
 

 

 

 

Rektorers sociala representationer 

av lärarskicklighet 

”Dem vill man ju ha i klassrummet” 

 

Christina Bring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteruppsats 30 hp Handledare 

Inom Lärande Ann Ludvigsson 

 

Masterutbildningen Examinator 

Vårterminen 2013 Mikael Segolsson 

 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 
KOMMUNIKATION (HLK) 
Högskolan i Jönköping 

Masteruppsats 30 hp 
inom Lärande 
Masterutbildningen  

Vårterminen 2013 

SAMMANFATTNING 

Christina Bring 

Rektorers sociala representationer av lärarskicklighet 

Dem vill man ju ha i klassrummet 

Principals social representations regarding teacher skillness 

You want them to be in the classroom 

Antal sidor: 65 

Studiens syfte har varit att via fokusgrupper undersöka rektorers sociala representationer av lärar-
skicklighet samt hur de samtalar om bedömning och premiering av de lärare som de upplever är 
skickliga. Det resultat som framkommit är att rektorer har en gemensam bild av vad lärarskicklig-
het är utifrån formell och informell kompetens, men att tonvikten läggs på olika kompetenser i 
rektorsgrupperna. Det finns en sammastämmighet i att skickliga lärare har en medfödd talang, en 
tyst kunskap. Hur de ser på vad lärarskicklighet är, får konsekvenser för hur de bedömer och pre-
mierar de lärare som de upplever som skickliga.  I första hand är det inte vardagsarbetet i klass-
rummet som premieras, utan övergripande utvecklingsarbete av verksamheten som helhet. 

Abstract 

The aim in this study is to examine the social representations of teacher skillness, among princi-
pals by focus groups, and how they communicate judgment and rewarding of skilled teachers in 
their opinion. The result is that principals have a common picture of teacher skillness, in formal 
and informal competences, but their focus meaning differs in the principal groups. There is an 
agreement about skilled teachers having a talent from birth, a tacit knowledge. Their opinion of 
what teacher skillness is, have consequences for how they judge and reward the teacher they find 
skilled.  It´s not the everyday work in the classroom that is rewarded primarily, but the overall de-
velopment of the whole agency.  
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1 Inledning  

En ofta diskuterad fråga i dagens svenska samhälle är skolan och på senare år har alltmer fokus hamnat på 

lärarens uppdrag, vilken roll och betydelse läraren har och ska ha i dagens skola. En allmän åsikt som 

framförs är att läraren har betydelse för elevernas utveckling och fostran in i samhället. En bra lärare kan 

vara en avgörande faktor för om en elev ska lyckas med sina studier eller inte (bil. 3). Sedan tolv år tillbaka 

arbetar jag som lärare, det är ett fantastiskt arbete, men för att lyckas som lärare behövs kompetens, både 

ämnesmässig men också social, för att kunna engagera och motivera eleverna till att vilja lära. Det behövs 

också incitament för att utveckla yrket, göra det mer attraktivt, för att få fler att vilja och våga välja läraryr-

ket.  

Grunden för all verksamhet i skolan är att eleven ska nå de bestämda kunskapsmålen och detta underlättas 

om läraren på ett skickligt sätt kan utveckla en vilja att lära hos eleven. Det tar tid och kräver mycket enga-

gemang och kunnande från lärarens sida. Tyvärr blir det allt vanligare att lärarens vardag innehåller allt fler 

andra sysslor som inte har med lärande och undervisning att göra. Det kan handla om så skilda arbetsupp-

gifter som vaktmästeri, marknadsföring, reklam, administration, ekonomi, möten av olika slag, socialt ar-

bete samt arbete av mer polisiär art för att bara nämna några kringuppgifter. Fokus för denna studie 

kommer att läggas på lärarens huvudsakliga arbete, undervisning, och lärares skicklighet i att undervisa. 

Många studier pekar på att lärares skicklighet har stor betydelse för elevers lärande. Olika studier visar 

också att skolor som satsar på lärarskicklighet, når högre kunskapsresultat än skolor som satsar på andra 

faktorer. 

För att skolan ska kunna satsa på att utveckla lärares skicklighet, behövs rektorer som kan och ser sina 

lärares kompetens. Skolan har som uppdrag att utveckla elevers lärande för att de ska nå kunskapsmålen 

och det pedagogiska ansvaret att så sker, har rektorerna eftersom de fungerar som pedagogiska ledare. Det 

är rektorerna som anställer lärare och de är också de som fortlöpande bedömer sina lärares skicklighet i att 

motivera eleverna till att utveckla sitt lärande. För att skolan skall vara en plats som utvecklar elevers lä-

rande, behövs skickliga lärare och det åligger rektorerna att ha kunskap om vad lärarskicklighet är, de ska 

kunna bedöma lärares skicklighet samt även utveckla deras skicklighet. 

Frågor som jag konfronteras med i detta sammanhang är i vilken utsträckning rektorerna diskuterar eller 

själva reflekterar över vad de lägger in för betydelse i begreppet lärarskicklighet? Vad är lärarskicklighet för 

dem? Är det lärare som är duktiga i klassrummet och som entusiasmerar eleverna till att nå kunskapsmå-

len, eller är det lärare som är duktiga på att synas utåt och som marknadsför skolan och dess verksamhet? 

Jag funderar också över hur rektorer kartlägger lärarskickligheten inom sitt rektorsområde, på vilket sätt 

rektorer sig emellan diskuterar vad lärarskicklighet är, hur de bedömer lärarskicklighet samt på vilket sätt 

skickliga lärare premieras. Avsikten med den här studien är att belysa dessa frågor. 
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2 Bakgrund 

Läraren har betydelse för lärandet, det har varit allmänt känt genom historien. Att få fram hur stor bety-

delse läraren har för elevers lärande, är inte enkelt. Trots detta finns en mängd forskning som påvisar ett 

samband mellan skickliga lärare och goda elevresultat. Texten inleds med en kunskapsöversikt inom om-

rådet lärarens betydelse för lärandet samt forskning som genomförts om vad som utmärker skickliga lä-

rare. För att ytterligare snäva av forskningsområdet mot målet, belyses kort rektorernas uppdrag som pe-

dagogiska ledare samt studier om hur rektorer arbetar i praktiken. I studien används benämningen rektor, 

men där andra studier använder annan terminologi så som skolledare eller liknande används detta. 

2.1 En skicklig lärare 

Vad en skicklig lärare konkret gör samt vilka egenskaper som kännetecknar en skicklig lärare, finns det en 

del forskning om. Grosin (2004) har definierat vad som utmärker det pedagogiska och sociala klimatet i 

framgångsrika skolor och visar att läraren här har höga förväntningar på eleverna utifrån inställningen att 

undervisningens kvalitet är viktigare än elevernas bakgrund, att antalet teman under en lektion begränsas, 

att läraren tillämpar flexibla undervisningsmetoder, att det finns tydliga normer, ordning och reda, upp-

muntran, positiva relationer samt att läraren fungerar som en förebild och en auktoritet.  

Lundquist (2006) skriver i en studie baserad på intervjuer med gymnasielärare, om den gode gymnasielära-

ren och vad som utmärker gymnasielärares yrkesethos. Han finner att det finns olika sätt att definiera vad 

som är en god lärare och att olika lärare ser olika på det. Vissa informanter pekar på det sociala engage-

manget som en viktig faktor, andra fokuserar mer på elevernas kunskapsutveckling.  Samtliga informanter 

anser sig ha en positiv elevsyn men vilken innebörd de säger sig lägga i denna, varierar också. Viktigt här är 

således vilken inställning läraren har till sina elever och hur engagerad läraren är. Lundquist (2006) studie 

ligger även i linje med annan forskning inom samma område, om vad som kännetecknar en god lärare i 

form av intresse för utveckling och innovation, tydlig organisation och tydliga direktiv om vad eleverna 

ska lära sig och höga förväntningar på prestationer. Lundquist tar också upp vikten av att ta del av proces-

sen och inte bara fokusera på resultat. Reflektion och utvärdering kring vad som gjorts är också viktiga 

utmärkande drag.  

Hattie (2009) betonar lärarens flexibilitet, tillgången till många olika former av strategier, metoder och 

verktyg. Hattie menar också att skickliga lärare mer framgångsrikt utvecklar djupare lärande hos eleverna, 

där det handlar om förståelse och färdighet snarare än ytinlärda innehållskunskaper. Ytterligare faktorer av 

stor betydelse är lärarens aktiva ledarskap i klassrummet, att eleverna får feed back på sitt lärande kontinu-

erligt. Här handlar det således om process snarare än resultat. Det finns många verksamma metoder, vik-

tigast är att eleverna vet målet med lärandet och att lärandet sker i en trygg studiemiljö. 

I en studie får lärare själva fundera kring vad som är lärarskicklighet för dem, genom sina egna utsagor 

(Nordänger, 2009). Det som framkommer här är två bärande teman. Det första handlar om förmågan att 



 

5 

 

undervisa i det egna klassrummet så att lektionen leder till en varierad, engagerande, utmanande och väl 

sammanhållen lärandeaktivitet. Läraren fungerar som en slags ”ekologisk dirigent” (s. 77). Det andra temat 

som lärarna tar upp är den sociala kompetensen som innebär att utveckla och delta i det kollegiala samar-

betet, ”man kan misslyckas tillsammans, kritisera varandra och ha förmåga att skratta åt alltihop” (s. 77). 

Bengtsson och Kroksmark, 1994, menar att det finns vissa beståndsdelar i en lärarkompetens som är nöd-

vändiga för att uppnå tillräcklig kompetens. Dessa delar de in i fyra delar, beskriven som en schematisk 

modell, som benämns som medfödd talang, ämneskunskaper, elevens förutsättningar och didaktisk kom-

petens. Det krävs således undervisningsmetodisk kompetens för att vara en skicklig lärare.  

Det finns också kompetenser som är svårare att beskriva i konkreta termer och därmed är det också ett 

fält som är svårare att beforska. Det området handlar om att söka få förståelse för lärares praktiska kun-

skap. De begrepp som används inom detta område utgår bland annat från begrepp som tyst kunskap, tacit 

knowledge, lärares praktiskgrundande kunskap, lärares professionalism eller lärares erfarenhetskunskap 

(Längsjö, 1996).   

2.1.1 Det sociala engagemangets betydelse 

Hugo (2007) har i en undersökning följt elever som under lång tid misslyckats med att nå målen i skolan 

och därför hamnat på IV-programmet för att där läsa in grundskolebetygen. De upplever skolan som me-

ningslös och arbetet med dem måste bygga på att skapa relationer, att det som görs i skolan är menings-

fullt och att eleven känner delaktighet. För att lyckas med denna kategori av elever gäller det, enligt Hugo 

att sakta bryta ned deras motstånd och ändra den negativa inställningen till skolan. Det handlar i första 

hand om ett socialt engagemang och inte om att testa ämneskunskaper. För den här typen av elever blir 

prov, läxor, betyg och kursplaner ett hinder för lärande och inte tvärtom. En skicklig lärare i detta sam-

manhang är en lärare som har engagemang och tålamod, som kan skapa förtroende som medmänniska 

och som låter eleven bli bekräftad, känna tillit och närhet.  

Hugo (2011) redovisar olika faktorer som utmärker en skicklig lärare och här handlar det om att tycka om 

eleverna, att fokusera på deras positiva sidor, att eleven får lära sig genom konkreta uppgifter med hän-

derna, att lärandet är på riktigt och att det finns gemensamma projekt, att målen är möjliga att nå samt att 

eleverna känner sig delaktiga i det som händer i skolan.  

Hermansen (2011) utgår från resultaten av en stor dansk skolundersökning som visar att skickliga lärare är 

tydliga med att visa spelreglerna för eleverna för att öka självkänsla och inställning till skolan. De lärare 

som är säkra i sitt ledarskap och som aktivt integrerar eleverna i förhandlingar och beslutsfattande, är de 

som lyckades bäst i sin ambition att utveckla elevernas lärande.  

Ett antal studier har sammanfattats av Stockfors (2011) om vad som utmärker pedagogisk skicklighet. Han 

beskriver i sin genomgång hur fokus allt mer kommit att handla om betydelsen av att läraren har ett veten-
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skapligt förhållningssätt till undervisning och lärande och att pedagogisk skicklighet omfattas av vad lära-

ren gör i klassrummet, hur läraren planerar undervisningen, examinerar eleverna och utvärderar deras re-

sultat. Stockfors menar också att de kunskaper, värderingar och förhållningssätt som läraren har samt hur 

ramarna för undervisningen ser ut hänger intimt samman. Den pedagogiska skickligheten avgörs därmed 

av hur läraren kan få alla dessa aspekter att samverka och bilda en sammanhängande helhet. För att nå hit 

krävs erfarenhet, en form av vardagskunskap, förmåga att hantera vardagens alla händelser så profession-

ellt som möjligt.  

Det finns andra studier som pekar åt ett annat håll och Hargreaves (2004) får representera detta synsätt då 

han menar att ” lärare som undervisar för livet utanför kunskapssamhället utvecklar inte bara sina elevers 

intellektuella kapital utan också deras sociala kapital” (s. 84). Det sociala kapitalet har stor betydelse i vårt 

samhälle eftersom det utgör grunden för vårt välstånd och vår demokrati. Det läraren gör är att främja 

socialt och emotionellt lärande genom att hjälpa dem att tänka och agera kring engagemang och karaktär, 

humanism, gemenskap och demokratiska värderingar. De barn och ungdomar som inte får möjlighet att 

utveckla denna typ av lärande riskerar utslagning, både från skolan och från samhället i stort, menar Har-

greaves. 

2.2 Rektor som pedagogisk ledare för skolan 

Enligt skollagen (2010:800) ska det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ledas och samordnas av en rek-

tor. Rektor har att tillse att personalen är de pedagogiska ledare som kan motivera eleven att utveckla nya 

kunskaper, lärande och att de fullgör läraruppdraget enligt gällande läroplaner och kursplaner. I en studie 

genomförd av Peterson och Peterson (2006) verifieras betydelsen av att rektor fungerar som pedagogisk 

ledare samt betydelsen av att rektor även utvärderar sin personals skicklighet. De menar att det finns ett 

tydligt samband mellan elever som lär sig mycket och lärarkvalitet. De konstaterar dock att rektorer i 

många fall inte utvärderar vad läraren gör i form av metoder, förberedelser och ämnesinnehåll. Peterson 

och Peterson finner även att utvärdering är viktig när läraren inte har de kvaliteter som leder till elevers 

ökade lärande. Om vi vet hur en skicklig lärare arbetar, kan detta överföras till lärare som är mindre skick-

liga, erfarna eller de som befinner sig i pågående lärarutbildning, menar de. 

En promemoria (U2012/4904/S) har också utarbetats inom Regeringskansliet, med avsikten att skapa 

ytterligare karriärsteg för lärare och där det antas att rektor är bäst lämpad att bedöma enskilda lärares pre-

stationer, och därmed ska rektor också kunna bedöma vilka lärare som är särskilt yrkesskickliga. Det hand-

lar således om att knyta ihop dels lärarskicklighet, skolledares syn på sitt uppdrag som pedagogiska ledare 

samt uppfattningen om vad som utmärker lärarskicklighet.  
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2.2.1 Forskning om skolledarskap  

Stålhammar (1984) kan sägas vara banbrytande inom forskning kring skolledarskap i Sverige utifrån ett 

individperspektiv. Han konstaterar redan här att det är svårt att vara rektor, ett nog så enkelt konstate-

rande men ständigt återkommande även i senare forskning. De faktorer Stålhammar tar upp som försvå-

rande för rektors arbete är ökad byråkratisering, sociala problem med personal och elever samt nya arbets-

uppgifter. Lundgren (1986) tar i en studie upp rektorers arbetsuppgifter och diskuterar huruvida betrakta-

ren ska studera skolledarskapet utifrån ett makro-orienterat perspektiv där betraktaren utgår från helhetens 

betydelse snarare än de små detaljerna, eller ett mikro-orienterat perspektiv där enskilda komponenter till-

sammans bildar en begriplig helhetsbild av rektorers arbete. För att förstå rektorernas arbetssituation och 

arbetsuppgifter, är studiet av samspelet mellan individ och kontext att föredra., således behövs en kombi-

nation av de båda perspektiven, anser han. 

Forskningen har även utgått från olika ledarstilar och med ledning av dem, har undersökningar behandlat 

hur situationsstyrd och/eller initiativrik skolledaren är till sin profession. Som exempel på denna typ 

forskning kan nämnas Hultman (1998). Svedberg (2000) har valt en annan utgångspunkt och hans studie 

utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv, som söker spegla rektors roll och hur den ”konstrueras i bryt-

ningen mellan olika meningsbärande processer” (s. 61). 

Senare forskning har allt mer lagt fokus på vad rektorernas uppgifter är och hur ledarskapet ska se ut för 

att skapa effektiva skolor (Brüde Sundin, 2007). Detta synsätt benämner Tillberg (2003) som ett kulturellt 

synsätt som ska förstås utifrån tanken att det har med kollektiv förståelse att göra, vi har en tillhörighet 

och gemensamma föreställningar om vår omvärld. Forskning om ledarskap (Brüde Sundin, 2007) har satts 

in i en kontext, där ledaren befinner sig ute i det vardagliga arbetet, nära den verksamhet hon eller han 

leder.  

Hultman (1998) har samma utgångspunkt men kallar detta kontextuell kunskap vilket definieras som att 

rektorn är så insatt i den dagliga verksamheten att han eller hon kan avgöra vad som är viktigt och vad 

som inte är det. Därmed prioriteras rätt saker samtidigt som han eller hon också kan avgöra vad som är 

rätt åtgärd. I en studie av Augustinsson och Brynolf (2009) beskrivs en så komplex bild av rektorernas 

vardag att diskussionen snarast behandlar frågan om det är möjligt att alls bedriva ledarskap i en verksam-

het där skolledaren ansvarar för i princip allting.  

Ludvigsson (2009) har använt sig av fallbeskrivningar för att belysa framträdande drag i skolledarnas ledar-

skap. Hon finner att skolledarnas lärarbakgrund har betydelse för legitimiteten i deras ledarskap. Det 

handlar då om att ha erfarenhet och kunskaper om den verksamhet hon eller han leder för att inte bli ifrå-

gasatt av lärarkollegiet. Förskollärare och fritidspedagoger kan därmed få svårighet att få legitimitet som 

skolledare. Ytterligare forskning (Scherp, 1998) pekar åt motsatt håll. Rektorer som karaktäriseras av tyd-
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lighet, handlingskraft, kravställande samt utmanar lärares föreställningar av lärande kan leda till lärarnas 

syn på lärande utvecklas och därigenom skapas en positiv lärandemiljö.  

Ludvigsson (2009) finner i motsats till Scherp (1998) att en stark rektor som förväntas leda sin organisat-

ion i rätt riktning på egen hand, kan uppleva sig som otillräcklig i och inför sitt uppdrag samtidigt som 

även andra  kan uppfatta honom eller henne som otillräcklig. Enligt Ludvigsson handlar det snarare om 

samproducerat ledarskap mellan rektor och lärare, där de tillsammans leder utvecklingen. Brüde Sundin 

(2007) är inne på samma spår och menar att vad en rektor är och gör är något som sker i samspel och ge-

nom kommunikation med många olika aktörer.  

Hargreaves och Fink (2008) ställer sig kritiska till forskning som antar att ledarskapet inom skolan är sy-

nonymt med rektorn. Att en person kan leda en hel skolorganisation åt rätt håll är en myt, även om det 

kan finnas ”hjälterektorer” som kan lyfta hela problemskolor. De menar istället att ett fördelat ledarskap är 

starkt relaterat till effektiv skolledning, men det fördelade ledarskapet är inte en enkel lösning, det kan anta 

många olika former och alla former har sina starka och svaga sidor. Det viktiga i sammanhanget är att 

konstatera att det fördelade ledarskapet är en realitet och att det existerar i många olika former både på 

djupet och på bredden. Hargreaves och Fink har delat in det fördelade ledarskapet i en skala från anarki 

via spontan fördelning, styrd fördelning, progressiv delegering, traditionell delegering och slutligen auto-

krati. För varje skola gäller att hitta det fördelade ledarskap som fungerar bäst där de befinner sig (bortsett 

från anarki och autokrati). Det ledaskap som förblir fokuserat på lärandet är ett fungerande ledarskap, me-

nar Hargreaves och Fink. 

2.2.2 Hur rektorer ser på sitt uppdrag 

Svenska studier som beskriver hur skolledare ser på sitt uppdrag pekar också på hur svårdefinierad skolle-

dares arbetsuppgifter och arbetssituation är. Rektorer ska agera som pedagogiska ledare enligt sitt rektors-

uppdrag och samtidigt ha ekonomiskt ansvar. Mårdén (1996) beskriver i en kritisk betraktelse av skolleda-

res ledarskap hur rektorerna själva definierar sitt uppdrag som pedagogiska ledare. Flertalet som ingick i 

undersökningen anger att deras främsta uppgift är att leda den pedagogiska förändringsprocessen, samt att 

de ska operationalisera verksamhetsmålen för sig själva genom att försöka konkretisera läroplanen alterna-

tivt tolka läroplanen. Flera rektorer betonar också att de ska genomföra politikernas intentioner med sko-

lan, att effektivisera den. Mårdén konstaterar också att flera rektorer anger uppdrag av mer ekonomisk 

karaktär, rektorn är chef över en resultatenhet, där pengarna utgör ramen.  

Grosin (2004) pekar på faktorer som utmärker det pedagogiska och sociala klimatet i framgångsrika sko-

lor. Grosin finner att ett tydligt pedagogiskt ledarskap som prioriterar skolans kunskapsmål och som syftar 

till att öka lärarens förmåga och möjlighet att bedriva god undervisning också leder till framgång för ele-

verna kunskapsmässigt. Forskning av det här slaget pekar på att rektorer i allt högre grad bör rikta större 

uppmärksamhet på pedagogik och lärande, något som även verifieras av andra studier av Scherp (2002) 
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liksom Ludvigsson (2009) som pekar på att skolledarens utökade ansvar för skolbudgeten har lett till ett 

ökat avstånd mellan skolledare och lärare. 

Ärlestig (2008) drar i sin studie en än mer långtgående slutsats och menar att det på vissa skolor knappt 

förekommer några diskussioner alls om pedagogiska frågor mellan lärare och rektor. Scherp (2002) pekar 

dessutom på att rektorer anger tidsbrist som ett skäl till att det pedagogiska ledarskapet inte prioriteras. 

Förhållandet är inte unikt för Sverige. Ball (1998) beskriver hur rektorsrollen förändrades i England och 

Wales genom 1988 års Education Reform Act. Den innebär att rektor har ansvaret för löpande fördelning 

och kontroll av skolans budget, vilket också innebär att rektorerna är lärarnas arbetsgivare. Konsekvensen 

av detta är enligt Ball (1998) att möjligheten till kollegialitet begränsas och istället får rektorn rollen som 

skolans ekonomichef, företagsledare och marknadschef. De ekonomiska och företagsledande frågorna 

kommer därmed före den pedagogiska utbildningen.  
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3 Teoretiskt perspektiv 

Vardagskunskapen, eller den praktiska klokhet som Aristoteles benämnde fronesis, är till sitt väsen skild 

från episteme, den teoretiska kunskapen som till sin natur är mätbar och exakt (Arendt, 1958). Fronesis är 

den högsta formen av vardagskunskap, en praktisk form av insikt där det handlar om att omsätta teorin i 

praktik genom att använda sig av sin klokhet och erfarenhet. Det här ger en god bild av vad det innebär 

att vara lärare och den som lyckas nå fronesis är skicklig inom sitt gebit. Av intresse för mig är då att söka 

finna hur rektorer resonerar kring lärarskicklighet, utifrån tanken om att det är fråga om vardagskunskap 

eller förmåga att omsätta teori i praktisk klokhet. För min del finns en strävan att komma bakom rektorers 

teoretiskt konstruerade idéer om fenomenet skickliga lärare, och istället söka finna deras gemensamma 

föreställningar om vad som utmärker lärarskicklighet, hur de diskuterar detta fenomen sig emellan. En 

möjlig teoretisk utgångspunkt är teorin om sociala representationer. Definitionsmässigt kan tanken om 

sociala representationer sägas vara de övertygelser, begrepp och vetanden som vi utvecklar gemensamt 

eller kollektivt, och som utformas till vardagligt vetande (Moscovici, 2000).  

Teorin syftar således till att avgränsa ett fenomenfält, i detta fall hur rektorer sig emellan beskriver hur de 

ser på fenomenet lärarskicklighet och vilka övertygelser, begrepp eller teman de anger som det kollektiva 

vetandet. Detta vetande utvecklas till en form av vardagskunskap, som hjälper oss att bringa reda i en an-

nars ganska kaotisk livsvärld. 

3.1 Sociala representationer inom skolans värld 

Teorin om sociala representationer har sitt ursprung i sociologin och den sociokulturella teorin enligt 

Durkheims idé om att vår begreppsvärld och våra föreställningar utformas i en social kontext.  Det inne-

bär att individen i en kontext inte själv skapar sin begreppsvärld utan formas in i en redan konstruerad 

sådan. De ramar som samhällsinstitutionen skapar är därmed tillräckligt stabila för att forma individens 

beteende. Moscovici (2000) har senare utvecklat Durkheims tankar om de kollektiva representationerna, 

som han anser är för statiska och oföränderliga till sin natur. Sociala representationer inrymmer både de 

kollektiva föreställningarna tillsammans med de individuella. Nyckeln till hela teorin ligger i kommunikat-

ionen mellan individer i en grupp, där dessa föreställningar utbyts, förändras och befästs. 

Vi formas in i en social kontext, en konstruerad begreppsvärld och detta fenomen kan ses som ett socialt 

betingat beteende som skapas inom en viss institution. Skolvärlden kan då ses som en tydligt avgränsad 

sådan, där ramar har satts upp för att definiera begrepp och föreställningar på en kollektiv nivå. Genom att 

använda teorin är det möjligt att komma åt den underliggande utgångspunkten för ovanliggande teoretiska 

resonemang, enkelt utryckt som ”common sense”, eller de föreställningar och erfarenheter om vardagsli-

vet som ligger till grund för hur vi agerar gemensamt med andra i ett kollektiv. Föreställningar delas inom 

gruppen och avgör hur vi agerar, tänker och tycker kring ett visst fenomen. Det är en svårfångad kunskap, 

men teorin om sociala representationer kan vara en framkomlig väg. Med utgångspunkt ur detta resone-
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mang är ett rimligt antagande att det finns en gemensam begreppsföreställning kring vad som utmärker 

fenomenet lärarskicklighet och att bedömning och premiering sker med utgångspunkt ur rektorers sociala 

representationer om vad lärarskicklighet är i sin kulturella kontext. Detta för att utveckla och uppnå större 

förståelse för hur de resonerar kring lärarskicklighet och dess bedömning och premiering.  

3.1.1 Sociala representationers verklighetsuppfattning 

Sociala representationer tillhör den sociokulturella sfären där utbyte av föreställningar sker via kommuni-

kation och interaktion inom en grupp, och det är rimligt att anta att representationer eller föreställningar 

om något är objektet som existerar oberoende av subjektet, men samtidigt är det subjektet som ger objek-

tet mening. Det är olika subjekt som gemensamt bildar kollektiva föreställningar om verkligheten runt 

dem, dessa ger objekten mening och innehåll (Chaib & Orfali, 1995). 

Det innebär att teorin om sociala representationer ontologiskt, vilar på relativismens grund eftersom vi 

kan anta att objekt kan existera oberoende av våra tankar om dem. Dock är det inte entydigt så.  Samtidigt 

kan vi också anta att det finns objekt som är beroende av att vi konstruerar föreställningar om dem enligt 

konstruktivismen. De sociala representationerna delas av kollektivet och utbyte sker genom interaktion 

och kommunikation. Om vi lägger fokus på relativismen där objekten ses som mer stabila och konstanta, 

handlar studierna främst om att hitta representationens ”inre kärna”. Om vi lägger fokus åt det konstruk-

tivistiska hållet där representationerna antas vara mer rörliga, blir studierna mer fokuserade på att belysa de 

kommunikativa processerna, hur de skapas och förändras (Markova, 2003 & Moscovici, 2008).  

Inom ramen för denna studie, finns ett intresse i båda ovanstående inriktningar då grundtanken inled-

ningsvis har varit att hitta en inre kärna kring objektet rektorers föreställningar om vad som utmärker lä-

rarskicklighet. Ju längre arbetet fortskridit, desto mer har intresset alltmer kommit att hamna i det andra 

spektrat, hur rektorer diskuterar sina föreställningar med varandra, hur subjekten ger objektet innehåll. Då 

studien måste avgränsas har fokus lagts på den konstruktivistiska inriktningen eftersom det i fokusgrupp-

samtalet, som kan ses som ett vardagssamtal, sker en kommunikation kring ett visst objekt, i detta fall lä-

rarskicklighet, och det faktum att det är deltagarna som ger begreppet lärarskicklighet mening. De utgår 

från en gemensam kontext, och av intresse är att undersöka hur deras begreppsföreställningar överens-

stämmer, skiljer sig åt, utmanas eller sammanssmälter under samtalets gång.  

3.1.2 Ett dialogiskt perspektiv 

Det finns en inriktning inom sociala representationer som kallas dialogiskt perspektiv, som sammanfaller 

med min utgångspunkt och tanke med studien. Linell (2009) anger att interaktion är ett grundläggande 

begrepp inom det dialogiska perspektivet. Det handlar då inte bara om en dialog mellan olika individer 

utan också om en inre dialog. Relationen mellan individerna i en grupp betonas också. Linell menar även 

att det inom det dialogiska perspektivet finns ett antagande om att individen existerar i en viss kontext, 

och att vi måste förstå kontexten för att förstå en viss situation. Slutligen menar Linell att val av ord, teck-

en och andra symboler är en del av meningsskapandet. Min tolkning är att språkandet är det kitt som bin-
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der samman kontexten med interaktionen, det som gör resonemanget begripligt för de individer som ingår 

i kollektivet. Linells tanke om att den inre och yttre kommunikationen är en viktig del av individers sam-

spel, relation och interaktion i en viss kontext, ligger till grund för mitt val av metod.  

Granbom (2011) har i sin avhandling Vi har nästan blivit för bra använt sig av det dialogiska perspektivet i 

sin studie av lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik. Granbom har inspire-

rats av Markovás dialogiska syn på teorin om sociala representationer, där den socialt delade kunskapen 

har en dialogisk natur, som gör att den formas och bevaras i det kommunikativa och dialogiska tänkandet. 

Fördelen som Granbom anger med det dialogiska perspektivet är att det: ”kan bidra till att belysa kom-

plexiteten i deltagarnas positioneringar under fokusgruppsamtalet, vilket är fundamentalt för förståelsen av 

den process som förstärker sociala representationer” (s. 65). Granbom menar att det dialogiska synsättet 

lyfter fram en dynamisk syn på samtal där fokus kan ligga på bland annat gruppens och individens förstå-

else, åsikter, konflikter och samstämmighet, dels i vad som konkret yttras men också i mer underliggande 

abstrakta och implicita antaganden som de bygger sina yttranden på. Marková et. al. (2007) menar också 

att studiet av en fokusgrupp utifrån dess interaktion, ligger helt i linje med det dialogiska perspektivet. Min 

tolkning av det dialogiska perspektivet ligger i linje med det ovan anförda och de sociala representationer-

nas båda inriktningar, relativsimens sökande efter den inre ”kärnan”, objektets konstans, och konstruktiv-

ismens mer rörliga syn där vi konstruerar föreställningar om objektet, kan inordnas under det dialogiska 

perspektivet. Av intresse är att belysa samtalets komplexitet liksom komplexiteten i begreppsuppfattning-

en av lärarskicklighet.  

3.2 Studiens syfte och frågeställningar 

Lärarens skicklighet i att motivera elever har stor betydelse för att eleverna ska nå kunskapsmålen, grun-

den för skolans uppdrag. Att identifiera, bedöma och premiera lärares skicklighet för att på så sätt utveckla 

skolans kärnverksamhet, är rektors ansvar. Studiens syfte är att beskriva rektorers sociala representationer 

av lärarskicklighet, hur rektorer samtalar tillsammans om lärarskicklighet, hur rektorer vet lärares skicklig-

het och hur skickligliga lärare premieras. Följande två frågeställningar utgör utgångspunkten för studien: 

1. Hur beskriver rektorerna vad som utmärker lärarskicklighet?  

2. Utifrån rektorers beskrivning av vad lärarskicklighet är, på vilket sätt bedömer och premierar rek-

torerna den beskrivna lärarskickligheten?  
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4 Metod och genomförande 

Granbom (2011) använder sig av fokusgrupper för att belysa och förstå de sociala representationerna i sin 

studie. Min avsikt är att använda fokusgruppen, då den fungerar som metod i föreliggande studie. Linell 

(1999) hävdar att de sociala representationerna konstrueras, överförs, förändras, förhandlas och bevaras 

genom kommunikativa processer. I gruppen ges ett givet ämne som de förväntas diskutera genom en öp-

pen diskussion där ämnet hela tiden står i fokus. Samma resonemang förs av Wibeck (2010) som framhål-

ler att fokusgrupper är en passande metod när människor i en grupp gemensamt diskuterar meningsskap-

andet hos ett visst fenomen, så som görs inom teorin för sociala representationer. Genom fokusgruppen 

kan data kring vilka föreställningar och underliggande värderingar som finns i en viss grupp framkomma 

och senare analyseras.  

Wibeck (2010) definierar en fokusgrupp som en gruppdiskussion arrangerad av en forskare och som till 

sin utformning är mer eller mindre strukturerad. Forskaren fungerar som moderator, vars uppgift det är 

att presentera och vidmakthålla diskussionen kring ett givet ämne. Moderatorn ska sträva efter att hålla sig 

så passiv som möjligt och inte ingripa i samtalet annat än för att få tillbaka deltagarna på rätt spår. Viktigt 

är också att moderatorn är en god lyssnare och fördelar ordet så att alla kan komma till tals. Moderatorn 

får dock inte visa medhåll eller mer sympati för någons åsikter. Det sistnämnda kan vara svårt, men det är 

ytterst viktigt att förhålla sig till det och att medvetandegöra sin egen roll i samtalet och eventuella påver-

kan på samtalets förlopp. 

4.1 Praktiskt genomförande av fokusgruppsintervju 

Det finns olika åsikter om hur en fokusgrupp ska sättas samman. Wibeck (2010) menar att en mer kompa-

tibel grupp, i betydelsen personer med liknande begreppsvärld utifrån en relativt gemensam social kontext, 

förmår diskutera ett givet ämne mer effektivt än mindre kompatibla grupper. Det finns också en fördel i 

att förlägga sessionen till ett mindre rum och att deltagarna får sitta kring ett runt bord. Halkier (2010) 

anser att det finns en fördel i att använda sig av redan fungerande gruppkonstellationer och att undersök-

ningen genomförs på deras arbetsplats. Halkier menar också att det finns mycket som talar för att använda 

redan existerande grupper eftersom rekryteringen underlättas liksom att utgångspunkten för diskussionen 

förenklas. De befinner sig i en gemensam social kontext, med en relativt gemensam föreställning, förför-

ståelse och terminologi, något som underlättar kommunikationen. 

Wibecks och Halkiers rekommendationer om kompatibla grupper kommer att tillämpas, då fokusgrup-

perna består av rektorer som förmodligen har kännedom om varandra och kanske även träffas i andra 

konstellationer. Samtliga antas ha en gemensam kunskapsbakgrund, då de alla till sin profession arbetar 

med pedagogiska frågor. Att genomföra studierna i skolmiljö är en fördel då det passar ämnet för diskuss-

ionen och att de redan har sina ”pedagogiska glasögon” på sig. 
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4.1.1 Fokusgruppens storlek och antal 

En viktig fråga att ta ställning till när en studie ska genomföras som också är av praktisk karaktär, omfattar 

hur många fokusgrupper som ska ingå i studien och hur många personer som ska ingå i respektive grupp. 

Enligt Kvale och Brinkman (2010) består en fokusgrupp i regel av sex till tio personer och leds av en mo-

derator vars viktigaste uppgift är att få många synpunkter om det ämne som står i fokus i intervjun. Wi-

beck (2010) är av en annan åsikt och menar att en nedre gräns för antalet deltagare går vid fyra och att 

maxantalet är sex personer. Färre än fyra leder inte till någon diskussion utan snarare till medling mellan 

de tre parterna. Om gruppen består av fler än sex personer blir det svårt att särskilja de olika personernas 

synpunkter åt, samtidigt som det finns en risk att det bildas subgrupper och att vissa personer inte alls 

kommer till tals.  

Halkier (2010) har en mer flytande gräns och konstaterar att antalet rekommenderade deltagare i en fokus-

grupp varierar enormt mycket i litteraturen. Därför anger Halkier (2010) att en grupp kan nå goda resultat 

inom ett spektra från tre personer till tolv personer. Jag har i första hand valt att ansluta mig till Wibecks 

(2010) rekommendation då jag finner att de argument hon radar upp för sitt ställningstagande är genom-

tänka och i enlighet med mina tankar om fokusgruppens storlek och sammansättning: Halkiers (2010) 

synpunkter har också tagits i beaktande och är även de rimliga. Det innebär att inbjudan kommer att om-

fatta fem till sex personer inför varje fokusgruppsintervju för att säkerställa att minst fyra personer kan 

delta. Om det skulle bli en grupp som omfattar tre personer, kan antalet ändå anses vara tillräckligt stort 

för att genomföra studien. Det som då måste göras är att diskutera huruvida gruppens storlek eventuellt 

kan påverka resultatet.  

När det gäller antalet fokusgrupper är bilden som ges i litteraturen mer samstämmig. Det handlar om att 

uppnå mättnad, att fortsätta med din undersökning tills du inte får veta någonting nytt (Halkier, 2010; 

Kvale & Brinkman, 2010; Wibeck, 2010).  Dessutom rekommenderas genomförandet av en pilotfokus-

grupp där forskningsfrågor och eventuellt stimulimaterial testas. Om utfallet av pilotstudien blir lyckat kan 

resultatet komma användas i själva undersökningsmaterialet. En viktig aspekt är också tid. Hur många fo-

kusgrupper kan genomföras under givna tidsramar? Lämpligt är då att genomföra en pilotfokusgrupp i en 

kommun och att sedan vända sig till kranskommunerna. Det innebär att fokusgruppsamtalen kommer att 

genomföras vid fyra sessioner, ett antal som Wibeck (2010) menar bör vara fullt tillräckligt med hänsyn till 

arbetsbörda och tidsmarginal. Ett strategiskt urval av deltagare kommer att göras, då det endast ingår en 

kategori i själva urvalet, och det är rektorer. För att nå dem används kontaktpersoner som kan välja ut 

lämpliga personer att kontakta. För att få en personlig och snabb kontakt, används telefonsamtal uppföljt 

med en mer formell skriftlig inbjudan ( Bilaga 1). 

4.1.2 Utformning av fokusgruppsamtalet 

Ingången till studien är att få deltagarna i fokusgruppen att diskutera lärarskicklighet med varandra. Det 

gör att en mer öppen frågemodell kommer att användas som inte utgår från en frågemanual med specifika 

och detaljerade frågor, istället används en intervjuguide där huvudteman och eventuella följdfrågor anges 
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(Bilaga 5).  Eftersom studien är inriktad på frågor som berör hur rektorer tänker kring att bedöma, premi-

era och utveckla lärarskicklighet, behövs viss styrning, varför den bäst lämpade modellen för min under-

sökning är trattmodellen (Morgan, 1998b). Trattmodellen är utformad så att intervjuguiden är utformad i 

två nivåer. Inledningsvis är frågorna övergripande formulerade men beroende på hur samtalet fortlöper 

finns det möjlighet att gå ned mer på detaljnivå för att säkerställa att samtalet berör de frågor som är i en-

lighet med studiens syfte. Genom att använda trattmodellen ges möjlighet till interaktion mellan deltagarna 

i fokusgruppen samtidigt som samtalet kan styras till att fokusera kring forskningsfrågorna. Fördelen är 

också att samtalet får en tydligar struktur samtidigt som flödet inte hämmas. 

För att få in samtalet i rätt riktning kan forskaren i förväg skicka ut stimulusmaterial (Wibeck, 2010). Ett 

annat alternativ är att låta deltagarna läsa in sig på materialet på plats, strax innan själva samtalet. Fördelen 

med det är att deltagarna har kortare tid på sig för förberedelse vilket leder till större spontanitet, samt att 

stimulansen kommer direkt inpå själva samtalet och får omedelbar respons (Carlbom, 2011).  

Det senare alternativet har valts för den här studien. Materialet består av regeringskansliets promemoria 

(Bilaga 4), som presenterar de karriärssteg som ska skapas för skickliga lärare och som det åligger rektor 

att utse, en artikel från Lärarnas tidning (Bilaga 3) som handlar om samma sak, men med större fokus på 

läraren. Som mer provocerande eller utmanande material har använts olika rubriker från dags- och kvälls-

press som sammanställts på en A4-sida med två tydliga grupperingar som är positiva och negativa till sin 

karaktär (Bilaga 2).  

4.1.3 Etiska aspekter vid fokusgruppsamtal 

Den första regeln vid fokusgruppsamtal som anförs av Morgan (1998a) är att deltagarna inte får hängas ut, 

så att de riskerar sina arbeten eller sitt rykte genom att delta. Eftersom ett fokusgruppsamtal går ut på att 

utbyta information som kan vara både känslig privat och personligt, är anonymiteten viktig. Fullständig 

anonymitet är omöjlig att garantera i ett fokusgruppsamtal, men det är möjligt att erbjuda att materialet 

behandlas konfidentiellt, att materialet skyddas på tillbörligt sätt. Morgan ger följande riktlinjer för hur det 

kan gå till; enbart forskaren har tillgång till det ursprungliga materialet, deltagarna anonymiseras via 

pseudonymer liksom alla annan information som skulle kunna härleda till en viss person. De citat som 

återges har exempelvis skrivits ned enligt skriftspråkets regler. I övrigt har vetenskapsrådets (2011) riktlin-

jer för hantering av forsknigsmaterial använts.  Det har gjorts genom att informanterna genom ett inform-

ationsbrev fått information om de åtgärder som vidtagits för att förhindra eller minska risken för att käns-

liga uppgifter ska spridas (Bilaga 1). 

4.2 Samtalens genomförande 

Samtalen har genomförts i fyra olika kommuner vid fyra olika tillfällen. Samtliga samtal spelades in med 

hjälp av diktafon och samtalen varade från knappt en timma till nästan två timmar. I en grupp ingick fem 

personer, i en grupp ingick fyra personer och i två grupper ingick tre personer. Min ursprungliga tanke var 

att undvika att genomföra fokusgruppsamtalen i grupper omfattande färre än fyra personer. Rektorer har 
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en tung arbetsbörda, och trots att många var positiva till undersökningen som sådan, fann flera sig nöd-

gade att tacka nej på grund av tidsbrist. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är att det i vissa småkommu-

ner inte finns så många rektorstjänster, varför det är god uppslutning om tre rektorer har möjlighet att 

delta i ett fokusgruppsamtal samtidigt. De rektorer som deltagit i samtalen har spridda ansvarsområden, 

erfarenhet och olika förutsättningar för sitt ledarskap. Studien innefattar därmed rektorer med ansvarsom-

råde från förskola till och med Komvux, såväl manliga som kvinnlig rektorer, rektorer som arbetat under 

längre tid samt rektorer som ännu inte påbörjat sin rektorsutbildning, slutligen rektorer som ansvarar för 

flera olika mindre skolor och förskolor med olika förutsättningar och rektorer som ansvarar för en enda 

och större skola. De fyra fokusgruppsamtalen ägde rum under våren 2013 i de fyra olika kommunerna och 

sammansättningen presenteras i tabellform nedan. 

Tabell 1: Fokusgruppernas sammansättning 

Rektorsrupp Antal Rektorernas ansvarsområde  Samtalslängd  

A 5 Förskola, Fritidshem 

Förskola, Fritidshem, Dagbarn-

vårdare 

Komvux, IM, Särvux och SFI 

Grundskola 7-9 

 60 min 

B 3 Förskola 

Förskola, Grundskola 1-6 

Förskola, Grundskola 1-6, Fritids-

hem och Dagbarnvårdare 

 70 min 

C 4 Förskola 

Förskola, fritidshem och Grund-

skola 1-5 

Gymnasiet, Komvux, Särskola, 

IM, Stöd- resursenhet 

Grundskola 6-9 

 60 min 

D 3 Förskola, Grundskola 1-6, Fritids-

hem, Dagbarnvårdare 

Förskola, Grundskola 1-6 och 

VFU-ansvar 

Grundskola 7-9 

 70 min 
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Totalt deltog 15 rektorer i samtalen och varje rektorsgrupp presenteras mer utförligt under respektive ru-

brik. I samtliga fall används pseudonymer. Syftet med att presentera respektive grupp på detta sätt är att, i 

enlighet med det dialogiska perspektivet belysa de inre och yttre ramar som kan påverka gruppens sam-

spel. De inre och yttre ramarna förklaras närmare under rubriken: Analys av materialet. 

 

Rektorsgrupp i Kommun A 

Gruppen bestod av fem deltagare och deras ansvarsområden och ålder hade stor spridning, från yngre 

medelåder till äldre medelålder. I gruppen fanns även stor diversitet i ansvarsområde då allt från rektor för 

dagbarnvårdare till Komvux fanns representerad. Fyra av rektorerna hade lång erfarenhet av att vara rek-

tor, den femte befann sig under pågående rektorsutbildning. Alla deltagare har fått korta namn för att un-

derlätta transkriberingen och de är: Arne, Carina, Anita, Håkan och Anne. 

Gruppen har vana av att träffas och det fanns stor samstämmighet i gruppen och samtalet var strukturerat 

och genomtänkt. Det gjorde att deltagarna tog ordet en i taget och det rådde relativt stor konsensus, även 

om en av rektorerna hade något mer att säga till om än de andra. Samma rektor försökte även vid några 

tillfällen att tillrättalägga övriga rektorers uttalanden, något som kan ha påverkat i vilken riktning samtalet 

kom att utvecklas. 

Under samtalet förekom medhållande mmm-ljud och nickningar. I övrigt var samtliga deltagare relativt 

lågmälda och de verkade noga med att använda rätt formuleringar och begrepp. Gruppdeltagarna använde 

inte kroppsspråk i någon större omfattning, även om en av dem ofta nickade. Samtliga fem rektorer hade 

ordet ungefär lika ofta, dock var det en rektor som var mer kortfattad än de övriga fyra. 

Samtalet präglades av humor och det fanns tillåtelse att tycka olika även om gruppen strävade åt samma 

håll. Det fanns en vilja att få alla att tycka likadant, och att de skulle fatta någon form av gemensamt beslut 

om vad de tyckte. Det märktes också att denna konstellation hade diskuterat gemensamt många gånger 

förut och att de vara vana vid att prata med varandra. Samtalet ägde rum på dagtid i kommunhuset, där 

rektorsgruppen är van vid att sitta i sammanträde. Det var också tydligt att de hade många andra frågor att 

diskutera denna dag, det fanns en något pressad känsla bland deltagarna, att de hade mycket att göra och 

därför valde att hålla sig till tidsschemat och därmed vara strukturerade och disciplinerade.  

Detta blev också det kortaste samtalet och det innehöll endast ett fåtal överlappande samtal. Min roll som 

moderator blev att få gruppen att gå vidare i samtalet som emellanåt gick lite trögt, då det saknades dyna-

mik och spontanitet att själva fundera vidare kring mina inledande frågor, något som möjligen kan förkla-

ras av att de befann sig under en viss tidspress.  

 



 

18 

 

Rektorsgrupp i Kommun B 

Gruppen bestod av tre deltagare som alla har relativt likartade ansvarsområde inom förskoleverksamheten 

i kommunen, i ungefär samma åldersspann och av samma kön.  En av dem hade tidigare jobbat som rek-

tor från F-9 och en hade tidigare jobbat som rektor på en högstadieskola. Båda dessa rektorer hade lång 

erfarenhet av att vara rektor. Den tredje deltagaren hade påbörjat sin tjänst som rektor sedan mindre än ett 

år tillbaka och hade inte påbörjat sin rektorsutbildning vid samtalets genomförande. Gemensamt för dem 

alla tre var att deras tjänster låg utspridda på flera enheter inom kommunen varav flera långt utanför tätor-

ten, något som innebar att deras tjänster i hög grad var av mobil art. Deltagarna har fått namnen Berit, 

Maria och Karin och samtalet ägde rum i kommunhuset, där de brukar ha olika gemensamma rektorsmö-

ten, eftersom de åker runt på många olika enheter och därmed behöver en neutral samlingsplats. Samtalet 

präglades av starkt engagemang och hela tiden fanns en medhållande ton och en vilja att utveckla och 

komma framåt i samtalet. Två av deltagarna var särskilt aktiva verbalt och en av dem var dessutom mycket 

kroppsligt aktiv genom att accentuera sina uttalanden med diverse kroppsliga uttryck som att dunka i bor-

det, vifta med händer och liknande.  

Samtalet präglades av stor acceptans och hade en inlyssnande karaktär. En av deltagarna hade en mer låg-

mäld roll och personen nöjde sig ofta med att hålla med de någon av de två andra. Efter transkribering har 

det dock framgått att personen uttryckte sig väl och genomtänkt och samtliga uttalanden var ytterst rele-

vanta, något som pekar på att samtliga tre deltog på lika villkor i samtalet och allas uttalanden bedömdes 

som likvärdiga. Ingen av de tre hade större mandat att uttrycka sin åsikt än någon annan. 

Här fick moderatorn en mer tillbakadragen roll då samtalet flöt på utan att behöva ledas. I något fall be-

hövde dock moderatorn få samtalet tillbaka på spåret, då det fanns en tendens att hamna på sidospår in-

nehållsmässigt. Sidospåren handlade då om rektorsuppdraget, förskoleverksamheten och lärarutbildningen 

i stort. Tydligt var också att det ofta blev överlappande samtal, då det fanns en iver att få ge sin bild av vad 

som avhandlades och att ”hjälpa” varandra fram till svaret. Här fanns inte heller några motsättningar utan 

samtliga tre var överens om allt som diskuterades. Det kan bero på att de alla tre ansvarade för samma 

verksamhetsområde och att de hade likartade uppleveser och erfarenheter av skolans värld att relatera till. 

Rektorsgrupp i kommun C 

Gruppen bestod av fyra deltagare och samtalet ägde rum på en av deltagarnas skola. Rummet var ett kon-

ferensrum, inrett på ett trevligt sätt och placeringen av deltagarna runt ett ovalt bord, gav en känsla av ge-

menskap. Det fanns stor bredd i rektorernas ansvarsområde och ålder. En av dem hade blivit rektor rela-

tivt nyligen och en skulle snart pensionera sig efter att har arbetat som rektor under en stor del av sitt yr-

kesliv. Även de två övriga rektorerna hade lång erfarenhet av arbetet som rektor. Båda könen fanns repre-

senterade. Deltagarna var inte vana vid just denna konstellation av rektorer, utan träffades vanligen i större 

rektorsgrupper. Alla hade dock träffats tidigare. 
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Samtalet flöt på ledigt och lätt och tenderade att bli allt mer avslappat ju längre samtalet pågick. Det fanns 

också en tydlig ovilja att avsluta samtalet, som troligtvis hade kunnat fortgå hela den dagen om inte mode-

ratorn valt att sätta stopp. Det märktes en tydlig glädje i att få diskutera lärande och lärarskicklighet och 

deltagarna var öppenhjärtliga och starkt fokuserade på sin uppgift. Samtliga fyra hade ordet ungefär lika 

mycket och det fanns ingen som tog ledningen eller korrigerade de andra. Det var högt i tak och en tillå-

tande atmosfär som också präglades av glädje att få sitta och samtala kring viktiga frågor. I viss mån kom 

Bo att få en något mer tongivande roll än de andra tre, detta kan vara i kraft av lång erfarenhet samt en 

ödmjuk och kunnig framtoning. Vissa överlappande samtal förekom, då deltagarna ville visa medhåll eller 

fylla i något som talaren just pratade om. Det förekom också många skratt och kroppsliga uttryck som 

nickningar och beskrivande med hjälp av olika former av handtecken.  

Moderatorns roll blev att vara inlyssnande och att få tillbaka samtalet på rätt spår samt i något fall be om 

förtydligande kring något uttalande som var lite oklart. I övrigt höll moderatorn sig utanför samtalet och 

behövde inte få det att löpa vidare då det var självgående. Problemet var snarare att avsluta det på lämpligt 

sätt. Vid ett tillfälle kom samtalet att bli lite för personligt, varpå moderatorn valde att inte spela in detta 

avsnitt, därmed är en del av samtalet utelämnat i transkriberingen.  

Rektorsgrupp i Kommun D 

Samtalet i denna grupp hölls i en mindre skola ute på landsbygden, där en av deltagarna var rektor. Till 

skolan hade ytterligare två rektorer kommit, varför fokusgruppen denna gång bestod av tre rektorer, två 

kvinnliga och en manlig. Två av dem hade lång erfarenhet som rektor, en var relativt ny på sin post. De 

ansvarade för olika verksamheter från fritidshem, dagbarnvårdare, förskola och grundskola upp till skolår 

nio. Samtalet genomfördes på två olika platser och inleddes i den lilla skolans lärarrum för att senare flytt-

tas till rektorns kontor. Anledningen till detta var att det var ont om lokaler att sitta i och att vi därför fick 

”ta det som det var”.  

Redan tidigt i samtalet var det en av rektorerna som kom att leda samtalet och moderatorns roll blev här 

mer lyssnande. På så sätt gavs också mer tid till att iaktta och att följa samtalet utan att själv bli så delaktig i 

hur det förlöpte. En av rektorerna hade en tendens att komma från ämnet, och i något fall avbröts tran-

skribering då innehållet inte var relevant för undersökningen. Samtalet avbröts också vid ett tillfälle då lä-

rarna kom för att ta rast i det rum samtalet hölls, varpå det fortsatte i rektorns arbetsrum. Detta tycks inte 

ha påverkat samtalet nämnvärt då det flöt på, snarare fanns en tydlig ovilja att avsluta det.  

Den mer oerfarna rektorn var mycket intresserad av att få höra hur de två mer erfarna rektorerna tyckte 

och tänkte i olika frågor, varför det ofta kom att bli så att denna rektor fick en mer frågande och lyssnade 

roll än de två övriga. Samtliga tre var mycket engagerade under hela samtalet och använde sig av gester, 

miner och skratt. Stämningen var tillåtande och det fanns mycket överlappningar i samtalet, där man åter-

knöt till, fyllde i, ifrågasatte och utvecklade varandras ståndpunkter.  De tre hade träffats tidigare men var 
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inte vana vid just den konstellationen. En av rektorerna var mer ifrågasättande och utmanade stundtals de 

två andra när åsikter av olika slag dryftades. De var dock noga med att förhöra sig med varandra hur de 

egentligen menade och kom i slutändan fram till att de i stort var överens om det mesta som sagts i samta-

let. Det kändes som om de vidgade begreppen något för att allas åsikt skulle få plats, strävan var att nå 

konsensus; vad tycker vi? 

4.2.1 Gruppstorlekens betydelse för hur samtalen förlöpte 

I den inledande metoddelen diskuteras vilken betydelse gruppstorleken har för hur samtalet kommer att 

förlöpa. I de fyra grupper där samtal genomförts inom studiens ramar, har diskussionerna kommit att för-

löpa ganska olika.  I den grupp där fem personer samtalade, fanns en tydlig turordning, det blev strukture-

rat, ganska kortfattat och genomtänkt. Samtalet flöt på men deltagarna höll sig till frågeställningarna och 

svävade inte ut åt andra håll, de var effektiva och stringenta. Det samtalet blev också det kortaste tidsmäss-

igt. I den grupp som bestod av fyra personer, flöt samtalet på lättare, deltagarna tenderade i högre grad att 

ta ordet från varandra och de tillät sig också till vissa utsvävningar även om de i stort höll sig till de fråge-

ställningar som samtalet åsyftade att handla om. Det samtalet varade drygt en timma. I de två fokusgrup-

per som bestod av tre deltagare, fanns en större explosivitet och större utrymme gavs till utvikningar och 

deltagarna tenderade också att i högre grad ta ordet från varandra och även följa upp varandras syn-

punkter. Det blev en tydlig och stark interaktion samtidigt som diskussionen var hetsigare och mer inlevel-

sefull. Det var i de båda grupperna svårt att få deltagarna att komma till ett avslut, då de hela tiden fann 

nya faktorer att resonera kring. De samtalen blev också markant längre och varade i över 70 minuter var-

dera. 

Moderatorns roll kom också att variera från att försöka hålla igång diskussionen i den stora gruppen till att 

leda den tillbaka till frågeställningarna i de mindre grupperna. Några slutsatser kan givetvis inte dras av 

detta men dessa iakttagelser gjordes under samtalens gång och de kan i viss mån ha betydelse för resulta-

tet. Samtalen genomfördes i stor utsträckning i hemtama miljöer och ”mysfaktorn” i dessa var av varie-

rande grad. Rektorer tycks dock ha förmåga att anpassa sig till de flesta situationer och förutsättningar, 

varför någon direkt koppling mellan lokaliteternas utformning och samtalens förlopp inte kan göras. 

4.3 Analys av materialet 

Utgångspunkten för analysen av fokusgruppsamtalen har varit det dialogiska perspektivet. Därmed görs 

fyra grundläggande antaganden i enlighet med Markova et.al (2007). Det första antagandet är att ett fokus-

gruppsamtal är en gruppdiskussion som påverkas av samspelet mellan de inre och yttre ramarna. De yttre 

ramarana består av hur gruppen har satts samman tillika dess lokalisering. De inre ramarna består av grup-

pens interaktion under själva samtalet. Det är samspelet mellan dessa båda ramar som utgör en viktig 

aspekt av analysen och som ska tas i beaktande. De inre och yttre ramarna har redovisats tidigare för re-

spektive fokusgrupp. Den andra aspekten är subjektets heterogenitet. Det innebär att den som talar kan 

göra så i egenskap av olika sociala identiteter eller positioner. Talaren använder sig av andra frånvarande 
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deltagare genom att citera eller referera till dem. Detta för att förklara, belysa eller legitimera någonting 

respondenten framför eller anser. Här består analysen således av att identifiera andra deltagare som närva-

rar i samtalet trots att de inte medverkar personligen. Antagande nummer tre handlar om samtalet som en 

cirkulation av idéer, utifrån hur deltagarnas diskurser konstrueras. Analysen fokuserar här på att studera 

hur de olika deltagarnas diskurser, i enlighet med teorin om sociala representationer blir betydelsen av en 

diskurs hur subjekten ger objekten mening. I detta fall rektorernas sociala representationer av lärarskick-

lighet. Centralt är då också hur deltagarna tolkar de andra deltagarnas diskurser och hur den egna diskur-

sen hanteras utifrån de andras, vilken samstämmighet som finns och vilken oenighet som finns i respon-

denternas diskurser. Den fjärde aspekten handlar om vilken gemensam kunskap deltagarna besitter i relat-

ionen till den diskussion som sker under själva fokusgruppsamtalet. Deltagarna har en gemensam social 

kunskap som bygger på underförstådda kunskaper och rutiner som ingår i det sociala sammanhang som 

formats av rektorer. 

4.3.1 Analysmodell 

Den kunskap som framkommer i ett fokusgruppsamtal formas i relation till kontexten och det innebär 

också att kunskapen kommer att variera och ha olika utgångspunkter. Eftersom utgångspunkten här är 

dialogisk antar vi att kunskapen förändras utifrån en representationsprocess som kan åskådliggöras via en 

triangel som beskriver relationen mellan Objekt, Subjekt och Alter. (Granbom, 2011; Markova, 2003 ). De 

tre begreppen utreds närmare nedan. I analysen har triangelmodellen använts för att belysa representat-

ionsprocessen, hur respektive rektorsgrupp samtalar om vad lärarskicklighet är för dem. Det är således 

rektorernas samtal om lärarskicklighet som har legat till grund för hur modellen har utformats.  

Objektet befinner sig i triangelns topp och kan antas vara läraruppdraget som sådant och här ingår den 

formella lärarkompetensen. Det handlar om utbildning, ämneskunskaper, metodiska, didaktiska och peda-

gogiska kunskaper. I triangelns botten hittar vi de inre och yttre betingelser som präglar en lärares dagliga 

arbete, den informella kompetensen. Subjekt-Ego är de inre egenskaperna och förmågorna. Alter-Andra be-

skriver hur lärarskickligheten förmedlas utåt mot kollegor, skola, ledning, föräldrar och liknande.  
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LÄRARSKICKLIGHETSMODELL 

OBJEKT 

Läraruppdraget; ämneskunskaper, utbildning, didaktik, metodik, pedagogik 

 

 

 

 

                                                      

                                                     SUBJEKT - EGO                                ALTER - ANDRA 

                                        Inre egenskaper och förmågor            Förmedling utåt, relation till andra 

Figur 1: Relationen mellan Ego, Alter och Objekt så som den används i föreliggande studie kring lärarskicklighet (efter 

Granbom, 201; Markova, 2003).  

4.4 Hur analysen redovisas 

Studiens analysprocess är indelad enligt följande: 

1. Transkribering av samtliga samtal. Redogörelse för inre och yttre ramar. 

2. Analys av innehållet i samtalen där huvudteman, subteman och representationsprocesser fram-

kommer och redovisas i resultatkapitlet. 

Transkriberingsprocessen kan ses som en första analysprocess, då samtalets innehåll fokuseras och förstås. 

Under denna fas skrevs också en sammanfattning av uppleveslen av de inre och yttre ramarna i fokus-

grupperna. De ska ses som en grund för att förstå kontexten till representationsprocessen i respektive 

samtal (Markova et. al 2007).  

I den andra delen av analysprocessen bearbetades varje samtal på ett mer detaljerat och ingående sätt, där 

olika huvudtema identifierades liksom subteman. Vid analysen av rektorernas representationer av lärar-

skicklighet uppstod vissa problem, då det visade sig att deras bild av lärarskicklighet var komplex och svår 

att klart definiera via teman och subteman. För att ändå ge rektorernas bild enligt respektive samtals repre-

sentationsprocess, används den triangelmodell som tidigare förklarats. Arbetet med modellen gick till på så 

sätt att nyckelord identifierades i samtalet och hänfördes till något av huvudbegreppen objekt, subjekt och 

alter. Nyckeloden identifierades genom hur de uttrycktes och vad de stod för i samtalsprocessen. På så sätt 

fick jag en klar bild av vad de fokuserade på av objekt, subjekt och alter, i samtalet kring lärarskicklighet, 

varvid det var möjligt att placera in respektive samtalsdiskurs i respektive modell. Även nyckelorden redo-

    Formell kompetens 

Informell kompetens 
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visas. I övrigt används huvudteman och subteman i analysen, för att identifiera hur samtalets innehåll om 

bedömning och premiering av lärarskicklighet. Huvudtema överensstämmer med de områden som själva 

studien handlar om i sitt syfte, men subteman framkom först under analysarbetet, genom att rektorernas 

samtal kom att fokusera på vissa begrepp som identifierades. 

Tabell 2: Övergripande teman och subteman som framkommit i analysen. 

Övergripande teman: TEMA 1  

Lärarskicklighet 

TEMA 2 

Bedömning av lärar-

skicklighet 

TEMA 3  

Premiering av lärar-

skicklighet 

Subteman: Medfödd talang Magkänsla Lön 

 Formell kompetens Verksamhetsbesök Kompetensutveckling 

 Informell kompetens Samtal och möten Beröm 

  Fikarummet Karriärstjänster 

 

Vid analys av de olika subteman som framträder i samtalen, har valet fallit på att utgå från begreppet relat-

ionella kategorier (Marková et.al. 2007). Det innebär att fokus i analysen ligger på att identifiera den socialt 

delade kunskap och idévärld som existerar i det samtal som utspelas mellan respondenterna i respektive 

fokusgrupp. Relationella kategorier ska inte ses som verktyg för att enbart lokalisera samstämmighet, utan 

det handlar snarare om att hitta både samstämmighet och skiljaktighet och hur de förhåller sig till 

varandra, samt att hitta den relativt stabila gemensamma kunskapen i förhållande till den kunskap som 

skapas och omskapas gradvis under samtalets gång.  

Det är genom identifieringen av de relationella kategorierna, som ovan redovisade subteman framkommit. 

De relationella kategorierna kan ses som ytterligheter i ett bredare spektra av kategorier. De är varandras 

motsatser men ska inte ses som antingen eller utan snarare att de står i relation till varandra och speglar 

hur representationsprocessen ter sig i en grupp av samtalande som förhåller sig till en viss diskurs. De 

identifierade relationella kategorierna redovisas i tabellform nedan. 
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Tabell 3. De identifierade relationella kategorierna. 

Huvudteman Relationell kategori Relationell kategori 

Lärarskicklighet Medfödd talang Formell kompetens 

Bedömning Magkänsla Verksamhetsbesök 

Premiering Beröm Lön 

 

Resultatredovisningen inleds med att den gemensamma kunskapen kring rektorernas representationer av 

vad lärarskicklighet är presenteras. Därefter övergår redovisningen till en genomgång av hur respektive 

rektorsgrupp beskriver lärarskicklighet i representationsprocessen enligt triangelmodellen, med utgångs-

punkt ur identifierade nyckelord. De två efterföljande avsnitten i resultatredovisningen, som behandlar 

bedömning och premiering av lärarskicklighet, följer det inledande avsnittet i sitt upplägg, då fokus här 

ligger på att identifiera subteman enligt det dialogiska perspektivet, snarare än representationsprocessen 

för respektive rektorsgrupp. Utformningen av resultatredovisningen har gjorts på detta sätt för att så långt 

det är möjligt, besvara frågeställningar i enlighet med studiens syfte och för att lyfta fram och tydliggöra 

datamaterialet. 
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5 Rektorers sociala representationer av lärarskicklighet 

Det empiriska materialet består av fyra fokusgruppssamtal, som transkriberats enligt Wibeck, 2011. När 

citat redovisas för att exemplifiera resultatet, är innebörden autentisk men talspråk, upprepningar, pauser 

och andra uttryck som hindrar läsningen, har utelämnats och istället återges synpunkterna utifrån skrift-

språkliga regler. För att hjälpa läsaren ytterligare vid läsning av exempel, anges vilken rektorsgrupp det är 

fråga om inom parentes före själva citaten. 

Avsikten med resultatkapitlet är att redovisa de teman som framkommit i analysen av innehållet. Inom 

spektrat huvudtema redovisas först rektorernas sociala representationer kring begreppet lärarskicklighet, 

här framkommer då den dialogiska aspekten som handlar om deltagarnas gemensamma och underför-

stådda sociala kunskap och rutiner, hur deltagarnas diskurser konstrueras genom identifikation av sam-

stämmighet kontra oenighet samt hur deltagarna använder sig av olika identiteter eller positioner för att 

förklara, belysa eller legitimera en ståndpunkt. För att belysa komplexiteten i samtalen enligt det dialogiska 

perspektivet, delas materialet in i huvudgrupper som sedan spjälkas vidare nedåt i subteman, enligt be-

skrivningen under rubriken ”Hur analysen redovisas”. Det första och mest centrala temat är vad lärar-

skicklighet är och vilka gemensamma och underförstådda sociala kunskaper rektorer har kring detta. 

5.1 Den medfödda talangen 

”Det är ju dem som har fingertoppskänsla” 

Rektorerna i studien återkommer ofta till att beskriva individuella egenskaper och förmågor hos lärare, när 

de samtalar om lärarskicklighet. Detta är gemensamt för samtliga fyra samtal. De tycks också vara överens 

om att det finns en särskild förmåga hos de skickligaste lärarna, som svårligen kan förvärvas utan snarare 

kan anses som medfödd. Trots att inte alla rektorer anser att denna förmåga är avgörande för om läraren 

ska uppnå den yppersta formen av skicklighet, finns ändå tanken om att det existerar en slags talang som 

är en underförstådd och gemensam tyst kunskap. Argument  för att denna förmåga kan förvärvas senare 

genom erfarenhet och träning, framförs också. Det är en kompetens som ges olika benämningar så som: 

medfödd talang, att ha ”det”, naturlig fallenhet, tyst kunskap, en känsla, att ha något, fingertoppskänsla, 

det måste sitta i generna eller att det i grunden handlar om en slags medfödd trygghet. 

Exempel  (A)  Håkan: Man har den grunden man ska ha att stå på och den går inte att 

 köpa enligt mig utan den måste, den måste man ha eller kämpa väldigt 

 kraftigt för att erövra som lärare 

 Anne: Jag håller med Håkan om att finns inte detta och man inte har   

     det, då känns det direkt, det räcker med tio sekunder i ett klassrum så vet 

 eleverna och rektor och (skratt) tyvärr inte alltid läraren… 
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Rektorerna ser här läraryrket som ett hantverksyrke där vissa redskap ingår i en tänkt ”verktygslåda”. Ett 

av de viktigaste redskapen som rektorerna i den här fokusgruppen återkommer till är relationskompeten-

sen. Om inte den här kompetensen finns, märks det i klassrummet. Anne menar dock att relationskompe-

tens går att lära och i det följande resonemanget, återkommer tanken om att det märks om läraren har re-

lationskompetens eller inte. 

Exempel (A)  Anne: Jag tror att det går att lära sig detta däremot, och det har att göra 

 med hur pass snabb man är på att kategorisera och stigmatisera sina ele-

 ver i klassrummet. En lärare som är snabb på det, och dömer och fackar 

 sina elever snabbt, där upplever elever att man saknar den här intention

 aliteten, nyfikenheten på personen… 

Anne fortsätter på samma spår och låter sig inte inordnas i gruppens resonemang som hon ifrågasätter. 

Hon har tidigare i samtalet argumenterat för att läraryrket är ett hantverksyrke som du måste lära dig att 

utöva. Hon väljer i exemplet nedan att använda sig av en helt annan yrkesgrupp för att belysa och legiti-

mera samt argumentera för sin ståndpunkt: 

Exempel (A)  Anne: De får gå på känn, det ska man göra per begåvning och det håller 

 inte inom ett hantverksyrke. Vi har inga begåvade snickare i det här lan

 det, vi har snickare som har lärt sig att vara snickare, det är min syn. 

I nästa exempel antas att du som lärare kan lära dig vissa saker men att det handlar om talang.  När rekto-

rerna närmare beskriver vad denna talang består av, använder de ganska vaga förklaringar, men underför-

stått framgår ändå att det handlar om empatisk förmåga. Aina beskriver det som en fingertoppskänsla. 

Exempel  (D)  Kajsa: Jag tror också att vi, precis som du var inne på Peter, att vissa 

 grejor kan du lära dig, men sedan tror jag att det handlar om talang 

 Peter: Jag brukar säga naturlig fallenhet, det är inte så uppskattat när 

 man pratar med facket men det är faktiskt en aspekt 

 Kajsa: Men så är det ju med alla människor i alla sammanhang som är 

 bäst  (skratt), jag tror att man kan lära sej i idrott också du kan träna dig 

 till en viss nivå men sedan handlar det om talang, det där sista… 

 

  Aina: Och de är ju dom som har fingertoppskänsla och dom har sina 

 ämneskunskaper i ryggraden och som har det här empatiskt medmänsk-

 liga, som är nyfikna på barnen 
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I nästkommande samtal (exempel B) märks inga avvikande synpunkter, de samtalande är överens om att 

det handlar om talang och att detta finns med som en naturlig fallenhet, men samtidigt också att det hand-

lar om erfarenhet. Läraren har sina kunskaper i ryggraden och visar intresse för sina elever, och han eller 

hon agerar som en medmänniska.   

Exempel  (B)   Maria:…jag tror man måste ha något 

    Berit: ja 

    Maria: …i sig…att det finns där någonstans 

    Berit: det tror jag med 

    Maria: så tror jag att de är 

 Berit: Jag tror att det är jättesvårt om man inte har någon känsla med sig, 

 en känsla är det på något sätt 

 Maria: en känsla 

 Berit: en känsla för det här 

 Maria:…för att undervisa, för att leda i klassrummet, jag tror att det 

 måste  sitta i generna (skratt) på något sätt, och så kan man bygga vi

 dare på det 

 Karin: En typ av social kompetens, en tyst kunskap är det 

Även här finns tanken om att det är medfött och ligger i generna som det uttrycks och det framkommer 

tydligt att de tre samtalande är överens om att det är så. I nästa samtal är de fyra deltagarna dock inte lika 

överens: 

Exempel (C)   Bo: Det är så med alla ledare tror jag att dom, nånting är medfött.. 

    Malin: Det förenklar ju i alla fall om det finns med 

    Bo: ja 

    Anna: Fast man kan lära sig 

 Malin: Sedan kan man kanske lära sig väldigt mycket, men många säger 

 ju att ändra beteenden är jättesvårt om inte omöjligt 
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 Anna: Det är inte säkert att du har tillgång till de här ifrån början heller 

 så du kan ju faktiskt också, du kanske är i botten och ändå träna upp det 

 tror jag, men självklart vissa bitar är ju egenskaper 

I exempel C där Anna först menar att det går att lära sig att bli en skicklig lärare, men att hon senare änd-

rar sig till att konstatera att vissa bitar av lärarskickligheten är egenskaper som du inte kan lära dig. Här 

lyckas gruppen få in Anna i den gemensamma diskursen. När de fortsätter sin diskussion enas de om att 

det handlar om någon form av grundtrygghet som befästs under den tidiga barndomen och som svårligen 

kan förvärvas senare i livet: 

Exempel (C)   Malin: Det är så mycket som handlar om trygghet… 

    Eva: Det tror jag också… 

 Malin: Och det är ju svårt att bli trygg om man i grund och botten inte är 

 trygg, för det är ju någonting som grundas så tidigt i ens liv, så det är 

 svårt att nå det tror jag 

 Anna: Men du kan falla också under tiden på grund av att du har tappat 

 trygghet också, och där kan vi reparera, men då har du ändå grundläg

 gande någonstans. Sedan när man hittar vad det är, då kan man ju fak

 tiskt komma på banan igen och komma tillbaka 

Anna menar att det finns någonting grundläggande som kan förloras men som du som lärare kan hitta 

tillbaka till, och det är formulerat som begreppet trygghet. Anna har en något avvikande åsikt när samtalet 

påbörjas, men genom att diskussionen handlar om ett utbytande av idéer som ständigt omformas enligt 

den konstruktivistiska tanken, går deltagarna från oenighet tills samstämmighet ju längre samtalet fortlö-

per.  

5.2 Formell och informell kompetens 

”Det är ett väldigt komplext yrke” 

För att närmare analysera hur rektorernas bild av vad lärarskicklighet är utifrån utgångspunkten att det till 

stor del handlar om en kombination av formell och informell kompetens, används den triangel som inne-

håller tre aspekter av lärarskicklighet indelade i Objekt, Subjekt-Ego och Alter. Det är en komplicerad bild av 

yrkets olika beståndsdelar som målas upp och rektorerna konstaterar också ofta under samtalets gång att 

det är svårt att beskriva vad lärarskicklighet faktiskt är eftersom det är ett så komplext yrke: 

Exempel (A) Håkan: Det är ett väldigt svårt yrke, därför tror jag att det finns så få super-

kompetenta lärare 
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Exempel (C) Anna: Det är jättestort lärarskicklighet, det är ju hela, var börjar vi någon-

stans? Det är ju så stort, det är ju så många fler saker som gör att du faktiskt 

måste vara en skicklig pedagog 

Exempel (D) Kajsa: Det finns så många aspekter av att vara en skicklig lärare, för att man 

måste vara bra på så mycket…det är ett väldigt komplext yrke 

I rektorsgrupp B uttrycker gruppen också komplexiteten i yrket men väljer att göra det på ett annorlunda 

sätt, gentemot de övriga tre grupperna. De väljer att vända på resonemanget och pratar om vad lärarskick-

lighet inte är för att på så sätt belysa lärarskicklighetens olika aspekter enligt denna diskurs. Det är Karin 

som börjar resonemanget genom att förklara skillnaden mellan att skapa förtroende via respekt och att 

vara kompis med eleverna. Hon fortsätter sedan med att tala om hur viktig humorn är men att läraren inte 

får övergå till att etablera en kompisrelation till eleven, att vara ”frän” som hon uttrycker det: 

Exempel (B) Karin: Glädjen ska kunna spira i hela klassrummet…men att vara frän och 

vara kompis det känner jag inte är skickligt, balansgången är det skickliga 

Berit och Maria fortsätter att diskutera utifrån den diskurs som Karin inlett och diskuterar senare i samta-

let lärares bristande tid för att möta den enskilda eleven och dess förmågor. De finner att det många 

gånger kan vara en fråga om bristande kunskap hos läraren och att det då är lätt att skylla på att man inte 

hinner. Det finns också en rädsla för att blotta sin okunskap inför andra kollegor. Så här resonerar Maria 

kring konsekvensen av det: 

Exempel (B) Maria: Sedan är man väldigt rädd för att ta initiativ till att ha ett samarbete 

med den där kollegan som man innerst inne ser är duktig och kan ha myck-

et med sig. Det är lite prestigetänkande, man har svårt för att dra nytta av 

varandra 

5.2.1 Läraruppdragets Objekt, Subjekt och Alter 

Redovisningen går nu vidare in på lärarskicklighetens olika beståndsdelar som analyserats i enlighet med 

tidigare beskriven triangelmodell, hur representationsprocessen ser ut för respektive rektorsgrupp när de 

samtalar om vad lärarskicklighet är. Modellens begrepp tillämpas enligt tanken om Objekt, Subjekt och 

Alter.  Objektet befinner sig i triangelns topp och kan antas vara läraruppdraget som sådant och här ingår 

den formella lärarkompetensen. Det handlar om utbildning, ämneskunskaper, metodiska, didaktiska och 

pedagogiska kunskaper. I triangelns botten hittar vi de inre och yttre betingelser som präglar en lärares 

dagliga arbete, den informella kompetensen. Subjekt-Ego är de inre egenskaperna och förmågorna. Alter 

beskriver hur lärarskickligheten förmedlas utåt mot kollegor, skola, ledning, föräldrar och liknande.  

 

 



 

30 

 

Rektorsgrupp i Kommun A 

När rektorerna i rektorsgrupp A samtalar om lärarskicklighet, finns ett gemensamt språk som de alla för-

värvat och som de utgår från. De termer som används för att ringa in lärarskickligheten är didaktisk kom-

petens, relationskompetens och ämneskompetens. Att de väljer just dessa tre beror på att de använder 

dessa i sina lönekriterier, något som framgår av samtalet. De tre har likställts i betydelse, men när samtalet 

fortgått en stund blir det allt mer tydligt att samtliga rektorer vill trycka mest på den relationella kompeten-

sens betydelse: 

Exempel (A) Anne: Våra lönekriterier är ett problem därför att där har inte relations-

kompetensen fått en tyngre plats än de andra 

I den term som de kallar för ämneskompetens återfinns läraruppdraget som sådant och här anger de fak-

torer som att dokumentera och informera, att man har genomgått en statlig utbildning och att läraren har 

den ämneskompetens som krävs. Den här delen av läraruppdraget kan du lära dig på universitetet. I sam-

talet tas inte denna kompetens upp nämnvärt mycket.  

Den didaktiska kompetensen likställs möjligen med vad läraren gör i klassrummet tillsammans med ele-

verna. Det blir något oklart vad som avses med denna kompetens eftersom rektorerna i stort sett inte alls 

samtalar om denna. Det är därför svårt att få fram vad de egentligen avser med denna kompetens.  

Fokus för samtalet kretsar främst kring den relationella kompetensen och här avses dels lärarens förmåga 

att skapa relationer, något som läraren gör i och utanför klassrummet, gentemot andra men också gente-

mot sig själv. Så här beskriver Carina det sist nämnda: 

Exempel (A)  Carina: Att kunna reflektera, att våga och vilja titta på sig själv utifrån det 

som händer, att vilja reflektera kring sig själv. Hur går jag vidare och hur 

utvecklas jag i mötet med den här eleven? Det krävs självinsikt, vilja och 

förmåga till det 

De relationella kompetenserna så som rektorsgrupp A beskriver den, består till stor del av lärarens egen-

skaper och förmågor. En skicklig lärare ska kunna kommunicera, samspela socialt, kunna vara trygg i sig 

själv och i sin yrkesroll och ha självinsikt och kunna reflektera över sina misstag och styrkor. Här tycks 

gruppen mena att det är kompetenser som du inte kan lära dig på en lärarutbildning, det finns inga kurser 

som svarar upp mot färdigheter som de även benämner som intentionalitet och gruppsykologi. Dessa 

termer utreds dock inte närmare. 
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LÄRARSKICKLIGHETSMODELL 

OBJEKT 

Läraruppdraget; ämneskunskaper, utbildning, didaktik, metodik, pedagogik 

 

 

 

 

                                                     

                                           SUBJEKT - EGO                                ALTER - ANDRA 

                                    Inre egenskaper och förmågor            Förmedling utåt, relation till andra 

Figur 2: Representationsprocessen i rektorgrupp A kring lärarskicklighet (efter Granbom, 2011; Markova, 2003 ).  

Använda nyckelord: 

Objekt: utbildning, ämneskompetens, didaktisk kompetens, dokumentation, behörighet, undervisningen 

lyckas, trygg i ämnet, bästa jobbet i klassrummet, bra lärare med eleverna, bra och gynnsamt klimat för 

lärande, påläst i sitt ämne, informera föräldrar 

Subjekt-Ego: kunna reflektera, våga och vilja titta på sig själv, självinsikt, nyfikenhet och ödmjukhet, 

trygghet, förståelse, ha viljan och ambitionen, jobba med sig själv som lärare, kunna utnyttja alla elevers 

erfarenheter, klokskap, genuint intresserad, kunna ta eget ansvar, går till jobbet för att det är kul, som är 

bra på att misslyckas (erfarenhet), en klok lärare vet när den gör fel och rätt och kan reflektera över det, 

hungrig på uppdraget 

Alter-Andra: mötet med elever, att få kollektivet och individen att växa ihop, kommunicera och samspela, 

intentionalitet och relationskompetens, ta in gruppen i arbetet och dra nytta av gruppen, utveckla verk-

samheten tillsammans med andra, kollegial anda, lära av varandra i vardagen, samarbete, ta del av varand-

ras klassrumsdilemman, lyfta hela kollektivet 

När samtalets innehåll i rektorsgrupp A analyserats utifrån modellen och använda nyckelord, fokuseras 

lärarskickligheten mot subjekt och alter, då lärarens inre och yttre egenskaper till stor del befinner sig i 

fokus för samtalet.  

 

    Formell kompetens 

Informell kompetens 

   

 x A 
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Rektorsgrupp i Kommun B 

Samtalet fokuseras inledningsvis på lärarens egenskaper och förmågor och när rektorerna samtalar om 

lärarskicklighet utifrån denna aspekt pratar de om faktorer som engagemang, gott förhållningssätt, för-

måga att skapa goda relationer, samarbete mellan lärare och elev, att läraren visar respekt och tror på sina 

elever samt att läraren kan sätta sig in i elevens perspektiv och kan möta den enskilde eleven och dess 

förmågor på rätt sätt, även de barn som anses vara ”störiga”. Den duktige läraren tycks ha allt av detta 

ovan angivna: 

Exempel (B)    Maria: Den som är en duktig lärare som det fungerar bra för, har elever 

    som är engagerade, det finns den här distansen, respekten och förtroen

    det och alltihop 

En faktor som de uppehåller sig mycket kring är den sociala kompetensen och ledarskapet i klassrummet 

men även utanför.  

Exempel (B)  Maria: Den stora biten är ledarskapet i klassrummet, samarbetet med 

 kollegor 

  Karin: Det är hela tiden ett möte med människor, barnen, eleverna och 

 kollegorna 

De samtalar även om behovet av ämneskunskaper men här finns viss oenighet. Karin trycker på att äm-

neskunskaper behövs för att läraren ska kunna känna sig trygg men Berit menar att det inte räcker med att 

bara vara ämneskunnig du måste också ha ett genuint intresse för barn och Maria tillägger att ämneskun-

nigheten också innebär att du som lärare ger eleven verktygen att själv bli kunnig. De är överens om att 

ämneskunskaper går att lära sig men att det är oerhört mycket svårare att lära sig ledarskap och social 

kompetens. Gruppen tar också upp didaktiken som en viktig beståndsdel. De pratar om studieteknik och 

att kunna ge och ta av varandra i kollegiet, att kunna starta upp och avsluta lektioner, att kunna planera 

lektioner så att tiden räcker, att kunna anpassa planeringen så att eleverna får göra färdigt. Dessutom 

handlar det om att vara flexibel med att lägga in prov vid rätt tillfällen så att eleverna får bästa möjliga för-

utsättningar att lyckas. De kommer också in på hur läraren använder läromedel och hur läraren lägger upp 

sin undervisning. Här trycker de på vikten av att använda läromedel som passar för gruppen, att det väcker 

intresse, eller som Karin uttrycker det: 

Exempel (B)  Karin: Det är lärarskicklighet att hitta nya vägar för att stimulera och att 

fånga barnen där de är 
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LÄRARSKICKLIGHETSMODELL 

OBJEKT 

Läraruppdraget; ämneskunskaper, utbildning, didaktik, metodik, pedagogik 

 

 

 

 

                                                     

                                                    SUBJEKT - EGO                                ALTER - ANDRA 

                                    Inre egenskaper och förmågor            Förmedling utåt, relation till andra 

Figur 3: Representationsprocessen i rektorgrupp B kring lärarskicklighet (efter Granbom, 201; Markova, 2003).  

Använda nyckelord: 

Objekt: hjälpas åt i undervisningssituationen, kunna sitt ämne och ha ett genuint intresse för ämnet, visa 

elever de verktyg man behöver för att själv bli kunnig, utveckla studieteknik, studera varandras lektioner, 

skicklighet i att starta upp och avsluta, planera så att tiden räcker till, låta eleven göra färdigt, eleven får 

vara med och ta beslut för sin inlärning och lärande, hur man lägger upp prov, hitta de små entreprenö-

rerna, anpassa läromedel, hitta nya vägar för att stimulera och väcka intresse, ledarskap, använda plane-

ringstid, ta ansvar för undervisningen, skicklig i klassrummet 

Subjekt-Ego: engagemang, ett gott förhållningssätt, visar respekt för sina elever och tror på dem, kan se 

andras perspektiv, sätta sig in i elevers vardag, lita på elevers kunskap, förtroende, hålla distans, glädje och 

humor, ha ett genuint intresse för barn och ungdomar, tycka om barn och ungdomar, trygg, erfarenhet, 

social kompetens, empati, intresserade och engagerade, våga utmana sig, tro på sig själv, våga framträda, 

självständig, säker 

Alter-Andra: skapar goda relationer, bra samarbete mellan lärare, elev och föräldrar, dialog, möte den en-

skilda eleven, ta initiativ till samarbete, dra nytta av varandra, ge och ta av varandra, stötta varandra, öppna 

mot varandra, samarbete och reflektion med kollegor, sprida vidare till de andra, skicklig i att handleda 

sina kollegor, delge till sina medarbetare, kunna motivera andra 

När samtalets innehåll i Rektorsgrupp B analyserats utifrån modellen och använda nyckelord, förläggs lä-

rarskickligheten till mitten av modellen, då objekt, subjekt och alter diskuteras ungefär lika mycket.  

    Formell kompetens 

Informell kompetens 

   x B 
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Rektorsgrupp i Kommun C 

Här inleds samtalet med att rektorerna kommer in på egenskaper och förmågor där den skicklige lärarens 

har hög social kompenets. För dem innebär det förmåga att skapa relationer för att på så sätt skapa delak-

tighet i lärandet. I denna tankegång ryms också förmåga att lyssna på eleverna, att läraren visar respekt för 

alla och att lärandet känns meningsfullt, att det är ”på riktigt” som Malin uttrycker det.  Samtidigt väver 

rektorerna in ämneskunskaperna och den didaktiska kunskapen som viktiga beståndsdelar i lärarskicklig-

heten. Här nämns faktorer som tydlig början och tydligt slut och att det finns en struktur. Bo som är rek-

tor på en högstadieskola, menar att det också kan skilja sig en del från olika stadier vad som är mest vik-

tigt. Han anser att det på hans skola handlar mest om att eleverna ska må bra: 

Exempel (C)  Bo: Ju äldre de blir så tror jag eleverna själva ställer andra krav på läraren, 

att de ska ha högsta betyg för att komma in på högskolan och då ställer de 

vissa krav på att läraren ska kunna ge dem det. Men hos mig handlar det 

mycket om att de ska må bra 

Eva håller inte med riktigt här utan tycker att det inte är någon skillnad, man måste må bra oavsett stadie 

för att kunna prestera. Det gäller även vuxna, tillägger Malin. 

Gruppen uppehåller sig länge i ett resonemang som handlar om att lärare inte bara kan vara skickliga i sitt 

eget klassrum, utan att det också handlar om att vara en drivande motor för andra. Här handlar det om att 

komma framåt i utvecklingen och att förmedla detta till övriga i kollegiet. Det är Bo som tar initiativ till 

den här vändningen av resonemanget: 

Exempel (C) Bo: Sedan finns det ju en bit till, det är ju inte bara i det egna klassrummet 

utan även på skolan som man ska kunna handleda andra och vara motor 

för övriga 

Han använder sig av ett heterogent subjekt för att lägga tyngd i sitt resonemang och berättar om att sprida, 

driva och komma framåt i utvecklingen av matematikundervisningen. Anna bygger på och utvecklar den 

inslagna linjen. 

Exempel (C)  Anna: Att bara vara duktig i sitt eget klassrum ger för lite spridning, utan du 

måste faktiskt ha förmåga att gå in och inspirera andra kollegor  

De talar vidare om samverkansmöjligheter, att öppna upp klassrummen och diskutera sina lyckanden och 

misslyckanden i vardagen för att på så sätt skapa trygghet inför varandra. Den skicklige läraren ”ska sprida 

goda ringar på vattnet och öppna upp andras seende”. Återigen kommer de fram till att det inte räcker 

med att bara stå framme vid tavlan och vara duktig pedagog.  
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LÄRARSKICKLIGHETSMODELL 

OBJEKT 

Läraruppdraget; ämneskunskaper, utbildning, didaktik, metodik, pedagogik 

 

 

 

 

                                                     

                                           SUJEKT - EGO                                ALTER - ANDRA 

                                    Inre egenskaper och förmågor            Förmedling utåt, relation till andra 

Figur 4: Representationsprocessen i rektorgrupp C kring lärarskicklighet (efter Granbom, 201; Markova, 2003).  

Nyckelord: 

Objekt: kunnig i det man undervisar i, duktig ämneslärare, skapa delaktighet i lärandet, tydlig början och 

tydligt slut, ha en bra struktur, projekt, utveckla pedagogiken, skicklighet i klassrummet 

Subjekt-Ego: lyssnar, visar förståelse, tydlig, respekt, hög social kompetens, trygghet, förmåga att kittla och 

väcka nyfikenhet, bjuda på sig själv, må bra, reflektera, skapa förtroende, någon som brinner, ser möjlig-

heter 

Alter-Andra: mötet med elever, relationsskapare, skapa goda relationer i alla möten, mötet i lektionssalen, 

kunna handleda andra och vara motor för övriga, ta del av ny forskning och kunna sprida det, kunna driva 

på och komma framåt i utvecklingen, vara en drivkraft för verksamheten, inspirera andra kollegor, se sam-

verkansmöjligheter, diskutera sina lyckanden och misslyckanden i klassrummet, sprida mycket goda ringar, 

hur pedagogen möter föräldrar, utvecklar skolans namn, berömma och lyfta varandra, att kunna tämja en 

lärar- eller föräldragrupp, skapa goda relationer med jobbiga föräldrar.  

När samtalets innehåll i Rektorsgrupp C analyserats utifrån modellen, förskjuts begreppet lärarskicklighet 

till Alter-sidan, då en stor del av samtalet berör lärarens förmåga att förmedla sin skicklighet till andra. 

Rektorsgrupp i Kommun D 

Rektorerna här inleder samtalet om lärarskicklighet med att trycka på behovet av ämneskunskaper och att 

den skicklige läraren måste vara väldigt yrkeskunnig. I detta begrepp lägger de dels att vara trygg i sina äm-

    Formell kompetens 

Informell kompetens 

        

        C  x  
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neskunskaper, att de har bred och gärna lång erfarenhet samt att de är kunniga socialt. Peter menar att det 

krävs professionalitet och att det utöver ämneskunskaper också krävs en förmåga att möta eleverna, att 

läraren kan skapa intresse ett intresse för lärande så att eleverna vill söka vidare på egen hand och att man 

har förtroende hos dem. Aina pratar inte enbart om eleverna, den skicklige läraren behöver också ha en 

god relation till föräldrarna: 

Exempel (D) Aina: Lika viktigt som att ha en god relation till eleverna är det att ha god 

relation med föräldrarna, och att prata om det här med vad som är skolans 

uppdrag och ansvarsområde och vad vi är proffs på 

Läraren ska vara en tydlig ledare som har fingertoppskänsla, med ämneskunskaper som sitter i ryggraden 

samtidigt som de är empatiskt medmänskliga och visar äkta intresse för elever och undervisning. Ofta 

handlar det om erfarenhet. Vid flera tillfällen ges exempel på vad de menar med lärarskicklighet genom att 

använda sig av olika heterogena subjekt. De berättar om lärare som har tagit hand om enorma grupper 

helt själva och som löst problemet, lärare som kan stuva om i sin planering och ta hand om flera grupper 

samtidigt, lärare som kan få föräldrarna med sig, lärare som kan förmedla sina kunskaper inte bara till ele-

verna utan även till hela kollegiet och som dessutom fortbildar sig kontinuerligt för att utveckla sitt och 

andras lärande. Även här samtalar de om att öppna upp klassrummet för andra, att våga lära av varandra 

och att bidra till det kollekriva lärandet. 

LÄRARSKICKLIGHETSMODELL 

OBJEKT 

Läraruppdraget; ämneskunskaper, utbildning, didaktik, metodik, pedagogik 

 

 

 

 

                                                  

                                           SUBJEKT - EGO                                ALTER - ANDRA 

                                    Inre egenskaper och förmågor            Förmedling utåt, relation till andra 

Figur 5: Representationsprocessen i rektorgrupp D kring lärarskicklighet (efter Granbom, 201; Markova, 2003).  
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Nyckelord: 

Objekt: kunnig i sitt ämne, väldigt yrkeskunnig, professionalitet, att möta eleven och föra dialogen, situat-

ionsanpassning, tydlig ledare, plocka fram vad eleverna behöver, utmaningar, genomtänkta uppgifter, dis-

kutera vad eleverna ska lära sig på lektionen, skapa koncentration i klassrummet, lugna lärandemiljöer, hur 

man pratar om barnens lärande, vad man har för idéer om lärande,  hur många verktyg den här personen 

har i sin verktygslåda, svaren tar aldrig slut, fokusera på det som är bra och ge beröm, leda elevers lärande, 

formativ bedömning, gemensam och kritisk analys av lektioner och lektionernas innehåll, söker efter nytt 

och anpassar för klasser, grupper och enskilda individer, individualiserad undervisning. 

Subjekt-Ego: vara personlig, se varje elev, ödmjuk, oerhört kunnig socialt, glad, förmedla energi, finger-

toppskänsla, empatisk, nyfiken, äkta, kunna titta på sig själv, medvetenhet om vad du gör, kunna fånga 

eleverna, respekt, modig, våga tappa fotfästet, kraft och engagemang, entusiaster och brinner för sitt jobb, 

bra förhållningssätt gentemot elever 

Alter-Andra: kunna bygga relationer och förtroende med elever och föräldrar, goda relationer, använda 

nya kunskaper med sina lever och kunna sprida dem till andra kollegor, det kollektiva lärandet, sprida till 

andra ämnesgrupper, berätta för alla andra, jobba ihop och hitta vad som är det viktiga för elever, projekt 

om läsning och textbehandling, verksamhetsutveckling 

När samtalets innehåll i Rektorsgrupp D analyserats utifrån modellen, förskjuts begreppet lärarskicklighet 

uppåt mot Objekt, då denna rektorsgrupp trycker mer på ämneskunskapernas, didaktikens och pedagogi-

kens betydelse. Mellan subjekt och alter finns ingen förskjutning åt någondera hållet. 

5.3 Hur lärarskickligheten bedöms 

”För en skicklig lärare tar svaren aldrig slut” 

När rektorerna samtalar om hur de får kunskap om sina lärares kompetens, återkommer vissa teman i 

samtliga rektorsgrupper. De pratar om verksamhetsbesök som ett verktyg samt olika former av samtal och 

möten, både formella och informella. De subteman som framkommit är magkänsla, verksamhetsbesök, 

samtal och möten samt fikarummet. 

5.3.1 Magkänsla 

På den direkta frågan hur rektorerna bedömer lärares skicklighet framkommer snabbt och spontant i rek-

torsgrupp C svaret: magkänslan. Det är Bo som först nämner denna känsla, som kan betraktas som en 

slags medfödd talang liknande den som det samtalas om kring lärarskicklighet, en slags naturlig fallenhet 

eller medfödd talang.  Rektorerna samlar på sig en bild från olika håll som de bearbetar via sin erfarenhet: 

Exempel (C)  Bo: Magkänslan 

   Anna: Det bygger på magkänsla med lite olika fakta utifrån din… 
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  Malin: Så är det ju 

  Eva: Mycket är ju som du säger magkänslan 

Eva i rektorsgrupp C upplever sig ha ”järnkoll” på hur personalen fungerar gentemot lärare och kollegium 

genom olika typer av informella möten och samtal. Även här handlar det enligt hennes utsago om mag-

känsla. Det innebär att rektorsgrupp C menar att även rektorer besitter någon form av dold kunskap som 

handlar om att ha fingertoppskänsla inför sin egen personals skicklighet. Samma definition enligt ovan 

förekommer inte i de andra samtalen på ett så konkret sätt även om det underförstått framgår att rektorn 

via erfarenhet eller magkänsla kan känna av sina lärares skicklighet.  

Det pratas då om att det går att känna direkt genom klimatet i klassrummet huruvida läraren är skicklig 

eller inte. De kan också bilda sig en uppfattning om lärarens skicklighet genom att lyssna på hur läraren 

pratar om sin undervisning, sina elever och sitt yrke. Ett exempel på detta är hur rektorsgrupp B samtalar 

om hur de kan se lärarskickligheten nästan direkt i klassrummet utifrån hur läraren agerar tillsammans med 

eleverna. 

Exempel (B) Maria: Det syns ju väldigt tydligt, det behöver man inte många minuter i ett 

klassrum för att se vilka förmågor som finns. Sedan ser man ju inte alla men 

just det här med ledarskapet, mötet mellan lärare och elev syns ju efter en 

kvart i klassrummet  

Det handlar även om att känna av stämningar i klassrummet, något som Aina i rektorsgrupp D anger som 

att ”luften står alldeles stilla och det är lugn och ro och ändå koncentration”. Det handlar också om att ha 

personkännedom och det kan handla om att läraren själv kan ta ansvar för sitt uppdrag och inte behöver 

bekräftelse hela tiden. Det innebär därmed att även rektorsuppdraget ses som ett komplext yrke där det 

handlar om att ha vissa talanger och/eller egenskaper för att hantera kompexiteten i uppdraget. 

5.3.2 Verksamhetsbesök 

I rektorsgrupp A pratar rektorerna inte om egentliga verksamhetsbesök utan snarare om att röra sig ute i 

verksamheten och de enas ganska snabbt om att det handlar om att skaffa sig information om en lärare 

utifrån många olika källor och möten. 

Exempel (A) Arne: att skapa en så nyanserad bild som möjligt, man måste försöka lyssna 

på fler, helst så många som möjligt 

I rektorsgrupp B tas verksamhetsbesöket upp som en möjlighet att tillsammans med läraren reflektera 

kring lektionens upplägg, som en utgångspunkt för vidare pedagogiska samtal som ska syfta till utveckling 

för båda parter. De anger också att de tittar efter sina lärares förmågor och egenskaper vid besöken. Det 

innebär att verksamhetsbesöket kan ses som en del av bedömningen i kombination med pedagogiska sam-

tal. 
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I rektorsgrupp C anges verksamhetsbesöket som ett viktigt verktyg för att bedöma lärares skicklighet, även 

om det också anges att det finns för lite tid för att hinna med verksamhetsbesök i den omfattning som är 

önskvärt.  

De menar också att det inte räcker med bara besök, utan att det ska ses som en utgångspunkt för en fort-

satt dialog med läraren och som ett sätt att jämföra hur olika elever fungerar med olika lärare. Verksam-

hetsbesöket ses då som en metod för att lokalisera problem snarare än att titta på lärarens förmågor.  

Exempel (C) Bo: Har man flera lärare som jobbar med samma elever, så kan man jäm-

föra varför det är så stora problem i just det där ämnet, när det går jättebra 

där och där 

Även i rektorsgrupp D kommer verksamhetsbesöket upp som ett sätt för att bedöma lärarskicklighet. I 

vissa fall kan verksamhetsbesöken även användas för att lokalisera problem i en viss klass, grupp eller med 

en enskild elev. Det finns i rektorsgrupp D en viss oenighet kring vad rektorn egentligen kan få ut av be-

söket. Aina pratar om sina verksamhetsbesök som viktiga komponenter för att bedöma lärare. Hon anger 

också att hon lägger ned ganska mycket tid på att genomföra dem. Aina menar också att besöket ger en 

ögonblicksbild men att den i kombination med olika samtal, bidrar till en ganska god bild av lärarens 

kompetens. Peter menar att det du ser är en påhittad sanning och att det i stort sett är omöjligt att ha nå-

gon uppfattning alls om vad du ser. 

Exempel (D) Peter: om jag går in i ett klassrum så kan jag se om det är en fruktansvärt 

usel lektion eller om det är en fruktansvärt bra lektion, men de allra flesta 

lektionerna ligger i ett mittenspann där det är väldigt svårt att avgöra precis 

i den ögonblicksbilden vad det är för någonting 

Peter menar att det viktiga är att ta reda på vad pedagogen säger före och efter den ögonblicksbilden och 

att det därför är samtalet före och efter själva besöket, som ska användas som bedömningsgrund för lärar-

skickligheten, inte verksamhetsbesöket som sådant. 

5.3.3 Olika former av samtal och möten 

Rektorers dag är ofta fylld av olika former av formella möten och det uttrycks ibland en viss frustration 

över att alla möten tar så mycket av deras tid. I rektorsgrupp B uttrycks en tydlig frustration över alla mö-

ten, chefsmöten, skolledningsmöten, lilla gruppen, stora gruppen och så vidare, samtidigt som de inser att 

varje möte ger en ny pusselbit. 

Exempel (B) Maria: Jag sitter inte på ett enda möte som jag inte behöver sitta på, därför 

att varenda pusselbit är så viktig. Jag vet inte vad man ska prioritera bort 

Många möten är så viktiga eftersom det här finns möjlighet att få en överblick över organisationens olika 

pusselbitar och att rektorn genom att delta i olika möten får ihop pusslet. En form av möte som ofta 
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nämns är elevvårdande möten. Här samtalas det kring elever och hur läraren pratar om elever här, ses som 

en viktig beståndsdel i bedömningen. 

Exempel (A) Carina: Jag tycker att elevvården är väldigt viktig, de samtalen kring eleven 

och gruppen utifrån de svårigheter som eleven befinner sig i, det tycker jag 

säger mycket om lärarskickligheten, hur jag ser på den utmaningen, var läg-

ger jag problemet någonstans? 

Även i rektorsgrupp C anges elevvårdskonferenser som viktiga. Det handlar om hur läraren pratar om 

eleven men också hur läraren bemöter föräldrarna. De tar också upp hur viktigt det är att läraren kan be 

om hjälp och även kunna erkänna sin otillräcklighet i sådana sammanhang som handlar om elevers lärande 

och utveckling. I rektorsgrupp D nämns elevvårdskonferenserna och även här tas det upp att det är viktigt 

att lyssna på hur läraren pratar om eleverna, om läraren är problemorienterad eller lösningsorienterad och 

vem som äger problemet, läraren eller eleven.  

Exempel (D) Kajsa: hur man pratar om barnens lärande, vad man har för idéer, vad har 

man testat innan, har man någon vilja att testa något eller att ändra något, 

eller tänker man att det är elevens fel att det inte går bra? 

I övrigt tas lönesamtal, medarbetarsamtal och fortbildningsdagar upp som formella möten. I rektorsgrupp 

A tas dessutom elevärenden upp som ett sätt att bedöma lärarens skicklighet. Den lärare som oftare får 

eleverna att agera via elevärenden, med innebörden att elever söker upp rektor för att klaga på en enskild 

lärare, antas ha någon form av bekymmer med klasser, grupper eller enskilda elever. Här är det en motsatt 

form av bedömning som avses, den här typen av möten ska man som lärare inte hamna i fokus för, alltför 

ofta. Dock tycks det som om det är de mer informella mötena som anses mest viktiga för att bilda sig en 

uppfattning om lärarnas skicklighet. Det handlar då om direkta samtal med elever och lärare i olika sam-

manhang.  

5.3.4 Fikarummet 

Ett av de mer viktiga forumen för informella samtal och möten tycks vara lärarrummet eller fikarummet 

som det också uttrycks. Det handlar då om hur lärarna pratar om sina elever, om lärandet och om sin 

undervisning.  

Exempel (C)  Malin: Man känner av direkt när man kommer in i personalrummet hur 

stämningen är, blickar, kroppsspråk, allt… 

Aina, Kajsa och Peter i rektorsgrupp D använder också personalrummet som en plats att ta reda på hur 

lärare tänker kring undervisning och elever. Peter berättar att han ofta och sitter tillsammans med sin per-

sonal i fikarummet och att han då ställer provocerande frågor till lärarna. På så sätt får han en god bild av 

deras skicklighet då han menar att för en skicklig lärare ”tar svaren aldrig slut”. 
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Fikarummet kan också användas på omvänt sätt. I rektorsgrupp D pratar Peter om en lärare som satt väl-

digt mycket i fikarummet, något som berodde på att läraren släppte sina elever för mycket och gav dem 

för stort ansvar.  

Exempel (D) Peter: Hon satte dem i klassrummet och så gick hon därifrån. Det var vad 

egen forskning var för henne 

Underförstått av resonemanget kan vi förstå att Peter inte tycker att en skicklig lärare ska ägna sin arbets-

tid åt att sitta i fikarummet, utan istället ska befinna sig i klassrummet tillsammans med eleverna under 

lektionstid. I rektorsgrupp B tas inte fikarummet upp alls, något som kan bero på deras mer mobila orga-

nisation utan en fast förankring på en enhet.  

5.4 Premiering av lärarskicklighet 

”Vi ska lyfta fram dem, men är det via pengar?” 

När rektorsgrupperna samtalar om hur de gör för att uppmärksamma och premiera de lärare som de upp-

lever som skickliga, kretsar diskussionen kring fyra olika subteman: ekonomisk premiering i form av höjd 

lön, premiering genom kompetensutveckling där det kan handla om att läraren får gå en kurs, åka på en 

resa eller gå någon utbildning, för att på så sätt vidareutveckla sig själv men också hela verksamheten. Det 

ingår också att ge den som utmärker sig positivt uppskattning genom olika former av beröm. Slutligen 

redovisas också hur rektorsgrupperna samtalar om karriärstjänster som ett möjligt verktyg för att premiera 

särskilt kompetenta lärare. 

5.4.1 Ekonomisk premiering 

I rektorsgrupp A uttrycks det att lönekriterierna används för att bedöma en lärares skicklighet men det 

uttrycks också skepsis gentemot i vilken utsträckning ekonomisk premiering verkligen leder till ytterligare 

pedagogisk utveckling. Anita menar att den ekonomiska premieringen inte gynnar utvecklingen på skolan. 

Håkan uttrycker också en farhåga om att det kan bli en oreda i strukturen på enheterna, om vissa lärare 

premieras extra i sina lönekuvert. Det finns även en viss skepsis gentemot tanken om att vissa lärare ska 

vara mer skickliga än andra och att de ska premieras för det.  

Exempel (A) Anne: Jag vill inte ha lärare som är bäst, därför att då innebär det att de läg-

ger upp en norm för eleverna att de måste vara bäst, och det samhället stäl-

ler inte jag upp på 

 Anita: För det är alltid bäst i relation till någon annan, då är man bäst för att 

de andra kollegorna är sämre 
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Snarare menar de att lönen borde höjas för hela lärargruppen för att höja statusen på yrket som sådant. 

Det är därmed inte den enskilde lärarens lön som är viktig utan hela lärarkollektivets lön. Trots detta reso-

nemang, används lönekriterierna för att plocka fram de bästa lärarna. 

Exempel (A) Carina: Det är precis det vi gör i vårt lönearbete. Varje år när vi sitter här då 

sitter vi och plockar ut 

I rektorsgrupp B konstateras att individuell lönesättning tillämpas. Även här uttrycks farhågor inför att 

premiera skickliga lärare, dock resonerar de utifrån en annan diskurs än rektorsgrupp A.  

Exempel (B) Maria: När man har några stycken som hela tiden är på hugget, då får ju det 

de andra att slappna av, de tänker ”vad skönt, nu slipper jag” 

 Karin: Ja, den risken finns 

Berit: Så är det ju 

De anger också att möjligheten att premiera ekonomiskt är starkt begränsad då det endast handlar om en 

liten summa pengar. De är överens om att skickliga lärare ska kunna premieras via höjda löner men att det 

då ska handla om att den som premieras förmår delge andra, att man kan sprida sin kompetens vidare. De 

ska ”kunna sprida ringar på vattnet”. 

I rektorsgrupp C framgår att det finns olika ståndpunkter kring ämnet ekonomisk premiering. Bo menar 

att det måste finnas viss löneskillnad i ett kollegium för att det ska ske någon utveckling. Även Anna och 

Malin menar att det måste finnas skillnader för att nå utveckling på verksamheten och att skillnaderna ska 

uppmärksammas genom att de som vill driva verksamheten framåt, premieras genom exempelvis lön. Eva 

uttrycker större tveksamhet: 

Exempel (C)   Eva: Jag tycker att vi ser skickliga lärare, men frågan är hur vi ska lyfta 

 fram dem, för vi ska lyfta fram dem, men är det via pengar?  

Samtalet fortgår och tycks nå konsensus genom att de konstaterar att det kan finnas andra och bättre sätt 

än lön att premiera skickliga lärare med. 

I rektorsgrupp D råder inga tveksamheter om att lönen används som ett medel för att premiera skickliga 

lärare. Både Peter och Aina menar att tanken om att alla ska ha samma möjligheter inte gynnar verksam-

hetens utveckling. 

Exempel (D)   Peter: Det gynnar ju egentligen inte det vi är där för 

 Aina: Jag brukar säga att ska det bli lika, så är det vår skyldighet att se till 

 så att det blir fullständigt olika, för annars kan det aldrig bli lika. Lön är 
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 ju mitt sätt att driva utvecklingen framåt. Där säger jag tydligt vad jag 

 tycker är viktigt. 

De är också eniga om att lönen kan vara ett verktyg som får fler i kollegiet att vilja utvecklas, eftersom 

lönen är så tydligt kopplad till prestationer. Trots denna insikt, finns även här en uttryckt kluvenhet inför 

lönedifferentiering, eftersom kollegiet samtidigt ska arbeta åt samma håll. 

Exempel (D)  Peter: Precis nu när vi börjar prata om samma saker, när vi börjar öppna 

 upp klassrummet för varandra å börjar lyfta, då ska jag in med lönediffe

 rentiering (skratt) och gå runt som en elefant i en porslinsbutik 

Å ena sidan kan lön användas som ett instrument för att utveckla verksamheten och å andra sidan kan 

lönen bli den faktor som raserar verksamheten. För att lösa denna dubbelsidighet handlar det om att vara 

tydlig med vilka spelregler som gäller, att det finns klart angivet vilka kriterier som lönesätts, och att alla 

ska ha möjlighet att spela enligt dessa spelregler. Då kan lönesättning användas som ett medel för att sti-

mulera lärare att vilja utveckla sig själva, sitt ämne eller annan verksamhet. 

5.4.2 Kompetensutveckling 

En mer allmän tanke kring premiering är att den lärare som visar framfötterna ska få möjlighet att vidare-

utveckla sitt läraruppdrag och även att föra kunskapen eller ”klokskapen” som det också uttrycks, vidare i 

kollegiet. Det görs genom olika former av kompetensutveckling. I rektorsgrupp A är rektorerna mest inne 

på att lärarna ska lära av varandra i vardagen och att de ska forska i sin egen praktik. 

Exempel (A) Anne: Många av våra lärare vill inte läsa OM lärande, de vill lära sig LÄ-

RANDE 

 Anita: Det här med learning study, det tror jag på. Det är ett bra redskap i 

det här jobbet så att vi kan lära av varandra i vardagen  

Hela tiden handlar det om att lyfta kollektivet för att på så sätt utveckla skolverksamheten. Att därför 

premiera en enskild lärare, ses inte som fruktbart i längden. De anger också flera exempel på när den typen 

av enskild premiering inte har fungerat genom att använda olika heterogena subjekt. En önskan om att få 

använda mer pengar till fortbildning och kompetensutveckling, är något som diskuteras i rektorsgrupp B.  

Exempel (B) Maria: De lärarna som jag ser är duktiga, har många saker som de skulle 

kunna utveckla, och så säger man till dem att åk på den här för det tror jag 

skulle vara jättebra. Då får man ju en utveckling och de ser det som en 

förmån  

De samtalar vidare och enas senare om att det också handlar om att delge andra om sina nya förvärvade 

kunskaper. Deras bild av hur en lärare delger andra är till stor del via större samlingar där läraren berättar 
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eller föreläser om vad han eller hon har lärt sig eller upplevt. Även detta ser de som en form av kompe-

tensutveckling, att en lärare faktiskt klarar av att delge andra i större sammanhang än bara i klassrummet. 

I rektorsgrupp C tror rektorerna på att premiera duktiga lärare genom större ansvar, så att den läraren får 

känna sig mer värdefull. De menar också att det är viktigt att lyfta fram goda exempel och tror inte på att 

ett helt kollektiv kan ha samma kompetens och samma syn på allting. 

Exempel (C) Anna: Vi ska inte vara lika någonstans, det är ju olikheten som gör att det 

faktiskt händer saker 

De betonar också vikten av att få kompetensutveckling, att duktiga lärare får åka på olika resor och kurser, 

men precis som i rektorsgrupp C är det viktigt att föra ut den nya kunskapen till kollegiet. Det handlar om 

att vara drivande och att hitta samverkansmöjligheter genom olika former av projekt. Ett större ansvar ger 

utveckling samtidigt som en lärare som får större förtroende känner sig sedd och i viss mån är detta också 

en form av premiering, anser de. 

Liknande resonemang hittar vi hos rektorsgrupp D. Det handlar om att ge kompetenta lärare övergri-

pande uppdrag så att de släpps fram och får agera motorer i utvecklingen och att de även hittar samver-

kansmöjligheter och sprider sina kunskaper vidare på ett ödmjukt sätt.  

Det framförs också risker med den här formen av premiering. I några fall tas exempel upp som visar på 

hur olika ansvarsuppdrag gått snett eller inte blivit som det var tänkt. För att förklara används heterogena 

subjekt. 

Exempel (A)  Carina: Vi har faktiskt erfarenhet av det här. För några år sedan hade vi 

 två stycken riktigt, som vi ansåg, skickliga pedagoger här i kommunen 

 som fick ansvara för att implementera, vad var det? Målen i år tre eller 

 vad de nu var, och där såg vi att det blev inte så bra som vi hade tänkt,

 det får vi ta till oss 

5.4.3 Beröm 

I rektorsgrupp A samtalas det om att kollektivet ska stötta varandra och lyfta varandra för att utvecklas 

som lärare. Det handlar då inte främst om att ge beröm till en enskild individ utan att snarare att stärka 

hela kollektivet. 

Exempel (A)   Anita: Vi hjälps åt att lyfta varandra i det vi har att bidra med  

Av samtalet framgår att det är olika vem eller vilka som kan anses vara skickliga, eftersom olika egenskaper 

och förmågor behövs vid olika tillfällen och att det handlar om att hitta ett sätt att komplettera varandra, 

genom stöttning och genom att lyfta varandra. Det uttalade tvivlet om att lärarskicklighet är någonting 

som ska eftersträvas, återkommer därmed här.  
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I rektorsgrupp B samtalas det om lärares stora behov av bekräftelse, de vill få bekräftat av sin rektor att de 

har varit duktiga, något de tror beror på att lärare ofta arbetar ensamma och sällan blir uppmärksammade 

för vad de gör i sitt klassrum. Den här gruppen kommer därför in på ett samtal som handlar om hur lärar-

na ska få sitt bekräftelsebehov tillfredsställt. Det handlar om att ge stöd och uppmuntran i det praktiska 

arbetet och att försöka pusha dem som visar en vilja att utveckla sig själva och verksamheten.  

Exempel (B)  Karin: Vi kan premiera genom att coacha, ge dem utmaningar och upp

 drag 

Precis som i rektorsgrupp A talar de om att lyfta, men utifrån ett annat perspektiv. Här talas det om att det 

inte bara är rektors sak att försöka lyfta olika lärare utan den enskilde läraren måste visa en god vilja och 

lyfta sig själv också, genom att ta initiativ, ta på sig nya uppdrag och våga utveckla sin skicklighet. 

Även i rektorsgrupp C talas det om att lyfta fram de skickliga lärarna och det görs genom att de får ökat 

ansvar så att de känner sig viktiga och värdefulla. Anna uttrycker att det är viktigt att rektorn ser dem. Det 

kan ske genom att de får andra arbetsuppgifter eller uppdrag, för att visa att de har gjort en god arbetsin-

sats. 

I rektorsgrupp D betonas berömmet som en viktig faktor för att få med sig personalen på rätt spår.  

Exempel (D) Aina: Jag fokuserar på det som är bra och jag går verkligen in för att be-

römma allt som är bra och rätt, det måste ju finnas substans i det jag säger 

förstås. Det blir så mycket lättare för mig och det blir en gladare atmosfär. 

Att ge beröm hela tiden vad är det? Formativ bedömning 

Kajsa: Ja, men det är det ju 

Det framgår också av sammanhanget att berömmet ofta sker i kombination med lönesamtal. Berömmet 

kan därmed ses som ett sätt att motivera en viss lönesättning, men också ett sätt för att få med sig perso-

nalen och att skapa en positiv stämning på enheten. 

5.4.4 Karriärstjänster 

För att få en bild av vad karriärstjänster är, läs bilaga 4. Samtliga rektorsgruppen anger att de kommer att 

ansöka om medel för att inrätta karriärstjänster. Flera av grupperna tycks också vara ganska väl insatta i 

vad det handlar om. Det finns dock en tydlig kluvenhet i om de medel som kommer att läggas på denna 

form av premiering av skickliga lärare, verkligen kommer att leda till en positiv utveckling för skolverk-

samheten som helhet. Återigen nämns skepsis kring de stora löneskillnader som tjänsterna innebär och att 

det kan bli turbulent ute på enheterna. De beror ofta på att människor har en tendens att jämföra sig med 

varandra och att alla kanske inte har självinsikt i om de tillhör den skickliga skaran av lärare eller inte. 
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Exempel (D) Peter: Räkna med att alla har en självbild. Om vi pratar om förstelärare ute 

på skolorna så har vi nog en sjuttio till åttio procent av personalen som nog 

kunde se sig själv som en tänkbar förstelärare eftersom man jobbar väldigt 

hårt 

Andra farhågor som uttrycks är att den som får en karriärstjänst inte utvecklar verksamheten i den om-

fattning som ledningen hoppats. Orsaker till detta skulle då kunna vara att personen som fått befattningen 

inte anser sig behöva bevisa sin kompetens utan blir ”mätt” eller ”faller till ro” som det uttrycks. Även 

motsatta farhågor framförs som då istället innebär prestationsångest och konflikter i gruppen, samtidigt 

som gruppen också riskerar att tystas och att lärare inte vågar vara kritiska till verksamheten längre och att 

lärare blir avundsjuka och ”tittar snett” på varandra. 

De resonerar också kring uppdraget som sådant, vad de ska innehålla för ytterligare ansvar. För hur skick-

lig ska du vara för att kunna motivera en karriärstjänst, frågar de sig.  En tanke är att försteläraren ska vara 

handledande gentemot kollegor, samtidigt som han eller hon ska vara den som sprider kunskaper och in-

spirera andra. Även här finns problem. 

Exempel (A) Håkan: Dem vill man ju ha i klassrummet. Det är inte säkert att de är bra 

handledare bara för att de är bra med eleverna 

Exempel (B) Karin: Plötsligt ska några få femtusen innan vi ens har testat om de verklig-

en är de här spridarna eller kan inspirera andra, för nu ska vi ju bara ta dem 

som fungerar i klassrummet om man tittar på kriterierna 

Sammantaget kan sägas att rektorsgrupp B är klart negativa: 

Exempel (B)          Maria: Det tycker vi inte om 

           Karin: Det tycker vi inte om 

           Maria: Det har klart framgått va? 

           Berit: Man måste göra något annat 

I rektorsgrupp D är kommentarerna positiva även om det också här uttrycks farhågor. 

Exempel (D) Peter: Den dag vi inför förstelärare måste du ha en väldigt förstående om-

givning. Du skickar ut signaler om att den här personen jobbar på ett sätt 

som gör att han ska ha en lön som ligger fem till tio tusen över motsva-

rande i branschen. Personen måste vara redo för att bli förstelärare och 

verksamheten måste vara redo att ta in en förstelärare 



 

47 

 

 Aina: Ja, absolut som rektor måste man vara hundra procent solklar på att 

det kommer att fungera, men samtidigt tycker jag att det är kanonbra 

 Kajsa: Ja 

I rektorsgrupp A och C finns både klart negativa representanter samtidigt som det också uttrycks positiva 

tankar från andra, kring karriärstjänsternas inrättande.  

Exempel (A) Anne: jag hoppas att mina lärare skulle ha modet att säga att det här deltar 

inte vi i 

 Håkan: Ja, men det kan vara bra, det vet vi ju inte. Det beror på hur det 

görs. Jag vill ju att det här blir ett flexibelt system utifrån behov, och inte en 

gång en bra lärare, alltid en bra lärare 

Exempel (C) Bo: De behövs på skolorna, det behövs många sådana 

 Anna: Precis, vi behöver många, det är ju egentligen dem vi behöver 

 Eva: Egentligen så tycker vi ju lite olika. För vad är en bra lärare för mig 

och vad är en bra lärare för dig? Vi tycker ju olika 

 Bo: Nej, det blir jättekänsligt det här, det kommer att skapa diskussioner 

Samtalet fortsätter och rektorerna enas kring tanken om att den som utses måste ha acceptans och förtro-

ende av de andra, för att det ska leda till en positiv utveckling för verksamheten. Samtliga fyra rektors-

grupper kommer att medverka till att införa den här typen av premiering om det genomförs i kommunen, 

även rektorsgrupp B. Så här uttrycks det: 

Exempel (B) Karin: Vi är dumma i huvudet om vi inte söker pengarna, det är klart att vi 

ska göra det, men vilken sits det sätter oss ledare i… 

I rektorsgrupp A har redan en form av karriärstjänster införts som kallas lärledare som tycks ha uppdraget 

att stötta och utmana sina kollegor genom handledande samtal. Lärledaren ska utveckla verksamheten och 

”lyfta hela kollektivet” som det uttrycks. En karriärastjänst skulle innebära att forska i sin egen praktik, 

kopplat till ett lärosäte eller att arbeta med att driva projekt som leder till någon form av utveckling för 

verksamheten. 

I rektorsgrupp B handlar premiering om att föra ut sin kompetens till andra, sprida sin kompetens och 

kunna förmedla den till större grupper, detta trots att de anser att en skicklig lärare är den som kan göra 

skillnad för enskilda elever i klassrummet, att få dem att fungera i klassrumssituationen och att de utveck-
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lar en vilja att lära. Karin berättar om en lärare som lyckades integrera två elever med diagnos in i en vanlig 

klass med lyckat resultat. 

Exempel (B) Karin: Det är för mig en förstelärare, men hon har inte spridit det till andra. 

Men jag tror inte att det är hon som dyker upp i huvudet på oss utan det är 

dem som vi använt i lgr-arbete (förf. anm. : Läroplansarbete) 

Samma tankar återfinns i rektorsgrupp C där det inte heller räcker med att vara duktig pedagog i det egna 

klassrummet. Det gäller både lön, kompetensutveckling och inte minst karriärstjänsterna. 

Exempel (C)  Anna: Du måste faktiskt ha förmåga att gå in och inspirera andra kollegor i 

systemen 

 Bo: Inte bara i det egna ämnet utan i hela skolan. Så en förstelärare kommer 

man att ställa höga krav på. Det är inte bara att stå framme vid tavlan och 

vara duktig pedagog utan mycket annat, men de behövs  

Samma tankar uttrycks i rektorsgrupp D. För att premieras handlar det om att utveckla verksamheten vi-

dare på ett bredare plan än bara i det egna klassrummet. Det handlar också om att vara ett föredöme för 

andra, driva verksamheten framåt och förkovra sig själv, ta del av ny forskning och agera handledare för 

kollegor men också för lärarstudenter. Projektform tycks också vara att föredra. Det viktiga är att synas 

utåt, att vara driftig och att brinna för skolutveckling. Aina berättar om en lärare som hon tycker är en gi-

ven förstelärare: 

Exempel (D) Aina: Han är ju en motor hos mig, vi fick kunskapspriset och det är ju 

mycket hans förtjänst. Han har jobbat på högskolan på halvtid och på D-

skolan halvtid. Han är en helt underbar person. 

Det handlar också om att visa upp skolan, i olika former av marknadsföring på gymnasiet och då används 

de skickligaste lärarna för detta ändamål.  

Exempel (C) Eva: Jag vet ganska bra vilka lärare som utvecklar skolans namn, de lärarna 

använder man sig mycket av, de drar ju de andra 

Det finns en stark enighet från samtliga rektorsgrupper om att det inte räcker med att vara en duktig pe-

dagog i klassrummet utan att det handlar om att utveckla den pedagogiska verksamheten som helhet, att 

kunna förmedla inför stora grupper, att delat i projekt, kunna marknadsföra skolan och att förkovra sig på 

olika sätt. Trots denna enighet, uttrycker flera rektorer att de borde premiera de lärare som arbetar i klass-

rummet med att utveckla elevers lärande på ett positivt sätt och som lyckas skapa lust att lära, det som är 

det egentliga läraruppdraget. 
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6 Avslutande diskussion 

Syftet med studien har varit att utifrån den socialt delade kunskap som rektorer innehar, undersöka vilka 

sociala representationer som delas av rektorerna utifrån ett samtal som fokuserats på vad lärarskicklighet 

är, hur lärarskicklighet bedöms och premieras. Av den genomförda studien går det inte att dra några gene-

rella slutsatser, resultatet kan endast ses som ett utslag av vad som framkom i samtalen mellan de rektorer 

som deltog i studien, utifrån deras diskurser och kontexter. Diskussionsavsnittet har delats in i följande 

fyra huvudområden: i den första delen diskuteras analysen utifrån det dialogiska perspektivet. De tre öv-

riga behandlar de innehållsliga teman utifrån samtalens huvudsakliga innehåll: Hur lärarskicklighet beskrivs, 

Hur lärarskicklighet bedöms samt Hur lärarskicklighet premieras. Under respektive huvudtema diskuteras även 

de subteman som framkommit samt de relationella kategorierna, som syftar till att peka på att den socialt 

delade kunskapen är både komplex och heterogen (se avsnitt 5.4).  

6.1 Samtalen utifrån det dialogiska perspektivet 

När rektorerna samtalar om lärarskicklighet får gruppens sammansättning, lokalisering och interaktion 

under själva samtalet, konsekvenser för hur samtalen förlöper inom samtliga rektorsgrupper. Detta kallas 

för gruppens inre och yttre ramar och dessa ramar kom att utgöra grunden för representationsprocessen 

genom samtalen. Därmed menar jag att det dialogiska perspektivets tanke om fokusgruppsamtalet som en 

gruppdiskussion som påverkas av samspelet mellan inre och yttre ramar, överensstämmer med vad som 

framkommit i studien (Markova et.al, 2007 & Granbom, 2011). I vissa fall hade en rektor ett större man-

dat att uttrycka sina synpunkter än de andra, varpå samtalet oftare fick en mer begränsad inriktning och 

därmed framkom färre subteman. I de fall rektorerna var mer likvärdiga i sina mandat att uttrycka åsikter, 

kom samtalen att få större spridning, och därmed uppmärksammades fler subteman.  

Antalet som ingick i respektive fokusgrupp hade också en viss betydelse, då de fokusgrupper som hade tre 

deltagare var de grupper som fick en större bredd i sin definition av vad lärarskicklighet är. De samtalen 

pågick också längre än de två som innehöll fyra respektive fem respondenter. Det kan bero på att de 

grupper som innehöll tre respondenter, erbjöds större möjlighet att ta ordet, men i samtliga grupper för-

flöt samtalen bra och moderatorns roll var i regel den lyssnande. Rektorernas skilda verksamhetsområden 

kan ha haft viss betydelse, då det finns en tendens att rektorer har en viss bild av vad lärarskicklighet är, 

utifrån vad som anses behövas av egenskaper och förmågor inom just den åldersgruppen av 

barn/ungdomar/vuxna som de ansvarar för. De respondenter i studien som blivit rektorer relativt nyligen, 

hade en något annorlunda ingång till samtalet än de rektorer som hade lång erfarenhet. De relativt nya 

rektorerna uttryckte större tveksamhet, hade fler infallsvinklar, var mer lyhörda och lyssnande, ändrade sig 

under samtalets gång och var mer öppna för olika möjligheter. De rektorer som hade lång erfarenhet var 

mer säkra i sitt resonemang och angav också färre infallsvinklar. Det kan tyda på att erfarenhet leder till en 

mer genomtänkt linje genom ett samtal, på gott och ont. 



 

50 

 

I flera fall lät rektorerna andras röster framträda i samtalet. Det innebär att den som talar kan göra så i 

egenskap av olika sociala identiteter eller positioner, enligt det dialogiska perspektivets grundtanke om 

subjektets heterogenitet (Markova et.al, 2007). De använder sig då av andra frånvarande deltagare genom 

att citera eller referera till dem, för att förklara, belysa eller legitimera en ståndpunkt som de vill ge mer 

tyngd åt. I samtliga rektorsgrupper är det lärare som till största del utgör de heterogena subjekten. Lärare 

används för att belysa och förklara vad lärarskicklighet är och vad det inte är, vad skickliga lärare gör och 

inte gör, och hurdana skickliga lärare är. I de fallen ges konkreta exempel från vardagsarbetet i klassrums-

miljö tillsammans med elever. Lärare används också för att belysa premiering och här anges exempel på 

lyckad och misslyckad premiering. I något fall används också andra yrkesgrupper för att förklara en viss 

ståndpunkt. Elever och föräldrar används också, men i de här fallen är det mer indirekt. Det är inte främst 

specifika elever eller föräldrar som förekommer i samtalen, snarare handlar det om grupper av elever och 

föräldrar som omtalas på ett mer allmänt plan. 

Samtalen genomsyras av olika diskurser och det finns många exempel på samstämmighet kontra oenighet. 

Detta diskuteras närmare i de efterföljande diskussionsavsnitten, enligt de relationella kategorierna och de 

subteman som framkommit utifrån samtalens diskurser. Även den gemensamma kunskap som framkom-

mit, diskuteras mer utförligt i de efterföljande avsnitten. 

6.2 Hur lärarskicklighet beskrivs 

Rektorerna visar ett starkt engagemang när de samtalar om lärarskicklighet och de konstaterar att det är 

svårt att formulera vad lärarskicklighet är konkret. De relationella kategorier som här framträder är å ena 

sidan den medfödda talangen och å den andra sidan den formella kompetensen i form av utbildning. I de 

olika samtalen läggs fokus även på ett tredje subtema; den informella kompetensen som handlar om inre 

egenskaper och förmågor och yttre egenskaper och förmågor. Till inre egenskaper och förmågor räknas 

personliga förvärvade eller medfödda egenskaper som empati, tålamod, trygghet, humor och erfarenhet, 

ett socialt engagemang som uttrycks på lite olika sätt i de olika rektorsgrupperna beroende på vilken dis-

kurs just den gruppen kretsar kring.  Med yttre egenskaper avses det kollegiala samarbetet, och att kunna 

sprida sina kunskaper vidare till andra utanför klassrummet. Även detta uttrycks på lite olika sätt i de olika 

rektorsgrupperna. Det sociala engagemangets betydelse bekräftas av bland andra Hugo (2007, 2011) och 

Hargreaves (2004). Det kollegiala samarbetes betydelse beskrivs även det i andra studier (Nordänger, 

2009).  

En kompetens som omtalas av rektorerna, och som tycks ses som en ganska självklar del av lärarkompe-

tensen, är den tysta kunskapen eller lärares praktiska vardagskunskap (Längsjö, 1996; Stockfors, 2011). 

Den här ”klokskapen” har inte någon gemensam benämning, men alla tycks förvissade om att den kan 

finnas eller att den i vissa fall kan läras in. Efter att ha läst igenom samtalen om och om igen, har jag funnit 

att den kompetens de allmänt delar, till stor del handlar om en slags social kompetens där förmågan att 

lyssna, se, känna in och förhålla sig till sig själv och andra är det viktigaste verktyget för en lärare. Det byg-
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ger på erfarenhet, respekt, ödmjukhet och trygghet i sig själv och i sina kunskaper. Det bygger också på 

god ledarskapsförmåga. Teorin om sociala representationer handlar till stor del om vardagsvetandets soci-

ala fundament. Tanken hos rektorerna om att det skulle vara möjligt att det finns någon form av medfödd 

talang för yrket som lärare, speglar en gemensam socialt delad kunskap och idé. I rektorsgrupperna B och 

D är denna kunskap relativt stabil, medan den kan ses som mer instabil i rektorsgrupp A och C. 

Det anges även att de här förmågorna är svåra att lära sig. De flesta rektorerna menar att det inte går att 

lära sig fullt ut, men att det är möjligt att förbättra sig genom att lära av andra och skickligare kollegor. I 

rektorsgrupp A finns en tydlig tanke om att den här medfödda egenskapen, som de etiketterar via begrep-

pen intentionalitet och gruppsykologi, går att lära in. Läraren kan därmed succesivt genom erfarenhet, bli 

en skicklig lärare. Dock är de övertygade om att det finns en särskild form av kompetens som är svår att 

lära sig, även om det är möjligt.  

Samtliga grupper inledde samtalet kring vad lärarskicklighet är, med att beskriva olika personliga egen-

skaper och förmågor. De använder sig då ofta av heterogena subjekt; lärare som de uppfattar som anting-

en goda eller dåliga exempel på vad de menar med att vara skicklig. Alla beskriver en relation till begreppet 

och ingen ifrågasätter om begreppet existerar, även om flera rektorer framför åsikten att det finns få väl-

digt skickliga lärare och att det vore önskvärt att det fanns fler. Av deras samtal framgår också att de upp-

lever det som svårt att beskriva vad lärarskicklighet egentligen innefattar. Ett sätt att hantera problemet för 

flera grupper är att vända på begreppet och definiera vad lärarskicklighet inte är.  

Samtliga rektorsgrupper definierar lärarskicklighet som en både formell och informell kompetens och den 

sociala kompetensen betonas. Detta ligger i linje med andra studier av vad som är lärarskicklighet och där 

arbetet i klassrummet som präglas av engagemang, tydlig struktur och en positiv atmosfär befinner sig i 

fokus (Grosin, 2004; Hugo, 2011; Lundquist, 2006; Nordänger, 2009).  Samtidigt tas även förmågan att 

sprida sin skicklighet till andra, då främst kollegor i den egna verksamheten, men också utanför den egna 

verksamheten. Det talas då om att utveckla skolans namn och att marknadsföra skolan. Det räcker inte att 

bara vara skicklig lärare i det egna klassrummet utan läraren ska också kunna samarbeta med kollegor och 

kunna ta föräldrar på rätt sätt, samt kunna sprida sin skicklighet vidare. Studier som redovisats i bakgrun-

den om lärarskicklighet, fokuseras främst på lärararbetet tillsammans med elever, men när lärarna själva 

tillfrågas anger de att lärarskicklighet även kan vara att utveckla och delta i det kollegiala samarbetet 

(Nordänger, 2009). Däremot har det ej varit möjligt att hitta andra studier som ger belägg för att lärar-

skicklighet också kan vara att utveckla skolans namn och att marknadsföra skolan utåt. 

Huvudsakligen tycks dock lärarskickligheten ha med själva klassrumssituationen att göra och beskrivning-

en av vad lärarskicklighet är baseras på lärarens arbete i klassrummet. Rektorerna har en bild av den skick-

lige läraren som en god ledare för en grupp av elever som han eller hon förmår engagera och motivera till 

lärande genom att agera som en positiv, förstående, trygg och empatisk ”motor”. Den formella kompeten-

sen som handlar om utbildning, behörighet och legitimering ses i flera fall som en grundförutsättning för 
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att verka som lärare, men det uttrycks också att det inte alltid är behörighet som är avgörande för att en 

lärare ska fungera som en god ledare i klassrummet. En slutsats som kan dras av detta är att utbildning 

förutsätts men fokus på vad lärarskicklighet är läggs inte på att läraren har den formella kompetensen att 

verka som utbildare utan snarare att den skicklige läraren besitter en mängd olika informella kompetenser 

som till stor del handlar om god ledarskapsförmåga tillika hög social förmåga.  

6.3 Hur lärarskicklighet bedöms 

I analysen av hur rektorerna samtalar om hur de vet sina lärares skicklighet framkom de relationella kate-

gorierna magkänsla och verksamhetsbesök. Utöver dessa två finns även subteman som handlar om olika 

typer av samtal och möten. Eftersom fikarummet togs upp i flera grupper och kom att bli centrala i för-

ståelsen av hur samtalen förlöpte, tillkom även denna kategori som ett subtema.  

Det finns också ett samband mellan hur rektorernas verksamhet är organiserad, och deras möjlighet att 

hitta olika forum för att bedöma skickligheten hos sina lärare. De rektorer som är mer stationära och har 

sitt huvudsakliga uppdrag på en enhet, har fler möjligheter att skaffa sig en bredare bild än de rektorer 

som har en mer mobil organisation och som inte i huvudsak befinner sig på en enhet utan på flera. Det 

innebär också att rektorer som är mer mobila måste ha ett tydligare och mer strukturerat upplägg på hur 

och när de ska bedöma sin personal. I likhet med lärarskicklighet är flera rektorsgrupper inne på att det 

finns en tyst kunskap även bland rektorer som handlar om känslan för hur den egna personalen fungerar, i 

detta fall benämnd som magkänsla i en av rektorsgrupperna. Denna tysta kunskap hamnar som den ena 

relationella kategorin och står i förhållande till verksamhetsbesöket. Samtliga rektorsgrupper tar upp verk-

samhetsbesök som ett viktigt verktyg, men det anges också från flera rektorer att uppföljande pedagogiska 

samtal måste följa på besöket. Det framgår också att rektorer lägger olika mycket tid på att göra verksam-

hetsbesök, trots att det poängteras som viktigt för alla.  

Syftet med verksamhetsbesöket anges även det något olika. I vissa fall är det känslan i klassrummet som 

eftersöks, syftet kan vara att skaffa information om hur en lärare fungerar tillsammans med eleverna eller 

att uppmärksamma problem i hela klasser, grupper eller enskilda elever. Syftet kan också vara att bedöma 

lärarens förmåga. Det rektorerna menar enligt vad som framkommit i analysen är att verksamhetsbesöket 

är ett trubbigt verktyg som bör användas med försiktighet och i kombination med olika typer av pedago-

giska samtal. Underförstått framgår också att de i regel har svårt att hinna med dessa samtal i den ut-

sträckning som de skulle önska. Det finns ingen rektor som anser att det räcker med att bara göra verk-

samhetsbesök för att kunna göra en professionell bedömning av en enskild lärares skicklighet. 

Det rektorer däremot lägger tid på är olika typer av möten. Det finns en viss frustration över deras antal 

men även en insikt i att de behövs. I samtalets berörs både formella möten och samtal liksom informella 

möten och samtal. De formella samtal som tycks ha störst betydelse är de elevvårdande samtalen eftersom 

det här finns möjlighet att se hur läraren agerar och diskuterar under den här typen av samtal, om de är 
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problemorienterade eller lösningsorienterade. Det handlar om hur de agerar gentemot eleven men också 

gentemot föräldrar, och vilken vilja till att hitta lösningar som de har. Lönesamtal och medarbetarsamtal 

tas upp som formella möten men ingen rektorsgrupp utvecklar deras betydelse för bedömning av lärar-

skicklighet i samtalet, de nämns bara i förbigående. Vad det beror på att samtliga grupper väljer bort den 

här typen av samtal och möten som bedömningsgrundande, kan svårligen utläsas av analysen. Ett anta-

gande kan vara att betydelsen anses begränsad, eftersom det inte tas upp vidare.  

Viktiga anses däremot de informella samtalen som sker i fikarummet vara. Det är här flera rektorer anger 

att de får veta mest om sina lärares skicklighet i klassrummet. En rektor anger också att han använder fi-

karummet medvetet som ett forum för att utmana sin personal genom att ställa provocerande frågor kring 

pedagogik till dem.  

De relationella kategorierna står inte i motsatsförhållande till varandra utan de går parallellt med varandra 

och ibland korsar de varandra. I sådana fall kan kategorierna magkänsla och verksamhetsbesök användas i 

kombination med varandra. Rektorerna anger ofta att det är vid besöket i klassrummet som de får en 

första uppfattning om lärarens förmåga att bedriva undervisning utifrån klimatet i klassrummet, vilket då 

skulle ge slutsatsen att magkänslan utgår från konkret inhämtad information. De olika samtalen och möten 

som också anges som källor för att hämta information, breddar bilden av lärarens kompetens.  

Det finns också ett samband mellan hur mycket tid rektorn har att agera pedagogisk ledare och vilka verk-

tyg han eller hon har möjlighet att använda sig av för att bedöma sina lärares skicklighet. I vissa fall fram-

går att rektorn lägger mycket tid på verksamhetsbesök och i något fall anges att rektorn inte haft någon tid 

alls till verksamhetsbesök. Att rektorer har för lite tid att agera pedagogiska ledare verifieras av andra stu-

dier då fokus snarare ligger på det ekonomiska ledarskapet (Ball, 1998; Scherp, 2002). Detta trots att det 

finns studier som tydligt pekar på att det är just det pedagogiska ledarskapet som kan ses som en fram-

gångsfaktor kunskapsmässigt (Grosin, 2004; Ludvigsson, 2009; Scherp, 2002). 

Om rektorn inte har möjlighet att vistas ute i verksamheten på grund av tidsbrist, innebär de att han eller 

hon är hänvisad till övriga källor för inhämtande av information: magkänsla, formella och informella mö-

ten samt fikarummet. Konsekvensen av detta kan vara en otillräcklig bild av verksamhetens kompetens-

nivå och frågan är om den typ av ledarskap som beskrivs kan anses lägga fokus på lärande så som Hargre-

aves och Fink (2008) beskriver det fungerande ledarskapet i skolan. Snarare bör det här vara fråga om en 

känsla av otillräcklighet inför sitt uppdrag och inte samproducerat ledarskap så som det beskrivs av Lud-

vigsson (2009). Till största delen utelämnar rektorerna lönesamtal och medarbetarsamtal som möjliga fo-

rum för att bedöma lärarskicklighet, de nämns enbart i förbigående. 
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6.4 Hur lärarskicklighet premieras 

Frågan om premiering visade sig vara ganska komplicerad och det finns en viss oenighet i om lärarskick-

lighet ska premieras alls, utifrån vad som framgår av det redovisade resultatet. De subteman som fram-

kommer är ekonomisk premiering, kompetensutveckling, beröm samt möjlighet till karriärstjänster. De 

relationella kategorier som kom att framträda är beröm kontra pengar. I likhet med bedömningen av lärar-

skicklighet står det klart att rektorerna ofta använder sig av flera olika kombinationer av de ovan nämnda 

typerna av premiering. De skiljer också något mellan hur de väljer att premiera lärare som är skickliga i det 

egna klassrummet och lärare som sprider sin skicklighet vidare ut i verksamheten. 

Den ekonomiska premieringens ses som ett trubbigt instrument som sällan uppfyller syftet att höja en viss 

lärares kompetens. Dessutom framgår också att rektorernas möjlighet till ekonomisk premiering är be-

gränsad. Även om det i rektorsgrupp D uttrycks vara en reell möjlighet att lönen kan kopplas till en vilja 

att utvecklas, finns ändå farhågan om att lönedifferentiering kan få motsatt effekt. Trots att flera rektor-

grupper motsätter sig tanken om att höjd lön skulle leda till utvecklingen för verksamheten, tillämpas det 

ändå individuell lönesättning med kriterier för lärarens kompetens som utgångspunkt.  

Ett mer effektivt sätt att premiera som framförs är istället kompetensutveckling. Här framkommer dock 

att det finns ett förbehåll för att få vidareutveckla sin kompetens och det är att den nya kunskapen ska 

förmedlas vidare inom verksamheten, i första hand kollegiet. Det talas om ”att sprida ringar på vattnet” 

(sid.38).  Det talas däremot inte om att utveckla arbetet i klassrummet eller att den nya kunskapen ska 

komma eleverna till del, vilket leder till slutsatsen att kompetensutveckling används för att implementera 

ny kunskap inom kollegiet och att den skickliga läraren förväntas bidra till att utveckla nya pedagogiska 

lärdomar till övriga lärare i verksamheten. 

Den relationella kategori som befinner sig i motsatt position i förhållande till ekonomisk premiering, och 

till viss del även kompetensutveckling eftersom den också kan anses vara av ekonomisk art, är beröm. 

Samtliga rektorsgrupper talar om vikten av att pusha, lyfta fram, uppmuntra och bekräfta. Intrycket är att 

rektorerna använder beröm för att skapa god stämning men också för att få läraren med sig i sitt resone-

mang. I rektorsgrupp B talas det även om att beröm ges för att få lärarnas bekräftelsebehov tillfredsställt, 

något som antas bero på att lärare har ett ensamarbete som sällan uppmärksammas. Kompetensutveckling 

skulle även kunna ses som en form av beröm då det handlar om att uppmärksamma en lärare som visat 

framfötterna med någonting konkret så som en kurs eller en föreläsning, även om kunskapen i en förläng-

ning förväntas spridas vidare. 

Den här formen av premiering är därmed dubbelbottnad på flera sätt, och kan tolkas utifrån principen om 

bådas vinning. Här nämns också risker. Om kunskapen inte sprids vidare som önskvärt, eller om projektet 

inte blir så som det var tänkt, då har pengar satsats till ingen nytta. Det innebär att det finns en kluven in-

ställning även till den här formen av premiering. Även beröm och lön måste ses i förhållande till varandra, 
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då de används parallellt. I rektorsgrupp D anges exempelvis att berömmet används för att motivera löne-

sättning. Även de andra formerna av premiering används ofta i kombination med varandra. 

Samtalet kom också att kretsa kring karriärstjänsters införande, något som samtliga rektorsgrupper angav 

att de ansökt medel för att inrätta. Flertalet är också relativt insatta i ämnet. Här finns en tydlig kluvenhet 

som handlar om att söka medel ”annars är man ju dum” som det uttrycks, och å andra sidan karriärstjäns-

ternas förmodade nytta för verksamhetens utveckling. Det finns även en viss oenighet kring karriärstjäns-

ten som verksam premiering för utveckling av skolan och för att höja lärares status, men mest framträ-

dande är samstämmigheten i grupperna kring farhågan att karriärstjänster inte kommer att få den effekt 

som statsmakten hoppas. När rektorerna samtalar om karriärtjänster finns också en kluvenhet gentemot 

vad en sådan tjänst ska innefatta och vilka lärare som kan komma ifråga. Å ena sidan menar rektorerna att 

yrkesskickliga lärare behövs i klassrummen, men å andra sidan anger de också att de inte kan premiera 

dem som enbart är skickliga i sina klassrum utan att de också måste vara med och driva projekt, kunna 

sprida sin skicklighet vidare och synas utåt.  

Det finns ett visst samband mellan hur rektorerna ser på lärarskicklighet, hur de bedömer och utifrån det 

premierar lärarskicklighet. Om lärarskicklighet främst är att betrakta som förmågan att vara en god ledare 

för eleverna i klassrummet och på så sätt utveckla deras kunnande, tycks rektorerna ha mer begränsade 

möjlighet att premiera dem utifrån lön, kompetensutveckling och karriärstjänster. Det tycks inte vara den 

här kategorin lärare som i första hand får den typen av mer konkret premiering i form av reellt värde. De 

lärare som uppvisar stor skicklighet i arbetet med eleverna i klassrummet får i första hand premiering via 

beröm. De lärare som i första hand kommer i fråga för mer konkret premiering och som blir påtänkta för 

karriärtjänster är den kategori skickliga lärare som förmår förmedla sin skicklighet utåt, inom verksamhet-

en men även på större arenor, de agerar skolans ansikte utåt, de som ”utvecklar skolans namn”. Ändå 

återkommer resonemanget tillbaka till att de riktigt skickliga lärarna gör det absolut bästa arbetet i själva 

klassrummet eftersom det är där själva grundtanken och avsikten med lärarskickligheten finns, att utveckla 

elevernas lärande.  Så här uttrycker en lärare det: ”Dem vill man ju ha i klassrummet”. 

Enligt olika studier finns det belägg för att det är en skicklig lärare med erfarenhet som leder vardagsar-

betet i klassrummet som är en av de viktigaste faktorerna för ett ökat lärande för eleverna (Darling-

Hammond, 1999; Hattie, 2009; Rockoff, 2003).  En intressant slutsats av detta är att rektorer å ena sidan 

anser att de skickligaste lärarna ska arbeta med att undervisa elever, men att de samtidigt väljer att inte 

premiera denna typ av lärarskicklighet i första hand. 

7 Tankar som väckts under arbetets gång 

I samtalen om vad lärarskicklighet är enligt rektorerna i studien, nämns inte tekniskt kunnande som en 

viktig kompetens. Denna form av kompetens har framhävts som en viktig del av läraryrket på senare år. 
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Datorer, smartboard, I-pad och liknande teknisk apparatur har blivit en del av lärarnas vardag som förvän-

tas ha tekniskt kunnande. Men när det kommer till lärarskicklighet, tycks den här formen av kompetens ha 

ringa betydelse. Vad detta beror på är något som inte kan besvaras genom föreliggande studie, varför det 

finns anledning att återkomma till frågan i ytterligare studier. Hur ser rektorer på värdet av tekniskt kun-

nande som en del av lärarskicklighet? 

I studien har även framkommit att rektorer upplever sig ha för lite tid för verksamhetsbesök och för att 

utöva sitt pedagogiska ledarskap i övrigt. Hur rektorer ser på sitt uppdrag som pedagogiska ledare, hur de 

ser på läraruppdraget, vilken bild de har av rektorsuppdraget, vad pedagogiskt ledarskap innebär för dem 

är också av intresse för fortsatta studier, för att bredda och fördjupa kunskapen om rektorer som pedago-

giska ledare. 

I studien framkommer hur ett antal rektorer samtalar om vad lärarskicklighet är. För att fördjupa och 

bredda den här bilden behövs ytterligare studier. En tanke kan vara att låta andra grupper samtala utifrån 

samma frågeställningar som delgivits rektorerna i den här studien. De grupper som kan vara relevanta är 

elever, lärare, föräldrar, politiker och tjänstemän. På så sätt ökas kunskapen om hur olika grupper ser på 

lärarskicklighet och hur dessa diskurser eventuellt visar samstämmighet och/eller oenighet. Av intresse 

vore också att låta lärarstudenter samtala om sin bild av vad yrket som lärare kräver i form av formell och 

informell kompetens och i vilken utsträckning de ser kopplingen mellan sin utbildnings innehåll och den 

komplexitet som läraruppdraget uppvisar i verkligheten. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Christina Bring och jag läser utbildningsvetenskapligt masterprogram med inriktning lärande. Jag 

befinner mig just nu i slutfasen av min utbildning och skriver på min examensuppsats. Den handlar om 

hur rektorer ser på lärarskicklighet med anledning av att det ska tillsättas befordrade tjänster, för särskilt 

skickliga lärare. Visst har du, i egenskap av rektor, någon gång funderat över vad som utmärker en skicklig 

lärare och hur du som rektor bedömer, premierar och utvecklar lärares skicklighet att utveckla elevers lä-

rande? Den frågan har jag funderat mycket över och därför har jag valt att genomföra en studie med ut-

gångspunkt i denna fråga. 

Jag skulle vilja att du deltog i min undersökning som sker via fokusgruppsamtal. Det går till så att 4-6 rek-

torer ur rektorsgruppen tillsammans sitter och diskuterar (öppen intervju) och jag fungerar som moderator 

(jag lyssnar, fördelar ordet och leder samtalet åt rätt håll). Samtalet spelas in på band och tar cirka 1-2 

timmar. Jag kommer bara att behöva träffa gruppen vid ett tillfälle. Jag kan inte garantera fullständig ano-

nymitet, då alla deltagare i gruppen kommer att veta vem som sagt vad, men i rapporten behandlas era 

svar konfidentiellt, alla namn ersätts med pseudonymer. Samtalet spelas in med hjälp av diktafon. 

Du kommer innan samtalet att få en inbjudan samt lite stimulimaterial att läsa, men i övrigt behövs inga 

förberedelser då tanken är att samtalet ska vara spontant och oförberett. Jag skulle vilja genomföra samta-

let mellan veckorna 9 till 12, mest lämpliga dagar är tisdag fm eller em, onsdag eller torsdag fm. Jag är öp-

pen för förslag i övrigt också.  

Deltagandet är helt frivilligt, om du under samtalets gång inte tycker att det känns bra, tillhör samtalet dig 

och du har rätt att dra dig ur. Jag hoppas givetvis på att det kommer att fungera bra, dina synpunkter är 

värdefulla och jag uppskattar att du tar dig tid att hjälpa mig med min studie. 

Med förhoppningar om Ditt intresse, 

hälsar Christina Bring 
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Bilaga 2 

 

 

Å ena sidan… 

Vad tänker du om rubrikerna?  

Å andra sidan… 

 

 

"Ska inte lärare 
få känna 

stolthet?"

"Vi premierar 
skickliga lärare"

"Alla elever ska 
ha skickliga 

lärare"

"Höjda löner för 
skickliga lärare"

"Nya 
karriärvägar för 
skickliga lärare"

"Hur gör en 
skicklig lärare?"

"Lönebestraffning 
ger oss inte bättre 

lärare"

"Svaga skolor 
kommer att förlora 
sina bästa lärare"

"Lärare betalar för 
privat 

kvalitetsstämpel""

"Privat certifiering 
av lärare...?"

"Fack kritiska mot 
lärarcertifiering"

"Lärarskicklighet -
ett omdöme med 

godtycklighet"
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Bilaga 3 

Publicerat på Lärarnas Nyheter (http://www.lararnasnyheter.se) 

Publicerad: 2011-05-11 12:35 

»Bra! Tack läraren!« 

En lärare som förstår även när frågan är fel ställd. Som inte är sträng. Som visar respekt. Som märker när 

en elev mår dåligt och har modet att ställa frågan. Så låter det när några elever beskriver en bra lärare. På 

Globala gymnasiet går förstaringarna Hanna Hellström och Sara Vaghult. De läser naturvetenskapspro-

grammet och i klassen finns det många nivåer av kunskap även om många hade höga betyg, konstaterar 

de. När de ska beskriva hur en bra lärare är kommer flera aspekter upp. Inte sträng men bestämd, låter en 

beskrivning. Sedan resonerar de kring hur viktigt det är att läraren kan lyssna och förstå dem utifrån där de 

befinner sig – både vad gäller kunskap inom ett ämne och praktiska frågor som arbetsmängd och plane-

ring. 

– När man till exempel har en jättestor uppgift som är svår och man frågar om en vecka till för att hinna 

göra klart, att de då inte tänker ”nej nu rubbas mitt upplägg för den här kursen”. Utan att de tänker mer ur 

elevens perspektiv och ser att det blir mindre stress och mer intressant om man får mer tid, säger Sara 

Vaghult. Vissa lärare lyssnar man mer på från första början, fast vad det beror på är svårt att beskriva, 

funderar Sara Vaghult. Det där viktiga första intrycket avgör nog ofta hur eleverna kommer att se på och 

förhålla sig till läraren. Vissa lärare har det, andra inte – det är något i relationen mellan läraren och elever-

na, något i personkemin som avgör om det blir bra. Och när personkemin inte stämmer krävs det lite ex-

tra av eleverna för att inte fastna i tanken ”jag tycker inte om den här läraren”, tror Sara Vaghult. Vad har 

de då för exempel på när det har fungerat bra? Hanna Hellström beskriver en lärare som brukar ha en tyd-

lig början på sina lektioner, vilket skapar ett lugn i klassrummet. Läraren kan till exempel sitta och lyssna 

på musik när eleverna kommer in och det färgar stämningen. Lugn är också det ord hon använder när hon 

beskriver en annan bra lärare. En lärare hon tycker verkar genuint intresserad av sitt ämne. 

– Han får en intresserad genom att han själv är det och genom att tycka att det är kul att man frågar saker. 

Du vet: ”Aha, oj, det där var en bra fråga!” Han berömmer en, fast inte alltid i ord utan med sitt engage-

mang liksom. Han skapar en dialog där man känner att man delar ett intresse. Båda vill hitta svaret! Han 

säger inte ”det vet jag” utan ”jag tänker lite så här”.Han vill lära mig, men han vill också lära sig själv om 

andras perspektiv. 

Hur lärare tar emot elevers frågor är något de återkommer till under samtalet och tvärtemot fundering-

arna kring personkemi verkar det vara oerhört konkreta saker som gör att de känner sig trygga och moti-

verade med vissa lärare. De uppskattar när en lärare anpassar sitt svar efter den elev som frågar, genom att 

vara lyhörd för tonen i frågan till exempel och inte bara vara rak och direkt i alla lägen, och att läraren an-
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stränger sig för att förstå vad eleven menar, även när frågan kanske var fel ställd. Sara Vaghult beskriver 

hur hon vågade räcka upp handen på matten och ställa en fråga hon var osäker på. Hon undrade vilken 

funktion en viss variabel hade i grafen – men sa fel variabel. 

– Läraren mötte mig halvvägs och förstod att jag hade sett ett samband. När läraren tänker ”okej, nu for-

mulerade sig Sara jättekonstigt men jag förstår henne ändå” då känner jag: Bra! Tack läraren! Vilket kul 

ämne! När elever vågar börjar ställa frågor kan lärare bygga på det och då blir eleverna mer engagerade, 

sammanfattar Sara Vaghult. Effekten blir lätt tvärtom i fall man ställer en fråga och läraren suckar, tycker 

Hanna Hellström. Det är inte det bemötande man vill ha när man ställer en fråga om något man tycker är 

svårt. Då vill man känna att ”det är bra att du frågar för det här är svårt”, inte att någon är så här ”okej, jag 

drar väl det igen då”. 

– Ja, så att läraren inte tänker att det är eleven som är trög utan att det bara är att vända på det och för-

klara på ett annat sätt för att just den här eleven ska förstå, säger Sara Vaghult. 

Ett annat exempel som kommer upp under samtalet är hur deras kemilärare använde sig av Kalle Kanin 

när de läste om kolets kretslopp. En mjukdjurs-kanin fick stå framme vid tavlan och utifrån den ställde 

läraren frågor till eleverna om vad som händer när kaninen äter? Andas? Dör? 

– När man går natur är många av lärarna jätteduktiga: de är biologer, kemister, fysiker. De är jättekunniga 

men det är inte vi och om man översätter det och tar in Kalle Kanin kommer man med bättre, säger Sara 

Vaghult. 

Humor är bra men läraren får inte försöka vara rolig, sammanfattar de. Och de uppskattar lärare som kan 

sväva i väg från ämnet en aning, de blir mer intressanta. I stället för de som är så här: ”Nu ska vi börja 

med det här! Sen tar vi det här! Och slutar med det här!” säger hon och hugger med hela handen i luften. 

Kan lärare bli bättre? Ja, det tror de, bland annat för att lärare som har arbetat länge och är rutinerade är 

bättre. Eller kan vara bättre. 

– Erfarna lärare som inte har blivit mossiga utan har energi är bättre än nya och osäkra, säger Sara Vag-

hult. Att låta elever få utvärdera lärarnas arbete kan vara ett sätt att hjälpa lärare bli bättre – fast då ska det 

ske utan att man ger eleverna all makt eller låter dem ha synpunkter på lärarnas personlighet, tycker de. 

Om flera tycker att något har varit svårt under kursen kanske man borde ändra på sitt lärosätt, säger 

Hanna Hellström. 

Emilie Stendahl 
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Bilaga 4 

Pressmeddelande 

24 september 2012 

Utbildningsdepartementet 

Karriärtjänster för lärare och statsbidrag för höjda lärarlöner 

Två nya karriärsteg för lärare införs - förstelärare och lektor. Staten anslår upp till 880 miljoner om året i 

statsbidrag till huvudmän som anställer dessa kvalificerade lärare. Ungefär 10 000 lärare ska på så vis 

kunna göra karriär inom sitt yrke. Reformen gäller grundskolan, gymnasiet och motsvarande skolformer. 

- Självklart ska den yrkesskicklighet som förstelärare och lektorer visar synas i lönekuvertet. Att lyfta lärar-

yrket är ett nationellt intresse, därför går staten in och bidrar till finansieringen, säger utbildningsminister 

Jan Björklund. 

Statsbidrag utgår med högst 85 000 kronor per år för en förstelärare och högst 170 000 per år för en lek-

tor. Dessa medel får endast användas till lön och sociala avgifter. Det motsvarar högst 5 000 kr per månad 

i löneökning för en förstelärare och högst 10 000 kr per månad för en lektor, förutsatt att han eller hon 

arbetar heltid. 

Medlen kommer att räcka till ungefär 10 000 karriärtjänster. Hur många det blir beror på beslut av skolhu-

vudmännen. 

Två nya karriärsteg för lärare införs: 

• Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men 

också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne 

eller ansvara för lärarstuderande.  

• Personer med lägst licentiatexamen i ett ämne eller ämnesdidaktik ska kunna bli lektorer. Lektorer 

ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar 

undervisningen.  

- Yrkesskickliga lärare måste kunna göra karriär inom läraryrket, utan att behöva sluta undervisa. Att be-

hålla de bästa lärarna i klassrummen är viktigt för att förbättra resultaten i svensk skola, säger Jan Björk-

lund. 

Reformen ska träda i kraft 1 juli 2013 och vara fullt utbyggd 2016. 
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Bilaga 5 

 


