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Kap i te 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 upp-
fatta, tolka, bedöma och värdera intryck 
av, och information om, de nya lärarna.

I detta kapitel problematiseras rektorers uppdrag, förmåga och strate-
gier att bedöma lärares yrkesskicklighet och kompetens. Intervjuer har 
genomförts med rektorer utifrån deras uppdrag att inom ramen för lä-
rarlegitimationsreformen 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, utmaning-
ar 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 verk-
samheter och yrkesområden där bedömning av yrkesskicklighet görs. 
Förutom att ha ett specifikt fokus på skolans område förs vissa generel-
la 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 be-
dömningen under introduktionsperioden diskuteras och problematise-
ras. 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 kompe-
tenser som är viktiga och nödvändiga för att kunna fungera som en pro-
fessionell lärare respektive förskollärare” (prop 10/11:20, s. 39). Rek-
torers och förskolechefers bedömning av de nya lärarnas lämplighet för 
yrket ska ske med dessa kompetensprofiler som bas. I detta samman-
hang 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 san-
nolikt att handla om rektorers professionella bedömningar och värde-
ringar. 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 åtmins-
tone 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 undervis-
ning 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 lärar-
legitimation. 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 lärar-
studerande 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 reso-
nemang 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 rek-
torer skulle bedöma nya lärare inom ramen för förslaget om lärarlegiti-
mation. 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 erfaren-
het. 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 erfaren-
het, 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 rekto-
rerna 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 in-
tressant 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 vå-
ren 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 ka-
tegorisera och analytiskt organisera data och aspekter av vad rektorerna 
anser vara viktiga kompetenser. De två första kategorierna, socialt sam-
spel 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. Förmå-
gan till socialt samspel är den kompetens som samtliga rektorer beto-
nar som viktigast – framförallt när det gäller samarbetet med eleverna. 
Denna kategori kan sägas byggas upp av förmågan att skapa, upprätt-
hålla och utveckla goda relationer med andra personer. Flertalet rekto-
rer 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 be-
lysande 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 lära-
ren 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 män-
niskor och kunna få en vuxenrelation med eleverna. Det tycker 
jag är det viktigaste för det är ju det som gör att man sen kan un-
dervisa 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 förut-
sättningar 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 för-
utsättningar beskrivs ofta i svepande ordalag av rektorerna som för-
måga att t.ex. skapa ”en bra situation tillsammans med eleverna”, att 
skapa ”ett klimat i klassrummet”, eller att etablera ”kontakt med elev-
erna”. 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 lärande-
situationerna. 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 ifråga-
sätter 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, ömsesidig-
het 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 inbju-
dande sätt att vara, att agera och interagera anges som centrala av rek-
torerna. 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”, ”sam-
känsla”, ”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, för-
äldrar eller skolledning) är en genomgående aspekt i det sociala sam-
spelet 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 ömsesi-
dighetsaspekten 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 det-
ta 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 elev-
er där kamratrelationer ofta leder till att lärarens auktoritet, legitimitet, 
trovärdighet och ledarskap kan undermineras. Detta leder över till kate-
gorin 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 ledar-
skap 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 ansva-
ret 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 or-
ganisering 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 organise-
ring 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 engage-
mang menar en rektor att: 

”Man ser ju ganska snart vilket utrymme de tar, både i ämnes-
lagen och arbetslagen” (4). 

Förmågan att utöva ett ledarskap och att organisera arbetet i klassrums-
situationer, i undervisning och för lärande, utgör tillsammans med den 
sociala dimensionen den kategori som av rektorerna ses som mest cen-
tral i lärares kompetens. Att ledarskap och de sociala dimensionerna 
handlar om förhållningssätt som i princip är omöjliga att separera fram-
träder i flertalet av rektorernas utsagor. Ett exempel på det uttrycks på 
följande vis: 

Men det viktigaste för mig det har varit det här ledarskapet, allt-
så 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 klassrum-
met 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 kol-
lektiva dimensioner, dvs. är riktat dels mot enskilda individer dels mot 
grupper av individer eller hela klasser. Det innebär att läraren bör be-
sitta 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 skul-
le kunna benämnas som undervisningsskicklighet. Undervisningsskick-
lighet skulle kunna karakteriseras som något som är relaterat till situatio-
ner 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 rekto-
rerna 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 
hantera  svåra 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 rekto-
rer 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 rekto-
rerna 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 styrdoku-
menten 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 bedömningssitua-
tion med en lärarstudent där han bl.a. skulle bedöma hur undervisning-
en 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 an-
vänds 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 läro-
planen. 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. Sanno-
likt beror det på att samtalen i huvudsak rörde sig kring bedömning 
av lärares kompetens, där andra aspekter stod i förgrunden än elever-
nas 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 läran-
de 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 eta-
blera och upprätthålla sociala relationer samt ledarskapet och förmå-
gan 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 äm-
neskunskaper 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 ämnes-
kunskaper 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 bedöm-
ning 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 di-
mensioner. 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 för-
äldrar 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  andra 
 dimensionen kring hur bedömning går till handlar om en mer svårfång-
ad dimension av en bedömningsprocess; nämligen hur rektorerna upp-
fattar, tolkar, bedömer och värderar det de ser, hör och upplever. Denna 
dimension innefattar mer kognitiva och processuella aspekter av be-
dömningen. I fokus är då t.ex. förmåga att skilja på viktiga och mindre 
viktiga aspekter, samt förmåga att göra prioriteringar, över väganden 
och värderingar. 
 I detta avsnitt framträder den förstnämnda dimensionen, dvs. den 
tekniska tydligare än vad den senare nämnda dimensionen gör. En an-
ledning 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 exem-
pel på utsagor som får representera perspektivet att rektorerna  väger in 
information från många olika håll för att skapa sig en helhetsbild, åter-
ges 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 
under visning. Hur man pratar om bedömning. Hur man pratar  
om elever. Vad andra kommer med för information, alltså 
skolpsyko log, 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 funk-
tion har varit uttalat stödjande (för vidare resonemang, se t.ex. Frans-
son, 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 
skulle  visa 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 mel-
lan 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 pro-
fessionella 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 för-
stahandsinformation 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 del-
tar 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 sanno likt goda skäl till varför inte rektorerna gör det, t.ex. att annat  
måste  prioriteras 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 för-
mågor  kommer 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 fung-
era, 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 lönesätt-
ning. 
 Rektorernas närvaro vid undervisningen för att bedöma de nya 
lärar nas kompetens handlar om att de med egna ögon ska kunna se och 
följa vad som försiggår i klassrummen, hur läraren agerar och reage-
rar 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 hand-
ling – 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 undervisnings-
situationer kunna bedöma och värdera undervisning och lärares kom-
petens, även om det kan upplevas svårt. Synsättet skulle kunna sam-
manfattas i att de säger sig ha en allmän känsla för vad som är bra 
undervisning. Det ”ser man”, ”får en känsla för”, ”har fingertoppskäns-
la” 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 klass-
rum. 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 god-
tyckligt. (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 rekto-
rerna 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 inter-
vjusituation 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 in-
tryck 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 för-
ändra 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 rele-
vanta 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 förhållnings-
sätt 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 ut-
bildningen 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 be-
dömning 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 liksom  man 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 kriterie baserat 
lönesystem. Det är dock variationer i hur tydligt dessa kriterier  är for-
mulerade 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. rek-
torerna 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 sam-
manhang framhåller några rektorer att alla dessa aspekter inte är till-
lämpliga på nya lärare. Exempelvis menar en rektor att nya lärare pri-
märt 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 kva-
litativa 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 ut-
trycker 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 för-
mågor 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” bedöm-
ningen 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 sam-
man 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 lärarlegitima-
tion 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 helhets-
bedömning kan minska risken för alltför snäva, missvisande och per-
sonliga 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 god-
tycke, 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 per-
spektiv som en grund för bedömningen, men även tilltron till att möj-
ligheterna att följa en person under längre tid samt väga samman in-
formation 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  vi 
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 hög-
skolans 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, konta-
ken 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 delak-
tig i bedömningen, och i de fall detta diskuteras är det i huvudsak men-
tor 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 löne-
sättningen 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 be-
döma att lärares kompetens beroende på om de själva har undervis-
ningserfarenhet 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 insik-
ter och egen erfarenhet av undervisning i ämnet. Även om de har kun-
skaper 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 måste  man 
själv ha väldigt goda kunskaper om läroplanen, kursplanen och 
betygskriterier. (7)

Ett sätt att i bedömningar matcha relevant ämnes- och undervisnings-
erfarenhet 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. ämnesrelate-
rade 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 legitimi-
tet 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 så-
ledes grundas på formella erfarenheter – eller rättare sagt, ur betrakta-
rens perspektiv en frånvaro av ”rätt” erfarenheter.

Att avskilja lärare – provanställning, 
tillsvidareanställning och vikariat

Ett argument för införandet av lärarlegitimation med ett bedömnings-
förfarande under det första året har varit att skapa möjlighet att i för-
väg 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 lä-
rare 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 
arbets rättsliga 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 försko-
lan idag? Denna studie kan bara ge en fingervisning om hur de inter-
vjuade 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 tillsvidareanställ-
ning 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 provan-
ställningar 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 



159

Utdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imationUtdrag ur Kvalificerad som lärare? Om professionel l utveckl ing, mentorskap och bedömning med sik te mot lärar legi t imation

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 lärar-
utbildning, 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 lä-
rare eller så kan situationer uppkomma efter mycket lång yrkeserfaren-
het, ofta flera år. Exemplet beskrivet ovan med rektorn som ”befriat” de 
två lärarna från att vara handledare utgör exempel på det senare förhål-
landet. 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 gå-
ende 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, grup-
per 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 ar-
betssituationer och upplevelser varierar från lärare som upplever sig be-
finna sig i miljöer som närmast kan betecknas som påfrestande och ned-
brytande 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 över-
representerad 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 sko-
lan 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 ut-
maningar med att bedöma nya lärarnas kompetens och att några inte 
anser att det borde vara rektorernas uppgift att ”hålla i yxan”. Vid sam-
tal 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 ac-
ceptera 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 betydel-
sen av att upprätthålla en tydlig och stram bedömning förefaller vara en 
genomgående åsikt bland rektorerna, förefaller någon rektor i de tvek-
samma 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 för-
måga 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 situa-
tioner har dock i mångt och mycket utgått ifrån rektorernas erfarenhet 
av att bedöma och värdera lärare i samband med t.ex. utvecklings samtal, 
anställningar, lönesättning eller lärarstudenters  verksamhetsförlagda ut-
bildning. 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 hand-
lar 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 förhåll-
ningssätt, relationsbyggande och ”classroom management” vilket synes 
vara de vanligast angivna faktorerna för att lärare ska nå framgång i un-
dervisningen (se t.ex. Frelin, 2010; Torff & Sessions, 2005). Noterbart 
är att detta i huvudsak är allmänpedagogiska kompetenser. Ämneskun-
skaper räknar rektorerna med att de nya lärarna har med sig från lärar-
utbildningen och frågor kan ställas i vilken mån ämnesdidaktiska kom-
petenser fokuseras i bedömningen, dvs. förmågorna att utifrån specifika 
ämnes- och kunskapsområdens karaktär t.ex. välja ut och tillrättalägga 
undervisningsstoffet samt stödja lärandet utifrån kunskapsområdet spe-
cifika utmaningar och möjligheter.
 Inom de ämnen som rektorerna själva har utbildning och undervis-
ningserfarenhet framträder i samtalen tendenser till att även ämnesdi-
daktiska 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 lä-
rande 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 ämnesdidak-
tiska kompetenserna värderas och lämplighetsprövas? Borde rimligen 
inte de ämnesdidaktiska förmågorna ges större utrymme av rektorer-
na? 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 in-
ledningsvis 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 fo-
kuserats, 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 äm-
nesrelaterade frågor inom mentorskapet bör vara föremål för studier (se 
t.ex. Donna & Roehrig, 2011; Fransson & Gustafsson, 2010; Løkens-
gard 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 er-
bjuder (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 situa-
tionen 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 befin-
ner sig i. Men vad innebär det för möjligheterna att göra en likvärdig 
bedömning? Innebär det att lärare som har goda förutsättningar i un-
dervisningen 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 kun-
na göra en sammanvägd bedömning av en mängd olika faktorer. Även 
om bedömningen kan ske i ”formella situationer”, t.ex. planerade lek-
tionsbesök 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 infor-
mation om de nya lärarna och om deras undervisning, förhållningssätt, 
ansvarstagande och attityder. Noteras bör att en del av denna informa-
tion 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 förstahandsinfor-
mation 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 verksam-
heten som betydelsefulla för att få återkoppling på sitt arbete, men sam-
tidigt 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 personal-
rum, i korridorer eller vid kopiatorn som förefaller vara det sammanhål-
lande 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 uppstar-
ter (t.ex. de första minuterna av en lektion, av ett temaområde eller av 
veckan), om övergångar (t.ex. ihopsamling av ett tema eller övergång-
ar 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 diskute-
ras och då särskilt utifrån frågan om vad detta eventuellt skulle få för 
betydelse för den tillit och förtroende mellan mentor och den nya lä-
raren. Farhågor har lyfts fram av såväl forskare som nya lärare för att 
det skulle kunna påverka relationen till att bli mindre förtrolig, vilket  i 
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 infor-
mella 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. In-
formationen kan bidra till att göra en ännu säkrare bedömning av lärar-
lämpligheten, men den kan också leda till att man sätter in mer stödre-
surser 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 undervi-
sande och målorienterat. I propositionen anges nämligen att kompe-
tensprofilerna 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    
kunna  förvänta sig av läraren eller förskolläraren när intro-
duktions perioden är slutförd.” (Prop. 2010/11:20, s. 38-39). 

Som tidigare nämnts handlar frågan om hur bedömning går till om åt-
minstone två dimensioner. Dels om hur man skulle gå till väga för att 
skaffa sig information om de nya lärarna, dels om hur själva bedöm-
ningsprocessen går till med de överväganden, viktningar och priorite-
ringar som görs utifrån hur rektorer uppfattar, tolkar, bedömer och vär-
derar det de ser, hör och upplever. I denna studie framträder den första 
dimensionen tydligare än den senare. Frågan om hur bedömningspro-
cesserna 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 so-
cialt samspel, lärarens ledarskap och organisering av arbete, förståelse 
för läraruppdraget, samt måluppfyllelse – eller formulerat på annat sätt: 
förhållningssätt, relationsbyggande och hanterandet av klassrumssitua-
tionerna. 
 Att försöka synliggöra själva bedömningsprocessen blir sannolikt 
ett viktigt inslag i kompetensutvecklingsinsatser för rektorer så att god-
tycke 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 be-
dömning – i termer av en likvärdig och med ”verkligheten” någorlunda 
rättvisande bild – handlar dock om att olika personer som bedömer ris-
kerar att sätta fokus på olika aspekter samt att de uppfattar, tolkar, bedö-
mer 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 prestatio-
ner. 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 be-
dömning ska ske. Rektorerna i denna studie uttrycker viss oro över att 
bedömningen kan riskera att bli alltför personligt grundad, men samti-
digt 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 utbild-
ningar riktade till rektorer inför denna bedömning av nya lärare. 
 En fråga i detta samhang är vilken egen utbildning och undervis-
ningserfarenhet rektorn har, och vad det betyder för bedömningen. Som 
tidigare diskuterats har det betydelse för hur pass kvalificerade ämnes-
didaktiska 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 bedömning-
ar av lärarkompetens på ett rättvisande och rättsäkert sätt. Sannolikhe-
ten 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 bedö-
mas 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 lärarer-
farenhet – 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 an-
nan yrkesbakgrund och erfarenhet kan tänkas tillföra.1 Men som rektor 
handlar det om att vara förtrogen med arbetet i skolan, och i det avseen-
det lyfter bl.a. Skolinspektionen (2009) viss kritik:

Rektorn är på många skolor inte i tillräcklig utsträckning för-
trogen 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 
under visningens innehåll och kvalitet tillsammans med lärarna” (Skol-
inspektionen, 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 be-
döma 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 förutsätt-
ningar 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 stu-
die 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 be-
dömning 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). Kompetens-
profilerna pekar ut vilka aspekter av lärararbetet som anses vara viktiga 
och det är mot dessa aspekter rektorernas bedömning ska ske. Interna-
tionell forskning kring bedömning med hjälp av kriterier, s.k. ”stan-
dards”, visar på såväl möjligheter och utmaningar som dilemman med 
dylika kompetensprofiler. Exempelvis framhålls risken för att lärarpro-
fessionens röster utelämnas om det är byråkrater och ”policy-makers” 
som utvecklar kriterierna (Imig & Imig, 2008) och att komplexa kom-
petenser 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 dis-
kuteras 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 vikti-
gaste aspekterna av lärares kompetens, så ger de riktning för vad som 
bedöms och värderas vara viktigt – och mindre viktigt. I det samman-
hanget 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 lärarlegiti-
mation, kriterier och bedömning är av central vikt vid analyser av inte 
bara bedömningspraktiker utan också vid analyser av reformens im-
plementering och säkringen av kvalitén i bedömningarna. Internatio-
nell 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 stu-
dieresultat analyserades, och de visar att av 15 % av de 68 studier rap-
porterade 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 effek-
tivitet (teacher efficiency) eller i försök att finna grunder för  lönesättning 
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 perfor-
mances”. 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 va-
riera 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 resul-
tat 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 möns-
ter 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 elev-
erna 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 professio-
nellt 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 kom-
plexa samband som har betydelse för undervisningens genomförande 
och dess resultat, förenklas till enklare observerbara och mätbara pa-
rametrar. 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 elev-
ernas resultat. Det är resonemang som ligger i linje med trenden i USA 
som beskrivs ovan. Av den anledningen är det av vikt att en diskus-
sion förs om detta utifrån en forskningsmässig kunskapsbas kring vad 
sådana system innebär och hur de kan förändra synen på kunskap, lä-
rande, 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 eventu-
ella 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 ratio-
nella 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 skolutveck-
lingsperspektiv kan mycket vara vunnet.

Förslag på vidare forskning

Reformerna med skärpta behörighetsregler, lärarlegitimation och be-
dömning av de nyexaminerade lärarna i kombination med stöd av men-
torer innebär genomgripande förändringar av det svenska skol- och 
förskolesystemet (prop. 10/11:20). Exempelvis får lärares formella ut-
bildning större betydelse för hur skolor kan organisera undervisningen 
och tjänstefördela lärare och förskollärare. System för stöd genom men-
torskap samt bedömning ska byggas upp. Sammantaget innebär dessa 
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förändringar att en mängd frågor kring vad som händer i utbildnings-
systemet 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 bedöm-
ning är mentorskapet i ett system med lärarlegitimation. Vilka stödprak-
tiker 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 utma-
ningen 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 sys-
temet med lärarlegitimation, lämplighetsprövning och ett obligatoriskt 
mentorskap ger upphov till. 
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