanställning, och att förskole
chefen ska bedöma lämpligheten hos förskolläraren. En lika stor a ndel
ansåg att en legitimation ska ges efter enbart ett års provanställning,
dvs. utan någon form av bedömning. Enligt resultatet kan en yrkes
legitimering bidra till att såväl ge förskollärare ökad status i samhället,
som en kvalitetssäkring av yrkesprofessionen. Förskole
chefernas
synpunkter ligger i dessa av
seenden i linje med resonemangen i
regeringspropositionen om införandetav en lärarlegitimation (Prop.
2010/11:20). Utöveren kvalitetssäkring av yrkesprofessionen framhålls i propositionen att legitimationen även innebär en kvalitetssäkring av lärarutbildningen. Det övergripande resultatet i den här enkätundersökningen tyder på att f örskolecheferna menade att de har goda
förutsättningar att bedöma förskollärares yrkesskicklighet efter ett
år i verksamheten. Det förefaller också som att det finns en överensstämmelse i de prioriteringarsom förskolecheferna ansåg vara viktiga
för en sådan bedömning. Här kan vissaprioriteringar som att förskol
läraren handlar konsekvent och principfast förefalla vara något som
inte platsar i modern förskolepedagogik. Iställetför att enbart reflektera kring f ormella kriterier m
 enar jag att diskussionen kan föras kring
vilka positiva effekter införandet av en legitimation kan medföra. Ett
legitimationsförfarande skulle kunna innebära att förskolechefer får
utrymme att skaffa sig en uppfattning av personen i verksamheten
istället för att enbart skapa sig en bild av personen vid anställningsintervjun. Det finns goda intentioner i förslaget om en legitimering av
förskolläraryrket vilket förskolecheferna ger uttryck för. Frågan är i
vilken omfattning de intentionerna kan förverkligas när det väl kommer till genomförandet av denna lämplighetsprövning.
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K a p it e l 8

Om ”genusfällor”, uppvaknande
och intresse
Monica Hallström
Fem av de nio lärarna har svårt
att uttrycka vad examensarbetena
betytt för dem

Jämställdhet handlar om både politik och etik (SOU 1999:63, bilaga
6). Kunskap om genus/kön innefattar redogörelser samt teorier därom
(a.a.). Enligt detta resonemang nämns fortsättningsvis jämställdhet som
ett område samt genus/kön som ett annat. Ibland kallas perspektiven för
kunskapsområden eller för områden alternativt frågor. Genus eller socialt kön, alltså genus/kön, återfinns i levnadsmönster och kulturer där
genussystem och strukturer varierar (se t.ex. Essed m.fl., 2005). Genus/
kön påverkas utifrån sammanhang/kontext, tid, situation och tillfällen.
Genus/kön hör också ihop med individens ålder samt kroppens tillstånd
och möjligheter (a.a.). Genom ökad medvetenhet kring hur genus/kön
skapas i olika situationer kan traditionella könsmönster, maktstrukturer
och genusordningar avslöjas och problematiseras. När enbart formuleringen kön förekommer i texten åsyftas fysiskt kön.
Skolan styrs av formella styrdokument som skollag och Lpf 94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna), Lpfö 98 (Läroplan för förskolan)
samt Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet). I skolan existerar även informell styrning enligt
den dolda eller den dubbla dolda läroplanen1. Historiskt sett har skolans
styrdokument innehållit jämställdhetsfrågor sedan 1960-talet. Enligt
svensk skollag ska skolan ”främja jämställdhet mellan könen” (skollag
1999:886, kap. 1, § 2). Även diskrimineringslag SFS 2008:567 gäller
för skolan. Enligt denna ska diskriminering ej accepteras p.g.a. ”könsöverskridande identitet eller uttryck” eller p.g.a. ”sexuell läggning”.
1 Den dolda läroplanen (ursprungsbegrepp ”the hidden curriculum”, se Jackson 1968/1990, s. 3335; se även Broady, 1977, 1981) inkluderar anspråk som att exempelvis eleverna ska vänta på sin
tur. Utifrån ett genusperspektiv, och genom isärhållandet av flickor och pojkar, kan eleverna påverka
varandra genom sitt språk och sina eventuella lekar där t.ex. flickor kan uttrycka sig och göra på ett vis
och pojkar på ett annat (Einarsson & Hultman, 1984). Den informella styrningen benämns genom sitt
tillägg av genusperspektivet för den dubbla dolda läroplanen.
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Varje skola ansvarar för sina jämställdhetsmål som årligen utvärderas
och omformuleras i respektive skolas likabehandlingsplan. Lärarutbildningen ska också genomsyras av jämställdhets- och/eller genus/könsperspektiven. För lärarstudenterna gäller att de ska ”inse betydelsen
av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av
ämnesstoffet” (Högskoleförordningen, bilaga 2). Hur respektive lärarutbildning formulerar sig i sina utbildnings- och kursplaner beträffande
jämställdhet och/eller genus/kön är upp till det enskilda lärosätet. Nyblivna lärare kan sålunda förväntas ha med sig kunskaper om de olika
perspektiven från sin utbildning. Såväl lärarutbildning som skola har
emellertid egna handlingsutrymmen och kan göra egna prioriteringar
beträffande vad som ska fokuseras.
Att som lärarstudent skriva ett examensarbete kring jämställdhet
och/eller genus/kön är ett sätt att närma sig och vidareutbilda sig inom
ett valt område. Om, och i så fall hur, ett examensarbete kring något
av områdena eller om examensarbetet i allmänhet (se nedan) får betydelse för lärarens yrkesverksamhet är en komplicerad forskningsfråga.
När t.ex. Olsen (1995) undersökte tio pedagogers uppfattningar från
olika pedagogprogram två till nio år efter deras avslutade studier, fann
han att pedagogerna var osäkra på om deras erfarenheter gjorts efter
eller underutbildningen. Resultatet av den mindre studie som redovisas i detta k apitel gör inte heller anspråk på att ge några fullständiga
svar. Däremot görs ett försök att bidra till kunskapen om vilken eventuell relation som kan finnas mellan ett mer omfattande kursmoment
inom lärarutbildningen och didaktiska val i den yrkesverksamhet man
hamnari efter utbildningen.
Tidigare forskning kring examensarbete
Tidigare forskning kring examensarbeten i allmänhet visar att examensarbetet kan förstås såväl som en produkt som en process (Lendahls
Rosendahl, 1998). Förutom att examensarbetets tema och problemområde, genomgången av tidigare forskning och teorier är intressant och
utvecklande, kan erfarenheter av metoder som intervjuer och observationer bli betydelsefulla (Emsheimer, 2004; Hansen Orwehag, 2008).
Samma författare påpekar att innan lärarstudenterna börjar skriva sina
examensarbeten saknas ambitionen att bli forskare, men detta kan ha
ändrats när arbetet är avslutat. Hansens Orwehags forskning visar att
kravet på examensarbetets vetenskapliga och kritiska förhållningssätt
ifrågasätts av vissa studenter. Resultatet i Lendahls Rosendahls (1996,
i Lendahls Rosendahl, 1998) enkätstudie om ungefär hundra studenters examensarbeten pekar på bl.a. att merparten av studenterna var
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intresserade av examensarbetets problemområde och det kritiska förhållningssättet. Arbetet hade förbättrat deras självkänsla. De som var
mindre intresserade av sina examensarbeten hade lärt sig hur man skriver själva arbetet(se även Bergqvist, 2000). Att som i samband med
examensarbetet utföra egna undersökningar, analysera och tolka var någonting som de blivande lärarna i Lendahls Rosendahls (1998) studie
aldrig gjort förut. Lendahls Rosendahl påpekar att metafrågor, som exempelvis ”varför skriver jag det här arbetet”, skulle kunna besvaras av
studenterna för att öka deras förståelse för arbetet och även för vad
läraruppdraget innebär i praktiken.
Examensarbetet i 2001 års lärarutbildning
I slutet av lärarutbildningen enligt 2001 års ordning skriver lärarstudenten ett självständigt och vetenskapligt examensarbete på 15 högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors arbete. Beroende på lärosäte
kan examensarbetet skrivas inom exempelvis didaktik, pedagogik eller
inom olika ämnen, t.ex. engelska och naturkunskap samt i kombination
med perspektiv som t.ex. jämställdhet och/eller genus/kön. Arbetet kan
utföras inom en forskningsgrupp vid någon enhet på en högskola/ett
universitet eller som ett utvecklingsprojekt på studenternas partnerskolor (se Mattsson, 2008). Lärarstudenten väljer i regel själv vad han/hon
ska skriva om. Arbetet skrivs av en person eller parvis. En ambition är
att examensarbetet ska föra samman vetenskapliga teorier och professionell skolpraktik samtidigt som problematiseringar kan göras. Kortfattat innebär examensarbetet att ett vetenskapligt förhållningssätt ska
utveckla lärarens yrkeskunnande och förbereda läraren för forskning.
Arbetet kan fungera som en bro mellan teori och praktik (Hesslefors
Arktoft & Lindskog, 2008). Det avslutande examensarbetet ger också
studenten möjlighet att visa att han/hon inspirerats och skapat sig samlade erfarenheter utifrån hela lärarutbildningen och inte genom att enbart delta i och slutföra en kurs kring examensarbetet. Precis som exempelvis blivande ekonomer, som ibland skriver sina examensarbeten som
beställningsarbeten från företag, kan den nyblivna läraren genom sitt
examensarbete få lite hjälp i sin karriär och fungera som expert på ett
specifikt område. Resultatet från examensarbetet ska exempelvis kunna
presenteras på lärarstudenternas partnerskolor där studenterna haft den
verksamhetsförlagda utbildningen. I enlighet med övergripande styrdokument ska ambitionen vara att den nyblivna läraren med examensarbetet som grund ska kunna stödja och utveckla professionen genom att
skolpraktiken2 kan ändras och förbättras.

2 Med skolpraktik avses skolpersonal och elever som befinner sig i ständigt växlande situationer i
varierande fysiska rum som klassrum, korridorer, skolgårdar m.m.
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Ämnesvalen för examensarbetet varierar oftast mellan lärarstudenter
som skriver examensarbete samma termin. Däremot kan man notera
att vissa ämnen/ämnesinriktningar återkommer lite oftare bland studenterna sett över tid. Ett sådant område är frågeställningar som fokuserar jämställdhet och/eller genus/kön (www.uppsatser.se3, 2007). Detta
innehåll ska, som ovan nämnts, behandlas kontinuerligt inom såväl skola som lärarutbildning. I den studie som redovisas här har nio nyblivna
lärare, fem kvinnor och fyra män, intervjuats om vilken betydelse deras
examensarbeten kring dessa områden har haft för dem och hur de arbetar med frågorna under delar av skoldagen. Det övergripande syftet
har varit att undersöka hur genus kan formas. Som kompletterande information beträffande lärarnas formande av genus behandlas deras syn
på vilken innebörd läraryrket har för dem samt deras tal om varför läraryrket valdes. Innan jag redovisar resultaten följer en beskrivning av
hur intervjuerna med lärarna gått till.
Telefonintervjuer och bearbetning av dessa
Min utgångspunkt för val av respondenter var alltså att de skulle ha varit
lärarstudenter vid olika svenska lärosäten och skrivit ett examensarbete
inom området jämställdhet och/eller genus/kön. Jag sökte via internet,
och om detta var omöjligt, via telefonkontakt med biblioteks- och kanslipersonal efter examensarbeten kring jämställdhet och/eller genus/kön
vid tjugofem lärosäten. Totalt fann jag ett 70-tal arbeten som avslutats
en höst och nästföljande vår. De som skrivit examensarbeten som berörde nämnda kunskapsområden i anslutning till förskolan valdes bort.
Därefter prioriterades ungefär tjugo arbeten som allmänt handlade om
jämställdhet och/eller genus/kön i skola, klassrum och/eller bland elever. Till en början undvek jag arbeten som fokuserade ett specifikt skolämne som exempelvis genusperspektivet i engelska. Trots sistnämnda
avgränsning resulterade det i att fyra examensarbeten har, förutom jämställdhets- och/eller genus/könsperspektiven, innehåll som bild (1 st),
idrott och hälsa (2 st) samt matematik (1 st). Anledningen till detta var
att förutom ovanstående kriterier fanns ytterligare en urvalsgrund. De
nyblivna lärarna skulle ha arbetat på en och samma skola under minst
ett halvår. Om jag hade intervjuat lärarna i samband med att de precis påbörjat sin första tjänstgöring hade de antagligen inte hunnit börja
arbeta med jämställdhets- och/eller genus/könsperspektiven. Då skulle
de förmodligen haft fullt upp med att få allting att fungera på sina nya
arbetsplatser (jfr t.ex. Fransson och Morberg, 2001 samt Paulin, 2007,
beträffande lärares första tid inom yrket). En av de nio som intervjuats
(Daniel) har arbetat ett år längre än övriga som deltagit i studien. Daniel
3 En databas med bl.a. examensarbeten från svenska högskolor och universitet.
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inkluderades eftersom det var svårt att få tag på manliga lärare, som
uppfyllde mitt kriterium att ha arbetat på en och samma skola i minst
sex månader.
Eftersom de nio utvalda lärarna bodde och genomgick sin lärarutbildning på olika lärosäten i skilda delar av Sverige gjordes telefonintervjuer. Två intervjuer gjordes med varje lärare med ungefär ett halvårs mellanrum. Den första intervjun om examensarbetets betydelse var
halvstrukturerad med varför- och hur-frågor. Den andra intervjun var
mer öppen och fokuserade läraryrkets innebörd samt anledningen till
varför läraryrket valdes och vad de intervjuade eventuellt hade arbetat med innan lärarutbildningen påbörjades. Intervjuerna spelades in på
ljudband. Bandets ljudkvalitet varierade. Som en säkerhetsåtgärd skrev
jag därför ner intervjusvaren på min dator under telefonsamtalet. Om
någonting var otydligt eller oklart bad jag respondenterna förtydliga
vad de sagt. För mig blev detta positivt eftersom de ofta tog om det
redan sagda på ett annat vis. Samtliga intervjuer renskrevs samma dag
som de genomfördes för att senare jämföras och korrigeras mot de inspelade rösterna. Lärarna fick också tillfälle att läsa utskriften och att
komplettera sina svar samt svara på eventuella förtydligande frågor.
Då det fanns fler tillgängliga kvinnliga än manliga lärare bland dem
som skrivit de ca tjugo utvalda examensarbetena blev det enklast för
mig att först rekrytera kvinnliga respondenter. Åtta kvinnor intervjuades inledningsvis beträffande examensarbetets betydelse. Tre intervjuer betraktades som provintervjuer eftersom det framkom att lärarna
som intervjuats genomgått en äldre lärarutbildning. En initial analys
genomfördes utifrån resterande fem intervjuer. Parallellt med analysen
genomfördes de fyra intervjuerna med männen. Den andra omgångens
intervjuer var mer öppna och handlade om läraryrkets innebörd och
anledningen till varför läraryrket valdes. Precis som vid den första intervjun utfördes och bearbetades intervjuerna som gjorts med kvinnor
före männens.
Med en förståelse för att genus skapas på olika vis, funderade jag på
om Peterssons (2007) kategorisering enligt Webers (1904/1977) skilda
och icke värderande idealtyper skulle kunna vara användbar i mina analyser. Petersson, som granskat hur pojkar och flickor interagerar med
varandra under hem- och konsumentkunskapslektioner, delade då in
sina studieobjekt i ”hyperkaraktärer” (a.a., s. 97) och därefter i undergruppen ”subkaraktärer” (a.a., s. 99). Eidevalds (2009) och Karlsons
(2003) liknande diskussioner kring hur individer formas genom att interagera med andra personer på skilda vis utifrån varierande tillfällen
och sammanhang, fanns dessutom i åtanke hos mig inför analyserna.
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Enligt Petersson bestämmer man även riktning på genus ”för att förhandla kön” och för att uppträda enligt handlingssätt ”som passar in
i gängse normer för den könstillhörighet man har” (s. 93). Utifrån sitt
kön, och utifrån hur genus konstrueras av till en början den gravida
kvinnan med omgivning, kan man sålunda placeras inom genuskontraktets (Hirdman, 1988) ramar. Här är/blir könen varandras motpoler.
Manligt kön står för normen och innehar exempelvis de rätta och de
viktigaste åsikterna i en specifik situation eller i enlighet med särskilda
levnadsmönster och speciell kultur. Att placeras och anpassa sig i ett sådant fysiskt könsfack innebär för mig att man hamnar i en ”genusfälla”.
I fällan följer man normerna utan eftertanke om den inte upptäcks och
problematiseras. Studiens lärare kan genom sina uttalanden hamna i
sådana fällor vad gäller deras tal kring examensarbetets betydelse, läraryrkets innebörd samt anledningen till varför yrket valdes.
Nedan redovisas hur genus kan tänkas konstrueras utifrån lärarnas
uppfattningar om skilda fenomen som just examensarbetets betydelse
och lärarnas arbete med jämställdhet och/eller genus/kön under delar
av skoldagen, läraryrkets innebörd samt varför läraryrket valdes. För
läsbarhetens skull lyfts de intervjuade i texten fram som grupp och benämns då som ”lärarna”. Detta beror på att resultaten inte nämnvärt
skiljer sig åt mellan lärarna även om enskilda individer utmärker sig
vad gäller t.ex. examensarbetets betydelse. För att underlätta läsningen
kategoriseras de ibland som exempelvis två kvinnliga lärare i stället för
att deras fingerade namn nämns.

Tidigare erfarenheter och examensarbetets betydelse
De nyblivna lärarna har tilldelats fingerade namn som Eva, Catrin, Jane,
Susan, Victoria, Bryan, Daniel, Ken och Tony. Lärarnas ungefärliga ålder varierar mellan 30 - 50 år. De är alltså betydligt äldre än genomsnittet som lämnar utbildningen. Högskoleverket (2009) visar dock att genomsnittsåldern på de studenter som börjat lärarutbildningen har blivit
högre i slutet av 1990-talet. Högskoleverket konstaterar också att de
kvinnor som påbörjar utbildningen är äldre än männen. Detta stämmer
inte med min studie. I mina lärarintervjuer från 2006/2007 är det Ken
som är äldst. Han är i 50-årsåldern. Av de fem lärare som är mellan 35
till 40 år, är Eva och Daniel ungefär jämngamla och i 40-årsåldern. Övriga är runt 30 år. (Se tabell 1.)
De intervjuade lärarna har genomgått sin lärarutbildning vid skilda
lärosäten. Lärosätenas undervisning kring jämställdhet och/eller genus/
kön varierade enligt lärarna från ”lite” till ”mycket”. ”Lite” representeras här av att områdena ”var säkert uppe till diskussion, men det fanns
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ingen direkt undervisning som var direkt riktad mot genus” (Bryan)
eller ”så pass lite” undervisning så att Susan valde att ”gräva lite mer
i det” i sitt examensarbete. ”Möjligtvis” hade en av kurserna ”en liten
del” uppger Tony. ”Mycket” innebär exempelvis att temat ”var med genomgående” i den distansutbildning som Jane gick eller att det förekom
i framför allt tre av lärarutbildningens kurser. De ”pratade mycket om
hur det var med genus” under den korta lärarutbildningen på ett och
ett halvt år som just Victoria genomgick för att komplettera sina tidigare akademiska ämnesstudier. Två lärare (Victoria och Daniel) fick
aha-upplevelser efter att ha lyssnat på föreläsningar i början av utbildningen. De blev nyfikna och ville veta mer. Victoria valde att läsa en
poänggivande kurs på fem veckor som delvis var genusrelaterad. Daniel kontaktade föreläsaren. Catrin hade före sitt examensarbete skrivit
ett par texter kring kunskapsområdena. Som lärarvikarie, innan utbildningen påbörjades, blev den äldste av de nyblivna lärarna (Ken) påmind
om sitt tidigare genusintresse. Han kom då underfund med att ”patriarkatet fortfarande existerar bland barnen”. Eva fick ”mer kött på b enen
och blev medveten” om områdena genom utbildningens seminarier.
Eva och Tony har varit eller är politiker med jämställdhet som särskilt
intresse. Man kan alltså konstatera att med undantag av en lärare har
samtliga respondenter antingen inspirerats av lärarutbildningens undervisning kring jämställdhet och/eller genus/kön och/eller så har de sedan
tidigare erfarenheter inom områdena.
I tabell 1 redovisas examensarbetenas innehåll och viktigaste resultat. Tabellen ger också information om lärarnas och deras elevers ungefärliga ålder vid intervjutillfällena. Bryans och Daniels examensarbeten
fokuserar samma problemområde, men det handlar om två separata arbeten och de båda lärarna studerade också på olika orter. Referaten från
de nio examensarbetena är hämtade från arbetenas resultatavsnitt och
belyser resultat som har med kön och genus att göra.
De nio nyblivna lärarna, där fem stycken skrivit arbetet tillsammans
med en kurskamrat, uppger att det var roligt och intressant att skriva ett
examensarbete. En menar att ”ett examensarbete som detta kan skrivas
för att få ut sin examen”. (I detta fall fokuserades flickors och pojkars
talutrymmen.) Andra anser t.ex. att ”genus väcker min nyfikenhet” och
att det var spännande att ”få mer kunskap kring detta komplexa problem”. Några ville att examensarbetet skulle vara användbart i deras
undervisning oavsett elevernas ålder och/eller typ av lärartjänst. Genom
att respondenterna som lärarstudenter valde perspektiv som jämställdhet och/eller genus/kön i sina examensarbeten, skulle arbetet förhoppningsvis eller delar därav, kunna utnyttjas under delar av skoldagen när
de väl examinerats och börjat arbeta som lärare. Som student undvek
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Tabell 1. Lärarnas och elevernas ungefärliga ålder samt examensarbetenas inriktning och
exempel på examensarbetenas resultat.
Lärarna och deras
elevers ungefärliga
ålder

Examensarbetenas
inriktning4

Exempel på resultat från examensarbetet

Bryan, 30

10 - 12

Flickors och pojkars
uppfattningar kring idrott
och hälsa

Resultatet visar att flickorna menar att de är dåliga på
idrott. Pojkarna är ibland kritiska till lektionsinnehållet.

Catrin, 35

13 - 15

Genusperspektiv vad
gäller lärares
undervisningsprocess
och elevers arbetsprocess i exemplet bild

Resultaten visar att pojkarna chansade mer än flickorna när de utförde sina bilduppgifter. Lärares stöd
hur pojkarna kunde förbättra sina arbetsuppgifter
gav resultat. Flickorna behövde feedback innan de
påbörjade sina arbetsuppgifter.

Daniel, 40

10 - 12

Flickors och pojkars
uppfattningar kring idrott
och hälsa

Resultaten visar att eleverna konstruerar sig själva
genom anpassning till vad som förväntas av dem
som flicka eller pojke.

Eva, 40

13 - 15

Jämställdhet och kön i
några lärarutbildningar

Resultatet visar att studiens lärarutbildningar saknar
aktiv jämställdhetsundervisning. Slutsatsen är att det
beror på den enskilde lärarutbildaren om det ska bli
någon jämställdhetsundervisning eller ej.

Jane, 40

13 - 15

Flickors och pojkars
talutrymmen

Två klasser har undersökts beträffande flickors och
pojkars talutrymme i respektive klassrum. I den ena
klassen talar pojkar och flickor ungefär lika mycket, i
den andra talar pojkarna mer.

Ken, 50

10 - 12

Jämställdhetsarbete i
några skolklasser

Resultaten visar att könstillhörighet inte är avgörande
för en persons välbefinnande utan individen själv
spelar roll. Flickors självkänsla kan ändå stärkas i
specifika flickgrupper, men det är ej nödvändigt.

Susan, 35

11 - 12

Lärare, flickor och
matematik

Sex lärare har intervjuats beträffande hur man stödjer
flickors lust till matematik under skolår 3 – 6. Resultatet visar att kön saknar betydelse i matematikundervisningen för de utvalda eleverna. Slutsatsen är att
könsindelade grupper ändå kan användas ibland.

Tony, 30

16 - 18

Flickors och pojkars
åsikter kring jämställdhet
och kön

Sammantaget anser eleverna att flickor och pojkar
ska behandlas lika. Det är viktigt med jämställda
arbetsplatser.

Lärares arbete med
jämställdhet och kön

Resultatet visar att merparten av studiens kvinnliga
lärare arbetar med pojkars och flickors talutrymmen. Könssegregerade elevgrupper existerar ibland.
Flickor pushas då och då.

Victoria, 30 13 - 15

4 För att arbetena inte ska kunna hittas och de intervjuades identitet därmed inte ska kunna avslöjas
anges ej exakta titlar.
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därför en person att skriva ett examensarbete om ”hur man ska jobba
med Gustav Vasa i femman”.
Fem av de nio lärarna har svårt att uttrycka vad examensarbetena
betytt för dem. Bryan, som tillsammans med sin kurskollega lade till
genusperspektivet till sitt examensarbete, berättar att ”ska jag vara ärlig
så har jag inte tänkt på examensarbetet på länge”, men ”säkert gav arbetet någonting”. Bryan vill behandla ”alla elever som individer oavsett
kön”. Han påstår att han är ”omedveten om att han är mer medveten om
genusperspektivet”. Han minns plötsligt under samtalet att han ibland
har könsindelade grupparbeten inom sin naturorienterande undervisning. Då är ”pojkarna lite mer ’pang på’ ”. Flickorna är ”långsamma”
och ”samarbetsbenägna”. De ”funderar och pratar mer om hur de ska
gå till väga”, medan ”pojkarna är rörigare”. Bryan ville komma underfund med om ”det blir annorlunda” med flickor och pojkar var för
sig, men väljer att inte tala mer om detta. Han berättar istället om att
han pratade om genus när han hade sexualundervisning. Då hade han
speciella pojk- eller flickgrupper, men detta har enligt honom ingenting
med examensarbetet att göra. Ken betonar att han är mer medveten om
genus än före han skrev examensarbetet. Han anser att arbetet “har givit
honom något konkret”. Hans “tankar är i rätt riktning” dvs. att jämställdhet ska främjas mellan könen. Janes examensarbete kring flickors
och pojkars talutrymmen finns också ”inuti” henne. ”Utan att kunna
säga det” använder hon sig ”säkert” av arbetet. Tony, gymnasieläraren
och en av studiens två politiker, är tveksam om han använder sig av
examensarbetets resultat kring elevernas åsikter om jämställdhet. Han
nämner efter en stund att han fått mer förståelse för hur gymnasielever
uttrycker sina tankar kring områdena. Tony tillägger och säger att ”ett
moment kan man säga att jag hade i samhällskunskap”. Några av hans
klasser såg och diskuterade delar av tv-serien och Utbildningsradions
”Genusmaskineriet – om tänkandet kring kön”. Susan och Jane, vilkas
arbetslag råkade ha jämställdhet som projekt när mina intervjuer pågick, vet att deras examensarbeten är med dem i vardagen.
Lärarnas kunskaper kring jämställdhet och/eller genus/könsteorier
eller redogörelser för tidigare forskning kring examensarbetenas problemområden skiljer sig åt. Antingen hänvisar de nyblivna lärarna inte
till någon litteratur alls eller till ett fåtal forskare eller till forskning som
de läst tidigare under utbildningen. Fyra av dem har fortsatt att läsa litteratur kring områdena. Övriga uppger sig sakna tid till detta. Daniel
lämnar ett flertal referenser. Som tidigare nämnts har han också haft
kontakt med genusforskare på nätet. Efter sin lärarexamen, och parallellt med sitt arbete som lärare, har han fortsatt att studera på högskole-
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och universitetsnivå. Daniel vill bli doktorand. Tony, som är politisk
aktiv och som alltså är en av dem som läst litteratur kring jämställdhet
innan han skrev sitt examensarbete, menar att ju ”…mer man läser desto mer sätter det sig i ryggmärgen”. Catrin, som förutom examensarbetet skrivit andra texter kring genus under sin lärarutbildning, har ”fått
insikt i vad genusteorier innebär och hur de verkar”. Hon säger att hon
vet att hon ”själv reproducerar genus”. Hon vet vad det är som hon ”är
bärare av” och hur hon ”uttrycker detta i sin undervisning genom t.ex.
val av arbetsmaterial och områden, genom sitt kroppsspråk och tonlägen samt genom de förväntningar” hon har på sina elever. Men ”att arbeta med genus är svårt”. Inte bara Catrin utan också Susan ger exempel
på ifrågasättande och kritiska resonemang när hon under lektionerna
reflekterar för sig själv ”varför det blev som det blev” och ”berodde det
på genus”, ”vad hade hänt om jag gjort på ett annat sätt”?
I syfte att hinna bli klar med sitt examensarbete inom ramen för den
tillgängliga tioveckorsperioden ansåg både Daniel och Ken att det var
mer fördelaktigt att använda sig av intervjuer än enkäter. De manliga
lärarna fann inte enbart formella aspekter, som hur exempelvis intervjufrågor skulle formuleras så att de blev intressanta, utan också att skiftande intervjusvar blev spännande. Bryan har ”fått en liten annan förståelse av hur de (läs flickor och pojkar) ser på idrotten”. Victoria betonar
också intervjuernas betydelse. I samband med dessa fick hon ”upp ögonen” för hur hon själv ”betedde sig och vilka förväntningar och fördomar” hon hade. Hennes sätt mot de manliga svarande skiljde sig från de
kvinnliga. Hon ”lyssnade mer intresserat när männen pratade”. Om en
kvinna svarade likadant ”så var ju det det förväntade svaret”. Victoria
menar, ”att just för att han var man” så blev svaret ”mer intressant”.
Genom examensarbetet har Victoria blivit ”mycket mer medveten om
hur man tänker vad gäller genus”. Det har hjälpt henne i läraryrket, men
hon saknar det samarbete som hon hade med sin kurskamrat under examensarbetets gång. Victoria skulle vilja ha stöd från sina lärarkollegor i
hur hon kan arbeta med jämställdhet och/eller genus/kön. Hon försöker
tänka efter hur hon beter sig gentemot flickor och pojkar samt mot sina
manliga och kvinnliga kollegor. ”Det är svårt, men jag försöker”. Under rasterna strävar hon efter att dämpa bråkiga pojkar. I samband med
utvecklingssamtalen resonerar hon med flickorna om att de bl.a. skulle
kunna prata mer under lektionerna. Victoria vill bli genuspedagog5.
Daniel, vars tjänst till största delen består av att undervisa i idrott och
5 Den svenska regeringen har avsatt pengar för att utbilda genuspedagoger. Det skulle finnas minst en
utbildad genuspedagog i varje svensk kommun 2004. Detta innebar 270 genuspedagoger. I november
2004 var antalet genuspedagoger 170. En genuspedagog skall arbeta för och med genuspedagogik.
(Delegationen för jämställdhet i förskolan, 2004)
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hälsa, berättar att han använder sig av sitt examensarbete om elevers
uppfattningar kring idrott och hälsa. Delar av hans resultat har presenterats för kollegor och för äldre elever i 11-12-årsåldern. Idrottslektionerna planeras utifrån ett genusperspektiv och varieras. Ingen hänsyn tas
”till idrott som gynnar pojkar eller flickor. Idrott ska betyda samma sak
för båda könen”. Han ”låter t.ex. aldrig en klass ha två bollsporter efter
varandra utan det kan vara redskapsgymnastik däremellan” eller ”cirkelträning för att nästa dag vara dans”. Lagindelningar sker slumpvis.
Det är ”viktigt att både pojkar och flickor i lika stor grad anser att idrotten i skolan är givande så att de tar med sig de intrycken till fritiden.
Daniel strävar också att göra eleverna medvetna om ”varför han gör på
ett eller annat sätt i undervisningen”. Inom en sådan reflekterande ram,
och likt Schöns (1983) teorier om den reflekterande praktikern, säger
Daniel att han funderar över hur han bemöter och behandlar pojkar och
flickor. Han har erfarit att manliga idrottslärare gör skillnader på pojkar
och flickor. ”Det är som att pojkarna får mer att säga till om” och att
lärarna ställer ”in sig på pojkarnas villkor” vad gäller lektionsinnehåll.
Samtidigt är det som lärare ”lätt att ’hacka på pojkar’ om de knuffas,
men även flickor bråkar”.
I likhet med Daniel tycks Ken ständigt ha jämställdhet och/eller
genus/kön i sina tankar. Ken arbetar ”stenhårt” med att flickorna ”ska
fram” och att pojkarna ”ska hamna sist”. Han diskuterar också med
eleverna om exempelvis ”en kille kan ha ett hjärta på sina jeans”. Daniels och Kens uttalanden skiljer sig från Susans vad gäller examensarbetets betydelse. Hon menar att hon nyttjade sitt examensarbete mer
under sin första lärartjänst i samband med min första intervju då hon
hade elever i 12-årsåldern. (Susans examensarbete handlar om elever i
denna ålder.) Jane tänker ofta på det här med talutrymmet mellan flickor
och pojkar, men det blir lätt att hon ger korta kommandon som exempelvis ” ’sätt dig ner’ till pojkarna”. Vid ett lektionstillfälle placerade
Jane pojkar och flickor bredvid varandra. Här använde hon sig av teorier från litteraturen i examensarbetet samtidigt som hon visste att det
var ”flickorna som fick ta smällen” och vara ”stötdämpare”. Som SOlärare nämner Jane att hon och eleverna ibland diskuterar ”varför det är
så mycket män i historien och inte kvinnor”. Jane har också upptäckt
att flickor är mer pratglada än pojkar då de småpratar med henne efter
lektionens slut.
Förutom ovanstående finner jag outtalat nedanstående avtryck eller
spår som kan vara en effekt av examensarbetet. Jane, Susan och Catrin
resonerar kring jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor i sina arbetslag. De båda förstnämnda lärarnas arbetslag har dessa kunskapsområ-
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den som projekt. Arbetslagens lärare studerar bl.a. sig själva. De vill
komma underfund med hur de utifrån sedvanligt könsmönster reproducerar genus för att de ska kunna ändra på sina icke önskvärda beteenden
med avsikt att rubba på genusordningen där mannen anses som förebild
(Hirdman, 2001). Ett av arbetslagen läser även samt diskuterar samma
genuslitteratur. Jane menar att ”det är roligt” att alla i laget läser gemensam litteratur och ”får samma bakgrund” att diskutera. Susan hävdar
att diskussioner kring elevobservationer i arbetslagen ”ger så mycket
mer” än de intervjuer som gjordes i samband med examensarbetet. Hon
skulle i framtiden kunna tänka sig göra egna observationer. Uttalandet
kommer från min andra intervju då Susan arbetar på en annan skola och
i ett arbetslag som på eget initiativ utför och diskuterar genusobservationer i klassrum och under raster. Susan berättar att arbetslaget ”pratar
också i smågrupper för att få ytterligare fördjupningar”. Catrin ger under en av intervjuerna snabbt exempel på hur hon kan analysera olika
skolsituationer utifrån ett genusperspektiv och hur hon sedan arbetar
aktivt med dessa frågor bland sina elever. Hon tycks nästan ha gjort
karriär inom området. Efter att Catrin berättat om sitt genusintresse för
sina kollegor blev hon utsedd som “genuspåminnare” (delvis mitt uttryck) i sitt arbetslag. Hon ska då påminna kollegorna om att när de planerar ett temaområde för eleverna ska detta lämpa sig för både flickor
och pojkar. När en av intervjuerna görs arbetar Evas skola tillfälligtvis
med ”genus som tema”. Under de båda intervjuerna lyfter Eva fram
sitt stora intresse kring jämställdhet. Hon diskuterar sådana frågor med
eleverna under lektioner, raster och utvecklingssamtal. Hon vet varför
hon ska arbeta med områdena, men hon tycks vara osäker på hur hon
ska kunna utveckla undervisningen. Hennes examensarbete resulterade
ju inte i några undervisningsmodeller som hon förväntade. Som lärare
verkar hon inte se att hon bör arbeta som reflekterande och ifrågasättande praktiker (Schön, 1983). I likhet med Victoria vill Eva diskutera
jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor med sina kollegor, men ”det
finns ingen tid till detta”. Eva har varit och Tony är politisk aktiv inom
jämställdhetsområdet. Tonys elever arbetar, när en av intervjuerna genomförs, med en inlämningsuppgift som utgick från en webbsida om
jämställdhet. Tony tar även in ”extramaterial för att balansera den manliga dominansen i viss litteratur”. Diskussioner förs också kring bl.a.
manlig och kvinnlig kriminalitet. Han e-postar under sin tjänstledighet
en webbadress som handlar om jämställdhet till sina lärarkollegor eftersom hans skola ska ha en temavecka kring just detta.
Tabell 2 ger en översikt över vad examensarbetet har eller förefaller
ha inneburit för de nio nyblivna lärarna uppdelat på fem kategorier.
Förutom att en lärare anser sig som ”omedvetet medveten” kring jäm-
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Tabell 2. Summering av examensarbetets betydelse. Antalet lärare anges inom parentes.
Respektive lärare kan finnas under mer än en rubrik. Samma lärare kan också förekomma
på flera ställen under varje rubrik.

Betydelse under genomförandet av examensarbetet
Positivt att kunna samarbeta med kurskamrat under
examensarbetsprocessen (1)
Intressanta intervjusvar (5)
Ökad medvetenhet om jämställdhet och/eller genus/kön (4)
Användning allmänt i skolan
Ett examensarbete med perspektiv som jämställdhet och/eller genus/kön
är alltid användbart inom skolan (1)
Examensarbetet används på olika vis (planerat och spontant) och har
presenterats (1)
Undervisar utifrån olika tillfällen och ofta spontant kring jämställdhet
och/eller genus/kön (1)
Examensarbetet knappt användbart för aktuell elevgrupp (1)
Användning konkret i skolan
Undervisningsmodeller från examensarbetet används (1)
Arbetar med jämställdhet och/eller genus/kön framför allt i arbetslaget
som har områdena som projekt (2)
Vill ha diskussioner kring jämställdhet och/eller genus/kön i arbetslaget
(2)
Läraren tycks ha en positiv och karriärmässig position i arbetslaget
beträffande jämställdhet och/eller genus/kön (1)
Betydelse efter utbildningen
Läser efter lärarutbildningens slut fortfarande jämställdhets- och/eller
genus/köns-litteratur (4)
Vill gå forskarutbildning (1)
Vill bli genuspedagog (1)
Vill göra observationer bland elever (1)
Övrigt
Examensarbetet saknar betydelse, men man arbetar ändå med
jämställdhet och/eller genus/kön (1)
Omedveten om sina jämställdhets- och/eller sina genus/könskunskaper
(2).
En (1) prioriterar andra aspekter än dessa områden, men har ändå haft
könsindelade elevgrupper.
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ställdhets- och/eller genus/könperspektiven har perspektiven använts i
varierande omfattning av samtliga lärare. Samtidigt som medvetenheten kring perspektiven har ökat tolkar över lag lärarna kön som skillnad.
De försöker förändra och gottgöra flickorna. Merparten av lärarna verkar inte vara på det klara med att kunskap om genus också är kunskap
att utveckla och omsätta i praktiken så att inte flickor och pojkar enbart
hålls isär.6 Samarbetet med kurskamrater under examensarbetets gång,
formulerandet av intervjufrågor och studerandet av skilda respondenters intervjusvar dvs. olika processer under examensarbetsperioden har
dessutom varit givande för de nyblivna lärarna. Värt att notera är dock
att ingen av lärarna lyfter fram att de hittat ny akademisk kunskap i
sina arbeten. Examensarbetet har inspirerat dem inför framtiden. De har
blivit kritiska mot sig själva i sin roll som lärare. De kvinnliga lärarna
strävar exempelvis efter att arbeta med sin egen reproduktion av genus.
Studiens män nämner ingenting om att de förhåller sig och försöker
ändra på sig själva för att eftersträva en jämnare genusordning.

Konstruktion av genus
Examensarbetet är en liten del av lärarutbildningen. De nyblivna
lärarnaserfarenheter som berör jämställdhet och/eller genus/kön beror naturligtvis inte enbart på examensarbetet utan också på deras erfarenheter från områdena innan examensarbetet påbörjades och på eventuella erfarenheter efteråt. Studiens Tony anser också att ju ”… mer
man läser desto mer sätter det sig i ryggmärgen”. Ken har i och med
examensarbetet blivit mer fokuserad på jämställdhets- och/eller genus/
könsfrågor. Evas uttalande att hon ”fått mer kött på benen och blivit
medveten” liknar Tonys och Kens åsikter. Men konstaterandet gäller
inte examensarbetet utan de seminarier som Eva deltagit i under sin utbildning. Oavsett var och när kunskapandet ägt rum läggs erfarenheter
till erfarenheter. Varifrån erfarenheterna härstammar kan vara svårt att
bevisa. Som redovisats ovan rapporterar Olsen (1995) liknande åsikter då hans tio pedagoger menar att de ibland var osäkra på varifrån
ursprungstankarna kom. Kan jag då få klarhet i studiens övergripande
syfte att granska hur genus formas utifrån lärarnas tal om sina examensarbeten med fokus på hur de arbetar med områdena under delar
av skoldagen? Svar på frågorna vad det innebär att vara lärare och
varför de blev lärare har också varit behjälpliga i min ambition att komma underfund med hur genus kan konstrueras. Ovanstående redovisas
nedan i nämnd ordning under de tre rubrikerna ”Lärarnas arbete kring
6 Se t.ex. Kjellberg (2004), som förutom att hon skriver om insikt om kön som olikhet, betonar
vikten av att inneha uppfattningar om speciella könsstrukturer samt betydelsen av modifiering. Hon
framhåller även värdet av resonemang kring varierande föreställningar inom pojk- och flickgrupper
dvs. samtliga pojkar behöver inte tycka samma sak. Flickornas åsikter kräver ej heller samstämmighet.
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jämställdhet och/eller genus/kön – tre kategorier”, ”Läraryrkets innebörd – kön oväsentligt, men… ” samt ”Lärarnas yrkesval – naturligt
och slumparat”.
Lärarnas arbete kring jämställdhet och/eller genus/kön
– tre kategorier
Tre kategorier av lärare har utkristalliserats beträffande hur de arbetar
med jämställdhet och/eller genus/kön under delar av skoldagen:
1. I den första kategorin finns den lärare på ca 30 år (Bryan) som fick
”lite” jämställdhets-, och/eller genus/könsundervisning under sin
lärarutbildningstid. Han lade till jämställdhets- och könsperspektiven i
sitt examensarbete utan större intresse och uttrycker att han som
nybliven lärare är ”omedveten om” att han ”blivit mer medveten om
genusperspektivet” efter att ha skrivit sitt examensarbete. Bryan gör inga
medvetna didaktiska val utifrån nämnda perspektiv som knappt finns
inom honom. Han prioriterar andra aspekter, men har ändå prövat att ha
skilda flick- och pojkgrupper. Pojkarna var då effektiva och snabba under
sina laborationer. Flickorna tog tid på sig eftersom de samarbetade med
varandra.
2. I den andra kategorin återfinns tre lärare som är mellan 30– 40 år (Jane,
Susan, Victoria). De ansåg att det var ”roligt och intressant” att skriva
om jämställdhet och/eller genus/kön. En av dem insåg genast att hon inte
kunde bli nekad till att skriva ett examensarbete om flickors och pojkars
talutrymmen, eftersom hon visste att det fanns tidigare forskning om
området. Hon ville ju bli klar med sitt arbete snabbt för att kunna ta ut
sin lärarexamen och söka en lärartjänst. I gruppen finns Victoria som
egentligen aldrig ville bli lärare. Hon lyfter fram det positiva med att
samarbeta med en kurskamrat i samband med examensarbetet. Victoria var en av dem som fick en aha-upplevelse från en föreläsning under
utbildningen om jämställdhets- och/eller genus/kön och sedan valde en
lärarutbildningskurs som bl.a. handlade om dessa områden. Victoria var
också den person som i samband med sina intervjuer i examensarbetet
fick upp ögonen för att hon själv reproducerade stereotypa former av
genus. Som lärare använder Victoria sig av perspektiven under raster och
utvecklingssamtal. Då strävar hon efter att lugna stökiga pojkar respektive att resonera kring hur flickor kan synas mer under lektionerna. Två
av lärarna (Jane och Susan) arbetar med jämställdhet och/eller genus/
kön i första hand i sina arbetslag eftersom lagen arbetar med områdena
som projekt. Båda berättar att examensarbetena finns ”inuti dem”, men
kan inte uttrycka hur. Sammantaget är de tre lärarna intresserade av jämställdhet och/eller genus/kön, men arbetslaget och/eller kollegorna spelar
roll beträffande detta arbete. För att bli mer kunniga inom områdena vill
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Susan och Victoria i framtiden utföra observationer i klassrummet respektive bli genuspedagog.
3. Den tredje och sista kategorin består av resterande fem lärare (Eva,
Catrin, Daniel, Ken, Tony). De är i 30 – 50 årsåldern. Som lärarstudenter
var de antingen nyfikna på områdena jämställdhet och/eller genus/kön
i en strävan att skaffa sig mer kunskap om dessa eller så ville de ha användning av sitt examensarbete i framtiden. De fem lärarna har varit
politiker, skrivit texter om områdena i lärarutbildningen, diskuterat med
jämställdhets- och/eller genus/könsforskare samt upplever att de genom
examensarbetet kommit ”i rätt riktning” för att kunna arbeta medvetet
med jämställdhet och/eller genus/kön med eleverna. En av lärarna
(Daniel) har presenterat sitt examensarbete på sin skola och arbetar
för övrigt på olika sätt utifrån jämställdhets- och/eller genus/köns
perspektiven. Han vill dessutom söka in på någon form av forskarutbildning. Detta beror antagligen inte enbart på examensarbetet utan på den
inspirerande genusföreläsning som Daniel tog del av och som han betonar vikten av. Med en ambition att ”förhindra patriarkatets framväxt”
menar Ken med bestämd röst att flickorna ska synas mer. Tillfälligheter
tycks för övrigt nyttjas av Ken för att jämställdhet ska främjas mellan
eleverna. En tredje lärare är ”genuspåminnaren” (delvis mitt uttryck)
Catrin, som lyfts fram av sitt arbetslag genom bl.a. sitt genusintresse.
Under mina intervjuer tolkar jag Catrin som att hennes tidigare läsning
och skrivande kring jämställdhet och/eller genus/kön i olika lärarutbildningskurser tillsammans med examensarbetet har lett till att hon upptäcker ”situationer som hon känner igen”. Hon ”utläser vissa mönster”.
Under idrottsdagar är hon medveten om ”att idrott det är kopplat till
manligt”. Hon menar att flickorna är mer osäkra i idrott än pojkarna.
”De säger, ’usch, vad dålig jag är’. Pojkarna tar för sig på annat sätt.
De klarar mer, provar mer, vill göra mer”. I klassrummet är Catrin tydlig med att säga ”räck upp handen” till samtliga elever och inte enbart
till pojkarna. Hon poängterar att hon strävar efter ”att pojkarna inte ska
få så mycket talutrymme”. Dessa tankar har hon med ”sig hela tiden;
det sker automatiskt mer eller mindre.” Den lärare och f.d. jämställdhetspolitiker, som blev besviken över att examensarbetet inte gav några
undervisningsmodeller (Eva), finns också med i kategorin. Förutom att
diskutera jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor under lektioner tar
Eva tillfället i akt och resonerar kring områdena under utvecklingssamtal
och i samband med promenader med eleverna. Ytterligare en politiker,
en gymnasielärare som ibland är tjänstledig (Tony), finns i gruppen.
Han berättar, att han använt sig av examensarbetet vid något tillfälle.
Hans ämnesundervisning innehåller emellanåt jämställdhets- och/eller
genus/könsperspektiven. Två lärare (Eva och Ken) visar ansats till att
arbeta mer med frågorna utifrån ett politiskt samhällsperspektiv än från
ett lärarperspektiv dvs. de tycks använda sig mer av praktisk politik än
av specifik undervisning. Eva uttalar också att hon har ett samhälleligt
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jämställdhetsintresse. Ken har sedan sin tid som idrottsledare undrat var
någonstans ”alla smarta och duktiga tjejer tar vägen. De försvinner! Vart
tar de vägen? Det är som om de var en outnyttjad resurs. Det känns så.
Flickorna borde hålla sig framme som killar. Världen skulle vara bättre
då”. Kategorin kännetecknas av att lärarna är engagerade och drivna
inom områdena.

De nio lärarnas förhållningssätt och deras arbete kring jämställdhet
och/eller genus/kön överensstämmer med Lendahls Rosendahls (1998)
hänvisning till Thång (1984) och Gerrevall (1992). De båda sistnämnda menar att olika inställningar till någonting (här kring jämställdhet
och/eller genus/kön) är situations- och relationsbundna. Enligt indelningen i de tre kategorierna hör lärarnas jämställdhets- och/eller genus/
könsundervisning ihop med deras olika relationer till områdena. Den
omedvetna medvetna läraren Bryan (kategori 1) arbetar inte aktivt med
frågorna. Innan examensarbetet påbörjades hade han knappt fått någon
undervisning alls kring jämställdhet och/eller genus/kön i sin lärarutbildning. Knapphändig undervisning gäller också för Susan i kategori 2
som skrev ett examensarbete kring flickor och matematik samt för politikern Tony (kategori 3). Till skillnad från Bryan, är de båda sistnämnda
intresserade av områdena och arbetar med dessa på skilda sätt på sina
respektive skolor. Lärarna i kategori 2, har eller vill ha kollegialt stöd
i sitt jämställdhets- och/eller genus/könsarbete. Kategoris 3:s lärare är
säkrast på områdena. De bromsas inte heller av att de har elever i fel
åldersgrupp, att de inte får stöd av sina kollegor eller att de ibland är
tjänstlediga. De ser möjligheter i stället för svårigheter att undervisa
kring jämställdhets- och/eller genus/könsfrågor. Två av dem lyfter också fram sitt intresse för områdena för bl.a. sina kollegor. Intressant är att
de båda lärarna Bryan (kategori 1) och Daniel (kategori 3) som skrev
var sitt examensarbete kring temat idrott och hälsa blev varandras ytterligheter beträffande examensarbetes betydelse. Daniel, som till skillnad från Bryan nästan enbart arbetar som idrottslärare, tycks gå in för
att arbeta med jämställdhets- och/eller genus/könsområdena under sina
idrottslektioner. Han har dessutom berättat om examensarbetet för sina
kollegor. Bryan föredrar att undervisa kring annat än jämställdhet och/
eller genus/kön. Sammantaget skiftar lärarnas jämställdhets- och/eller
genus/könsintresse kring områdena från att i stort sett vara sovande (läraren i kategori 1) alternativt stundtals vilande (de tre lärarna i kategori
2) till att vara aktivt (de fem lärarna i kategori 3).
I följande avsnitt vill jag komplettera ovanstående diskussion med
lärarnas resonemang kring vilken innebörd läraryrket har för dem som
nyblivna lärare samt utifrån innebörden av att vara man och lärare res-
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pektive kvinna och lärare. I avsnittet därefter fokuseras genuskonstruktion utifrån lärarnas tal kring anledningen till varför läraryrket valdes.
Läraryrkets innebörd – kön oväsentligt, men…
För de nio intervjuade lärarna innebär läraryrket följande:
– Samtidigt som det är roligt och stimulerande är det stressigt och
slitsamt. För Jane är det ”en utmaning” att undervisa eftersom
”det man tänkt ifrån början blir lite annat i slutet”. Daniel uppger
att eleverna ”skall underhållas hela tiden. Det slår igenom i hela
skolan”. Daniel tillägger att det är ”ett roligt och utvecklande
jobb”. Enligt Ken är yrket hans ”liv och ’ett dygnet-runt-jobb’
som är svårt och komplext”, men han ”älskar ungarna”. Eva menar att det är ”lite jobbigt” att vara lärare, men ”vilken kontakt
man får med barn och ungdomar”.
– Läraryrkets fostrande del framhålls av fem lärare. Visserligen är
Eva som ”en extramamma”, men hon ”får mycket tillbaka”. Till
skillnad från Eva suckar Susan när hon pratar om hur ”mycket”
det är ”med den sociala biten”. Hon är ”konfliktlösare” och som
”en extramamma mot de mindre barnen”. Victoria och Bryan har
liknande åsikter. Det är ”jättejobbigt” och ”ett tungt jobb”. Bryan
anser att han ”får vara fadersgestalt”. Ken hävdar att han är ”förälder och lärare” på samma gång.
– Tre lärare påpekar att de arbetar målrelaterat. Catrin vill som
handledare ”leda varje elev till de mål” som hon ”tycker de ska
nå”. På samma gång som skolmålen är betydelsefulla kommer två
av männen in på lärarens sociala uppgifter. Ämnesläraren Tony
utgår ”från kursplaner och mål som ska uppfyllas”. Viktigast
för Tony är annars ”hur eleverna mår och hur de trivs i skolan”.
Daniel är inne på samma spår. Som idrottslärare vill han utveckla
”barnen motoriskt och socialt”.
Oavsett kön pendlar sammanfattningsvis det målrelaterade läraryrket kring undervisning och fostran. Yrket upplevs som inspirerande
och roligt samtidigt som det är arbetsamt och krävande. Om jag enligt
ovan utesluter Bryan och jämför Susans samt Victorias uppfattningar
om det sociala perspektivet med Hjalmarssons (2009) undersökning
kring lärares genusordning, påpekar de kvinnliga lärarna (sju stycken)
i Hjalmarssons studie att ”’det sociala’” eller ”’det runtomkring’” stör
det ”pedagogiskt-didaktiska” arbetet (s. 151). Precis som merparten av
männen i denna studie lyfter fram betydelsen av elevernas välmående,
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uppfattar Hjalmarssons manliga lärare det sociala arbetet som utmanande. Detta kan enligt Hjalmarsson tolkas som motsägelsefullt eller
som att uppfattningarna har konstruerats inför hennes undersökning
som beaktar just genusperspektivet. Att ett par av denna studies kvinnor påpekar det negativa med att arbeta med omsorg kan också jämföras med Hjalmarsson. Hjalmarssons kvinnor föredrar pedagogiskt ledarskap framför det vårdande perspektivet. Det kvinnorna i såväl min
som Hjalmarssons undersökning ger uttryck för kan innebära att de är
missnöjda med att arbeta med omsorg i skolan. Det kan eventuellt bero
på eget moderskap och/eller genom att de sedan barnsben kan ha utövat ett vårdande perspektiv genom bl.a. könsmärkt docklek (se nedan).
Möjligtvis förväntar sig även elever vård eller personliga samtal med
kvinnliga lärare. Studiens Jane påpekar något liknande. Hon berättar att
flickorna vill stanna kvar efter lektionen. Till skillnad från pojkarna har
de ”en annan form av dialog med läraren. De vill försöka vara trevliga”.
Detta kan jämföras med att kvinnliga lärare ”mammar eleverna” för
mycket (Molloy, 1990, s. 36). Samtidigt som omvårdnadsperspektivet
borde problematiseras mot humanitära aspekter i allmänhet ska läraren
eftersträva ”en lärar-elev relation” för att uppfattas som ledare (a.a.).
Sammanlagt visar arbetsuppgifter som tidigare varit traditionellt könsbundna tecken på att intressera motsatt kön. Två av studiens kvinnor
vill fokusera det som kan anses som manligt arbetsområde dvs. ledarskap. Männen vill engagera sig i det som kan tolkas som kvinnligt revir,
med andra ord omsorg eller sociala aspekter. Nämnda lärare kan också
vilja pröva det som de är ovana vid. Läraruppdraget innehåller enligt
SOU 1999:63 (s. 72) kompetenser som ”kognitiv kompetens, kulturell
kompetens, kommunikativ kompetens, kreativ kompetens, kritisk kompetens, social kompetens och didaktisk kompetens”. Att den manlige
läraren kan anses som norm diskuteras som följer genom att intervjufrågorna ”vad innebär det att vara man och lärare” samt ”kvinna och
lärare” ställdes till respondenterna.
Som om de fyra manliga lärarna skulle ha arbetat på samma arbetsplats och enats i samma genusregim (Connell, 2003) där männen
har övertaget, anser tre av männen att det är ”populärt” (min böjning),
”uppskattat” och ”ett plus” att vara man och lärare. Den fjärde läraren (Tony), som enligt honom själv ”är hyfsat medveten om genus och
könsroller”, påstår att ”man har en del gratis just därför att man är man”
eftersom han ”arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats”. Fyra av studiens kvinnor hävdar något liknande beträffande det fördelaktiga med
att vara man och lärare (se också Gannerud, 1999; Högskoleverket,
2009). Ingen av de intervjuade nämner någonting om att manliga minoriteter, som finns på arbetsplatser där kvinnor är i majoritet, värdesätts
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mer än kvinnor som är i minoritet i mansdominerade arbeten (SOU
2010:83).
Tre av männen påstår att manliga lärare i allmänhet, och alltså i
regelinte kvinnor, ”har klara regler”, ”bestämmer snabbare”, ”är rakare”, ”förenklar”, ”undviker detaljer”, ”är mer kompis” och ”skämtar
lite”. Exemplen kan värderas som att de manliga lärarna har en något
nedvärderande syn på kvinnliga lärares egenskaper och att männen har
fördelar. Den någorlunda genusmedvetne läraren ovan (Tony) förklarar,
att ”detta är inget negativt. Det bara är så”. Ytterligare ett exempel på
kön som olikhet nämns av en annan man. ”Kvinnorna ringer hem till
eleverna vid konflikter” medan ”männen tar itu med konflikterna på
en gång”. Telefonsamtalen skulle kunna innebära att kvinnliga kollegor
är omständliga eller vårdande för att de vill informera om konflikten
för elevens vårdnadshavare, alternativt att de inte vill eller vågar lösa
konflikten ifråga. En av kvinnorna skiljer också på kön när hon påstår,
att ”kvinnor bara gör och tar hand om saker”, medan ”män tar tag i
saker om de blir tillsagda”. Som om kvinnan skäms över sitt uttalande
försvaras utsagan i hennes nästa replik: ”Det låter som inte ’gubbarna’
skulle göra någonting, men det gör de”. Det senare jämför jag med det
manliga accepterandet ovan att ”det bara är så” beträffande att män och
kvinnor skulle ha skilda beteenden. En nackdel med att vara man och
lärare är enligt Ken generaliserandet av ”pedofiltänkandet” utifrån debatten kring pedofiler i förskolan. För att undfly irrelevanta anklagelser
”hänger” han själv ”inte över flickorna (läs i klassrummet) utan sätter
sig på en bänk framför”. Efter idrottslektionerna vistas Ken inte heller i
”flickornas duschrum”.
I sammanhanget lyfter jag fram Catrin som vill vara neutral när hon
försöker förbise kön i sitt tal kring manliga och kvinnliga lärare. Som
tidigare nämnts har Catrin likt den någorlunda ”genusmedvetne” Tony
ovan, ”insikt i vad genusteorier innebär och hur de verkar”. Hon vill
vara ”en förebild”. Hon vill vara ”en bra vuxen och ta hand om ungdomars upplevelser och vardag på allvar och ta sig tid att lyssna, samtala
och förstå. Det handlar om att försöka vara medmänniska”. Catrin och
studiens övriga kvinnor strävar uttalat eller outtalat efter att vara kritiska mot sig själva för att undvika reproduktion av genus. De vill förändra
sina beteenden genom att t.ex. ändra på ”kroppsspråk och tonlägen”
som i regel innebär en negativ och feminin framtoning. De eftersträvar
samma position som mannen för att frångå genusordningen där mannen
oftast framställs som norm. Eva vill t.ex. anamma manliga uttrycksformer som framgår av texten nedan, men först ett kortfattat resonemang
kring betydelsen av träning vad gäller hur genus kan konstrueras.
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Med referens till Heikkilä (2010) och hennes hänvisning till Hirdman
(2001) påpekas att barn tidigt tränas och lär sig specifika aspekter som
hör ihop med deras fysiska kön. (Se förslagsvis Einarsson och Hultman,
1984, som ger exempel på hur pojkar i tidig ålder skapar sig högre positioner än flickor.) Kvinnor förbereds att bli mödrar genom att bl.a. ha
lekt med dockor som barn (Heikkilä). Studiens män kan ha lärts upp
och förberetts att t.ex. ta ”snabba beslut” genom att de tagit tillfället att
ha varit idrottsledare och därmed haft chans att ta kommandot. Detta
behöver inte betyda att kvinnorna eller männen har fått ”ett beteende
som passar in i gängse normer för den könstillhörighet man har” (Petersson, 2007, s. 93). Det finns säkerligen kvinnliga idrottsledare som
utbildat sig till lärare, men min studie saknar sådana ledare. Studien
innehåller däremot en kvinnlig f.d. politiker (Eva), som enligt egen utsago själv är rak och skämtsam med eleverna. Evas uttalande överensstämmer med de manliga lärarnas påståenden att de ”är rakare” och
”skämtar med eleverna”. Kön behöver inte betyda olikheter, men Eva
vill precis som de övriga kvinnliga lärarna förändra sig själv.
Som lärare för elever mellan 13-15 år vill Eva likt Erikssons (2000)
kvinnliga chefsaspiranter, som tränas till chefspositioner, bli tuff och
säker för att enligt henne själv efterlikna sina manliga kollegor. Hon
betonar att ”som kvinna måste man ’tuffa’ upp sig lite eftersom mannen är säker i sin yrkesroll och eftersom han kan vara lite mer ’ruffig’”.
Genom uttalandet att ha mannen som ideal och enligt de båda könens
isärhållande (Hirdman, 1988) växlar Eva från att vara ”gränsupprätthållare” till att bli ”gränsöverskridare”. (Se Karlson, 2003, s. 129 och 205
där könen är varandras motpoler, men där uppluckring av könsgränser
möjliggörs.) Likt studiens manliga lärare, som anser att det är positivt
att arbeta som man och lärare, hamnar Eva i en ”genusfälla” när hon
avstår från att utveckla resonemanget att bli säker som manliga lärare.
Hon talar inte om sig själv som den ”karismatiska och professionella
kvinnliga lärare” som Hjalmarsson (2009, s. 146) skriver om eller att
hon vill utvecklas till en skicklig lärare.
Eva vill även ”påverka och förändra” och bli ”ihågkommen”. Omedvetet kanske hon enligt det sista uttalandet om att bli ”ihågkommen”
åsyftar den kvinnliga lärare som enligt Eva själv inspirerade henne att
påbörja lärarutbildningen när hon var närmare 40 år. Med Evas hänvisning till nämnda lärare samt med anledning av hennes strävan att bli lik
en av omgivningens uppmärksammade manliga lärare kan det enligt
min tolkning handla om att Eva som nybliven lärare vill vara och bli en
bra lärare oavsett kön. Två av studiens kvinnliga respondenter uppger,
att skolan inte blir bättre av manliga lärare utan det har att göra med ”hur
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man är som människa” för ”att bara vara man kan inte göra någonting
bättre”. De båda nyblivna lärarna betonar att lärarskicklighet inte har
med kön att göra utan en duktig lärare har specifika egenskaper. Enligt
Heikkilä (2010) framställs egenskaper under längre perioder. (Se även
Berger och Luckmann, 1966/1998, beträffande hemmets första primära
samt samhällets andra sekundära socialisation.) Lärarutbildningen, den
nyblivna lärarens skola samt, enligt Vikner Stafberg (2010), lärarens
pågående och påverkande vardagsliv spelar dessutom roll beträffande
hur lärare ”formas till lärare” (a.a.).
Privilegiet med att vara man och lärare problematiseras som sagt
inte av tre av studiens jämställdhets- och/eller genus/könintresserade
män. Eva ifrågasätter inte heller sig själv i sin strävan att bli som den
säkre mannen. Tillsammans med merparten av männen ansluter sig Eva
omedvetet till ”genuskontraktet” (Hirdman, 1988) och hamnar också i
”genusfällan” (se ovan). Andra ”genusfällor” uppstår när lärarna i min
studie inte heller ifrågasätter könande (Widerberg, 1999) eller reproducerande uttryck som att de är kvinnliga förebilder, extramammor eller fadersgestalter. Formuleringarna ifråga kan ge bilder av att traditionella mans- eller kvinnouppgifter utförs. En av de manliga lärarna
företräder studiens fjärde fälla. Han berättar att han ”i smyg lyssnar på”
sina kvinnliga kollegors samtal. I stället för att t.ex. resonera om sig
själv som en nyfiken nybliven lärare vill läraren ta del av, som han själv
säger, ”båda världarna”. Uttalandet representerar åter genuskontraktet
och isärhållandets princip (Hirdman, 1988), där manliga och kvinnliga
resonemang skulle skilja sig åt, men också av att ett heterosexuellt perspektiv (se t.ex. Forsberg, 2005) skulle kunna vara gällande.
Ovan framgår att kön saknar betydelse när lärarna berättar allmänt
om läraryrkets innebörd. När frågorna fokuserar innebörden med att
vara man och lärare eller kvinna och lärare, hamnar tre av studiens män
i en ”genusfälla” då de utan ifrågasättanden anser det acceptabelt att
manliga lärare har hög status. Den fjärde mannen, som enligt honom
själv är ”hyfsat” genusmedveten, förklarar att den manlige lärarens högre position beror på att denne är i minoritet i skolan. Till skillnad från
en av kvinnorna, som försvarar de manliga lärarna, kan männen tyckas
formulera sig negativt om kvinnliga lärare. Eva har den manlige läraren
som förebild och vill ändra sig själv för att bli säker. För ett par av kvinnorna spelar kön ingen roll om man är bra som lärare eller ej.
Lärarnas yrkesval – naturligt och slumpartat
Thorntons och Brichenos (2006) referenser pekar på att det är fler män
än kvinnor som valt lärarbanan på grund av att de t.ex. saknar andra yr-
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kesalternativ. Enbart två av elva män har exempelvis alltid velat under
visa (a.a.). Thorntons och Brichenos forskningsgenomgång visar också att det är fler kvinnor än män som har erfarenheter från läraryrket
innande påbörjade sin lärarutbildning. I min studie är det tvärtom. Av
en händelse kom jag i kontakt med manliga lärare som samtliga utövat
ledarskap. Tre av männen har varit idrottsledare. Den fjärde, studiens
äldste lärare (Ken, 50 år), har haft en chefsbefattning under ett tiotal
år. Männen har dessutom alltid velat bli lärare. Redan under gymnasie
tiden bestämde sig Ken för att ”bli lärare”. Efter tjugofem år, och efter
att ha blivit varslad på sin arbetsplats samt efter att ha vikarierat som
lärare, började Ken lärarutbildningen. Tony, som bl.a. arbetat som vårdare, blev intresserad av läraryrket när han som tonåring hjälpte sina
klasskamrater med skolarbetet. Bryan, som studerade på barn- och fritidsprogrammet under sin gymnasietid, har ”alltid velat arbeta inom
barnomsorg”. Före lärarutbildningen arbetade han på fritidshem och
som personlig assistent. Daniel har också ”arbetat mycket med människor”. I likhet med Bryan har Daniel och Eva varit personliga assistenter. Daniel har även släktingar som är lärare. De fem kvinnorna har
över lag andra arbetslivserfarenheter. En av dem har någon gång haft
en ledarposition och någon annan har vikarierat som lärare. Kvinnorna
har annarsarbetatpå kontor, studerat, varit mångsysslare och prövat
på olikasorters arbeten som exempelvis restaurang- och receptionist
arbete. En kvinna har som sagt även varit politiker.
De nio lärarnas yrkesbakgrund som kortfattat redovisats ovan kompletterar jag med Claessons (1992, s. 137-162) konstateranden att det
finns olika anledningar till varför läraryrket väljs. Två av dessa anser
jag vara aktuella för studien. Ett motiv att utbilda sig till lärare beror
på ”Det naturliga jaget” (a.a., s. 143). Här har den blivande läraren
sedan länge haft lust att bli lärare. Personen ifråga vet redan före sin
lärarutbildning hur man verkar och beter sig som lärare (a.a.). Studiens
ledarskapsinriktade män passar in här. En annan anledning att börja
lärarbildningen beror på ”Det förutsättningslösa jaget” och på olika
sammanträffanden samt på slumpen (a.a., s. 151-152). Här finner jag
kvinnorna. I stället för att bli arbetslös berättar Jane att ”kanske det (läs
läraryrket) var något för henne”. Susan menar att hon istället för sitt
kontorsarbete ”ville göra något annat när barnen blivit stora”. Victoria,
som upptäckte och fick insikt i att hon själv reproducerade traditions
enligt genus i samband med sina intervjuer i anslutning till examensarbetet, hade egentligen ingen lust att bli lärare, men hon ville få en
examen efter avslutade ämnesstudier. Catrin, som precis som männen
ständigt önskat att bli lärare och även vikarierat som sådan, bestämde
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sig för utbildningen när hon ”arbetade på en skolexpedition”. Av nästan
samma anledning som Catrin, men genom att bli ”inspirerad av en lärare” i vuxenutbildningen, beslöt sig Eva för att bli lärare.

Konstruktion av genus sett genom nio nyblivna lärare
I kapitlet har min strävan varit att visa på hur genus kan formas utifrån
nio nyblivna lärares resonemang om vilken betydelse examensarbetet
kring jämställdhet och/eller genus/kön har för dem samt om och hur de
arbetar med områdena under delar av skoldagen. Eftersom den professionella utvecklingen naturligtvis är beroende av en rad aspekter, så har
respondenternas tal om läraryrkets innebörd samt anledningen till varför läraryrket valdes fokuserats som ett komplement till ambitionen att
granska hur genus kan konstrueras. Nedan följer mina slutsatser kring
detta och avsnittet avslutas med resonemang kring bl.a. mina analyser
samt med förslag på fortsatt arbete.
Beträffande studiens första fråga kring examensarbetets betydelse
har inte enbart examensarbetet kring jämställdhet och/eller genus/kön
resulterat i ett uppvaknande kring frågorna. Oberoende av kön har föreläsningar och/eller seminarier under utbildningen haft relevans och
givit aha-upplevelser. Även tidigare erfarenheter, förhållningssätt och
relation till jämställdhet och/eller genus/kön, aktuell tjänst samt fortsatt
läsning inom områdena (med något undantag) tycks ha spelat en roll
beträffande om, hur mycket och på vilket sätt de nyblivna lärarna arbetar med dessa frågor. Gemensamt för de fem lärare som kategoriserats
som aktiva jämställdhets- och/eller genuslärare är att de oberoende av
kön är positiva och mer intresserade av frågorna än övriga fyra lärare.
Vad gäller min andra fråga kring läraryrkets innebörd menar lärarna
att det inspirerande yrket innehåller arbetsuppgifter av mycket olika
slag. Såväl männen som två kvinnliga lärare är intresserade av att arbeta
med sådant som kan anses som traditionellt könsbundna uppgifter, men
svaren kan också tolkas som att könsbundenheten till traditionella uppgifter är på väg att luckras upp för just dessa lärare. Kvinnorna vill
förkovra sig som ledare och männen med socialt elevarbete. Männen
kan enligt ovan tyckas uttrycka sig något nedsättande om sina kvinnliga
kollegor genom att dessa exempelvis anses som pratsamma och för att
de i regel alltid ställer upp. Själva bedömer männen sig som tydliga och
fokuserade. Kvinnorna strävar efter att ändra sin inarbetade genusprofil. Frånsett risken att misstänkas som pedofil uppfattar lärarnas omgivning att det ger högre status att vara lärare av manligt kön än att vara
kvinna och lärare. Flertalet av studiens män och några av de kvinnliga
lärarna lyfter också fram fördelar med att vara man och lärare. Ett par av

220

kvinnorna ifrågasätter det gamla manliga läraridealet. Det gör inte männen och inte heller omgivningen. Genusordningen blir då ojämställd.
Betydelsen av intresse är även aktuellt i studiens tredje fråga rörande anledningen till varför de nio respondenterna valde att bli lärare.
De fyra männen blev tidigt, och utifrån sitt ”naturliga” jag (Claesson,
1992, s. 143), intresserade av läraryrket. De fem kvinnorna hade längre
startsträcka innan de så småningom ”förutsättningslöst” (jfr a.a., s. 151152) och slumpartat kom underfund med att de skulle bli lärare. Kön
skulle kunna sakna betydelse varför yrket valdes, men männen och en
av kvinnorna har haft möjlighet träna ledarskap före lärarutbildningen.
De fyra männen och två av kvinnorna har även arbetat som lärarvikarier eller haft någon form av omsorgsarbete. Männens erfarenheter från
ledarskap kan ha inneburit att deras intresse för läraryrket ökat genom
att de också sedan länge önskat bli lärare. Som examinerade lärare och
med nämnda aspekter som ytterligare en bas kanske de upplever sig
som duktiga lärare. Ifrågasättandet av det positiva med att vara man och
lärare aktualiserades därför ej nämnvärt av männen. Merparten av männen hamnade därför i en av fyra ”genusfällor”. Mitt konstaterande kan
tolkas som att de är ointresserade av att ändra manliga lärares generellt
höga status. En av kvinnorna föll också i ”fällan” när hon ville efterlikna ett manligt ideal, medan hon omedvetet kanske eftersträvade lärar
skicklighet. En av de manliga lärarna ramlade i ”fällan” av liknande
anledning. De lärare som hamnat i ”genusfällan” för att de talar om
sig själva som extramammor eller fadersgestalter kanske anser det som
obekvämt att använda sig av könsneutrala uttryck som förälder och/
eller vårdnadshavare. Totalt sett blir intresse samt genusmedvetenhet av
vikt beträffande hur studiens nio respondenter konstruerar genus.
Efter att ha bearbetat respondenternas intervjusvar utmejslades
kring examensarbetets betydelse tre olika lärarkategorier. Webers (1904/
1977) samt Peterssons (2007) indelning av karaktärer kom då till användning. Kategorierna blev inte desamma som kring läraryrkets innebörd respektive kring anledningen till varför läraryrket valdes. De nyblivna lärarna tycks exempelvis vilja bli bättre på det som de är ovana
med. Lärarnas omgivning samt några av studiens kvinnliga lärare tilldelar manliga lärare hög status. Studiens män anser sig själva som duktiga. Till skillnad från männen vill kvinnorna medvetet förändras för
att få balans i genusordningen med en förmodad avsikt att eftersträva
jämställdhet. I denna fråga anser jag mig själv som medskapare till hur
genus kan formas. Enligt isärhållandets princip skiljdes könen när jag
under lärarintervjuerna frågade ”vad innebär det att vara man och lärare”
samt ”kvinna och lärare”. Som jag frågade fick jag svar. De intervjuade
männen hade tidigt möjligheter eller tillfällen att träna ledarskap, om-
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sorgs- och/eller lärararbete. Detta kan länkas samman med deras intresse och mål att utbilda sig till lärare. Därmed inte sagt att inte kvinnor
kan använda sig av samma väg. Studiens kvinnor utbildade sig till lärare så småningom. Utifrån studien kan man dra slutsatsen att manliga
lärare förstås kan som norm. Detta kan jämföras med att studiens lärare
framför allt vill lyfta fram flickorna i sin skolpraktik. Förutom att genus
reproduceras av enskilda individer kan genus konstrueras genom andra.
Frågor som ”när är vi vårt kön”, ”när ska kön problematiseras” samt
”hur ska kön problematiseras” kan vara relevanta att söka svar på i olika
situationer. Förslagsvis kan man som individ oavsett kön fundera över
när man ska ta vara på tillfälligheter att exempelvis forma sitt liv med
avsikt att förbereda sig och tränas till det man t.ex. vill utbilda sig till.
Utifrån ovanstående kan t.ex. manliga lärares höga status jämföras med en rapport från Högskoleverket (Högskoleverket, 2009), som
utifrån ett jämställdhetsperspektiv men utan problematiseringar, bl.a.
har argument för varför det behövs fler män i skolan. Det skulle även
vara intressant att undersöka några genuspedagogers skolvardag. Enligt
Frånberg (SOU 2010:83) är genuspedagogerna drivande inspiratörer
för sina skolor. Att i fortsatt forskning följa och jämföra genuspedagogers arbete ser jag som mycket angeläget. Några av de frågor som
enligt min mening bör besvaras är. Hur arbetar genuspedagoger med
jämställdhets- och/eller genus/könsfrågorna? Hur används olika genusteorier och vilka är deras bidrag till skolans utveckling beträffande områdena? Och hur arbetar pedagogerna utifrån frågan på vilket sätt jämställdhetsarbetet kan bli ett kontinuerligt och levande arbete i skolan?

***
När den aktuella studien påbörjades hade diskussionerna kring lärarlegitimation inte kommit särskilt långt. Det finns därför ingen anledning
att hårdra de resultat som redovisats ovan för att relatera dem till diskussionen om lärarlegitimation. Man kan emellertid göra några reflektioner. Föreliggande undersökning har byggt på vissa grundantaganden,
nämligen att basala värdegrundsfrågor som behandlas inom lärarutbildningen – i detta fall jämställdhet och genus/kön – skall kunna identifieras i en ny lärares sätt att arbeta. Även om det inte är explicit uttalat, så
utgår man också från att det här skall gälla från lärarens första arbetsdag. I dagsläget framstår det inte som acceptabelt att en ny lärare skulle
kunna säga, eller snarare tänka, att genusfrågorna får vänta tills jag får
mer erfarenhet. Otvetydigt är detta en värdegrund som skall genomsyra
hela skolarbetet. Då kan man ställa sig frågan om införandet av en intro-
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duktionsperiod och den nya lärarens vetskap om att bli bedömd på något sätt kan påverka arbetet med olika former av likabehandlingsfrågor.
Å ena sidan finns det inget i den diskussion som hittills förts som talar
för att skolledare skall bedöma och för legitimationens skull uttala sig
om dessa frågor. Å andra sidan är det naturligtvis mycket svårt, oftast
kanske omöjligt, att genom några enstaka besök hos en ny lärare bilda
sig en uppfattning om vederbörandes sätt att hantera genus/könsfrågor.
Likväl skall värdegrundsfrågorna vara en integrerad del av lärararbetet
och på det sättet blir de en del av lärarlämpligheten.
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K a p it e l 9

Kan erfarenheter från högskolan bidra till
diskussionen om legitimation för lärare och
förskollärare?
Christina Gustafsson
Ett särskilt dilemma i bedömningen
är det underlag som ska utgöra en
kvalitativ beskrivning och bedömning
av lärarskicklighet.

Kapitelrubrikens fråga leder med automatik till en annan fråga – Är
högskolans lärare legitimerade? Nej, högskolans lärare är inte formellt
legitimerade. Att erövra den första anställningen som lärare, att få ett
lektorat inom högskolan, har emellertid vissa likheter med det legitimationsförfarande som framöver kommer att gälla för förskollärare
och lärare (Prop. 2010/11:20). När jag intervjuade ett antal nya lektorer
inom högskolan lyfte jag upp frågan om legitimation inom högskolan
med anledning av att legitimationsdiskussionen för skolans lärare var
aktuell. En högskolelektor kände sig legitimerad genom de processer
som vederbörande hade genomgått för att få sitt lektorat: ”Ja, det är vi ju.”
Inom det forskningsprojekt som avrapporteras i denna publikation har delstudien kring nya lärare i högskolan genomförts dels för att
fokusera på ett ännu nästan helt outforskat område, dels för att kunna
göra jämförelser med övriga delstudier som rör skolans nya lärare. I
anslutning till att diskussionen om legitimation blev så aktuell för
övrigaförfattare i denna bok, blev det naturligt att även kapitlet från
delstudien om lärare i högskolan skulle anknyta till detta tema. Hela
diskussionen om lärarlegitimation, först utredningen (SOU 2008:52)
och sedan Utbildningsdepartementets promemoria (U2010/2818/S)
och propositionen (Prop. 2010/11:20) fram till Skolverkets uppdrag att
ge ut rekommendationer till dem som ska bidra med underlag för utfärdande av legitimation har inspirerat till en jämförelse kring lektorers
väg in i läraryrket inom universitet och högskolor. Huvudfrågan som
jag försöker besvara i detta kapitel är om, och i så fall vad erfaren
heterna från högre utbildning kan bidra med när det gäller kompetens-
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Tabell 1. Jämförelse mellan nya lärares uppdrag och anställningsförhållanden i skola
och högskola. (Med lärare i skola avses här lärare från förskoleklass och uppåt, medan
förskollärare inte ingår i jämförelsen.) Jämförelsen avser förhållandena före införandet av
lärarlegitimation.
Jämförelseaspekt

Lärare i skola

Lärare (lektor) i högre utbildning

Arbetsgivare

Kommunen1

Staten

Uppdragets
styrning i stort
(organisation och
innehåll)

Genom statliga (skollag, skolförordning, läroplan, kursplan), lokala och
skolans interna dokument

Genom statliga (högskolelag, högskoleförordning, examensordning) och
lärosätets interna dokument

Verksamhet

Undervisa/Skapa inlärningstillfällen

Undervisa/Skapa inlärningstillfällen2

Operativ styrning
(mål och innehåll)

Staten (läroplan, kursplan)

Lärosätet (utbildningsplan, kursplan)

Utbildningens
omfattning, varav
föreskriven pedagogisk utbildning

3,5 -5 år, varav 60 veckors3 allmän
pedagogisk utbildning + ämnesdidaktisk utbildning inom övriga delar

Minst 7 år och en högskolepedagogisk
grundkurs av icke bestämd omfattning
(vanligtvis 10-20 veckors pedagogisk
utbildning)4

Legitimation

Lag om legitimation för förskollärare
och lärare gäller (SFS 2010:800):
Grundläggande utbildning +
ett introduktionsperiod

Ingen formell legitimation, men för att bli
lektor vid universitet eller högskola krävs
behörighet i form av dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet

Anställningsförfarande

Allt från att man söker i konkurrens
(urvalsprocesser) till att man blir
erbjuden anställning

Alltid någon form av ansökan, oftast i
konkurrens och oftast med sakkunnigförfarande och prövning av vetenskaplig,
pedagogisk och övrig skicklighet. För
pedagogisk skicklighet har ett antal
kriterier ställts upp

När och hur länge
är man ”ny lärare”?

I det aktuella forskningsprojektet: den
första yrkesverksamheten efter grundutbildningen; ”ny” tolkas generöst

I den aktuella delstudien: första anställningen som lektor (vilket innebär att alla
redan har undervisningserfarenhet); ”ny”
tolkas generöst

Stöd i yrkesutvecklingen

Enligt propositionen (Prop. 2010/11)
ska läraren under introduktionsperioden få stöd av mentor; hittills olika i
olika kommuner

Lokalt reglerat på lärosätesnivå (t.ex.
kurser, formell eller informell mentor)

Samhälls-/
systemföränd
ringar som påverkar läraruppdraget

Införande av lärarlegitimation; ansträngd ekonomi; variation i elevkullarnas storlek

Ökad frihet på lärosätesnivå och färre
regleringar avseende anställning av
lärare; ansträngd ekonomi; stora pensionsavgångar

Pågående förändringar i läraruppdraget

Ökade krav på den enskilde läraren,
t.ex. grundläggande utbildning räcker
inte; krav på engagemang i utvecklingsarbete; krav på att följa med i
relevant forskning, etc.

Ökade krav på den enskilde läraren,
t.ex. växande undervisningsbörda (fler
kurser och större grupper), krav på att
söka egna forskningsmedel, bl.a. för att
öka kvaliteten i undervisningen, etc.
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krav och kvalitetssäkring. Som en första utgångspunkt för denna diskussion presenteras i tabell 1 likheter och skillnader avseende anställning och anställningsförhållanden mellan å ena sidan läraren i skolan
och å andra sidan lektorn i högskolan.
Som framgår av tabellen kan man inte jämställa de båda lärarkategorierna, men det finns några gemensamma drag. För båda lärargrupperna är verksamhetens yttersta mål att undervisa och skapa tillfällen
för lärande, även om läraren i högskolan också förväntas ägna sig åt
forskning, samverkan med samhället och eventuellt administration.
Man kan också identifiera generella krav på utvecklingsprocesser, såväl
egna som engagemang i verksamhetens utveckling, som gäller de flesta
lärare oavsett i vilket sammanhang man ska utöva sin lärarprofession.
Det innebär att man förväntar sig både en professionell utveckling hos
den enskilde läraren och att professionen, dvs. läraryrket ska utvecklas
genom lärarna. Ytterligare en likhet är att det såväl i skolsystemet som
i högskolesystemet just nu – år 2012 – pågår förändringar som i fortsättningen kommer att påverka anställning av lärare. För förskolans och
skolans del ska allt som har med legitimation att göra implementeras och
för högskolans del har ett antal avregleringar gjort att sättet att rekrytera
och anställa olika kategorier av lärare kan komma att skilja sig mellan
olika lärosäten. Det finns emellertid också skillnader mellan systemen i
dagsläget. En stor skillnad är att läraren i högskolan hela tiden har haft
en betydligt mer blygsam pedagogisk utbildning för sin yrkesutövning
än vad lärare i skolan har. En annan skillnad, som naturligtvis påverkar
yrkesutövningen och möjligheten till utveckling är var de övergripande verksamhetsmålen formuleras. I den operativa verksamheten finns
målen och innehållet specificerat på ett mer varaktigt sätt för läraren
i skolan än för högskoleläraren, som exempelvis själv kan ha deltagit
i framtagandet av utbildningsplan och/eller kursplan. Denna skillnad
kan få konsekvenser såväl när det gäller enskilda lärares professionella
utveckling som när det gäller utveckling av lärarprofessionen i de olika
miljöerna. Den tredje större skillnaden är anställningsförfarandet, som
inom högre utbildning är en betydligt mer långdragen och komplicerad
process jämfört med kommunernas tillvägagångssätt att anställa lärare.
1 Förhållanden i friskolor beaktas inte i denna jämförelse.
2 Den som har fått ett lektorat inom högskolan förväntas också forska, samverka med samhället utanför och administrera. Eftersom det aktuella projektet är inriktat mot lärares didaktiska utveckling står
undervisningsdelen i fokus i denna rapport, men av skäl som kommer att framgå senare varken kan
eller ska undervisningsdelen separeras från övriga delar som ingår i högskolelärarens uppdrag. Här
finns det emellertid ingen anledning att ta in de andra delarna.
3 Gäller den lärarutbildning som startade 2001.
4 Från och med 1/1 2011 försvann det behörighetsgivande kravet på pedagogisk utbildning för att bli
lektor inom högskolan. Mycket talar emellertid för att Sveriges lärosäten kommer att behålla kravet på
en kortare pedagogisk utbildning.
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Så kan man i alla fall beskriva skillnaden vad gälleranställningsför
farande tills idag, men genom att lärarlegitimation införs,så kan man
anta att anställning av förskollärare och lärare blir en mer komplicerad fråga beroende bl.a. på kraven att den nyanställde läraren under sin
introduktionsperiod motsvarande minst ett läsår på heltid ska ha stöd
av en erfaren kollega med samma inriktning (jfr k apitel 2). Samtidigt
har den s.k. Autonomiutredningen (SOU 2008:104) tillsammans med
propositionen (Prop. 2009/10:149) gjort att anställningar inom högre
utbildning från och med 1 januari 2011 enligt förordningstexten kan
hanteras i ett mindre regelstyrt system. Mycket talar emellertid för att
lärosätena ändå kommer att skapa regler och rutiner som inte radikalt
avviker från dem som gällde fram till 2011.
Vi kan alltså konstatera att det finns skillnader vad gäller anställningsförfarande och, när lärarna väl är på plats, på uppdragens styrning och innehåll. Den pedagogiska skolningen skiljer sig också mellan
lärarkategorierna. Det som blir meningsfullt att diskutera i detta sammanhang är de respektive krav på lärarskicklighet/pedagogisk-didaktisk
skicklighet som ställs i respektive miljö. Detta påverkar möjligheten till
anställning, men också möjligheten att göra karriär, dvs. att utvecklas
professionellt på ett sätt som leder till högre befattningar och andra
titlar. I utredningen om lärarlegitimation (SOU 2008:52) skissade man

Figur 1. Jämförelse mellan karriärvägar för lärare i skolan enligt förslag från Legitimationsutredningen (SOU 2008:52) och högskolelektorns karriärväg (fram till 2011).
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på en karriärväg för lärare. I figur 1 görs en jämförelse mellan detta
förslag och situationen sådan den har sett ut i högskolan fram till 2011.
Som framgått av kapitel 2 i denna rapport, skedde vissa förändringar från utredningen till propositionen om lärarlegitimation. För att börja
i den vänstra delen av figuren, så ersattes uttrycket ”provår” med ”introduktionsperiod” redan i Utbildningsdepartementets promemoriafrån
2010 (U2010/2818/S). Förändringarna gällde även förslagen om ”Särskild kvalificerad lärare” och ”Gymnasielektor”. För att få titelnsärskild
kvalificerad lärare föreslogs i utredningen att läraren underminst fyra
år skulle ha genomfört väl dokumenterat pedagogiskt u tvecklingsarbete
och visat pedagogisk skicklighet. I propositionen aviserasatt Regeringen
är beredd att komma tillbaka till detta förslag, men tills vidare finns
alltså inte denna karriärmöjlighet. Regeringen föreslår i propositionen
däremot att Statens skolverk efter ansökan från den enskilde läraren
ska besluta att en legitimerad lärare eller en legitimerad förskollärare
ska utnämnas till lektor samt att endast den som utnämnts till lektor i
skolväsendet ska få benämnas lektor. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om pedagogisk
skicklighet. I detta fall spelade inte remissinstanserna någon roll, eftersom en bestämmelse om utnämning till lektor kom in redan i den nya
skollagen (SFS 2010:800). Här framgår det att den lärare som har avlagt
minst licentiatexamen inom ett ämne som helt eller delvis motsvarar ett
undervisningsämne eller inom ämnesdidaktik och som under minst fyra
år visat pedagogisk skicklighet som lärare ska kunna utnämnas till lektor. Detta gäller även förskollärare. Licentiat- eller doktorsexamen som
har avlagts före lärar- eller förskollärarexamen i Sverige eller utomlands ska också räknas. I propositionen (Prop. 2010/11: 20) framhålls
att det krävs tydliga riktlinjer för vad pedagogisk skicklighet ska innebära i detta sammanhang. Det påpekas också att det är viktigt att detta
karriärsteg framgår av legitimationen, bl.a. för att detta ska uppfattas
som en kvalitetsstämpel av läraren.
Genomgången ovan visar att det finns både likheter och skillnader
mellan högskolan och förskola/skola när det gäller rekrytering av lärare
samt krav på kvalifikationer och de arbetsförhållanden som generellt
erbjuds. Fokus kommer i fortsättningen av detta kapitel att ligga på
resonemangen i anslutning till legitimation för förskollärare och lärare i
perspektivet av den kunskap som finns rörande utveckling och bedömning av högskolelärarens pedagogiska skicklighet. Som introduktiontill
detta kommer ett avsnitt om hur man kan läsa den s.k. Legitimations
utredningen (SOU 2008:52) ur ett högskoleperspektiv. Därefter refereras något om den forskning som finns om lärarskicklighet och lärarlämplighet. Detta följs av en jämförelse över hur man diskuterat lä-
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rarskicklighet/pedagogisk skicklighet inom högskolan respektive i anslutning till lärarlegitimation. Kapitlet avslutas med en diskussion och
några slutsatser.

Legitimationsutredningen läst ur ett
högskoleperspektiv
Legitimationsutredningens (SOU 2008:52) innehåll berörs på olika sätt
på andra ställen i denna publikation, men jag har alltså läst utredningen
med fokus på sådant som kan ”översättas” till synen på lärare5 och lärartillsättningar inom högre utbildning. Min ambition har också varit
att komplettera med forskning som finns i anslutning till de delar som
diskuteras.
Centrala begrepp
Centrala begrepp i utredningen är auktorisation, legitimation och certifiering som man menar betyder ungefär samma sak i dagligt tal (SOU
2008:52). Den väsentligaste skillnaden som lyfts fram är att legitimation alltid avser enskilda yrkesutövare och auktorisation även kan avse
organisationer och företag. Legitimation utfärdas alltid med stöd i en
statlig lagstiftning, medan auktorisation kan utfärdas av en statlig myndighet eller någon som har ett statligt mandat och av bransch- och intresseorganisationer. Legitimationsyrken finns inom hälso- och sjukvården
och 21 yrkesgrupper har skyddade yrkestitlar, t.ex. sjukköterska, läkare
eller barnmorska. Socialstyrelsens prövning av legitimationer gäller endast om den sökande uppfyller utbildningskraven och att det inte finns
något som kan leda till återkallelse av legitimation. Det handlar alltså i
de fallen inte om någon vidare kvalitets- eller lämplighetsbedömning.
På denna punkt kommer ett legitimationsförfarande av lärare att skilja
sig väsentligt. Legitimerad personal registreras. Uttrycket statlig auktorisation innebär en statlig kvalitetsgaranti, men det finns ingen generell
ensamrätt till yrke eller arbetsuppgifter. Utredaren väljer att använda
begreppet legitimation när det gäller lärare mot bakgrund att legitimation är statligt reglerad. Kompetens är också ett flitigt använt uttryck i
utredningen. Tidigt påpekas i utredningstexten att uttrycken kompetens
och professionalism används synonymt, eftersom båda har relevans för
behörighet och auktorisation.
Då och då kommer frågan om auktorisation upp inom den svenska
högskolan, men man talar inte direkt om auktoriserade utbildningar. Däremot prövar man utbildningar för studerande som kommer från utlandet för att fastställa att förkunskaperna är inhämtade inom en auktoriserad utbildning. I dagens tillsynssystem ligger också att utbildningarna
5 Med lärare avses här lektorer i svensk högskola.
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prövas och godkända utbildningar kan ses som en form av auktorisation. Sådana beslut är fattade bl.a. utifrån lärarkompetens. Enskilda individers insatser inom undervisning i högskolan kan, om formella brister i kompetens finns, leda till att en utbildning inte blir godkänd. På det
sättet kan man se en parallell till konsekvenserna av lärarlegitimation.
Certifiering är aktuell inom högre utbildning både för enskilda lärosäten, som t.ex. ansöker om att bli miljöcertifierade, och för svensk högskola i stort genom ett arbete som syftar till att främja rörligheten över
gränserna. Ett led i det senare är att alla länder som anslutit sig till
Bolognaprocessen har beslutat att varje land ska certifiera sin nationella referensram (National Qualifications Framework, NQF) för
examina. Certifieringen av den svenska referensramen ska vara klar
till år 2012. Legitimation och auktorisering används ofta inom högskolan synonymt. Man kan alltså fastställa att uttrycken auktorisation,
certifiering och legitimation förekommer i diskussioner om och inom
den svenska högskolan, men kan inte direkt ses som centrala begrepp.
Kompetens
I utredningens argumentation för legitimering av skolans lärare lyfter
man fram hur viktig lärarens kompetens är för elevernas resultat. Motsvarande diskussion har alltså under en längre tid funnits inom högskolan. En rad utbildningar och program har i Högskoleverkets granskningar blivit underkända för att undervisande lärare inte har haft rätt formell
kompetens. Problemet är emellertid att formell och reell kompetens inte
alltid går hand i hand. Att användningen av uttrycket kompetens inte heller är helt oproblematiskt belyses i legitimationsutredningen. Utredaren
hänvisar till Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) när det skrivs
om lärarens professionella kompetens, som sägs kunna ses ur tre aspekter: formell kompetens, yrkeskulturell kompetens som är informellt och
socialt definierad samt kommunikativ kompetens som handlar om förmågan att reflektera över och samtala om skolans mål, dess värdegrund
och den vetenskapliga grunden för de egna handlingarna. Som jag återkommer till nedan kan man även i detta avseende se paralleller inom
högre utbildning, men också i Selanders (2005) något enklare sätt att
uttrycka samma innebörd i lärarkompetens – lärarspecifik kunskap som
en kombination av ämneskunskaper och didaktiska kunskaper. I samband med en större europeisk studie rekommenderade OECD (2005)
att kompetensprofiler för lärare i skolan skulle upprättas.Bland de krav
som föreslogs ställas upp var: god ämneskunskap, god pedagogisk förmåga, förmåga att reflektera över och förbättra sin undervisning och en
vilja att själv vidareutvecklas. Till detta skulle en god yrkesintroduktion
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och kontinuerlig kompetensutveckling ske. Inom högre utbildning talar
man om vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som uttryck för kompetens och här gör man också en klar uppdelning mellan formell och
reell kompetens. Finns inte den formella vetenskapliga examen och den
formella pedagogiska utbildningen, så spelar den reella kompetensen
ingen roll när vederbörande söker anställning i konkurrens; det finns
befattningshavare inom högskolan som har många framgångsrika lärarår bakom sig, men eftersom de inte har en doktorsexamen kan de inte
utan prövning få titulera sig lektor.
Standardiseringssträvanden och legitimationens innebörd
Diskussionen om nationella standardiseringar av kriterier för lärares
kompetens och kvalitet har liksom i svensk skola förts inom högre
utbildning. Inom svensk högskola kan man tala om att en viss standardisering hittills har funnits när det gäller anställning av lektorer.
Bakgrunden till de bedömningar av enskilda lärares kompetens som
gjorts under de senaste tjugo åren har sin grund i 1993 års högskolereform (Prop. 1992/1993:1). Inom ramen för det arbetet ägnades frågor
i anslutning till pedagogisk skicklighet ett väsentligt utrymme (SOU
1990:90). Pedagogisk meritering hade emellertid diskuterats mycket
tidigare. I samband med revidering i Högskoleförordningen 1998 (SFS
1993:100) infördes krav på en obligatorisk högskolepedagogisk kurs
för alla som får ett lektorat inom svensk högskola, om inte motsvarande
kunskaper förvärvats på något annat sätt. Några år senare utarbetade
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF, 2005) mål för de
högskolepedagogisk kurser, som alla blivande lektorer skulle genomgå.
Detta skulle man kunna se som ett försök till standardisering. Idag – år

2012 – är kravet på högskolepedagogisk utbildning borttaget i Högskoleförordningen, vilket har öppnat för olika tolkningar av innebörden
i pedagogisk skicklighet. Internationellt har motsvarande diskussion
förekommit (t.ex. Stufflebeam et al., 1988; Trigwell, 2001).
Provår och legitimation
Legitimationsutredningen föreslog att den nyexaminerade läraren skulle tjänstgöra praktiskt under ett provår. (Som framgått av kapitel 2 ersattes uttrycket provår senare med uttrycket introduktionsperiod.) Den nyexaminerade skulle själv söka anställningen. Tjänstgöringen skulle ske
i form av undervisning i det som läraren är utbildad för att undervisa i.
I förslaget ingick att denne under provåret ska få en mentor där mentor
skapet skulle innefatta bedömningsinslag som även rektor förväntades bidra med. Dels genom Utbildningsdepartementets promemoria
(U2010/2818/S), dels i propositionen (Prop. 2010/11:20) specificeras
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detta, så att ett uppdrag gick till Skolverket att fastställa de nationella
kriterier utifrån vilka förskolechefer och rektorer förväntas göra sina
bedömningar och avge ett yttrande. Med lärarexamen och introduktionsperioden bakom sig kan den enskilde läraren söka legitimation hos
Skolverket.
Inom högskolan använder man inte samma terminologi, men hittills har vid sidan av gällande förordning rått en praxis vid tillsättande
av lektorer som på sätt och vis är snarlik det som nu föreslagits för
lärare i skola och förskola. För att få ett lektorat i svensk högskolemiljö, ska man ha avlagt doktorsexamen (ha vetenskaplig skicklighet)
och ha visat pedagogisk skicklighet. Detta har reglerats i Högskoleförordningen. För att en bedömning ska kunna göras av den pedagogiska
skickligheten har en praxis utvecklats och den har gällt inom de allra
flesta lärosäten och inom de allra flesta ämnen; den som föreslås för ett
lektorat ska ha en undervisningsinsats bakom sig som motsvarar minst
ett akademiskt läsår. Vidare krävs att de pedagogiska prestationer som
har gjorts ska vara dokumenterade så långt som möjligt samt att det ska
finnas omdömen från arbetsledare om prestationerna och för det mesta
även studentomdömen.
Lärarkarriär
Från Skottland hade Legitimationsutredningen även hämtat inspiration
till att föreslå en karriärstege för lärare i skolan. Efter minst sex år kan
en registrerad lärare i Scottland bli särskilt ”kvalificerad lärare”, vilket innebär att man tillhör kategorin bästa och mest erfarna lärare. Utredningen använder också beteckningen kvalificerad lärare, men som
framgått ovan finns för närvarande inte detta förslag kvar. Däremot ska
det i fortsättningen vara möjligt att kvalificera sig för ett lektorat inom
skola eller förskola, om man har minst en licentiatexamen plus fyra
framgångsrika verksamhetsår i skola och förskola. Även utnämningen
till lektor ska ske efter ansökan hos Skolverket.
Inom högskolan regleras numera endast två läraranställningar, professor och lektor. Hur bedömningen av blivande lektorer konkret går till
diskuteras nedan. En anställning som professor är den högsta läraranställning man kan få inom svensk högskola. Att erövra docentkompetens innebär inte att man får en anställning som en följd av denna titel.
Däremot kan titeln docent ses om en kvalitetsstämpel, företrädesvis avseende vetenskaplig verksamhet. Här kan man säga att man resonerar
på samma sätt inom högskolan som man nu gjort när det gäller titeln
lektor för lärare i förskola och skola – det är viktigt att denna titel framgår av legitimationen just för att det är en kvalitetsstämpel. En ständig
diskussion inom högre utbildning är att vetenskapliga meriter värde-
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ras högre än pedagogiska meriter. Några svenska lärosäten har därför
utarbetat karriärstegar avseende pedagogisk skicklighet, som används
som grund för t.ex. lönesättning. Vid Lunds universitet kan lärare inom
naturvetenskaplig fakultet efter ansökan och bedömning få den pedagogiska kompetensgraden Excellent Teaching Practitioner (ETP) och
en omedelbar löneökning. Vid högskolan i Mälardalen indelas karriärvägen i tre steg – behörig lärare, meriterad lärare och excellent lärare. Karriärvägen är ett komplement till den traditionella karriärvägen
(befordran från adjunkt till lektor och slutligen till professor). Avsikten
är att lärarna vid högskolan ska kunna titulera sig exempelvis som ”adjunkt och excellent lärare” eller ”professor och meriterad lärare”.
Sammanfattning
Legitimation är alltså i dagsläget ett nyckelbegrepp när vi diskuterar
lärare i skolan och förskolan. Inom högskolan är läraren inte formellt
legitimerad men ska likväl ha uppfyllt vissa krav i samband med bl.a.
undervisning för att kunna erhålla ett lektorat, bl.a. att ha en undervisningserfarenhet som motsvarar ett års heltidsarbete. Starkt förknippat
med detta är kompetens och de instrument som ligger till grund för utfärdandet av legitimation, dvs. de framtagna kompetensprofilerna som
lärarna under sitt första yrkesverksamma år ska bedömas utifrån. Inom
högskolan talar man om vetenskaplig och pedagogisk samt ibland även
om administrativ skicklighet. Man kan, som framkommer nedan, hitta
motsvarigheter mellan skolans kompetensprofiler och vad man inom
högre utbildning benämner pedagogisk skicklighet, men någon tydligt
överlappning handlar det inte om. Både inom legitimationsutredningen
och inom högskolan lyfter man elevers/studenters resultat som en direkt konsekvens av lärarens kompetens. Inom högskolan är lärarkompetensen en av de viktigare komponenterna när enskilda utbildningar
granskas av Högskoleverket. När man talar om kompetens, så följer av
detta att man också måste ha kriterier för vad som är kompetens och
som en följd av detta finns naturligtvis önskemål om att man kan göra
standardiseringar. Man kan säga att de kompetensprofiler som nu publicerats för att inledningsvis användas i skolan utgör ett antal kriterier.
Även inom högskolan finns diskussioner om standardiseringar av den
pedagogiska skickligheten men inte med samma generella giltighet. Än
så länge framstår karriärmöjligheterna för den akademiska läraren både
större och mer flexibla än för lärare och förskollärare, men frågan diskuteras när det gäller skolans och förskolans lärare.

236

Kunskap om lärarskicklighet och lärarlämplighet
Legitimationsutredningen lyfter fram en del forskning om nya lärare
inom skolan, som självklart är av senare datum. Inte minst genom det
forskningsprojekt som redovisas i denna publikation, framgår det att
kunskapen om nya lärare stadigt växer över hela världen och detta är
en kunskapsuppbyggnad där Sverige, och särskilt den forskning som
genomförts inom forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle,
står sig mycket väl.
Avsikten i detta kapitel är inte att ta ställning till om legitimation
och den process som leder fram till att en förskollärare eller lärare får
legitimation är bra eller dåligt. Jag kan dock konstatera att man i hela
processen, från utredningsdirektiv till den tidpunkt då riktlinjerna för
hur bedömningsprocessen ska gå till generellt, förefaller ha underskattat svårigheten att göra den typ av bedömningar som är aktuella. Lärarskicklighet och temat – vem är en bra lärare? – samt hur man bedömer
detta har i anslutning till svensk skola diskuterats i flera årtionden, även
om diskussionen till och från har varit mer intensiv (El Gaidi, 2007;
Sundgren, 1967). I betänkandet från 1974 års lärarutredning kring en
ny lärarutbildning (SOU 1978:86) lyftes problematiken med betyg i lärarskicklighet fram. Några år efter visade Staffan Larsson (1981) på
svårigheterna att bland lärare visa på en gemensam syn på lärarskicklighet. År 1993 skrev Inger Enkvist om lärarskicklighet i ett språklärarperspektiv. Hon belyser med hjälp av andra forskare komplexiteten i det vi
kallar lärarskicklighet och hennes budskap är att visa på komplexiteten,
men hon ger sig inte in i hur den kan bedömas av andra. Sven Hartman
(1995) använder inte specifikt uttrycket lärarskicklighet, men visar att
uppfattningen om vad en lärare bör kunna har varierat med tidsperiod
och sammanhang. Även i det sammanhanget framkommer komplexiteten i det som förväntas av en skicklig lärare. I ett av Pedagogiska Magasinets temanummer om skickliga lärare har Mikael Alexandersson
(2011) skrivit på senare tid.
Även om betygen i lärarskicklighet fanns kvar länge ifrågasattes
möjligheten att göra den här typen av bedömningar. Jag vill återvända
till en tidig källa, eftersom jag anser att mycket av det som debatterades för femtio år sedan står sig väl och jag känner också igen vissa
drag som kan återfinnas i dagens högskola. Per Sundgren var verksam
vid Lärarhögskolan i Malmö och var kanske den mest aktive och kritiske debattören på 1960- och 70-talen när det gällde möjligheten att
bedöma lärarlämplighet. Redan 1967 lyfte han (Sundgren, 1967), delvis på grundval av både de få nationella och internationella – främst
amerikanska – studier som fanns, fram ett antal kritiska påpekanden i
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samband med att man talar om lärarlämplighet. Han menade vid den
tidpunkten att ingen på ett tillfredsställande sätt hade besvarat frågan
om vad man menar med en bra lärare eller ens givit någon definition på
lärarlämplighet. Sundgren går igenom olika då förekommande metoder
att mäta lärarlämplighet och konstaterar att det finns en rad felkällor,
t.ex. i samband med skattningar som är den strategi som torde ligga
närmast det tillvägagångssätt som skolchefer och rektorer förväntas använda i sina kommande bedömningar. Hans recept för att motverka felaktigheter i sådana bedömningar är att göra bedömarna uppmärksamma
på riskerna att göra fel, att låta bedömarna träna sig och att använda ett
bra instrument som hjälpmedel. ”Man bestämmer sig helt enkelt för ett
kriterium på lämplighet och arbetar sedan som om detta kriterium vore
det riktiga” (a.a., s. 95). Sundgren refererar till studier och visar hur litteraturen blandar ihop lärarlämplighet, lärareffektivitet, undervisningsskicklighet och lärarkompetens. Han förordar att lärarlämplighet och
lärarkompetens möjligen kan ses som synonymer och kan fungera som
överordnande begrepp till lärareffektivitet, dvs. förmågan att bidra till
positiva elevförändringar, och undervisningsskicklighet, som vid den
här tidpunkten handlade mycket om undervisningsteknik. Sundgren ger
exempel på olika scheman för att bedöma, eller snarare mäta, lärarbeteenden och lärarlämplighet. Dessa bör naturligtvis beaktas i relation
till hur undervisning förväntades bedrivas för omkring femtio år sedan. Han ger även exempel utifrån då genomförda undersökningar på
både viktiga och kritiska läraregenskaper. Men han visar också att det
inte i forskningen framkommit några enskilda egenskaper, som är helt
avgörande för lämplighet. Dock hävdar Sundgren att två komponenter
alltid måste ingå när lämplighet bedöms, nämligen det han kallar elevstimulering och elevreaktion. I elevstimulering lägger Sundgren t.ex.
val av undervisningsmetoder, val och användning av material, lärarens
sätt att ställa frågor, reagera, m.m. Med elevreaktion menar Sundgren
resultatet av undervisning i form av exempelvis kunskapsförändringar
och sociala förmågor. Han menar att läraren måste visa vissa beteenden,
dvs. de krav som ställs på dem som innehar yrket, men utöver dessa
kan läraren uppvisa andra beteenden. Dessa senare kan vara uppskattade, men det kan också vara beteenden som omgivningen inte gillar.
Läraren har vissa rollkrav – den formelle ledaren, kunskapsförmedlaren
och personlighetsdanaren. Det är hur läraren fungerar i dessa roller som
hon/han bedöms som lärare, men sedan tillkommer en rad personliga
roller som kan träda fram i yrkesutövningen. Kombinationen av roller
och att dessa spelas vid rätt tillfälle är viktiga aspekter.
I Sverige är forskning kring nya lärare inom högskolan nästan obefintlig. Dock finns det en del mindre och sinsemellan fristående studier
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kring urval och tillsättning av lärare inom högskolan (se t.ex. Gunvik
Grönbladh & Giertz, 1998; Gustafsson, 2001, 2004; Lindberg, 1997;
Riis & Lindberg, 1996). Att man inte har intresserat sig för kategorin
nya lärare när de väl är på plats, finns det säkert olika förklaringar till
och de viktigaste kan härledas till hur högskolans lärarsituation har sett
ut under de senaste decennierna. För trots att högskolan har expanderat
både vad gäller antal lärosäten och volymen studenter, så har inte lärarkåren växt i samma proportioner (se Gustafsson m.fl., 2006, 2010).
Däremot har nyrekryteringar sedan några år pågått för att ersätta 40-talisterna som håller på att gå i pension. Prognoser visar på ett stort behov
av nyanställningar av universitets-/högskolelärare (Fackförbundet ST,
2009). Därmed har också behovet av systematisk kunskap kring rekrytering av nya lärare och naturligtvis frågan om hur man behåller nya
lärare blivit mycket aktuellt.
Tills för bara några år sedan kunde man också notera att internationell forskning kring nya lärare inom högre utbildning var mycket liten.
Nu börjar det emellertid komma en del studier. En undersökning som
har relevans för den problematik som behandlas i detta kapitel, även om
den inte handlar om lärarlegitimation, har genomförts av OolbekkinkMarchand och medarbetare (Oolbekkink-Marchand et al., 2006). Forskarna har jämfört gymnasielärare och universitetslärare med avseende
på synen på undervisning. De har konstaterat att dessa båda lärargrupper vanligtvis har beforskats var för sig och beskrivs i litteratur som hör
till respektive grupp, men de menar att det finns ett behov av den typ
av jämförelse som man har gjort i sin egen undersökning. Frånvaron av
empiriska komparativa studier tolkar författarna som ett tecken på att
alla förväntar sig att det ska finnas skillnader mellan lärargrupperna.
Oolbekkink-Marchand m.fl. refererar dock till andra forskare som har
lyft fram generella drag i undervisning. I den aktuella undersökningen har gymnasielärare och universitetslärare i olika ämnen intervjuats.
Författarna framhåller att universitetslärarna i Holland, där undersökningen genomfördes, normalt inte har någon didaktisk utbildning. I artikeln har man fokuserat på självstyrande (aktiva deltagare med ansvar
för egen inlärningsprocess) undervisning i gymnasieskolan för att jämställa utgångsläget så långt det var möjligt. Resultatbilden visar många
likheter, men en skillnad var att universitetslärare var mer fokuserade på
innehåll och gymnasielärare mer på variation mellan studenterna. Även
Marton och Booth (2000) menar att innehållet betyder mer för läraren
ju äldre elever det handlar om. För universitetslärarna i den holländska
undersökningen var det viktigt att studenterna skapade ett förhållningssätt till ämnet och ett oberoende. Yttranden i anslutning till ett vetenskapligt förhållningssätt förekom t.ex. endast hos universitetslärarna.
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Det var också viktigt för universitetslärarna att studenterna förstod och
såg en mening och de betonade också inlärningen som en process som
måste präglas av flexibilitet och oberäknelighet i undervisningen. När
det gällde gymnasielärarna handlade det mer eller mindre om ett fixt
innehåll.
I syfte att få något internationellt jämförelsematerial med det svenska tillvägagångssättet att anställa lektorer i högskolan har också en del
material studerats rörande det som i USA går under beteckningen ”tenure process”, dvs. något som skulle kunna betraktas som en legitimation. Tenure kan förstås som fast anställning och fungerar olika på olika
lärosäten och i relation till olika befattningar (motsvarande tillsvidareanställd docentkompetent lektor eller professor). Ett gemensamt drag
är att den fasta anställningen föregås av upp till flera års anställning
som successivt omprövas och därefter kan befattningshavaren befordras till att inneha en fast anställning. Den första anställningen bygger på att man har en potential som akademisk befattningshavare och
befordran bygger på goda prestationer. Detta kan jämföras med förslaget om legitimation av förskollärare och lärare som bygger på att en
avklarad lärarexamen ger en potential, medan legitimationsprövningen
bygger på goda prestationer som kan uppvisas i nära anslutning till en
förvärvad examen. Inom svensk högskola framstår erhållandet av en
tillsvidareanställning, som kan sägas motsvara en fast anställning, lättare än i ett system med ”tenure process”, eftersom det räcker att ha
en tillräcklig pedagogisk meritering, även om en konkurrenssituation
kan göra att den tillräckliga meriteringen inte räcker. Befordran inom
ramen för ”tenure system” får sökas och granskningen kan vara intern
eller extern. Vad granskningen konkret baseras på kan också variera,
men forskning, undervisning och administration, ungefär som i Sverige, är de centrala bedömningsgrunderna (se t.ex. Hawkins et al., 2007;
Hyon, 2011; Rhoades-Catanach & Stout, 2000; Youn & Price, 2009).
Det finns också forskning som specifikt rör undervisningsaspekten av
arbetet inom högskolan (Kreber, 2002, 2007; Trigwell & Shale, 2004).
Austin (2002) har forskat om hur man genom forskarutbildning
kan förbereda den kommande generationen universitetslärare. I undersökningen konstaterades att forskarstuderande inte fick möjlighet att
utveckla sådana färdigheter och förmågor som behövs som universitetslärare. En rekommendation är att blivande universitetslärare ska få
möjlighet att tänka djupare kring sin undervisning, bl.a. i termer av bakomliggande filosofiska antaganden, men också mer konkret kring implikationer för undervisning och lärande av ny teknologi. Över huvud
taget vill författaren rekommendera sådant som utvecklar förståelsen av
olika roller och ansvar som är aktuellt i den kommande arbetsmiljön.

240

I sammanhanget bör också nämnas den diskussion som uppstod som
en del av att kvalitet i högre utbildning började debatteras; för cirka
tjugofem år sedan skrevs och talades det mycket i USA och Västeuropa
om ”performance indicators”. Systemet med performance indicators
utvecklades som ett led i ett utvärderingstänkande inom utbildningsmyndigheter och handlade om att bestämma indikatorer på prestationer. Indikatorerna stod för information om aspekter som samlades med
jämna mellanrum för att få fram bilden av ett system (Cave, 1996; Cave
et al., 1991; Fitz-Gibbon, 1990; Gustafsson, 1988). Det handlade alltså mer om att bedöma system än individer, även om indikatorerna inkluderade individbedömningar. Ett led i diskussionen om performance
indicators var utarbetandet av standards (normer) för att bedöma lärare inom högre utbildning (se t.ex. Stufflebeam et al., 1988; Trigwell,
2001). Utvecklandet av dessa instrument motiverades med behovet av
att rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal men också för
att underlätta deras arbete, allt med det övergripande syftet att tillgodose studenter och samhälle. I Stufflebeams bok behandlas 21 standards
indelade i kategorier som beskrivs systematiskt och ingående. Utarbetandet av ett instrument sågs som en service för alla som behövde göra
denna typ av bedömningar i USA: ”Users of the standards must define
their own educational goals, approaches, and role definitions, and then
apply the standards accordingly” (Stufflebeam et al., 1988, s. 9). Meningen var också att många olika intressenter skulle kunna använda sig
av detta instrument och det gjorde att vissa standards var viktigare för
vissa kategorier.
Sammanfattningsvis visar genomgången att det finns forskning om/
texter kring vad lärarlämplighet och lärarskicklighet är inom några olika områden som rör både skola och högre utbildning. Däremot är det
svårare att hitta motsvarande forskning i anslutning till förskola. Samtidigt handlar det om olika typer av undervisning och olika aspekter av
lärararbetet har dominerat under olika tidsepoker. Generellt framstår
man som något mer optimistisk inom högskolan jämfört med skolan när
det gäller att fastställa kriterier och bedöma utifrån dessa. Som framgick ovan, så var Sundgren (1967) på slutet av sextiotalet och början av
sjuttiotalet antagligen den mest kritiske när det gällde möjligheterna att
bedöma lärarskicklighet i skolan.

Fokus för kvalitets- och lämplighetsbedömning av lärare
Jag ska i detta avsnitt lyfta fram och exemplifiera med diskussioner som
funnits inom högre utbildning när det gäller att bedöma lärarkompetens och lämplighet mot bakgrund av de diskussioner som förts och
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de föreskrifter som finns i anslutning till förskolechefers och rektorers
bedömning av nya lärare under dessas introduktionsperiod. Eftersom
begreppsfloran i de här sammanhangen inte är entydig, vill jag börja
med att förtydliga vad vi inom högskolans värld avser med pedagogisk
skicklighet respektive lärarskicklighet.
Pedagogisk skicklighet – lärarskicklighet
Internationell forskning, eller avrapportering av utvecklingsarbete,
kring bra/lämpliga lärare inom högre utbildning finns (t.ex. RhoadesCatanach & Stout, 2000; Trigwell et al. 2000). Även på ett nationellt
plan har diskussionen kring pedagogisk skicklighet till och från funnits
inom högre utbildning. Generellt kan man om den här typen av forskning säga att det oftast har handlat om studier av etablerade lärare och
mer sällan om situationer som handlar om att någon ska få en legitimitet
som lärare och/eller bedömas av någon annan som lämplig eller olämplig som lärare. I anslutning till högskolereformen 1993 kom diskussionen igång och de allra flesta lärosäten har sedan dess arbetat intensivt
för att befintlig personal och de som tänker sig en framtid inom hög
skolan, företrädesvis de som är antagna till en forskarutbildning, ska
lära sig att upprätta sina meritportföljer där stor tonvikt lagts på att upprätta den pedagogiska meritportföljen. För att anställas som lektor inom
högskolan ska man, som framgått ovan, bl.a. ha visat pedagogisk skicklighet. Gustafsson (Odaterat internt arbetsmaterial vid framtagande av
riktlinjer för rekrytering av lärare vid Uppsala universitet) definierar
pedagogisk skicklighet och lärarskicklighet på följande sätt:
Med pedagogisk skicklighet avses en kvalitativ bedömning,
som bör baseras på alla redovisade insatser som har ett pedagogiskt syfte, dvs. även administrativa och vetenskapliga insatser.
Lärarskicklighet är en del av den totala pedagogiska skicklig
heten. (Kursivering i original)
Gustafsson skriver vidare:
Tjänsteförslagsnämndernas6 bedömning av lärarskickligheten
kan vara svår, beroende dels på att undervisningserfarenheten är
liten, dels på att det underlag som finns har brister. Tjänsteförslagsnämnderna är vad gäller lärarskicklighet i stor utsträckning
hänvisade till andras omdömen (institutionsledningens, kollegors och studenters). Alla värdeomdömen måste relateras till
ett sammanhang. Omdömena från studenterna (kursvärderings
resultat) måste till exempel ses utifrån lärarens totala arbets
6 Tjänsteförslagsnämnd var tills 1 januari 1999 benämningen på de organ inom lärosätena som
hade ansvar för beredningen av tillsättning av lärare vid svenska lärosäten. Därefter har det varit upp
till varje lärosäte att besluta om benämning av motsvarande organ.
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situation. … Vid goda kursvärderingar är en viktig fråga om man
gör rätt saker eller bara gör saker rätt. Bäst lämpade att sätta in
saker i sitt sammanhang är prefekt och/eller studierektor.
En del av lärarskickligheten som den sökande själv kan redovisa
är sina egna reflektioner över den pedagogiska praktiken. Dessa
kan ha lett till försöksverksamhet/utvecklingsarbete som syftat
till pedagogisk förnyelse. …
Viktigt vid alla tjänstetillsättningar är att den pedagogiska skickligheten kan betraktas ur så många infallsvinklar som möjligt.
I det praktiska arbetet som görs för att hitta ”rätt” person till en anställning brukar den pedagogiska meriteringen kategoriseras och ett vanligt
sätt, som går tillbaka till diskussionerna i början av 1990-talet, är de
sex kategorierna: undervisningsinsatser, pedagogisk utbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete/forskning om utbildning, läromedelsproduktion, utbildningsplanering och utbildningsadministration samt övrigt
som ofta inkluderar samverkan med samhället, dvs. det som inom högre
utbildning benämns den ”tredje uppgiften”.
När man gör olika kategoriseringar för att reducera komplex information hamnar man ofta i gränsdragningsproblem och att allt inte
naturligt faller inom en enda kategori utan skulle kunna föras till flera
olika kategorier. Jag har ändå valt att försöka göra en jämförelse mellan
aspekter av pedagogisk skicklighet som betraktas som relevanta och används inom högre utbildning och de kompetensprofiler för lärare som
Skolverket på Regeringens uppdrag har utarbetat (SKOLFS 2011:37; se
även bilaga 1). Jämförelsen redovisas i tabell 2.
Tabellens konstruktion ska ses som ett försök att visa på helt olika
strategier att ”ringa in” och bedöma lärarlämplighet och pedagogisk
skicklighet inom högre utbildning respektive skola. I en mening kan det
framstå som det handlar om en jämförelse mellan äpplen och päron. Det
handlar om helt olika situationer, samtidigt som de aspekter som finns i
den vänstra kolumnen förväntas kunna bedömas efter en högskolelärares arbetsinsats motsvarande minst ett år, dvs. precis som det som står
i den högra kolumnen också ska kunna bedömas efter ett år. På samma
gång syftar bedömningen i båda fallen till att uttala sig om en person
är lämplig att ta ansvar för ett par av de mest centrala uppgifterna som
lärare – att undervisa och skapa tillfällen för lärande (jfr tabell 1 i detta
kapitel). Icke desto mindre finns det många skillnader när man jämför
vänster- och högerkolumnen. En av de mest påtagliga är att man vid bedömningen av den som vill ha en tillsvidareanställning inom högskolan
i stor utsträckning uppehåller sig vid sådant som konkret kan ”bevi-
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Tabell 2. Jämförelse mellan aspekter av pedagogisk skicklighet som betraktas som relevanta
och vanligtvis används inom högre utbildning och de kompetensprofiler för lärare som
Skolverket har utarbetat. (Kompetensprofilerna för förskollärare har inte beaktats i jämförelsen.)

Innebörd i uttrycket ”pedagogisk
skicklighet” enligt praxis vid
bedömning av lärare inom högre
utbildning
		

Sammanfattning av vilka kompetenser som läraren
enligt Skolverket ska visa sin förmåga i. Kompetenserna är placerade i relation till huvudaspekterna
som bedöms för läraren i högskolan

Undervisningsinsatser:

• I mötet med eleven (bl.a. ta hänsyn till elevbehov
och anpassa till elever, sammanhang och situation;
följa styrdokument och formulera mål; ta ansvar för
elevens utveckling och tro på elevens förmåga; kommunicera och följa upp elevens kunskapsutveckling)

• Omfattning
• Nivå/Miljö
• Undervisningsformer
• Kursansvar
• Omdömen/Utmärkelse
• Reflektion över egna
undervisningsinsatser

• I sitt ledarskap (bl.a. skapa trygg arbetsmiljö och ha
en god relation till eleverna, beakta mångfald och
oberoende av könstillhörighet låta eleverna utveckla
förmågor samt social och medborgerlig kompetens;
kunna avgöra när eleven behöver annat stöd;
skydda eleven mot t.ex. kränkningar)
• I sin samverkan (bl.a. vara saklig och uppfattas som
rättvis av elever; ha ett nära samarbete med kollegor
och föräldrar; visa respekt för andras kompetens,
skyldigheter och ansvar; acceptera lärares yrkesetik
och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden)
• Ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling (bl.a. reflektera över sitt praktiska arbete
enskilt eller tillsammans med andra; bedöma undervisningsstrategiers effektivitet och anpassa undervisningen därefter)

Pedagogisk utbildning

Pedagogiskt utvecklingsarbete
		
Läromedelsproduktion
		
Utbildningsplanering och
utbildningsadministration

Övrigt inklusive samverkan med
samhället

Ta ansvar för sitt eget lärande och bedöma eget
fortbildningsbehov

I mötet med eleven (ta hänsyn till elevbehov och
anpassa till elever, sammanhang och situation; följa
styrdokument och formulera mål)
Samverkan (upparbeta kontakter med samhället i
övrigt)
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sas” med dokumentation. De bedömningar som ska göras av rektorer är
visserligen ”praxisorienterade”, men betydligt svårare att belysa. Värt
att märka här är att det under våren 2011 (Skolverket, 2011a) fanns
nyansskillnader i formuleringar, som mer tydde på att Skolverket var
inne på att det var lärarens utvecklingspotential som skulle bedömas.
I mitten av februari 2012 presenterade Skolverket vad man kallar ”ett
stöd till rektors yttrande”, där man bl.a. med hjälp av exemplifiering av
frågor försöker konkretisera de kompetenser som ska bedömas. Detta
diskuterasi slutet av detta kapitel.
Omdömen utifrån de kompetenser som presenteras i högerkolumnen ska baseras på att rektor vid minst tre tillfällen ska bedöma lärarens
lämplighet att bedriva undervisning och ska då ta hänsyn till progressionen i lärarens utveckling. Rektor ska också ta ansvar för att lärarens arbete och resultat dokumenteras under introduktionsperioden och
denna dokumentation ska göras utifrån kompetensprofilen. Vidare ska
rektor dokumentera sina egna observationer, uppföljningen och bedömningen. När introduktionsperioden är avslutad ska skolchef/rektor efter
samråd med mentorn avge ett skriftligt yttrande om läraren är lämplig
eller inte lämplig.
Även om utvecklingen av pedagogiska meritportföljer har varit påtaglig inom högskolan och var och en som upprättar en sådan uppmanas
att skaffa intyg från arbetsledare och omdömen från studenter, så faller
det inte ut några intyg från arbetsledare inom högskolan med någon
automatik. Det vanligaste är att den som behöver ett intyg själv begär
det av den som de bedömer vara deras arbetsledare. Detta innebär att
de flesta i arbetsledande ställning kanske inte alls är beredda när de
får frågan och aldrig har funderat över att en viss person skulle begära ett intyg. Inom högskolan finns det ingen som helst garanti att
den som skriver intyg har sett den intyget handlar om i den praktiska
undervisningssituationen. Däremot vet arbetsledaren vanligtvis en del
om vederbörande indirekt genom att man har sett dokument, t.ex. kurs
planer, som läraren har skrivit, sett val av kurslitteratur samt förhoppningsvis tagit del av de kursvärderingar som gjorts och ibland också
mer direkt genom utvecklingssamtal och olika slag av informella samtal i korridorer och personalrum.
En allmän erfarenhet inom högskolan är att sakkunniga har betydligt lättare att bedöma vetenskaplig skicklighet än pedagogisk och övrig
skicklighet.7 Det vanligaste skälet som sakkunniga anför till detta är
att de sökandes dokumentation över pedagogiska och övriga meriter
har varit för bristfällig för att uttala sig specifikt om pedagogisk skicklighet. Detta har i sin tur lett till att universitet och högskolor har ut-
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arbetat dokument och erbjudit kurser/kursinslag rörande pedagogiska
meritportföljer (se t.ex. Apelgren & Giertz, 2001 som inspirerat många
befattningshavare på svenska lärosäten). Inom samhällsvetenskap och
pedagogik/didaktik är det inte alls ovanligt att ansökningshandlingar
från en sökande kan omfatta 100 sidor och mer. Det faktum att alla
som har skrivit om och som undervisar om vikten av att man upprättar sina meritportföljer, så gott som alltid betonar att man ska sovra
och successivt komprimera sina meritportföljer till ansökningstillfällena, synes ha liten effekt på dem som är i början av sin karriär. Konsekvensen av detta blir ibland att de sakkunniga har att ta ställning till
sökande som sinsemellan har åberopat väldigt olika underlag. I just den
aktuella jämförelsen är det dock inte denna problematik som har sin
direkta motsvarighet när lärare i förskola och skola ska söka legitimation. I stället är det det andra skälet till att sakkunniga vid ärenden inom
högskolan så ofta har svårt att skriva om pedagogisk skicklighet, och
då särskilt lärarskicklighet, nämligen brister i intyg och omdömen och
dokumentation av genomfört arbete. Även om de sökande vid sidan
om kvantitativa uppgifter kompletterar med intyg från arbetsledande
personal och inte så sällan även bifogar en bunt kursvärderingar från
studenter, så har det pga. otillräckligheter i underlagen visat sig svårt
att låta dem få en s törre tyngd både bland sakkunniga och i lärosätenas
beredningsgrupper.
Frågan är då varför och på vilket sätt dessa erfarenheter från högre
utbildning skulle kunna vara till nytta för dem som framöver kommer
att vara involverade i legitimeringsprocessen av lärare. Den frågan ska
jag återkomma till, men vill först säga något om skillnaderna i de bedömningar som görs av lärarlämplighet inom högre utbildning respektive de bedömningar som förväntas göras i samband med legitimation
av förskollärare och lärare.
Som tabell 3 ytterligare förtydligar, så är den bedömning som förskolechefer och rektorer ska göra av sina lärare mer komplex än den bedömning som ligger till grund för lämpligheten hos den blivande högskoleläraren. De allmänna utgångspunkterna innebär att den blivande
högskoleläraren i första steget prövas utifrån ett tillräcklighetskriterium
som alltid är kopplat till ett speciellt ämnesområde, som kan vara mer
eller mindre omfattande. Vissa mål måste vara uppfyllda. Den här
bedömningen är sällan lätt och i synnerhet inte i nästa steg när olika
sökande ska vägas mot varandra, men den förefaller ändå lättare än
de bedömningar som ska ske av förskollärare och lärare inför ansökan
om legitimation. I legitimationsprocessen är det många och komplexa
7 Underlag för denna utsaga framkommer mer eller mindre indirekt i den litteratur som ovan refererats i anslutning till rekrytering av lärare inom högre utbildning. Att det verkligen ser ut på detta
sätt, kan jag själv intyga genom egen erfarenhet från tjugo års praktiskt arbete i tjänsteförslagsnämnder
och motsvarande samt ett drygt fyrtiotal uppdrag som sakkunnig.
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Tabell 3. Jämförelse mellan olika bedömningsaspekter av den blivande högskoleläraren
respektive förskolläraren/läraren som söker legitimation.

Bedömning av lärarskicklighet
hos sökande till lektorat

Bedömning för lärar-/
förskollärarlegitimation

Allmänna
utgångspunkter
för bedömningen

Bedömning av behörighet
Tillräcklighet: Absolut mål
Relativ bedömning över
tillräcklighetsmålet och ev.
prognos i konkurrenssituation

Bedömning av måluppfyllelse
Bedömning av en person åt
gången

Bedömningens karaktär

Specifik bedömning – Mest
lämplig som lärare inom ett
specificerat ämnesområde
och i en bestämd miljö

Företrädesvis generell
bedömning av allmändidaktisk
kompetens
– Lämplig som lärare?

Tyngdpunkt i
bedömningen

Dokumenterad variation i
undervisningserfarenhet med
hänsyn till innehåll, målgrupp
och metodik samt förmåga
till reflektion

Uppvisad förmåga att möta
eleven, att utöva ledarskap
och att samverka internt och
externt

Underlag för
bedömningen

Den sökande upprättar själv en
pedagogisk meritportfölj, som
innehåller kvantitativa uppgifter
om undervisningen och kvalitativa omdömen från arbetsledare
samt eventuellt studentomdömen. Arbetsledarintyg är oftast
framtagna på direkt begäran av
den sökande

De fastställda kompetensprofilerna styr förskolechefens/
rektorns observationer vid
minst tre tillfällen.
Dokumentation över dessa,
samråd med mentorn och
lärarens egen dokumentation
utgör det samlade underlaget
för yttrandet om lärarens
lämplighet

aspekter av läraryrket som förväntas bli bedömda. Det är knappast
enkelt att genom några besök i klassrummet fördelade över ett helt läsår ta ställning till vilken progression som egentligen skett i lärarens
arbete.Det är t.ex. känt att enskilda elevers närvaro respektive frånvaro
i gruppenpåverkar hur läraren bedömer sitt handlingsutrymme. Generellt kan man säga att alla delarna av kompetensprofilerna egentligen
kräver kontinuerlig närvaro i lärarens arbetssituation och i vart fall kontinuerliga samtal, där den lärare som genomför sitt introduktionsperiod
får möjligheten att visa upp mer komplicerade resonemang och överväganden. Klassrumsspelet är så komplext, så det får nog mer tillskrivas
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turen om man som tillfällig besökare kan identifiera vad som sker i det
som synes ske. Skolverket har löst problematiken genom att ge mentorn
en central roll som informatör till rektor (Skolverket, 2011b). Avsikten är, som framgår av kapitel 2, att förskolechef respektive rektor ska
kunna samråda med mentorn när yttrandet ska avges, men inte heller en
mentor kan ha den kontinuerliga kontakt som krävs för att göra de aktuella bedömningarna på ett rättssäkert sätt. De förhållandevis enkla och
företrädesvis konkreta aspekter som den blivande högskoleläraren bedöms utifrån kritiseras ibland, men en erfarenhet är i alla fall att de tillsammans med bedömning av vetenskaplig och övrig skicklighet fungerar som indikatorer på om en sökande är lämplig för att vara lärare inom
ett specifikt område. I och för sig kanske de olika delarna i de fastställda
kompetensprofilerna framstår som ganska konkreta till sin utformning,
men innebörden är många gånger mycket abstrakt, t.ex. ”visa tillit till
elevens förmåga, visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för
skillnader och genom detta utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens” och ”förstå och följa den människo- och kunskapssyn
som lärares yrkesetik vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska
ställningstaganden”.
Ett skäl till den väsentliga skillnaden mellan bedömningar av vem
som är lämplig som lärare i högskolan respektive förskola/skola är naturligtvis att bedömningen av den förra lärarkategorin är betydligt mer
specifik vid varje bedömningstillfälle. Ett annat skäl är att bedömningen av den blivande högskoleläraren förankras i något konkret som har
dokumenterats, medan kompetensprofilerna kräver en kontinuerlig bedömning av aspekter av läraryrket som kanske oftare framträder indirekt (samtal, åtgärder) eller som en process över tid (individualisering
genom successiva omdisponeringar av tid eller anskaffning av speciella
läromedel) än vid precis de tre tillfällen då rektor gör sina klassrumsbesök. Detta handlar otvetydigt om en betydligt svårare och osäkrare
bedömning än den som görs inom högskolan.
Ett särskilt dilemma i bedömningen är det underlag som ska utgöra en kvalitativ beskrivning och bedömning av lärarskicklighet. Som
framkommit ska förskolechef/rektor avge ett skriftligt yttrande om förskollärarens/lärarens lämplighet för yrket är tillfredsställande eller icke
tillfredsställande. Ett hjälpmedel för detta har publicerats och kommenteras nedan. Inom högre utbildning är de intyg och värderande omdömen som skrivs av mycket olika karaktär. Även om en viktig del av den
pedagogiska skickligheten för högskoleläraren är att vederbörande ska
ha en viss kvantitativ omfattning på sin undervisning, erfarenhet av olika nivåer i det akademiska systemet, erfarenhet av att undervisa i olika
miljöer (t.ex. vid olika och gärna utländska lärosäten), erfarenhet av
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olika undervisningsformer samt ha innehaft olika typer av roller i samband med undervisning, så är de flesta intyg från arbetsledare mycket
torftiga. Oftast redovisas den kvantitativa delen för sig. De flesta omdömen från arbetsledare innehåller någon information om innehållet och
på vilka nivåer läraren har undervisat. Eventuell variation i arbetsformer står det nästan aldrig något om. I några meningar, mycket ofta bara
ett par, avges ett omdöme om läraren. Inte sällan går intygsskrivaren på
resultatet av kursvärderingar och uttrycker egentligen inte något personligt omdöme i egenskap av arbetsledare. Betänker man att de som
skriver den här typen av intyg för det mesta är vana vid att utforma texter, att göra kvalitativa bedömningar av prestationer och mestadels har
hög integritet, så slås man av de generella problem som intygen innebär.
Inom högskolan vet läsaren av ett intyg inte säkert vilket underlag positiva eller neutrala omdömen vilar på. Explicita negativa omdömen förekommer så gott som aldrig. Det som nu kommer att krävas av förskolechefer/rektorer är att avge ett omdöme om lärarens lämplighet efter
sitt introduktionsperiod är tillfredsställande eller inte tillfredsställande.
Mot bakgrund av kunskapen om omdömen om lärare i högskolan, så
skulle det knappast bli några negativa omdömen (jfr kapitel 6). Detta
är emellertid än så länge en hypotetisk fråga, men erfarenheten från
högskolan är ytterligare en indikator på att den kommande processen
kanske inte är så lätt. Därmed ska jag sammanfatta detta kapitel med
att försöka lyfta fram några av de erfarenheter som högskolan har av
bedömningar av lärarskicklighet som möjligen kan vara till nytta för de
bedömningar som ska ske inom skolväsendet framöver.

Högskolans bidrag till diskussionen om lärares
legitimation
Gång på gång har det framgått hur litet man egentligen vet om
lärare och lärarlämplighet. Säkert har dessa kapitel [syftar på
kapitlen i Sundgrens bok/CGs anmärkning] inte givit så värst
mycket stoff som direkt kan tillämpas praktiskt. Däremot har
de kanske förmedlat en del resultat som manar till försiktighet
i arbetet. Kanske kan detta rentav försätta någon handledare i
konflikt mellan vad som krävs och vad som vore vetenskapligt
acceptabelt. I synnerhet gäller detta kanske betygsättningen i
undervisningsskicklighet, vilken ingår i handledarens tjänstgöringsskyldighet men vilket i praktiken inte kan utföras helt
korrekt – åtminstone inte om man ställer krav på att betygen
skall säga något definitivt och tillförlitligt om lärarlämplighet.
(Sundgren, 1967, s. 123)

249

Ovanstående skrevs för mer än fyrtio år sedan och arbetsfördelningen
mellan olika befattningshavare var annorlunda jämfört med dagens.
Vad gäller huvudfrågan – att bedöma vem som är lämplig som lärare –
är det dock befogat att fråga sig: vet vi mer idag? Ja, inte minst de olika
typer av studier som har refererats i detta kapitel visar på att frågan om
lärarlämplighet och lärarskicklighet har penetrerats under lång tid och
från en rad olika perspektiv, såväl inom skolsystemet som inom högre
utbildning och såväl nationellt som internationellt. Det torde vara helt
klart att vi vet mer, men vad som också framgår av den genomgång som
har gjorts, så har knappast kunskapsbilden blivit mer enhetlig. Även om
betyg i lärarskicklighet inom lärarutbildningarna fanns under många
år, så kan man säga att diskussionen om pedagogisk meritering och pedagogisk skicklighet inom högskolan i dagsläget kanske är det som är
mest rimligt att relatera till dagens legitimationsdiskussion. Samtidigt
som det finns stora skillnader mellan systemen, som framgått i detta kapitel, finns det vissa erfarenheter som är värda att lyfta fram. Innan jag
gör det vill jag emellertid peka på vikten av att man i den här typen av
diskussioner är mycket tydlig när det gäller terminologin.
I detta kapitel har uttrycken skicklighet, lämplighet och kompetens
använts ganska flitigt och också nästan synonymt. För att ytterligare
illustrera att det finns en problematik när man använder sig av dessa uttryck tar jag hjälp av Ellström (1992). Ellström för, i relation till yrkeskunnande, resonemang kring framför allt kompetens och kvalifikation
och menar att innebörden i begreppen måste knytas till en viss uppgift,
situation och kontext. Kompetens, som kan bestå av olika komponenter,
är uppgiftsorienterad och avser relationen mellan individens förmåga
och en uppgift/ett arbete. Särskilt lyfter Ellström fram kompetens för
anpassning, dvs. förmåga att smälta in i en redan etablerad arbetsmiljö,
eller utveckling, som innebär förmåga att ta egna initiativ och medverka
till förändringar och förbättringar i verksamheten. I det sammanhang
som Ellström talar om anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade
kompetenser ser han dem också som att de står i motsatsförhållande till
varandra. Om utgångspunkten för en kompetensanalys exempelvis tas i
ett utvecklingsperspektiv, så framträder två analysuppgifter. För det första, uppgiften att beskriva och analysera individens faktiska eller objektiva handlingsutrymme i relation till en viss uppgift eller ett visst arbete
och de faktorer som bestämmer detta handlingsutrymme. I en skolsituation kan denna analys bestå i att relatera krav på uppföljning och dokumentation av enskilda elevers kunskapsutveckling till den tid som står
till förfogande för läraren; hur ska övriga elever sysselsättas när läraren
ska skaffa sig bilder av varje enskild elev? På vilken del av arbetstiden
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är det tänkt att dokumentationen ska ske? Hur ofta är det möjligt att
göra avstämningar med enskilda elever? För det andra, uppgiften att
beskriva och analysera individens förmåga att identifiera, utnyttja och
utvidga det objektiva handlingsutrymmet (Ellström, 1992, s. 28). Tror
läraren att styrdokument, som läroplan och kursplaner, genom sättet att
presentera mål och krav utgör hinder för att integrera t.ex. matematikundervisningen och slöjdundervisningen under en temaperiod, så utnyttjas naturligtvis inte dessa möjligheter. För att ta reda på det verkliga
skälet till att läraren inte utnyttjar de möjligheter som finns, och kanske
inte ens har identifierat dem, krävs i de flesta fall att läraren får redogöra
för sin uppfattning om hur regler och rekommendationer påverkar vad
som görs. Det är mycket svårt, och direkt olämpligt, att som utomstående med hjälp av observationer spekulera i vad som egentligen förhindrar att ett tillgängligt handlingsutrymme inte utnyttjas.
Kvalifikation är också i Ellströms teoretiska framställningar ett relationsbegrepp, men fokus flyttas från individen till de krav som arbetet/
uppgiften ställer på individen:
Med kvalifikation avses här den kompetens, som objektivt krävs
på grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt
eller informellt efterfrågas av arbetsgivaren. (Ellström, 1992, s.
29. Kursivering i original)
Skulle man följa denna terminologi, så skulle kompetensprofilerna
snarastbenämnas kvalifikationsprofiler. Kompetensprofilerna som ska
användas för att bedöma förskollärare och lärare under introduktionsperioden kräver alltså egentligen att skolchef/rektor ska göra bedömningar
i termer av faktiskt handlingsutrymme i en given situation, samtidigt som
vederbörande ska bedöma individens förmåga att identifiera, utnyttja
och utvidga detta handlingsutrymme. Kontext i vid mening är given för
de skolchefer och rektorer som ska göra bedömningar, men att vid ett fåtal enstaka besök få ett grepp om situationen och vilka möjligheter själva
arbetet, som observeras, har samt i vilken utsträckning dessa utnyttjas är
betydligt svårare. Det är svårt, kanske omöjligt, att i varje observations
ögonblick identifiera exakt vad arbetsuppgiften kräver och när detta inte
gjorts, så kan det heller inte bedömas. Dock är det fullt möjligt att var
och en av punkterna i de nu framtagna kompetensprofilerna för lärarlegitimation knyts till uppgift, situation och kontext, men är det rimligt att
den som ska göra bedömningarna kan göra detta praktiskt?
När man anställer lärare inom högre utbildning handlar det snarast om
att göra bedömningar i två steg, för det första bedömningen om den
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formella behörigheten att inneha ett lektorat, dvs. om den allmänna
kompetensen, finns. För det andra bedöms om den sökande har kvalifikationer som stämmer med lärosätets ambitioner och visioner om
rekrytering av personal, arbetssituationen på institutionen/avdelningen
och de specifika pedagogiska uppgifter som ska genomföras. När det
gäller anpassningsinriktade och utvecklingsinriktade kompetenser och
kvalifikationer, så är dessa lika viktiga när man bedömer meriter för en
blivande lektor. Å ena sidan ska den sökande som får anställningen bedömas ha god förmåga att anpassa sig till de förhållanden som råder i
en viss miljö. Å andra sidan ses varje lärare enligt de flesta lärosätenas
visioner och mål som en viktig aktör i en rad olika utvecklingsprocesser
som kan och ska genomföras inom den egna undervisningen (t.ex. integrera datorstöd), i institutionens/avdelningens verksamhet (t.ex. medverka i kursutveckling och framställning av underlag för utvärdering)
eller i relation till lärosätets utvecklingssträvanden (t.ex. ställa sig till
förfogande som ledamot i nämnder och arbetsgrupper). Medan högskolan vid anställning av lärare således tydligt beaktar båda dessa delar, så
beaktas nästan inte alls i legitimationsprocessen för lärare den första delen, anpassningsaspekten, i meningen att anpassa sig till den specifika
miljö som den nyutbildade läraren hamnat i. Förskolechefens/rektorns
observationer ska inte inriktas på kunskaper men i viss mån på färdigheter. Inte heller behöver den utnyttjade kompetensen överensstämma
med den reella kompetensen och det finns skäl att tro att det kan finnas
hinder som gör att den reella kompetensen inte kan utnyttjas; det är
sällan som den nyutbildade läraren i en etablerad skolkultur får användning för alla de kunskaper och förmågor som utbildningen har genererat. En övergripande slutsats man skulle kunna dra är således att olika
uttryck och begrepp som kommer att användas i den aktuella processen
kanske inte är så entydiga som man skulle önska. Men jag vill också dra
några mer specifika slutsatser av min genomgång.

Slutsatser
Men även vid lärarhögskolan synes man vara försiktig med personliga prognoser. En enda praktiklärare av de många jag hade
att bedöma som Visby-rektor föreslog jag skulle direkt avrådas
från banan på grund av allmän personlig olämplighet. Men lärarhögskolans rektor ville inte hålla i detta skaft och släppte
igenom vederbörande, som jag några år senare återfann bland
skolledarna. Hade jag gjort en felbedömning, eller var det en
8 Peters princip lanserades av Dr. Laurence J. Peter 1969 i boken The Peter Principle. New York:
William Morrow & Company, Inc.. Innebörden av Peters princip är att alla framgångsrika medarbetare
i en hierarkisk struktur kommer att befordras till sin högsta kompetensnivå eftersom de har visat sig
vara bra på det de gör. Efter detta kommer de att befordras till sin inkompetensnivå, dvs. till en position
de slutligen inte klarar av.
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befordran enligt Peters princip8, till den naturliga inkompetensnivån? (Bohman, 1995, s. 19-20)
Citatet är hämtat ur en minnesbok. Jag har valt det av tre skäl. För det
första antyder utsagan hur ovanligt det har varit, och sannolikt fortfarande är (jfr kapitel 6 i denna publikation), att man faktiskt bedömer en
lärare som olämplig. För det andra visar utsagan hur lätt det är att göra
felbedömningar. Slutligen visar utsagan att det finns en risk att man
söker förklaringar till sina egna felbedömningar långt utanför sin egen
insats eller de verktyg man hade tillgång till. Dessa skäl tangerar de
aspekter, där jag anser att bedömning av lärare i högskolan har erfarenheter som borde spridas till förskolechefer och rektorer i anslutning till
de uppgifter de får i samband med legitimationsprocessen.
Konkreta kontra abstrakta bedömningsaspekter
Som framgått ovan så har lärarskicklighet och bedömningsaspekter diskuterats på allvar inom högre utbildning i nästan tjugo år. Forskning
inom högre utbildning ger inga entydiga svar på vad lärarskicklighet
står för. Samtidigt har man i praktiken inte kunnat väja för denna bedömningsgrund, eftersom Högskoleförordningen föreskriver att den
blivande lektorn ska ha visat pedagogisk skicklighet. En praxis har sålunda utvecklats och vid tillsättning av lektorer beaktas, som framgått,
ett antal aspekter, som förväntas vara uttryckta både kvantitativt och
kvalitativt. Som kommenterats ovan utgör dessa aspekter för bedömningen av behörighet klara mål (doktorsexamen, erfarenhet av lärararbete motsvarande ungefär ett år och en kortare pedagogisk utbildning),
som den sökande antingen har uppnått eller också inte har uppnått. På
denna punkt skiljer sig de kompetensprofiler som Skolverket har arbetat
fram, eftersom dessa är uttryckta i ganska abstrakta mål. Den viktigaste
slutsatsen som kunde dras i anslutning till detta var att förskolechefernas och skolledarnas bedömningar skulle bli mycket svåra. Samtidigt
hade Skolverket aviserat att stöd för själva bedömningsprocessen skulle
utarbetas. Skolverket har också presenterat en blankett, som består av
ett antal uppgifter som ska fyllas i bl.a. om läraren, om eventuellt mentorskap och vid vilka tidpunkter de tre bedömningstillfällena har ägt
rum, tillsammans med en tablå i vilken den som bedömer med ett kryss
och eventuellt en kommentar ska markera om läraren uppfyller kompetensmålen. Problemet är att det inte finns några kriterier som kan vara
stöd för en positiv respektive negativ bedömning. Var sätter man gränsen för att någon som man besöker sporadiskt under ett läsår uppfyller
de formulerade målen? Uppenbarligen har även Skolverket insett att
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ytterligare stöd behövs och i mitten av februari 2012 kom ett sådant
dokument (Skolverket, 2012). I detta dokument framhålls att ”det går
utmärkt att filma bedömningstillfällena” som dokumentation samt att
det är den allmänna didaktiska kompetensen som ska bedömas och inte
ämneskompetensen. Sedan har Skolverket i anslutning till varje bedömningsaspekt givit förslag till frågor som kan användas vid observationerna och i samtal med läraren. Odiskutabelt är det så att man med dessa
frågor har blivit mer konkret, men är det möjligt för skolchefer och rektorer att ha en checklista på ett hundratal frågor i huvudet? Skolverket
skriver att det står rektor fritt att använda materialet och den valfriheten
är säkert välkommen. Men den spelar egentligen ingen roll; det intressanta är att Skolverket så tydligt visar vad man tror är möjligt att göra.
I det perspektivet har man inte alls tagit till sig erfarenheter från högre
utbildning, trots att man hänvisar till sådan litteratur. Inte heller tar man
konsekvenserna av att läraryrket bedrivs i lärande organisationer där
det är väl befogat att tala om ett livslångt lärande. Det är också anmärkningsvärt att Skolverket hänvisar till en avhandling (Paulin, 2007, s. 3f
i Skolverket, 2012), vars resultat visar på att det tar tre terminer att som
lärare skapa rutiner, men ändå sätter upp mål som om läraren har arbetat i flera år. Positiva bedömningar i kompetensprofilernas aspekter kan
knappast bygga på en enda strategi som är lika för alla lärare. Det finns
naturligtvis olika vägar att nå målet. En lärare kan emellertid inte under
loppet av ett arbetsår uppnå samma färdigheter som den som har arbetat
i flera år och fått möjlighet att skapa en repertoar av handlingssätt i relation till vissa situationer. Som ny lärare får man antagligen använda det
handlingsalternativ som först verkar rimligt. Det kan givetvis gå bra,
men det kan också bli ett oönskat resultat. Som en konsekvens av detta
borde kompetensprofilerna, som i högskolan, fokusera både färre och
betydligt mindre komplicerade delar av läraryrket.
Bedömningsprocess
Vid flera tillfällen i detta kapitel har bedömningsprocessen berörts.
Som underlag för sin slutbedömning ska förskolechefen/rektorn ha besökt läraren i den miljö som arbetet med barnen bedrivs vid minst tre
tillfällen. Besöken ska dokumenteras och informationen som samlas
vid dessa tillfällen kan kompletteras med information som mentorn kan
ge. Även inom högskolan finns det ett intresse av att veta hur den sökande till en läraranställning fungerar i den konkreta arbetssituationen.
Som framkommit ovan är denna bedömningsgrund ändå inte alls löst på
ett tydligt sätt inom högskolan. Arbetsledarintygen är ojämna i kvalitet.
Arbetsledare som skriver intyg kan känna den man skriver om mer eller
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mindre bra. Den som är nytillträdd, eller vikarierar som arbetsledare,
kanske inte alltid tillför denna information i intyget. När en sökande
prövas för en anställning inom högskolan, så kan man i beredningsprocessen använda sig av s.k. provföreläsningar, som man skulle kunna se
som en motsvarighet till något av de tillfällen då skolchefen/rektorn
gör sina observationer. Ett vanligt uttryckssätt inom högskolan är att
provföreläsningar endast kan utnyttjas på ett sätt – man har möjlighet
att ”undvika katastroferna”. Det har nämligen visat sig att just undervisningsbeteendet i samband med provföreläsningen – även när det är
mediokert – sällan kan bli utslagsgivande. Vad är det då som gör att man
kan rekommendera en person som kanske inte alls demonstrerar sin
kompetens optimalt i den situation som benämns provföreläsning? Ja,
vid anställning av högskolelektorn har man tillgång till en mängd annan
information om den sökande. Högskolans krav på mycket information
om den blivande lektorns kvalifikationer har ingen motsvarighet i legitimationsprocessen, även om man skulle kunna se de frågor som Skolverket (2012) har formulerat som ett sätt att avsevärt bredda informationen om läraren. Ett antagande i relation till detta skulle ändå kunna vara
att förskolechefer och rektorer enligt nu föreslagen bedömningsprocess
sannolikt kommer att sakna både bredd och djup i den information som
skulle kunna leda till ett säkert avrådande. I sådana fall blir sannolikt
resultatet att ”hellre fria än fälla”.
Förslaget rörande legitimation har inte på något påtagligt sätt innehållit argument för att bedömningen i sig kan innebära en hjälp i den
professionella utvecklingen. Inom forskning som rör skolan tangeras
denna aspekt ibland (t.ex. Chung, 2008) och inom högre utbildning
finns också en del systematiserade studier kring effekten av olika bedömningar (Gibbs & Coffey, 2004; Healey, 2000). Även om blivande
lärare under sina praktik- respektive VFU- perioder9 kanske har varit
nervösa när lärosätets lärare kommit på besök, så har det i de allra flesta
fall varit något som har varit mycket uppskattat, vilket tydligt har framkommit när ekonomin nästan omöjliggjort besöken från högskolan.
Ett skäl till uppskattningen har antagligen varit att samtalen efteråt har
genomförts i samtalsform med inslag av formativa bedömningar, som
lett framåt för den blivande läraren. Inom högskolan kanske den som
undervisar med arbetsledare och/eller kollegor närvarande aldrig har
en tanke på att det man ”visar upp” senare ska utgöra ett underlag i ett
intyg. När besöken görs med det enda syftet att skaffa underlag till slutomdömet om läraren är lämplig eller inte, som nu är aktuellt inom legitimationsprocessen, finns det goda skäl att anta att situationen i sig kan
upplevas som stressande, precis som provföreläsningar inom högskolan
9 VFU står för Verksamhetsförlagd utbildning.
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kan ge upphov till nervositet. Detta berörs inte alls i diskussionerna om
bedömningen. Ska det dessutom vara tillåtet att filma det som observeras (jfr Skolverket, 2012), kommer stressen inte att minska. Skillnader
finns naturligtvis inom högskolan, men grovt generaliserat, så är det
sällan som provföreläsningarna blir riktigt bra och ger utrymme för läraren att visa alla goda intentioner och den reella kapacitet som finns.
De viktigaste skälen till detta är att proven är isolerade och avgränsade
i tid. De är också förhållandevis korta – ofta bara 30 minuter. Det finns
inget före och det finns inget efter. I skolan ska det ju inte behöva bli
så, men hela situationen – chefens närvaro – gör inte undervisningssituationen normal vare sig för lärare eller för elever. Dessutom finns det
inget som tyder på att förskolechefens/rektorns första besök ska kunna
ha en formativ funktion, dvs. att läraren får feedback på det som varit
bra och det som varit mindre bra. Tvärtom lyfter Skolverket (2011b)
fram att samtliga kompetenser inte kan bedömas vid första observationstillfället, dvs. underförstått det finns kompetenser som kan bedömas vid skolchefens/rektorns första besök hos läraren. Jämfört med vad
som sker för den som vill bli lektor inom högskolan förfaller de kommande bedömningsprocesserna kunna innehålla en hel del dramatik.
Detta leder över till en tredje slutsats som handlar om utrymmet för den
som ska bedömas att påverka situationen själv.
Möjligheter att påverka bedömningsprocessen
Eftersom det ännu inte finns några konkreta erfarenheter från bedömningar i samband med introduktionsperioden inför legitimationen, så
ska man naturligtvis inte måla upp alltför svarta scenarier. En sak som
emellertid kan lyftas fram som något som kan upplevas negativt är att
läraren under sitt introduktionsperiod förefaller ha så små möjligheter
att påverka sin situation själv. Från att under flera år ha haft en studiesituation, där prov av olika slag varit planlagda i god tid och där den
enskilde studenten i hög grad själv kunnat påverka sina prestationer,
hamnar de nya lärarna nu i situationer som inte alls blir så lätta att påverka. Även om man får utgå från att skolchefer/rektorer aviserar sina
besök i god tid, så är ju inte introduktionsperiodsläraren ensam utan är
i stor utsträckning beroende av att samspelet med eleverna utvecklas
på ett optimalt sätt i relation till det som läraren har planerat att arbeta med. Fungerar det inte som den observerade läraren har tänkt och
vederbörande blir nervös pga. skolchefens/rektorns närvaro, så synes
det åtminstone inte i dagsläget finnas någon idé om hur ett misslyckande ska kunna repareras, även om en förlängning av provåret är möjlig.
Inom högskolan har det blivit allt vanligare att doktorander under sin
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studietid får lära sig att dokumentera sitt arbete i form av meritport
följer. Mindre bra kursvärderingar från studenter kan i den pedagogiska
meritportföljen bli föremål för reflektion och beskrivning av vidtagna
åtgärder. Det viktiga är att den blivande högskoleläraren har en möjlighet att bidra med underlag till bedömningsprocessen på ett sätt som det
uppenbarligen inte är tänkt att fungera i legitimationsprocessen. Det
faktum att förskolläraren och läraren ska dokumentera sitt arbete med
barnen och eleverna är inte riktigt samma sak som att med eftertanke
göra en övergripande och sammanfattande beskrivning av olika typer
av arbetsinslag som man beordrat eller självinitierat ägnat sig åt. För
sådana beskrivningar krävs någon typ av given struktur, ungefär såsom
olika strategier för meritportföljer som utarbetats inom högskolan. I det
sammanhanget kan säkert dokumentation över konkret arbete i klassrummet utgöra illustrativa exempel, som förskolläraren och läraren
dessutom kan ta som utgångspunkt för egna pedagogiska och didaktiska reflektioner.

***
Till den som säger att det finns en tröghet i utbildningars förändringsprocesser, kan jag bara konstatera att utsagan är möjlig, men knappast
relevant för den problematik som detta kapitel har ägnats åt. Den dynamik och de diskussioner med efterföljande beslut som har pågått parallellt med skrivandet av denna boks kapitel har varit påtaglig och också
gjort att några kapitel i sista stund har förändrats. I just det aktuella
kapitlet har sådana förändringar gjorts i de sista avsnitten, medan huvuddelen har behållits som ett tidsdokument över hur det såg ut i en viss
tidsperiod. Min uppfattning är att kapitlets huvudbudskap – att belysa
svårigheter med att bedöma lärarlämplighet och peka på vikten av att
ta tillvara alla tidigare erfarenheter oavsett vilket utbildningssystem de
kommer från – har kunnat behållas intakt och, även med beaktande av
vissa förändringar, fortfarande gäller.
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K a p it e l 1 0

Professionalisering eller
deprofessionalisering? Positioneringar
och samspel i ett dilemmatic space
Göran Fransson

Reformernas konsekvenser på sikt
kan vi nog i dagsläget inte till fullo
överblicka.

I detta avslutande kapitel avser jag föra några sammanfattande och
problematiserande resonemang kring introduktionsperioden, lämplig
hetsprövning och legitimation för lärare och förskollärare.1 I bokens
tidigare kapitel har teman relevanta för dessa reformer behandlats ur lite
olika perspektiv. Dessa kapitel har varit tydligt förankrade i data från empiriska undersökningar som gjorts inom ramen för forskningsgruppen
Induction. Detta kapitel har en något annorlunda karaktär då det inte på
samma sätt utgår från någon undersökning. Intentionen i kapitlet är att
lyfta diskussionerna kring introduktionsperioden, lämplighetsprövning
och legitimation till mer övergripande resonemang genom att teoretiskt
belysa reformstrategierna.
En central plats i kapitlet har de resonemang jag för utifrån en
professionsteoretisk grund, dvs. vad kan reformerna betyda i termer av
professionalisering, professionell positionering och statusförskjutning?
I detta är relationer mellan stat, yrkesgrupp/profession och klienter/
allmänhet centrala liksom frågor kring positioner, autonomi, makt,
legitimitet och status. Till detta professionsteoretiska perspektiv fördjupar
jag sedandiskussionen utifrån ett teoretiskt perspektiv som än tydligare
sätter fokus på positioner, aktörer, relationer, samspel och dynamik
samt på sampel mellan ett utbildningssystems makro- och mikronivåer
– nämligen idén om ett dilemmatic space. Dilemmatic space är ett teore
tiskt perspektiv som ramar in en viss verksamhet med dessa aktörer,
normer, värderingar och handlingsmönster. Perspektivet bidrar till att
1 Jag har valt att betrakta reformerna kring introduktionsperiod med mentorskap, lämplighetsprövningen och legitimationen som olika delreformer inom ett större reformpaket. Anledningen till det är
att dessa delar kan implementeras oberoende av varandra och inte med nödvändighet är varandras
förutsättningar, vilket man lätt kan förledas tro.
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relatera individers överväganden och ageranden till de utmaningar,
dilemman och strukturer som (yrkes)vardagen erbjuder. Relaterat till
de diskuterade reformerna understödjer perspektivet analyser gällande
bl.a. positioneringar och dynamiken mellan olika aktörer och nivåer
inom ett system.
De diskussioner som förs i kapitlet är till stora delar problematiserande eftersom vi ännu inte fullt ut vet vad reformerna kommer att
betyda för läraryrket och förskolläraryrket. Frågor kring t.ex. status och
professionell position handlar i grunden om hur något framställs, upp
fattas, förstås och värderas. Exempelvis framställs reformerna kring
introduktionsperioden, lämplighetsprövning och legitimation som
att de skulle höja läraryrkets status. Vi kan se en hel del positioneringar och uttalanden i denna fråga, men det är ännu en öppen fråga hur
reformerna i slutändan kommer att uppfattas, förstås och värderas. Vi
vet helt enkelt ännu inte hur det kommer att bli, eftersom det är för tidigt
att kunna se några sådana konkreta resultat. Ur ett professionsteoretiskt
perspektiv och utifrån en idé om ett dilemmatic space kan dock resonemang om dessa frågor föras och vissa problematiseringar kan göras.
Men i slutändan handlar det om hur något framställs, positioneras och
uppfattas.

Lärarlegitimation, profession och professionalisering
Som tidigare nämnts kan reformerna kring legitimation och introduktionsperioden analyseras och förstås utifrån ett professionsteoretiskt
perspektiv. Införandet av en legitimation innebär närmast ett skolboksexempel på ett klassiskt sätt för yrkesgrupper att hävda exklusivt tillträde till ett yrkesområde. I detta spelar lärarnas fackliga organisationer,
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, en central roll genom den
professionsteoretiska retorik de anammat och genom de professionella
anspråk de gör. Legitimationen och dess koppling till striktare behörighetskrav ska göra det svårare för personer utan adekvat utbildning att
verka i funktionen som lärare och förskollärare. Även om outbildade
personer inte helt utestängs från lärares och förskollärares yrkesarenor
– de får fortfarande anställas för ett år i taget, men inte självständigt
sätta betyg – så innebär legitimationen en tydligare avgränsning för
vem som får utöva lärar- och förskolläraryrkena.
Några av de frågor som ska diskuteras nedan handlar om huruvida
införandet av introduktionsperioden, lämplighetsprövningen och legitimationen innebär en professionalisering eller en deprofessionalisering
av lärar- och förskolläraryrkena. Dessa två frågor utgör huvudfokus i
detta avsnitt och jag kommer att visa att det är möjligt att se båda dessa
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processer i reformerna, dvs. att de innehåller såväl professionaliserande som deprofessionaliserande inslag. Jag diskuterar inledningsvis de
klassiska distinktionerna mellan vanliga yrken och det som benämnts
som professioner. Avsikten med det är att utifrån en professionsteoretisk grund belysa några av utmaningarna med att försöka diskutera vad
reformerna betyder för lärar- och förskolläraryrkena. I detta, och i de
resonemang jag avser föra i avsnittet, utgör profession, professionalisering och professionalism centrala begrepp.
Professioner – definitionsproblematik och professionalism
Enligt de klassiska definitionerna av professioner från 1950-och
60-talen – som innehavare av makt över utbildning, yrkesutövning och
yrkets kunskapsbas, med yrkesmässigt monopol, med ett allmänt accepterande av yrkesgruppens professionella anspråk och kunskapsbas
samt med medlemmar som identifierar sig med och är starkt lojala med
professionens normer, idéer, och handlingsmönster (Caspersen, 2007;
Evans, 2008; Evetts, 2006; Svensson, 2006) – kan lärare och förskollärare närmast betecknas som semi-professioner, dvs. inte ”riktiga professioner” i klassisk bemärkelse (Wise, 2005). Emellertid har kritik mot
de klassiska definitionerna under årens lopp lett till andra synsätt och
fokus på hur yrkesgrupper och professioner kan definieras och förstås
(Evetts, 2006). Kritiken har haft många olika infallsvinklar, varav jag
skall beröra några nedan. För det första har de klassiska definitionernas anspråk på att vara närmast universella kritiserats och studier har
visat hur olika kulturella, sociala och språkliga sammanhang leder till
olika avgränsningar och definitioner samt till att olika aspekter av definitionerna ges olika tyngd i olika kulturella och nationella kontexter
(Torstendahl, 2005). Annan kritik under 1970-talet handlade bl.a. om
att professioner inte självklart agerade för klienters bästa, utan även för
professionens egenintresse (jfr Fransson & Jonnergård, 2009). Vidare
har förändrade former för styrning av arbete och organisationer samt
förändrade relationer mellan stat, professioner och marknadskrafter
under åren också varit grund för kritik av de klassiska definitionerna.
I spåren av decentralisering, globalisering, marknadsanpassning,
konkurrensutsättning och en byråkratisk styrning och kontroll med
indikatorer och utvärderingar – förändringar som kännetecknar det som
brukar benämnas som new public management (Evetts, 2009) – ä ndras
betingelserna för olika yrkesgruppers arbete. Att i dessa sammanhang
med föränderliga arbetsvillkor sätta fokus på strukturella drag för
en profession som görs med klassiska definitioner för professioner –
som behörighetsgivande utbildning, yrkesspecifika etiska koder eller
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legitimation – kan kritiseras, något som bl.a. Abbot (2010) gör. För
stort fokus på strukturella betingelser riskerar, menar han, att lyfta bort
fokus från arbetets innehåll och de uppgifter som professionens yrkesutövare ska ansvara för. Med den senare tyngdpunkten på arbetets innehåll och uppgifter, ges yrkesutövandets förutsättningar och processer ett tydigare fokus. Som en följd därav får rimligen yrkesutövares
professionalism – att hantera förutsättningar och processer för klienters
bästa – större betydelse för vilka yrkesgrupper som uppfattas vara och
definieras som professioner.2 Även om det i de klassiska definitionerna av professioner är centralt att enskilda yrkesutövare uppfattas som
kompetenta och kunniga med exklusiva kunskaper, ger ökat fokus på
professionalism också ett ökat fokus på tillit och därmed på tillit till
enskilda yrkesutövares professionalitet. Till detta ska jag återkomma.
Ett pragmatiskt förhållningsätt till definitionsproblematiken som
jag diskuterat ovan har Evetts (2006) som menar att det inte längre är
varken särskilt viktigt eller särskilt lätt att göra en skarp och hållbar
definitionsmässig skillnad mellan vad som benämns som professioner
och andra expertyrken. Vad som kännetecknar och definierar expertyrken och professioner – och hur dessa i slutändan konstrueras, betecknas
och förstås – är med andra ord föremål för återkommande diskussioner och positioneringar. Trots denna kritik och successiva förskjutning
av synen på professioner inom det professionsteoretiska fältet, används
fortfarande ofta de klassiska definitionerna av professioner samtidigt
som människor i vardagliga sammanhang ofta talar i termer av professioner för att beteckna yrkesgrupper med likartad utbildning (Fransson
& Jonnergård, 1999). I den bemärkelsen talas det emellanåt om ’lärarprofessionen’ och ’förskollärarprofessionen’ även om dessa inte är att
betrakta som professioner i den klassiska bemärkelsen.
För att återknyta till de inledande frågorna: vad betyder då introduktionsperioden, lämplighetsprövningen och legitimationen för lärar- och
förskolläraryrkena utifrån ett professionsteoretiskt resonemang? Min
slutsats är att dessa reformer kan ses som delar i såväl en professionalisering, dvs. processer för att försöka uppnå positionen som profession,
(jfr Lilja, 2009; 2011), som en deprofessionalisering (jfr Lilja, 2009;

2 Professionalism kan förstås som något som framträder i situationer och är resultatet av kunskaper,
erfarenheter och ett etiskt ramverk för vad som betraktas som bra, rätt och riktigt utifrån tillgängliga
resurser, möjliga processer och förväntade mål och resultat. Frelins (2010) utgångspunkt är att en persons professionalitet inte kan framträda utanför en specifik praktik eller beskrivning av den praktiken.
Exempelvis kan det senare ta sig uttryck i talet om att upprätthålla professionella förhållningssätt
till klienter. Talet om professionalism kan enligt Svensson (2006) och Evetts (2006) också ses som
en ideologi införd från överordnade strukturer för att motivera och styra underordnade aktörer och
verksamheter, ofta genom självstyrnig i egenskap av utpekade såsom professionella. Det är en av
anledningarna till varför Friedson (2001) ser professionalism som en tredje logik för kontroll och
social ordning av yrken, där marknadskrafterna och organisationen utgör de två andra logikerna för
kontroll och social ordning.
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2011; Sjöberg, 2010; Vlachos, 2010). I den fortsatta framställningen
ska jag argumentera för vilka aspekter i reformerna som kan ses som
professionaliserande respektive deprofessionaliserande.
Innan jag går in på dessa frågor vill jag kort återknyta till utmaningarna jag belyst ovan. Utifrån det förda resonemanget, om en förskjutning från fokus på klassiska definitioner för professioner, till fokus
på professionalisering, professionalism och professionalitet, vill jag
framhålla att jag ansluter mig till idén att det är rimligt att diskutera
yrkesgruppers professionalism och yrkesutövares professionalitet som
grund för yrkesgruppers tillit, status och professionella positioner. Som
jag ser det kan lärare och förskollärare svårligen ses som professioner
i klassisk bemärkelse, men förskjutningen mot att fokusera professionalisering och professionalism öppnar för nya resonemang kring hur
yrkesgrupper stärker sina professionella positioner.
Staten stärker sin position
– organisationsprofessionalism vs. yrkesprofessionalism
Införandet av legitimationen ses i policytexter och policyuttalanden
som ett sätt att skydda och stärka utbildade lärares och förskollärares
exklusiva tillträde till en yrkesarena (t.ex. SOU 2008:52), vilket enligt
de klassiska definitionerna av professioner skulle kunna ses som en professionalisering. Att exempelvis koppla legitimationen till den exklusiva och i skollagen stadgade rätten för lärare att självständigt sätta betyg,
kan ses som ett led i sätt att stärka lärares professionella positioner och
jurisdiktion (Abbot, 2010). I detta sammanhang är det dock viktigt att
komma ihåg att lärarkåren inte kan betraktas som en homogen grupp.
Reformerna innebär också en hierarkisering inom lärarkåren, eftersom
vissa lärargrupper har möjlighet att bli lektorer, medan andra lärargrupper (i nuläget) inte omfattas av legitimationen. Processerna med professionalisering och deprofessionalisering tar sig således skilda uttryck för
olika grupper inom lärarkollektivet. Man skulle därmed kunna förstå
reformerna som försök till professionaliseringssträvanden, samtidigt
som flera inslag i reformerna riskerar att uppfattas som, och leda till, en
deprofessionalisering – för såväl delar av lärarkollektivet som för hela
lärarkollektivet. Ett exempel på det senare är lämplighetsprövningen.
Lämplighetsprövningen som genomförs av rektor innebär en ökad kontroll av lärarna. Dessutom ökar staten kontrollen över läraryrket genom
att via Skolverket och de lagar som kan införas eller förändras skaffa sig
kontroll över vad som ska gälla för legitimationen, för den extra lämplighetsprövning som påförs under introduktionsperioden samt för vilka
kompetenser som ska anges i kompetensprofilerna som viktiga att bedöma vid lämplighetsprövningen. Genom sina fackliga organisationer har
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dock lärarna möjlighet att påverka såväl regering som Skolverk. Eftersom det är rektorer och förskolechefer, dvs. arbetsgivarnas förlängda
armar, som formellt genomför lämplighetsprövningen kan man argumentera för att lärare och förskollärare som yrkesgrupper inte själva har
direkt och formellt inflytande över själva lämplighetsprövningen och
makten att formellt avskilja en ny lärare. I realiteten torde dock såväl
lärare och förskollärare på enskilda skolor och förskolor som lärarnas
fackliga organisationer ha visst inflytande över processen med lämplighetsprövningen.3 Ur ett professionsteoretiskt perspektiv kan man då
ställa sig frågan hur detta ska förstås? Innebär lämplighetsprövningen
att lärare och förskollärare får ökad eller minskad kontroll över vilka
som får tillträde till yrkesarenan? Ökar eller minskar deras möjligheter
att definiera och ha tolkningsföreträde i fråga om vilka kunskaper och
kompetenser som behövs för yrkesutövningen? Innebär lämplighetsprövningen att den breda allmänheten (och kanske också politiker)
får en större tillit till lärare och förskollärare som professionella och
kan det stärka de båda yrkesgruppernas professionella positioner och
leda till en professionalisering? Utifrån detta senare resonemang skulle
lämplighetsprövningen också kunna ses som ett professionaliserande
inslag, vilket jag återkommer till nedan. Avgörande är dock hur detta
uppfattas och framställs.
Reformerna kan också ses som en del i en statlig strävan att i ett decentraliserat och marknadsanpassat styrsystem ta ett tydligare ansvar för
och kontroll över lärarnas tjänstgöring, dvs. i vilka ämnen och årskurser
de kan undervisa i enligt legitimationen och vilka kompetenser som
anses vara viktiga vid lämplighetsprövningen. I den meningen innebär
reformerna att staten stärker sin position i relation till skolhuvudmän,
kommuner, lärarkollektivet och enskilda individer, vilket enligt det
klassiska sättet att se på professioner kan ses som en deprofessionalisering. I detta sammanhang är det fruktbart att anknyta till Evetts (2006)
distinktion mellan organisationsprofessionalism respektive yrkesprofessionalism, där det förra innebär mer standardiserande och av övergripande nivåer organiserade och kontrollerade arbetsuppgifter. Professionalismen inom ett sådant system kan förenklat sägas utgöras av att
kunna förstå och hantera standardiseringarna och kontrollsystemen och
ge funktioner på överordnade nivåer vad de vill ha. I den bemärkelsen
bygger organisationsprofessionalism på självdisciplinerande inslag,
där yrkesutövare i ivern att framstå som professionella tillfredställer
organisations önskemål och logik. Yrkesprofessionalism å sin sida
3 Denna bedömning gör jag bl.a. utifrån att mentorn förutsätts informera rektor och förskolechefer
samt utifrån rektorers utsagor om vilka källor till information de avser väga samman vid
lämplighetsbedömningen, se kapitel 6 och 7 i denna bok. Jag håller det också för rimligt att om en
person riskerar att inte bli bedömd som lämplig, så blir det också en facklig fråga.
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bygger mer på att yrkesutövarna kontrollerar och styr sig själva genom
de handlingsutrymmen, den självständighet, de kompetenser och det
engagemang de har – allt i relation till de normer, värderingar, lojaliteter, etiska koder och logiker som yrkesgruppen är bärare av och som
individer har att förhålla sig till. I den komplexa yrkesvardag som lärare
och förskollärare har att hantera, med aktörer på olika nivåer och med
många olika – ibland oförenliga – förväntningar, krav, uppgifter och
mål, kan båda dessa former av professionalism sägas finnas samtidigt.
Lärare och förskollärare måste sålunda förhålla sig lojala till organisationens krav, förväntningar och nya principer för styrning, kontroll
reglering av arbetet, men också vara lojala till de normer, värderingar,
förväntningar och behov de själva och yrkesgruppen har i mötet med
elever, föräldrar och övergripande nivåer. Detta kan leda till dilemman
att hantera, vilket jag återkommer till.
I och med de senaste decenniernas förändringar av det svenska skolsystemet – med decentralisering, marknadsanpassning, konkurrensutsättning och en byråkratisk styrning och kontroll med indikatorer och
utvärderingar – är det dock inte svårt att argumentera för att det för
lärare och förskollärare innebär en förskjutning mot det Evetts (2006)
benämner som en organisationsprofessionalism (se t.ex. Sjöberg,
2010). I detta kan lärare de senaste decennierna sägas ha hamnat i kläm
mellan de egna yrkesgruppernas inom-professionella önskemål och en
marknadslogik med nya principer för styrning och kontroll (Sjöberg,
2010). Redan nu visar studier att dessa förändringar påverkar lärare till
att bli mer försiktiga. Exempel på detta är att de dokumenterar mer för
sin egen skull för att undvika klander i framtiden, mer sällan går ensam
på utflykter med barnen samt utvecklar strategier för att ge sken av ordning och kontroll (Lindqvist & Nordänger, 2011; jfr Stenlås, 2009; Valli
& Buese, 2007). Till detta kommer nu legitimationen vilken riskeras
att dras in eller att man erhåller en varning av Lärarnas ansvarsnämnd.
Möjligheten, eller risken om man så vill, att bli granskad som lärare
har ökat och kan i analogi med resonemanget ovan få en disciplinerande effekt i yrkesutövningen. I den bemärkelsen kan legitimationen
möjligen,om jag tillåter mig att spekulera, leda till att lärare i än högre
grad anammar principer som ligger i linje med en organisationsprofessionalism för att inte riskera disciplinpåföljd.
Yrkesgrupper i skottlinjen: Stärkt kontroll för stärkt professionalism?
Som nämnts ovan kan reformerna med introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation ses som en del i en statlig strävan att
stärka sin position i relation till skolans huvudmän och lärarkollektivet,
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vilket enligt det klassiska sättet att se på professioner kan ses som en
deprofessionalisering. Det intressanta är att reformerna också kan ses
som en reprofessionalisering, dvs. med ambitionen att stärka lärarna.
Hur kan detta förstås? Som tidigare nämnts är tillit en central komponent för att en individ eller en yrkesgrupp ska uppfattas vara professionell och kunna övertyga om sin expertis och därmed kunna monopolisera sitt kunskapsområde (Evetts, 2006; Grimmen, 2008; Svensson,
2006). Saknas tilliten förväntar man sig inte ett professionellt agerande.
Det senaste decennierna har tilliten till skolsystemen och lärares förmåga blivit rejält tilltufsad – detta gäller såväl i Sverige som internationellt (Carlgren, 2009; Compton & Weiner, 2008). I kölvattnet av 1980och 1990-talets svenska reformer med avreglering, decentralisering och
marknadsanpassning överlämnade staten initiativet för skolans utveckling till skolhuvudmännen och lärarna. För att detta skulle lyckas fanns
behovet av att lärare uppfattades som – och uppfattade sig själva som
– professionella som kunde ta sig an denna utmaning.
Lärarnas fackliga organisationer tog sig an denna utmaning, anammade retoriken och försökte tydligöra och stärka lärarnas professionalism (Ringarp, 2011; Sjöberg, 2010).4 Men frågan är om förutsättningarna fanns för lärarna att ta sig an detta professionaliseringsprojekt?
Sjöberg (2010) diskuterar dessa förändringar och retoriken som använts, men kommer till slutsatsen att verkliga förutsättningar för lärarna
att fylla detta professionella utrymme egentligen inte fanns. 1990-talets
ekonomiska åtstramningar följt av svårigheter med att få till en omfattande och systematisk forskning kring för lärarna viktiga frågor som
kunde stärka lärarnas kunskapsutveckling underlättade inte för lärarna
att ta sig an detta (Carlgren, 2009). En annan försvårande faktor var att
lärarna pressades av marknadskrafter och kravet på att snabbt visa resultat. Och mycket riktigt, under det senaste decenniet har skolsystemet
kritiserats för bristande effektivitet och resultat, bl.a. genom sjunkande
resultat i internationella kunskapsmätningar eller att man kommit på att
lärares bedömning av prov kan skilja sig åt. Som en följd av detta sviktar tilliten till skolsystemet och lärares förmåga att höja resultaten. På
senare år har flera satsningar på kompetensutveckling gjorts och inslagen av kontroll och inspektion har också ökat. I det sammanhanget kan
den kontroll som lämplighetsprövningen och legitimationen innebär
ses som svar på, och motreaktioner mot, hoten för tilliten till yrkesutövares professionalism (jfr Caspersen 2009). Genom att säga att det
4 Att Lärarnas Riksförbund 1992 beslutade att arbeta för införandet av en lärarlegitimation ska ses
i ljuset av detta. Om reformerna införts då hade de kommit i ett annat sammanhang med en retorik
om en tilltro till lärarnas professionalitet, och inte som nu där legitimationen kan ses som ett sätt för
staten att skydda lärarnas professionalitet i kölvattnet av kritiken mot skolsystemet och lärarna. Om
legitimationen hade införts i början av 1990-talet, när tilltron till skolsystemet och lärarna var betydligt
starkare än idag, är det möjligt att läraryrkets status och attraktionskraft hade sett annorlunda ut idag.
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professionella yrkesutövandet är så viktigt att det måste skyddas med
legitimation och genom att införa en extra lämplighetsprövning, kan
man skapa föreställningen om, och tron på, att lärarna i än högre grad
blir mer professionella genom dess reformer. Med den utgångspunkten
kan reformerna ses som sätt att skapa strukturer för manifesterad tillit,
dvs. ramarna för tilliten skapas uppifrån, manifesterad via lämplighetsprövning och legitimation. Själva mekanismerna är då att såväl det
politiska systemets som den breda allmänhetens tillit till lärarnas professionalism skall häktas fast vid och stärkas av dessa ramar av uppifrån
manifesterad tillit. Enligt detta sätt att argumentera kan reformerna ses
som ett statligt och fackligt försök att reprofessionalisera lärarna (jfr
Lilja, 2009).
Talet om professionella lärare i samband med 1990-talets omstrukturering av utbildningssystemet kan förstås som ett sätt för aktörer på
överordnade nivåer att styra lärarna genom att positionera dem som
professionella och spela på ”inre personliga drivkrafter” och yrkesgruppens ”egen-kontroll” (Evetts, 2006), dvs. det som brukar benämnas som
ansvarserkännande eller med den engelska benämningen accountability
(Allais, 2012; Ball, 2003, Biesta, 2004). Detta sätt att styra genom att
appellera till professionalism och få någon att agera såsom de föreställer sig att professionella ska agera, kan ses som ”professionalism som
ideologi” (Evetts, 2006; Svensson, 2006). I detta sammanhang är det
värt att notera den förskjutning i synen på lärare som Sjöberg (2010)
uppmärksammar i sina analyser av centrala policydokument kring läraryrket från 1990- och 2000-talet.5 I dokumenten från 1990-talet och år
2000 används enligt Sjöberg begreppen professionell, professionalism
och professionalisering i sammanhang där lärare med ”inre styrningsmekanismer” ska utveckla en bra undervisning och en god skola. I tidiga officiella dokument kring lärarlegitimation som SOU 2008:52 har
det dock skett en förskjutning i begreppsanvändningen kring professionella lärare, till att användas i sammanhang av kontroll och kvalitetssäkring av lärarna. Det har således enligt Sjöberg skett en förskjutning
i hur lärares professionalitet som potential för utveckling av verksamheterna skrivs fram i policydokument: från inre styrningsmekanismer
och drivkrafter, såsom t.ex. engagemang, lojalitet och omtanke, till yttre
drivkrafter och kontroll, såsom t.ex. att krav tydliggörs och sanktionsmöjligheter införs. Denna förskjutning ligger i linje med resonemanget
ovan samt med den neoliberala retoriken och den ökade betoningen av
granskning och kontroll (Apple, 2009; Compton & Weiner, 2008).
5 Sjöberg studerar förekomsten av begrepp såsom professionell-a/-e/-t, professionalitet, professionalism och professionalisering i DS 1996:16 (lärarutbildning i förändring); SOU 1999:63 (Att lära och
leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling); Prop. 1999/2000:135 (En förnyad lärarutbildning); Dir 2007:103 (Kommittédirektiv. En ny lärarutbildning) och SOU 2008:52 (Legitimation och
skärpta behörighetsregler).
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Sammanfattningsvis kan således reformerna med introduktionsperiod,
lämplighetsprövning och legitimation förstås som försök att stärka lärar- och förskolläraryrkena, samtidigt som en del inslag i reformerna riskerar att uppfattas som, och leda till, en deprofessionalisering.
Eftersom vissa delar av implementeringen pågår för fullt är det dock
för tidigt att uttala sig om hur reformernas olika delar kommer att
framställas och förstås. Analyser utifrån professionsteoretiska perspektiv handlar, som jag hoppas framgått, mycket om att identifiera
olika aktörers positioner och relationer liksom var olika gränser går. I
nästa avsnitt avser jag fortsätta analysen av hur reformerna skapar och
förändrar professionella positioner, relationer och gränser. Jag kommer då att utgå ifrån en annat teoretiskt perspektiv för att analysera
och diskutera lärarnas och förskollärarnas position inom utbildningssystemet och än tydligare sätta fokus på dynamiken i förändringar och
på positioneringar och relationer.

Lärarlegitimation och dilemmatic space – positioner,
dilemman och relationer
I detta avsnitt kommer jag att analysera och problematisera legitimationsreformen, introduktionsperioden och lämplighetsprövningen
genom att betrakta utbildningssystemet med dess aktörer som ett dilemmatic space 6. Dilemmatic space är ett teoretiskt perspektiv som ramar
in en viss verksamhet med dessa aktörer, normer, värderingar och hand
lingsmönster. Perspektivet har bl.a. använts för analyser och problematiseringar av t.ex. socialarbetares arbete (Hogget, Mayo, & Miller, 2006,
2007, 2009) och av politiska sammanhang (Whitaker, 2008). I detta
teoretiska perspektiv har dilemman och rumsliga dimensioner – ’space’
– en central betydelse, liksom aspekter som positioner, relationer och
förhandlingar. Även om frågor som maktutövning och kamp mellan
olika positioner framträder inom ramen för ett dilemmatic space, har
de inte samma centrala position som analytiska begrepp som de har
vid analyser utifrån professionsteoretiska perspektiv där kontroll, maktutövning, status, konkurrens och professionsstrid har framträdande positioner. Dilemmatic space sätter i högre grad fokus på ömsesidigheten
och den relationella dynamiken i förhandlingar, positioneringar och
manövrerande samt på de mer moraliska och etiska relationerna i detta.
I avsnittet går jag först närmare in på hur perspektivet kan förstås och
6 Begreppet låter sig inte översättas till svenska utan att några dimensioner av dess betydelse tappas
bort. Det är framförallt ”space” som inte kan översättas till t.ex. ”rum” eller ”dimensioner” utan att
betydelse tappas. Jag har därför valt att i denna text använda den anglosaxiska terminologin, dilem
matic space, istället för t.ex. ”Dilemma dimension”.
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därefter ska jag använda perspektivet för att diskutera reformerna med
introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation.7
Positioner, dilemman och relationellt perspektiv
Förskollärare, lärare och rektor har att förhålla sig till de formella lagar,
regler, mål och rutiner som gäller för verksamheten. Även om läroplanen är det vanligast diskuterade styrdokumentet finns en mängd andra
formella och informella lagar, regler, mål och styrande rutiner. Lärares,
förskollärares och rektorers yrkesvardag handlar dessutom i mångt och
mycket om att hantera komplexa och föränderliga situationer. I de dagliga interaktionerna med elever, kollegor och föräldrar ska en mångfald
av relationer upprätthållas och en mängd beslut ska tas. I klassrummets eller barngruppens dynamiska samspel måste ofta beslut tas sekundsnabbt med knappt någon tid till eftertanke. I andra sammanhang
finns mer tid till eftertanke och överväganden kring vilka beslut, vilka
handlingar och vilka positioner som ska intas. Det är i dessa komplexa
situationer med beslutfattande och handlingar som individens professionalism kommer till uttryck.
Skolans och förskolans personal måste sålunda hantera en mångfald av sociala relationer och sammanhang i vilka normer, värderingar,
handlingsmönster och förväntningar tar form. I detta inbegrips dessa
aktörer i samspel och manövrerande där de har att ta beslut och att inta
vissa specifika pedagogiska, etiska och mikropolitiska positioner, exempelvis hur man ser på betyg, läxor och disciplinfrågor eller hur man
hanterar olika ärenden etc. För en mentor under introduktionsperioden
handlar det t.ex. om att inta positioner för hur man ser på mentorskapet
och sin egen roll (eller icke-roll) i den lämplighetsprövning som rektor
eller förskolechef ansvarar för. Aktörer intar sålunda aktivt vissa positioner, men de positioneras också av andra, t.ex. som en bakåtsträvare,
en trevlig person eller en person som står för vissa normer, värderingar
eller pedagogiska principer.
Dessa beslut och positioner kan i sin tur vara svåra att ta och emellanåt kan det resultera i dilemman som man måste hantera, dvs. att
tvingas välja mellan flera olika alternativ där inget helt löser problemet.
Till skillnad mot problem som kan lösas har således inte dilemman någon tillfredställande lösning (Denicolo, 1996). Att hantera dilemman
handlar om att försöka hantera valmöjligheterna, intressekonflikterna
och spänningarna mellan konkurrerande och emellanåt oförenliga mål,

7 För andra intressanta teoretiska perspektiv för att belysa professionsfrågor, se t.ex. antologin Profesjonsstudier (Molander & Terum, 2008) i vilket diskussioner för utifrån bl.a. ekonomiteoretiska,
interaktionsteoretiska, systemteoretiska, kommunikationsteoretiska och maktteoretiska perspektiv.
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krav, förväntningar, handlingar, värderingar etc. Exempelvis kan dilemmat handla om att ett barn som har svårt för sig och har behov av att
få sitt självförtroende och sin självbild stärkt, men att de prov och kunskapsbedömningar lärare är ålagda att göra istället riskerar förstärka
barnets självbild som ”svagpresterande”. Läraren kan alltså hamna i
dilemmat att hantera såväl sina professionella bedömningar som att tillfredställa organisationens krav, vilket med Evetts (2006) terminologi
kan ses som ett dilemma, dvs. att samtidigt agera i linje med såväl organisationsprofessionalism som yrkesprofessionalism. På motsvarande
sätt kan en mentor hamna i dilemman. Det kan t.ex. handla om huruvida
mentorn ska berätta något för rektor om en ny lärares tillkorta kommanden som mentorn fått veta i ett förtroligt samtal med läraren och
som mentorn då lovat att inte föra vidare. Pedagogiska verksamheter
kännetecknas med andra ord av komplexitet, målkonflikter och aktörer
med olika intressen och positioner (Osberg & Biesta, 2010). Att hantera
dessa dilemman kan sägas utgöra en central del i lärares professionalitet
(Agevall & Jenner, 2008). Om förekomsten av dilemman inom ett yrkesområde utgör grund för ambitionen att utveckla gemensamma etiska
värderingar och för införandet av etiska riktlinjer, kan det ses som klassiska komponenter i en professionaliseringsprocess (Abbot, 2010).
Dilemman och ’space’ som relationellt perspektiv
Det andra ledet i dilemmatic space – ’space’ – relaterar till den rumsliga
dimensionen som är relationell till sin karaktär. Som tidigare nämndes
kan personer inta olika ståndpunkter eller positioner. På samma sätt kan
t.ex. olika normer, värderingar, handlingsmönster, beslut, regler, roller
och funktioner positioneras i relation till varandra och rummet uppstår i
denna positionering. När exempelvis olika politiska partiers skolpolitik
relateras till varandra, uppstår ett ’space’ utifrån de olika positioner som
då framträder. Aktörerna inom detta ’space’ av politiska positioner har
då att förhålla sig till de andra positioner som finns samt till både de
gränser som framträder mellan såväl olika positioner som till rummet
som helhet. Ett politiskt utspel från en position sker i relation till andra
politiska positioner i ett dynamiskt samspel där t.ex. tydliggörande och
förändringar av egna positioner, positioneringar av andra eller förhandlingar och relationer utgör viktiga ingredienser i denna dynamik. En
följd av detta dynamiska samspel är att om en position, en norm eller
ett beslut förändras, så förändras också spelreglerna för relationer, förhandlingar och positioneringar. I införandet av lämplighetsprövningen
av de nya lärarna och förskollärarna förändrar spelreglerna, relationerna och positionerna mellan bl.a. mentorer, nya lärare/förskollärare
och deras chefer. Exempelvis tvingar lämplighetsprövningen in rektor
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i klassrummen vilket utmanar det s.k. osynliga kontraktet mellan lärare
och rektorer, dvs. den outtalade överenskommelsen där rektorer lämnar
undervisningen åt lärarna utan att lägga sig i och där lärarna låter rektor
sköta administration, ekonomi samt övergripande frågor (Berg 1996;
Björkman, 2008). På motsvarande sätt kan förhandlingar och positioneringar leda till nya positioner och relationer. Eller till att normer, värderingar, handlingsmönster, beslut, regler, roller och funktioner förändras.
Exempelvis kan mentorernas värderingar spela större eller mindre roll
(eller ingen roll alls) i den lämplighetsprövning som rektor eller förskolechef ansvarar för.
De relationella aspekterna av dilemmatic space kan dessutom utifrån professionsteoretiska perspektiv kopplas till frågan om professionella anspråk och gränsdragningar. Genom att positionera och positioneras kan professionella anspråk göras och positioner och gränser som
inkluderar eller exkluderar olika grupper, utbildningar eller kompetenser kan skapas. Införandet av legitimation skapar sådana positioner med
legitimerade respektive icke-legitimerade, vilket skapar tydliga gränser
för anspråk att utgöra en särskilt exklusiv grupp – en profession. Därmed kan unika kunskaper hävdas och såväl anspråk på, som tillskrivande av, status kan göras.
En av de centrala aspekterna med att utgå ifrån ett tänkande om dilemmatic space är att dilemman betraktas som att de alltid är närvarande. I vardagliga sammanhang tänker vi ofta att problem eller dilemman
uppstår vid vissa tillfällen. Honig (1996), som är den tidiga teoretikern
inom detta område, menar dock att människor alltid reagerar i relation
till detta dilemmatic space – medvetet eller omedvetet. Dilemman är
således att betrakta som resultat av sociala konstruktioner utifrån strukturella villkor och vardagliga relationer, positioner och förhandlingar
(Fransson & Grannäs, 2011, 2012, 2013). Utifrån det synsättet reagerar
människor – i tanke, i handling och känslomässigt – i relation till ett
dilemmatic space och de reella och möjliga situationer som kan uppstå. Exempelvis kan en lärare som planerar undervisningen – och då
tar möjliga reaktioner från elever, föräldrar, kollegor eller en rektor i
beaktande – förstås som reagerande i relation till ett dilemmatic space.
På samma sätt kommer en mentor, en ny lärare, en skolledare eller en
skolhuvudman alltid att reagera i relation till det dilemmatic space som
skapas och förändras genom införandet av lärarlegitimation.
Legitimationsreformen – Dilemmatic space i förändring
Införandet av introduktionsperioden, lämplighetsprövningen och lärarlegitimation förändrar sålunda det dilemmatic space som lärare, rektorer, förskolechefer och skolhuvudman har att förhålla sig till. Refor-
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merna innebär vissa förändringar i de regelverk som styr skolans och
förskolans verksamheter. Det innebär att uppgifter och roller förändras
eller tillkommer och att spelregler förändras. Med det följer att positioner och relationer förändras liksom normer, värderingar och handlingsmönster. Exempelvis formaliseras och regleras positionen som mentor,
jämfört med den mer informella och oreglerade roll som mentorer kunde ha tidigare – i den mån nya lärare eller förskollärare har haft mentorer.8 Införandet av lämplighetsprövningen som rektor eller förskolechef
ansvarar för, har även mentorn att förhålla sig till – vare sig han/hon vill
det eller inte. Bara att lämplighetsprövningen finns där innebär att mentorns uppdrag blir mer komplext och att en del yrkesetiska frågor blir
uppenbara. Exempelvis kan man fråga i vilken mån mentorn – direkt,
indirekt, medvetet eller omedvetet – ska medverka i den lämplighetsprövning som rektor eller förskolechef ska göra. I Skolverkets kommentarmaterial står att mentorns huvudsakliga uppgift är att stödja den
nya läraren, men mentorn ska också ”delta i samtal med rektorn eller
förskolechefen om läraren eller förskolläraren” (Skolverket, 2011, s. 9).
Vad innebär det? Kan detta leda till dilemman för mentorerna eller är
det oproblematiskt? Kan det påverka förtroligheten i relationen mellan
mentor och den nya läraren eller förskolläraren? Och om så, hur hanterar aktörerna då det? Om en kollega inte fungerar i verksamheten, hur
hanteras det?9 Är det skillnad om det är en ny kollega, en kollega sedan
många år eller en ny kollega som man är mentor för?
Reformerna förändrar också lärarnas och förskollärarnas positioner.
Legitimerade lärare och förskollärare ges en mer professionell position
i egenskap av legitimerande och att bara dessa får utföra vissa arbetsuppgifter, t.ex. sätta betyg. Reformen ger också några mer problematiska
positioneringar som rör dels de lärarkategorier som inte får legitimation, dels de nya lärarna. Tidigare har nyexaminerade lärare och förskollärare betraktats som fullt behöriga och som fullvärdiga kollegor,
om än med mindre erfarenhet än sina kollegor (se även Fransson &
Gustafsson, 2008). Med införandet av legitimationen förändras detta
eftersom de nya lärarna måste genomgå en introduktionsperiod för att
kunna få legitimationen som utgör det nya formella symbolen för att
kunna betraktas som en fullvärdig kollega, som självständigt kan utföra alla arbetsuppgifter som åligger lärare och förskollärare. Genom
reformen framträder alltså en ny position mellan att vara student och
8 1995 gavs nya lärare (inte förskollärare) rätt till en mentor under det första året genom det ramavtal
som slöts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och lärarnas fackliga organisationer Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund (ÖLA 2000). Avtalet tillämpades dock i olika omfattning i Sveriges
kommuner och hösten 2004 hade 59 % av lärarna som var anställda under ett provår en mentor
(LärarnasRiksförbund, 2005).
9 Skriften Lärares yrkesetik: ett stöd för introduktionsperioden (2012) som Lärarförbundet och
LärarnasRiksförbund gemensamt utarbetat kan ge viss vägledning i detta.
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att vara en fullvärdig lärare eller förskollärare. Det innebär sålunda att
en ny position framträder i det dilemmatic space som utbildningssystemets aktörer har att förhålla sig till. Utifrån det kan ett antal frågor
ställas kring hur det kommer att påverka synen på och förhållandet till
nya lärare och förskollärare. Kommer de att i ord och i handling att
betraktas som ”under utbildning”, ”under prövning” eller som ”inte
fullvärdiga”? Kommer detta ”mellantillstånd” att på något vis påverka
nya lärares och förskollärares självbild och identitet? Och hur kommer
de att positioneras av andra? I detta sammanhang kan man också fundera över om språkbruket kommer att förändras. I utredningen Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) använde man
benämningenprovårslärare, något som man i senare texter efter kritik
tog avstånd från, för att istället börja tala i termer av lärare och legitimerad lärare respektive förskollärare och legitimerad förskollärare.
Andra benämningar som börjat användas är exempelvis nybörjarlärare
(se t.ex. Lindgren & Morberg, 2012).
Genom att betrakta utbildningssystemet som ett dilemmatic space
– med positioner (av t.ex. aktörer, roller, funktioner, normer och regler) som relateras till varandra i ett dynamiskt samspel av förhandlingar
och positioneringar – framträder relationer, ömsesidighet och dynamik
mellanolika positioner och nivåer inom ett utbildningssystem. Enskilda
aktörers arbete och de utmaningar, problem och dilemman som fram
träder i arbetet kan på detta vis relateras till övergripande strukturer i
form av lagar, regler, normer och förgivet tagna värderingar och handlingsmönster. Och vice versa. Enskilda aktörer förhåller sig till och
positionerar övergripande strukturer på särskilda sätt vilket gör att de
är aktiva konstruktörer och medskapare av såväl de dilemman som det
’space’ de har att förhålla sig till. Med andra ord: dilemman finns inte
bara där, utan de skaps och konstrueras som dilemman. Samma med
’space’, det skapas och konstrueras av aktörerna. Centralt i dessa sammanhang är de positioner (och positioneringar) som framträder liksom
de relationer och den dynamik som framträder och kännetecknar relationen mellan olika positioner. I den bemärkelsen kan analyser utifrån
tänkandet kring ett dilemmatic space bidra till att analysera och synliggöra professionaliseringsprocesser där positioner, gränser och relationer förändras vilket möjliggör olika professionella anspråk. Förändringar av övergripande strukturer ändrar sålunda spelregler för enskilda
aktörer, och enskilda aktörers relationer till övergripande strukturer har
betydelse för hur dessa framställs och positioneras samt för vilket värde
och inflytande de ges. På detta vis kan micro- och makronivåer relationellt, dynamiskt och etiskt sammanlänkas tydligare än vad jag uppfattar
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är möjligt utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv (jfr Fransson,
Grannäs, 2013).
Vad gäller besluten på makronivå kring lärarlegitimation, introduktionsperiod och lämplighetsprövning så förändrar dessa utbildningssystemets dilemmatic space som lärare, förskollärare, mentorer, rektorer,
förskolechefer och skolhuvudmän har att förhålla sig till. Jag har i detta
avsnitt givit några exempel på hur positioner, relationer och spelregler
förändras eller skapas utifrån dessa reformer. Genom att utgå ifrån idén
om ett dilemmatic space, hamnar frågor om positioner och relationella
processer som förhandlingar, samspel och positioneringar i förgrunden
liksom hur frågor kring etik, moral och dilemman ingår i denna dynamik. På det viset framträder flera aspekter av den komplexitet som
alltid är närvarande i utbildnings- och skolsammanhang. Det teoretiska
perspektivet gör också att den innebonde dynamiken i utbildnings
system framträder liksom de förändrade positionerna och relationerna
i utbildningssystemet och den dynamik som blir följden av reformerna
och som aktörer har att förhålla sig till. I den meningen ger dilemmatic
space som teoretiskt perspektiv viktiga bidrag till hur utbildningssystem, och förändringar av desamma, kan förstås. Relaterat till ett professionsteoretiskt perspektiv kan perspektivet bidra till att ytterligare
skärpa de professionsteoretiska analyser man avser göra, t.ex. genom
att sätta fokus på dilemman som uppstår och på processer av positioneringar eller förhandlingar.
I detta avsnitt har jag teoretiserat, analyserat och diskuterat hur reformerna med introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation skapar och förändrar professionella positioner, relationer och gränser. Förändring och dynamik har då varit viktigt att fokusera. Viktigt är
dock också att fokusera den stabilitet som reformerna kan ge. Jag ska
därför närmast gå över och diskutera reformerna i termer av hållbara
strukturer samt relatera dem till frågor om ett hållbart arbetsliv.

Reformer för att skapa hållbara strukturer
Införandet av introduktionsperiod med mentorskap, lämplighetsprövning och legitimation bidrar till att skapa strukturer för hur nya lärare
ska, och kan, tas om hand. Strukturerna manifesteras och skapas via
skollagen, via riktlinjer och kompetensprofiler från Skolverket och
genom de rutiner, normer och handlingsmönster som kommer att framträda inom kommuner och vid enskilda skolor och förskolor. Även
om många reformer inom skolans värld efter en tid förändras eller blir
överspelade så att de genom andra reformer bleknar bort eller helt försvinner, är det (i nuläget) rimligt att anta att legitimationen för lärare
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och förskollärare kommer att finnas kvar under överskådlig tid. När
legitimationen väl införts vill det mycket till för att den ska tas bort.
Det om något skulle i nuläget uppfattas som deprofessionaliserande.
Som jämförelse kan man tänka att det ska mycket till för att föranleda
att man idag skulle avskaffa legitimation för sjuksköterskor eller läkare.
Däremot kommer det sannolikt att bli en hel del revideringar och förändringar kring vad som gäller för introduktionsperiod och legitimationen för lärare och förskollärare. Reformernas hållbarhet och föränderlighet kommer att utvisas i framtiden.
Reformerna kan dock också diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv med något annorlunda inriktning. Högskolan i Gävle har som
verksamhetsidé att ”utveckla kunskapen om en hållbar livsmiljö” (Högskolan i Gävle, 2011). En hållbar livsmiljö inbegriper såväl ekologiska,
sociala, kulturella och ekonomiska aspekter, dvs. mycket mer än bara
”traditionella” miljöfrågor som diskussionerna kring ett hållbart samhälle i början till synes uppfattades handla om. Frågor kring ett hållbart
samhälle innefattar t.ex. frågor kring folkhälsa och ett hållbart arbetsliv
(Regeringen, 2004).
Om man utgår ifrån en ambition att skapa ett hälsofrämjande arbetsliv och en hållbar livsmiljö kan frågan om introduktionsperiod, mentor
skap och lämplighetsprövning diskuteras utifrån såväl hälsoaspekter
som i termer av att skapa hållbara strukturer för undervisning, lärande
och yrkesintroduktion för lärare och förskollärare. Hälsoaspekterna kan
handla om att nya lärare får stöd och bekräftelse under den första tiden
och på det viset blir bättre rustade att hantera utmaningar i arbetet. Därmed kan de bli bättre rustade att hantera den arbetsbelastning och den
stress som finns i lärar- och förskolläraryrkena. I jämförelse med 356
yrkesgrupper i Sverige är lärare i grundskolan en av de tio mest utsatta
yrkesgrupperna (Arbetsmiljöverket, 2001). Andra jämförande studier
visar liknande resultat om lärare som den mest utsatta yrkesgruppen,
där bl.a. var fjärde lärare arbetar under hög anspänning utan fullt stöd
(Du & Jobbet, 2009). Vidare är lärare den yrkesgrupp som har högst
andel stressrelaterade problem (Arbetsmiljöverket, 2010) och av dem
som är sjukskrivna med diagnosen psykisk ohälsa utgör lärare en större
andel än andra jämförbara akademiska yrkesgrupper (AFA Försäkringar, 2008). Mot den bakgrunden blir informationen om att 40 % av
grundskolans lärare har funderat på att byta yrke begriplig (Lärarförbundet, 2011). Andra mer positiva bilder framträder i annan forskning. I
exempelvis Frögélis, Rudmans, Hultells och Gustavssons (2009) studie
med 1389 nyexaminerade lärare anser 91 % att de har ett stimulerande
arbete, 30 % att de har för mycket att göra, 14 % att arbetet innehåller
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moment som ställer för höga krav på dem och bara 11 % funderar på att
byta yrke.
I sammanhang med mindre positiva bilder av läraryrket har bl.a.
stöd till nyblivna lärare genom mentorskap lyfts fram som en metod att
underlätta yrkesinträdet och deras förmåga att hantera yrkets vardag.
Svensk forskning, ofta i form av mindre studier, visar att nya lärare i huvudsak upplever stödet av mentorer som något positivt och utvecklande
(se t.ex. Andersson, 2005; Fransson, 2006; Frögéli, Rudman, Hultell,
Gustavsson, 2009; Lindgren, 2005; 2006; Lärarnas Riksförbund, 2005;
Paulin, 2007; Strömberg, 2010). Exempelvis anger 31 % av de 1398
nyutbildade lärarna i Frögélis m.fl. (2009) studie att de hade en mentor
under det första året och 85 % av dem anger att de var nöjda med diskussioner och samtal med mentorn.
I internationella studier framhålls att mentorskap bidrar till att utveckla relationer som främjar lärande, professionell utveckling, yrkessocialisation och identitetsutveckling (Heikkinen, Jokinen & Tynjälä,
2012; Mullen, 2012; Tickle, 2000) även om det finns studier som uppmärksammar risken för att rådande normer okritiskt överförs till nya
lärare (Feiman Nemser, Parker & Zeichner, 1993). Det finns också studier i vilka frågetecken reses kring mentorskapets effekter. Exempelvis
menar Wang, Odell och Schwille (2008) att det finns få studier som
undersöker i vilken mån mentorskapet påverkar elevers resultat och att i
dessa få studier finns det enligt dem inget empiriskt stöd för att det skulle bli skillnader i elevers resultat beroende på om läraren har en mentor
eller inte. Noteras bör att denna typ av sambandsstudier är svåra att genomföra pga. komplexiteten i undervisningssituationerna och kring den
mångfald av faktorer som finns. Min samlade bedömning utifrån såväl
forskning som samtal med ett stort antal mentorer och nya lärare är
dock att mentorskapet har positiv betydelse för de nya lärarnas välmående, lärande och professionella utveckling, även om omfattningen kan
variera och att vissa undantag kan finnas där relationer inte fungerar. På
motsvarande sätt har det betydelse för mentorns lärande och utveckling.
Hållbarhetsperspektivet handlar också om att de kunskaper och
färdigheter, som skolans och förskolans personal upparbetat under
många år inte ska gå förlorade när personal slutar, exempelvis när de
går i pension. I den meningen kan ett mentorskap bidra till en viktig
kunskapsöverföring mellan olika personer – vilken, noteras bör, är
dubbelriktad. En oerfaren lärare kan lära av en mer erfaren, men den
mer erfarne läraren kan också lära av en person som kanske inte har
så mycket yrkeserfarenhet, men istället har andra kunskaper och perspektiv. Samtalar man med mentorer säger de sig uppleva mentorskapet
som utvecklande för dem själva och det finns också väl dokumenterat
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(se t.ex. Aspfors & Hansén, 2011; Raaen, 2010; Smith & Ulvik, 2010).
Frågan är dock i vilken grad det mentorskap som föreslås i samband
med introduktionsperioden kan förstås som ett medel att skapa organisatoriska strukturer för hållbar, långsiktig och kontinuerlig ”kunskapsöverföring”? Det svenska mentorskapet i den aktuella reformen är begränsat till det första året, med möjlighet till förlängning, samtidigt som
lämplighetsprövning ska ske.
Vi har tidigare presenterat alternativa modeller för hur en introduktionsperiod skulle kunna organiseras över längre tid, med inslag av
seminarier på skolor och förskolor i form av forskningscirklar med en
forskningsbaserad ansats liknande arbetsmodellerna med learning study eller aktionsforskning (Fransson & Gustafsson, 2008). Den modell
vi presenterat innebär också ett över tid successivt ökat fokus från allmänpedagogiska frågor till mer ämnesdidaktiska analyser och utvecklingsarbeten. Persson (2009) diskuterar ytterligare en möjlig modell där
nya lärare genom aktiv uppföljning stöds av lärare från universitet och
högskolor som har gedigen ämnesdidaktisk kompetens. Från Finland
ser vi exempel på hur mentorskap för nya lärare utformas som peer-
group mentoring som inbegriper även mer erfarna kollegor i det kollegiala och utvecklande utforskandet av de egna lärarpraktikerna som
tar form i dessa möten (se t.ex. Aspfors, Fransson & Heikkinen, 2012;
Aspfors & Hansén, 2011; Heikkinen, Jokinen & Tynjälä, 2012). I dessa
sammanhang diskuteras mentorskap i termer av verktyg för hållbar
skolutveckling (Johnson & Alamaa, 2012). Noteras bör att i dessa finska initiativ finns inget inslag av lämplighetsprövning av lärare.

Legitimation och lämplighetsprövning – ett öppnande
av Pandoras ask?
Som skrivits i flera av bokens kapitel innebär reformerna med introduktionsperiod, lämplighetsprövning och legitimation omfattande förändringar av utbildningssystemets struktur och spelregler. Reformerna
skapar nya möjligheter men också nya utmaningar och dilemman – nu
och i framtiden. Att spelreglerna har ändrats har bl.a. lett till att vi redan
har sett hur kommersiella aktörer tagit initiativ till att ”certifiera” särskilt skickliga lärare (Dagens Industri, 2011). I ett utbildningssystem
som knuffats ut på en marknad, är dylika initiativ logiska. Skolor och
lärare kan på det viset se de kostnader en sådan ”certifiering” innebär
som en investering för att locka kunder, dvs. elever och barn. Andelen
utbildade lärare kan användas i skolors och förskolors marknadsföring
och i och med införandet av legitimation kommer andelen legitimerade
lärare att hamna i fokus. En eventuell framtida möjlighet att även ange
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antalet särskilt kvalificerade lärare, ”kvalitetssäkrade” genom någon
form av certifiering – privat eller statlig – kan bli ytterligare ett medel i
kampen om elever och barn och ytterligare en komponent i den marknadsanpassning utbildningssystemet måste förhålla sig till. Utifrån det
perspektivet – och andra – kan man fråga sig i vilka avseenden införandet av lärarlegitimation och lämplighetsprövningen innebär ett öppnande av Pandoras ask.10 Vad kommer ut ur detta på kort och lång sikt?
Ett scenario man kan tänka sig är att den lämplighetsprövning
som ska genomföras i skolorna och förskolorna under introduktionsperioden på sikt kommer att ges ökad tyngd. Det skulle t.ex. kunna
ske som en följd av idéer om att kringgå dagens lärarutbildning som
en kvalitetsgarant för en grundläggande lärarkompetens. I dagsläget
är lärarexamen och en positiv bedömning av lämpligheten under introduktionsperioden nödvändiga för att få en legitimation som lärare
eller förskollärare. Men vad händer om man en dag bestämmer att även
andra kvalifikationer än en lärarexamen kan vara en grund? Att det
exempelvis bara räcker med en akademisk examen i ett ämne och sedan
en lämplighetsprövning? Eller att det räcker med mångårig erfarenhet?
Med en framtida stor brist på lärare som kryper allt närmare är dessa
scenarier inga osannolika alternativ. Snarare rimliga. Vi har dessutom
redan sett initiativ till mer fristående lärarutbildningar, t.ex. Stiftelsen
Viktor Rydbergs intentioner om samarbete med Åbo Akademi kring en
lärarutbildning (Lärarnas Tidning, 2012). Noterbart är att det finns –
eller åtminstone har funnits – politisk vilja att driva utvecklingen mot
mer fristående lärarutbildningar och i riksdagen har motioner lämnats
på det temat (Utbildningsutskottet 2002/03: Ub486 yrkande 12). Legitimationsreformen med lämplighetsprövningen öppnar sålunda för privata lärarutbildningar där den statliga kvalitetsgranskningen sker genom
introduktionsperioden och lämplighetsprövning. En sådan utveckling
gör att ett antal frågor måste ställas. Hur skulle dylika förändringar
marknadsföras och ”säljas in”? Vilken retorik skulle anammas och vilka professionsteoretiska anspråk skulle göras? På vilka sätt skulle det
påverka lärares och förskollärares kompetens och status? Hur påverkar
det deras professionalism och professionella position? Eller lärarutbildningarnas position?
Med ett utbildningssystem som utgör en marknad för såväl offentliga som privata aktörer ska nog inte de innovativa krafter som kan fri

10 I den grekiska mytologin berättas om Pandora som hade en ask med okänt innehåll och som hon
inte fick öppna. Hon kunde dock inte motstå nyfikenheten kring dess innehåll utan öppnade asken och
släppte då ut alla olyckor och sjukdomar över världen, vilket inte kunde göras ogjort. De poänger jag
vill göra med denna parallell är att införandet av lärarlegitimationen bygger på nyfikenhet och tro på
reformen men att det innebär konsekvenser som inte kan överblickas, inte kan göras ogjorda och som
man i framtiden kanske ångrar.
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göras och möjligheterna att göra vinster underskattas. Kreativitet och
vinster kan skapa möjlighet och utveckling, men man ska nog inte bortse från att det också kan skapa utmaningar, dilemman och helt oförutsedda och oönskade konsekvenser. Det intressanta och det svåra blir
att försöka förutse vad som kan växa fram och försöka stävja oönskade
inslag. Men frågan som då uppstår är vad som utgör oönskade inslag?
Om detta kan råda delade meningar beroende på politisk och ideologisk
grund eller vilka kunskaper och insikter man har i olika frågor. Utifrån
ett marknadsperspektiv är t.ex. vinster, aktieutdelningar och bonusar en
del i spelets regler och viktiga drivkrafter för utveckling. Men det som
utifrån ett marknadsperspektiv ses som ett resultat av effektiviseringar
i verksamheten, kan utifrån andra perspektiv framstå som slöseri med
skattemedel. Helt klart är dock att reformerna med introduktionsperiod, lämplighetsprövning och lärarlegitimation innebär genomgripande
strukturella förändringar kring hur lärare och förskollärare kan rekryteras, utbildas och kvalitetssäkras. Många positiva effekter kan komma
ur detta, men sannolikt också en del oväntade och oönskade inslag. Reformernas konsekvenser på sikt kan vi nog i dagsläget inte till fullo
överblicka.
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Författarpresentation
Samtliga bidrag i denna bok har kommit till inom ramen för forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle. Forskningsgruppen började
formeras i slutet av 1990-talet och fick i början av 2000-talet en mer
fast form. Forskningsgruppen Induction fokuserar på frågor om professionell utveckling under den första tiden i ett yrke, stöd och mentorskap
samt relationen akademisk (yrkes-)utbildning och yrkespraxis. I detta
är frågor kring professioner och utveckling av såväl professioner som
professionsutövares professionalism centrala. Det huvudsakliga fokuset
är riktat mot lärare och förskollärare, men även andra professioner och
yrkesgrupper är av intresse för gruppen. Beteckningen induction är
internationellt en samlande benämning på lärares första tid i yrket och
frågor kring nyblivna lärares lärande, yrkessocialisation samt det stöd
de kan behöva för att komma in i yrket på ett bra sätt.
Under det gångna decenniet har forskningsgruppen och miljön kontinuerligt förändrats från att företrädesvis ha varit fokuserad på lärare
till att även omfatta andra yrkesgrupper, t.ex. officerare, skolledare, personal inom vårdsektorn samt lärare i högre utbildning. På senare år har
forskningen särskilt inriktats mot att möta de frågor och de kunskapsbehov som reformerna kring legitimation och introduktionsperiod för
lärare och förskollärare för med sig, t.ex. gällande yrkesintroduktion,
mentorskap och lämplighetsprövning eller i fråga om de professionaliseringssträvanden som dessa reformer bygger på. Denna bok är ett
bidrag inom detta område.
Elisabeth Eriksson är doktorand i pedagogik vid Institutionen för
beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Med en
mångårig bakgrund som grundskollärare undervisar Eriksson främst
inom lärarprogrammen. Hon forskar inom området pedagogisk bedömning, med särskilt intresse för den bedömning som sker i grundskolans
tidigare år. Eriksson har även ett intresse för frågor om yrkesblivande
och är, sedan en tidigare anställning vid Högskolan i Gävle, medlem
i forskningsgruppen Induction. Hennes fokus i det sammanhanget rör
främst nya lärares första tid i yrket och, att som erfaren lärare åter bli
”oerfaren” genom att byta undervisningssammanhang.
Göran Fransson är docent i pedagogik och lektor i didaktik vid
Akademinför utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle. Han är
en av initiativtagarna till att forskningsgruppen Induction i slutet av
1990-talet formerades vid Högskolan i Gävle och idag leder han denna
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grupp. Vidare koordinerar Fransson det nordeuropeiska nätverket Newly
Qualified Teachers in Northern Europe – Research and Development
Network (NQTNE) och är aktiv inom andra nätverk för forskning kring
mentorskap och nya lärare. Andra forskningsområden som Fransson
är intresserad av är högskolepedagogiska frågor samt IT-frågor, främst
relaterat till läraryrket och lärarutbildning. Fransson har publicerat ett
flertal artiklar, böcker, bokkapitel och rapporter inom dessa områden.
Christina Gustafsson är professor i pedagogik vid Uppsala universitet.
Hon har varit gästprofessor i didaktik vid Högskolan i Gävle och är nu
forskningsledare i Utbildningsvetenskap där. Hon startade som klassrumsforskare, ägnade sig ett par decennier åt utvärdering i teori och
praktik och har de senaste femton åren orienterat sin forskning mot
högskolefrågor, särskilt sådana som har med lärarutbildning att göra.
Parallellt med övriga aktiviteter har Christina Gustafsson ägnat intresse
åt aktivitetspedagogik som pedagogisk rörelse och mer specifikt åt
montessoripedagogik. Hon har under många år deltagit i Högskole
verkets kvalitetsutvärderingar och examensrättsprövningar av bland
annatlärarutbildningar samt har också erfarenhet av utvärdering av
lärarutbildningar i Norge.
Monica Hallström är adjunkt i ämnet didaktik vid Högskolan i Gävle
och hon är forskarstuderande vid Uppsala universitet. Hennes avhandlingsarbete har genus som genomgående tema och i det sammanhanget
har hon gjort delstudier inom ramen för forskningsgruppen Induction.
Med många års erfarenhet som mellanstadielärare undervisar Hallström
främst inom lärarprogrammen och i ämnet didaktik.
Åsa Morberg är lektor och docent i didaktik vid Högskolan i Gävle
och har varit akademichef för Akademin för Utbildning och Ekonomi
vid Högskolan. Hon har ägnat hela sitt yrkesliv åt lärarutbildning,
kompetensutveckling för lärare och praxisnära forskning om lärare
för lärare. Åsa Morberg var en av de forskare som i Sverige initierade
den s.k. inductionforskningen och hon var en av initiativtagarna till
forskningsgruppen Induction vid Högskolan i Gävle. Hon ledde
underdrygt tio år tre deltagarorienterade forsknings- och utvecklings
projekt, de s.k. induction-projekten, inom ramen för kommunnätverket
Induction. Projekten drevs tillsammans med nio kommuner,de fackliga organisationerna och högskollärare och utvecklade och forskade
kring nya lärares första tid. Inom Association Teacher European
Educators (ATEE) är hon medlem i Administrative Council samt
i Research and Development Center (RDC) In service learning.
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Amelie Nebes är utbildad förskollärare. Våren 2009 gjorde hon sitt avslutande examensarbete i anslutning till forskningsgruppen Induction,
eftersom hon var intresserad av vad införande av en legitimation och en
lämplighetsprövning för förskollärare skulle kunna betyda för förskollärare och förskolechefer. Idag arbetar Amelie som förskollärare på en
förskola med kulturinriktning.   
Ingrid Nordqvist är adjunkt i didaktik och undervisar i lärarprogrammen i kurser med fokus på läraruppdraget och läraryrkets förutsättningar.
Hon är även utbildningsledare för lärarprogrammen. Nordqvist är själv
ämneslärare och har inom forskningsgruppen Induction ägnat ett speciellt intresse åt nya gymnasielärares första tid i yrket. Hon leder även
forskningscirklar för verksamma förskollärare och lärare som ett led i
lärares fortsatta professionella utveckling.
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beslutade den 12 maj 2011.
Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 13 § förordningen
(2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och
utnämning till lektor.

Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om
1. den introduktionsperiod som en lärare och en förskollärare enligt 2 kap.
16 § skollagen (2010:800) måste genomgå för att kunna bli legitimerad, och
2. kompetensprofiler som anger vad som krävs för att bedömas som lämplig att bedriva undervisning enligt 2 kap. 16 § skollagen.
2 § Vissa bestämmelser om introduktionsperioden, mentorn och lämplighetsbedömningen finns i 4 kap. 1–5 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor.
3 § De skyldigheter som enligt dessa föreskrifter åligger rektorn gäller i
förhållande till lärare som genomgår eller har genomgått en introduktionsperiod. De skyldigheter som åligger förskolechefen gäller i förhållande till
en förskollärare som genomgår eller har genomgått en introduktionsperiod.
Rektorn eller förskolechefen får inte uppdra åt någon annan att ansvara för
de uppgifter som framgår av dessa föreskrifter.

Introduktionsperioden
Syfte
4 § Introduktionsperioden ska syfta till att
1. ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan,
2. stimulera till professionell utveckling,
3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller
förskolläraren, och
4. utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats samt för dess roll i samhället.
1
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Introduktionsperiodens längd
5 § Bestämmelser om introduktionsperiodens längd finns i 2 kap. 16 § skollagen (2010:800).
Huvudmannen ska sträva efter att läraren eller förskolläraren får genomföra sin tjänstgöring under introduktionsperioden på heltid.
Om en lärare eller förskollärare inte har tjänstgjort på heltid eller har varit
frånvarande under en längre period ska detta kompenseras genom att han
eller hon i stället tjänstgör under en längre period. Den sammanlagda tjänstgöringen ska motsvara minst ett läsår på heltid.
En mentor under introduktionsperioden
6 § Rektorn eller förskolechefen ska utse en mentor till den lärare eller förskollärare som genomför introduktionsperioden.
Mentorn ska så långt det är möjligt ha samma behörighet som läraren eller
förskolläraren.
En plan för introduktionsperioden
7 § Rektorn eller förskolechefen ska ansvara för att introduktionsperioden
planeras på sådant sätt att läraren eller förskolläraren ges tillräckligt stöd utifrån tidigare kunskaper, erfarenheter och förmåga att fungera självständigt
i sin yrkesroll. Rektorn eller förskolechefen ska även se till att mentorn har
tillräckligt stöd för att kunna fullgöra sin uppgift.
Planen ska ge läraren eller förskolläraren möjlighet att systematiskt planera, följa upp och utvärdera undervisningen. Läraren eller förskolläraren ska
själv kunna påverka hur det egna utvecklingsbehovet under introduktionsperioden bör tillgodoses.
8 § Rektorn ska utforma planen så att läraren ges möjlighet att fullgöra
så många av yrkets uppgifter som möjligt. Olika metoder för undervisning,
utvecklingssamtal, bedömning och dokumentation och i förekommande fall
individuella utvecklingsplaner och betygsättning ska ingå.
9 § Förskolechefen ska utforma planen så att förskolläraren ges möjlighet
att fullgöra så många av yrkets uppgifter som möjligt. Ansvar för pedagogiskt
arbete med barn i förskolans alla åldersgrupper och utvecklingssamtal ska
ingå.
10 § Mentorn ska bidra med underlag till rektorns eller förskolechefens plan
genom att uppmärksamma lärarens eller förskollärarens utvecklingsbehov.
Mentorn ska även ge individuellt stöd till läraren eller förskolläraren och
regelbundet följa lärarens eller förskollärarens arbete.
Dokumentation av introduktionsperioden

2

11 § Rektorn eller förskolechefen ska ansvara för att lärarens eller förskollärarens arbete och resultat under introduktionsperioden dokumenteras.
Det ska framgå av dokumentationen vad läraren eller förskolläraren genomfört, på vilket sätt, vilket syftet var och i vilken utsträckning syftet uppnåddes.
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12 § Rektorn eller förskolechefen ska dokumentera sina observationer,
uppföljningen och bedömningen.
Mentorn ska dokumentera observationer och samtal.
Läraren och förskolläraren ska dokumentera sitt arbete.
Bedömning under introduktionsperioden
13 § Under introduktionsperioden ska rektorn eller förskolechefen vid
minst tre tillfällen bedöma lärarens eller förskollärarens lämplighet att bedriva undervisning. Bedömningen ska göras utifrån de kompetensprofiler som
anges i 17–24 eller 25–28 §§.
14 § Rektorn eller förskolechefen ska vid sin bedömning ta hänsyn till progressionen i lärarens eller förskollärarens utveckling. Rektorn eller förskolechefen ska därför i sin plan ange när under introduktionsperioden det kan vara
rimligt att stämma av varje enskild punkt.
Bedömningen ska utgå från gruppens sammansättning och individernas
förutsättningar.
Samtliga punkter i kompetensprofilen ska vara avstämda senast vid det
sista bedömningstillfället.
15 § Rektorns bedömning av läraren ska anpassas till den skolform där läraren i huvudsak genomför sin introduktionsperiod.
Inom vuxenutbildningen ska rektorns bedömning av läraren anpassas till
det fokus som vuxenutbildningen har på validering, individanpassning och
flexibelt lärande.
Yttrande över lämplighet
16 § När introduktionsperioden är avslutad ska rektorn eller förskolechefen
avsluta introduktionsperioden genom att, efter samråd med mentorn, avge
ett skriftligt yttrande om lärarens eller förskollärarens lämplighet att bedriva
undervisning.
Det ska framgå av yttrandet om lärarens eller förskollärarens lämplighet
för yrket är tillfredsställande eller icke tillfredsställande.

Kompetensprofiler
Kompetensprofil för läraren
Mötet med eleven
17 § I mötet med eleven ska läraren visa sin förmåga att
1. bedöma och dokumentera den enskilda elevens behov och anpassa
undervisningen till individen, elevgruppen, sammanhanget och situationen,
så att varje elev utvecklas så långt det är möjligt i förhållande till läroplanen,
ämnesplanen eller kursplanen och kunskapskraven,
2. utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner eller kursplaner och kunskapskrav,
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3. kommunicera med eleven vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att
utveckla genom undervisningen, vad som ligger till grund för bedömningen,
hur eleven ska få visa sina kunskaper och hur undervisningen ska genomföras,
4. göra eleven delaktig i planeringen och utveckla elevens förmåga att lära,
såväl självständigt som tillsammans med andra,
5. utveckla elevens förmåga att upptäcka problem och att finna lösningar
till dessa,
6. visa tillit till elevens förmåga, och
7. följa upp, bedöma, kommunicera och dokumentera elevens kunskapsutveckling och därigenom stödja eleven till ett allt mer medvetet lärande.
Ledarskap
18 § I sitt ledarskap ska läraren visa sin förmåga att
1. leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete,
2. visa förståelse för värdet av mångfald och respekt för skillnader och
genom detta utveckla elevernas sociala och medborgerliga kompetens,
3. kunna avgöra när det finns behov av stöd från en annan lärare eller annan
yrkesgrupp med specialkompetens,
4. eftersträva en god relation till eleverna som karakteriseras av ömsesidig
respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt,
5. skydda varje elev mot skada, kränkningar, trakasserier och diskriminering, och
6. låta eleverna utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.
Samverkan
19 § I sin samverkan ska läraren visa sin förmåga att
1. vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas
som rättvis av eleverna,
2. ha ett nära samarbete med kolleger, föräldrar och vårdnadshavare,
3. delta i skolenhetens kontakter med samhället i övrigt,
4. delta i det systematiska kvalitetsarbetet i den skolenhet där läraren är
anställd,
5. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten, och
6. förstå och följa den människo- och kunskapssyn som lärares yrkesetik
vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.
Särskilda bestämmelser om vissa skolformer
20 § Läraren inom gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande
utbildning för vuxna ska kunna ta ansvar för att arbeta mot programmets
utgång eller utbildningens yrkesområden.

4

21 § Läraren inom specialskola som arbetar med dövblinda och synskadade
med ytterligare funktionsnedsättning ska visa kompetens inom syn- och hörselområdet.
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22 § Läraren inom specialskolan som arbetar med döva och hörselskadade
ska visa färdigheter i teckenspråk och kompetens kring tvåspråkighet.
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23 § Läraren inom specialskolan som arbetar med grav språkstörning ska
visa kompetens kring språkstörning.
Ansvar för lärande och yrkesutveckling
24 § Läraren ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen yrkesutveckling genom att
1. på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och
tillsammans med andra,
2. bedöma hur effektfulla olika undervisningsstrategier är och anpassa
undervisningen därefter,
3. tillägna sig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
4. bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling.
Kompetensprofil för förskolläraren
Mötet med barnet
25 § I mötet med barnet ska förskolläraren visa sin förmåga att
1. bedöma och dokumentera det enskilda barnets behov och utforma utbildningen så att barnet får det stöd, den hjälp och de utmaningar barnet behöver,
2. utforma undervisningen i enlighet med de nationella målen i läroplanen
och anpassa utbildningen till såväl det enskilda barnet som till barngruppen,
sammanhanget och situationen,
3. ta ansvar för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande
genom att erbjuda en pedagogisk miljö där lärandet sker i vardagliga, lekfulla
och för barnet funktionella sammanhang,
4. ha ett medvetet och engagerat förhållningssätt till barnets möjligheter att
pröva och utveckla förmågor och intressen för språk, matematik, naturvetenskap och teknik, och
5. ta ansvar för att följa upp och kommunicera barnets lärande och utveckling med föräldrarna.
Ledarskap
26 § I sitt ledarskap ska förskolläraren visa sin förmåga att
1. leda och organisera arbetet så att en trygg lärandemiljö skapas som grundar sig på ömsesidig respekt och samarbete,
2. se fördelar med barns olikheter och genom detta stimulera barnens sociala gemenskap och ansvarskänsla,
3. eftersträva en god relation till barnen som karakteriseras av ömsesidig
respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar,
4. skydda varje barn mot skada, kränkningar, trakasserier och diskriminering, och
5. låta barnen utveckla sina förmågor oberoende av könstillhörighet.
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Samverkan
27 § I sin samverkan ska förskolläraren visa sin förmåga att
1. vara saklig och objektiv i yrkesutövningen och därmed kunna uppfattas
som rättvis av barnen,
2. ha ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och vårdnadshavare,
3. delta i förskolans kontakter med samhället i övrigt,
4. delta i det systematiska kvalitetsarbetet i den förskoleenhet där förskolläraren är anställd,
5. respektera såväl kollegors som andra yrkesgruppers kompetens, skyldigheter och ansvar i den dagliga verksamheten, och
6. förstå och följa den människo- och kunskapssyn som förskollärares
yrkesetik vilar på samt diskutera och bearbeta yrkesetiska ställningstaganden.
Ansvar för lärande och yrkesutveckling
28 § Förskolläraren ska kunna ta ansvar för sitt eget lärande och sin egen
yrkesutveckling, genom att
1. på ett systematiskt sätt reflektera över sitt praktiska arbete enskilt och
tillsammans med andra,
2. bedöma vilken effekt olika metoder har för barns lärande och utveckling
och anpassa arbetet därefter,
3. tillägna sig aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
4. bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling.
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2011.
På Skolverkets vägnar
HELÉN ÄNGMO
Charlotte Wieslander
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