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Förord 
Denna studie har genomförts vid sektionen för Hälsa och Samhälle, HOS vid Högskolan i 
Halmstad. Kandidatuppsatsen är en avslutande uppsats i psykologiämnet, vilket varit en av 
författarnas inriktningar på lärarprogrammet.   
Författarna skulle vilja tacka Tomas Berggren som varit författarnas handledare i detta 
uppsatsarbete för all hjälp och stöd. Ett stort tack riktar författarna också till de rektorer som 
valt att delta i författarnas studie och svarat på författarnas intervjufrågor.  
 

 
 
 

 



    

Rekryteringsarbetet kring anställning av lärare på kommunala och fristående  
gymnasieskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige 1 

 
Fanny Svensson, Sandra Zlojutro  
Sektionen för Hälsa och Samhälle  

 
Sammanfattning  

 
Följande studie har till syfte att undersöka hur lärarrekryteringsarbetet på kommunala och 
fristående gymnasieskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige går till. Skillnader och 
likheter vid rekrytering av lärare mellan de olika skolorna har undersökts. De psykologiska 
aspekterna (intelligens/begåvning, personlighet och kompetens) knutna till urval har 
behandlats i denna uppsats för att undersöka om dessa aspekter väger in i beslutet om 
anställning. Sex rektorer från sex olika gymnasieskolor (tre kommunala och tre fristående 
skolor) i en mellanstor kommun i södra Sverige har intervjuats. Resultatet av intervjuerna har 
sammanfattats, diskuterats och analyserats utifrån tidigare forskning och teorier. De aspekter som 
diskuterats i studien är rekryteringsarbetet på de olika skolorna, felrekryteringar, 
anställningsförlopp, lärarkompetens och egenskaper, användandet av personlighets- och 
intelligenstest samt lärarbehörighet. De slutsatser författarna kommit fram till är att det råder 
likhet mellan de olika skolorna när det handlar om hur rekryteringsarbetet ser ut. Dock finns 
vissa skillnader i vilka som är med vid anställningsintervjun på skolorna och vilka sökande 
som har företräde till en ledig lärartjänst. Alla skolor strävar efter att ha behöriga lärare i de 
undervisande ämnena. Inga av skolorna använder sig av begåvningstest eller 
personlighetstestning vid rekryteringsarbete, istället används intervjuer frekvent. 
 
Nyckelord: Rekrytering, intelligens, personlighet, egenskaper, lärarkompetens. 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Uppsats i Psykologi 61-90 hp, HT 2009, Handledare Tomas Berggren 



    

The procedure of teacher recruitment in municipal and independent comprehensive upper 
secondary schools in a medium-sized municipality in southern Sweden 2 

 
Fanny Svensson, Sandra Zlojutro  

School of Social and Health Science 
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to examine the recruitment procedure of teachers on municipal and 
independent comprehensive upper secondary schools in a medium-sized municipality in 
southern Sweden. The problems that compose the foundation of the study are how recruitment 
of upper secondary schools teachers is being carried out. Differences and resemblances in the 
recruitment process between the different type of schools was studied. The psychological 
aspects (intelligence/aptitude, personality and competence) tied to selections has been treated 
in this essay in order to examine if these aspects are important for the decision about 
employment. Six headmasters from six different comprehensive upper secondary schools 
(three municipal and three independent schools) in a medium-sized municipality in southern 
Sweden was interviewed. The result of the interviews has been summarized, discussed and 
analyzed from earlier research and theories. The aspects that have been discussed are 
recruitment procedures on the different schools, wrong recruitments, employment course, 
teacher competences and other competences, the use of personality - and intelligence tests and 
teacher qualifications. The analysis and discussion of this study point out that there is 
resemblance between the different schools concerning the recruitment procedure. Differences 
between the schools are: who is present during the employment interview at the schools and 
which applicants have precedence to a vacant teaching position. All schools strive to have 
authorized teachers in the teaching subjects. None of the schools used intelligence/aptitude- or 
personality tests during the recruitment procedure. Instead they used interviews frequently. 
  
Keywords: recruitment, intelligence, personality, abilities/qualities, teacher competence. 
 
 

                                                 
2 Paper in Psychology 61-90 credits, Autumn 2009, Supervisor Tomas Berggren 
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Rekrytering är en process som är nödvändig för att företag, organisationer skall kunna 
fungera. Rekryteringsbehov uppstår på grund av olika anledningar; anställda säger upp sig, 
det blir en omorganisation på företaget eller det behövs fler anställda för att kunna sköta en 
ökad arbetsmängd (Ahrnborg Swenson, 1997). För att få verksamheten att fungera och 
generera goda resultat behövs det människor.�Människan är den främsta tillgången för 
arbetsplatsen, men för att vara en tillgång krävs det att arbetsplatsen går med vinst och att de 
anställda bidrar till arbetsframgång (Lindelöw, 2008). Vinst i detta sammanhang har inte 
enbart en ekonomisk aspekt, utan det finns andra typer av vinster som kan uppstå beroende på 
vad företaget eller organisationen bedriver för verksamhet. Även individuella vinster bör 
eftersträvas, det vill säga vinster som innebär att arbetstagaren trivs på arbetsplatsen och 
känner att det där finns potential för personlig utveckling. Att arbetet känns meningsfullt och 
stimulerande är därför viktigt (ibid.). Det finns många anledningar till att lägga ner tid och 
kapacitet på ett professionellt rekryteringsarbete. Felrekryteringar är svåra att kalkylera i 
pengar, men 700.000 SEK per felrekrytering har trots detta uppskattats bara inom svenska 
företag (Halleröd, 2007-05-24), det är därför tydligt hur felrekryteringar kan ge stora 
ekonomiska förluster.  
 
Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, en arbetsplats som ständigt förändras och som 
är politisk kontroversiell (Rimsten, 2004). Lärarna är skolans viktigaste resurs, med sin 
kompetens skall lärarna kunna skapa förutsättningar för elevernas lärande. Med många olika 
arbetsuppgifter, ansvar och konflikter som skall lösas blir skolan en komplex arbetsplats som 
kräver mycket av personalen, inte minst av lärarna. Det kanske är en självklarhet att det är 
viktigt att lärarna har de egenskaper som krävs för att få alla bitar att passa ihop och fungera.  
Med “rätt människor på rätt plats” skapas många möjligheter och förutsättningar för att 
organisationen, företaget eller skolan skall överleva och utvecklas (Lindelöw, 2008). 
 
Syfte 
Författarna är snart nyutexaminerade gymnasielärare och ska snart ut på arbetsmarknaden. 
Det finns därför ett intresse att få en inblick i rekryteringsförfarandet, framförallt när det 
handlar om gymnasielärarrekrytering. Det råder dessutom brist på information kring 
lärarrekrytering vilket skapar anledning för författarna att intressera sig för detta område. En 
förståelse kring hur rekryteringen går till och på vilka premisser rekryterarna fattar sina beslut 
om anställning på olika gymnasieskolor är målet. De psykologiska aspekterna knutna till urval 
kommer vara av intresse att behandla i denna uppsats eftersom dessa aspekter präglat debatten 
kring rekrytering de senaste åren. Uppsatsen kommer även att behandla lärarrekrytering 
utifrån vilka faktorer som kan bidra till att läraruppdraget främjas och underlättas.  
Syftet är att få kunskap om och inblick i lärarrekrytering genom att undersöka hur rekrytering 
av lärare går till på ett antal kommunala och fristående gymnasieskolor, i en mellanstor 
kommun i södra Sverige. Även eventuella skillnader och likheter mellan de kommunala och 
fristående gymnasieskolorna i kommunen kommer att studeras.  
 
Problemformulering 

• Hur går en nyrekrytering av gymnasielärare till i kommunen?  
 
• Finns skillnader och likheter vid rekrytering av lärare mellan de kommunala och 

fristående gymnasieskolorna i kommunen? 
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Rekryteringens historia  
Rekrytering har sitt ursprung i den militära terminologin och härstammar från det militära 
intresset för, och behovet av att värva manskap till nationens försvar (Svensk Uppslagsbok 
1957, i ref, Bergström, 1998). Tidigare var det vanligt att individen tog över det yrke familjen 
ägnade sig åt. På detta sätt blev skicklighet eller lämplighet avgörande för om individen fick 
arbetet eller inte (Bergström, 1998). 
 
Fredrick Winston Taylor var en av de personer som förstod att det gynnade verksamheten 
samt de eftersträvade målen att rekrytera människor utifrån olika kriterier och såg därmed 
möjligheterna till noggrant urvalsarbete (ibid.). Urval av anställda ingick som en av Taylors 
fyra principer för scientific management (en organisationsteori som präglas av rationellt 
tänkande anpassat för att gynna industrier) och detta urval skulle ske efter vetenskapliga 
grunder där personens förmåga bedöms och jämförs med uppgifternas krav. Syftet med detta 
var att effektivisera produktionen. Det tog sedan inte lång tid innan andra inspirerades av 
Taylors metoder till att välja medarbetare och började söka sig till psykologin och dess 
tillgång till olika tester och instrument för att mäta förmågor och färdigheter. De första 
testerna av mänskliga förmågor utfördes av Francis Galton under slutet av 1800-talet. På 
1960-talet började personalavdelningar organiseras som fick i uppgift att sammanställa 
långsiktiga planer för att ha kontroll över bemanningssituationen. Anställningsintervjuer och 
olika test blev vanligt förekommande för att minska risken för felrekrytering (Bergström, 
1998). 
 
Rekrytering 
Sociala, politiska och ekonomiska förändringar i samhället uppstår ständigt, detta bidrar till 
att utbud och efterfrågan av arbetskraft varierar vilket därför påverkar behovet av att 
rekrytera. I generell bemärkelse innebär rekrytering olika sätt att reglera gränser (Bergström, 
1998). Ett exempel på detta är att en arbetssökande står på gränslinjen mellan att vara 
arbetslös eller arbetstagare, arbetsgivaren reglerar genom rekryteringen organisationens 
gränser genom att bestämma vem som skall anställas och på så sätt tillsätta den lediga 
tjänsten. Individens ekonomiska tillgång, status, sysselsättning, belöning och sociala 
tillhörighet styrs genom rekryteringen, men även företaget eller organisationen kan göra stora 
vinster genom att finna den mest kompetenta personalen. För att kunna kontrollera och reglera 
dessa olika gränser och finna den bästa arbetskraften utvecklades metoder och tekniker som 
kunde förutsäga individens framtida prestationsförmåga och utvecklingspotential. 
Urvalsarbetet inom rekryteringsförfarandet påverkar individens chans att passera sin 
gränslinje mellan att vara arbetslös eller arbetstagare (ibid.).  
 
Lärarrekrytering  
Läraryrket är ett ansvarsbetungande yrke som trots detta inte kräver någon licens på 
yrkesutövningen (läkare behöver exempelvis licens för att få arbeta, denna licens kan dras in 
om arbete missköts) (Lärarförbundet, 1998). Om en jämförelse skall göras med andra yrken 
som kräver licens och utbildning kan det konstateras att läraryrket här brister på många 
punkter. Då en individ genomgått lärarutbildningen anses individen vara behörig lärare, det 
finns dock ingen lag som säger att behörighet krävs för att få anställning, skollagen påpekar 
enbart att behöriga lärare skall i den mån det går ha företräde till lediga tjänster (Rimsten, 
2004). Dessutom anses det ganska ovanligt att en lärare blir avstängd från undervisning på 
grund av brister i yrkesmässiga egenskaper (Lärarförbundet, 1998).  
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Anställningsförlopp 
Ur rekryterarens synvinkel är inte människor bra eller dåliga, individer är istället olika 
lämpade för det arbete som de söker (Prien,1992).  
Rekryteringsförfarandet består av ett antal steg som skall öka sannolikheten för en lyckad 
rekrytering. Lindelöw (2008) delar in rekryteringsprocessen i tolv steg som är underordnade 
tre kategorier: förberedelse för rekrytering, urval och fortlöpande utveckling. Först gör 
organisationen, företaget en identifiering av de behov (behovsanalys) som rekryteringen skall 
uppfylla. Görs inte en behovsanalys är det svårt att fastställa vem som är rätt person för 
tjänsten. Många rekryterare gör dock inte en analys av behoven, detta då tiden inte räcker till, 
kunskapsbrist råder på hur tillvägagångssättet skall se ut och rekryterarna anser inte att en 
behovsanalys behöver göras (ibid.). Genom en ansvarsbeskrivning beskrivs de ansvar som 
yrket kräver detta görs inte sällan genom en kravprofil. Kravprofilen innehåller de önskemål 
och krav som organisationen har på den sökande när det handlar om exempelvis utbildning, 
erfarenhet och olika kompetenser. Även personliga egenskaper kan vara viktiga hos den 
sökande, exempelvis samarbetsförmåga. Dessa personliga egenskaper brukar kontrolleras 
genom referenstagning. Alla bedömningar av individer skall ske i förhållande till det avsedda 
jobbet och dess arbetskrav (Prien, 1992). Dessutom skall kravprofilen som görs vara 
realistisk, rimlig och svara mot de arbetsuppgifter som arbetet innebär (Englund, 2009). 
  
Efter att organisationen klargjort vad det är för person de skulle behöva måste de bestämma 
hur personer skall kunna söka den lediga tjänsten, detta innefattar både formulering av 
ansökningsformulär och val av annonseringstjänst (Lindelöw, 2008). Efter detta förberedande 
arbete kommer urvalsfasen där rekryteringspersonalen tar emot ansökningarna. En gallring 
sker härefter där de ansökningar som matchar de krav som organisationen har väljs ut. De steg 
som sedan följer är: första intervju, ytterligare intervjuer eller tester och först efter detta anses 
sökandes referenser bli aktuella. För att en anställningsintervju skall bli lyckad krävs det att 
rekryteraren har kunskaper inom området, ofta i form av en utbildning. Rekryterare som inte 
tagit del av en utbildning går istället ofta på känsla under intervjutillfället För att skapa en 
intervju som ger resultat bör de frågor som ställs vara välformulerade. Frågorna skall 
undersöka den sökandes olika kompetenser, styrkor och svagheter (ibid.).  
 
Tidigare rekryteringsprocess som blivit beskriven ovan skall förhoppningsvis ha lett till att 
tillräckligt material samlats in för att fatta ett beslut kring vem som bör anställas. Resterande 
steg i denna process handlar om att introducera den valda personen på arbetsplatsen och hur 
ett bra förhållningssätt kan se ut mellan arbetsgivare – arbetstagare (ibid.). Rutiner för 
rekryteringstillvägagångssättet skall helst vara dokumenterade eftersom det underlättar 
rekryteringsarbetet (Englund, 2009). I en studie av Newman och Lyon (2009) visas resultat 
om att människor söker sig till de arbeten de själva anser sig ha förmågor att klara av. Det 
krävs dock att det finns en beskrivning (kravprofil) innehållande de krav som arbetet ställer på 
den sökande. Den sökande matchar sina egna förmågor med arbetets krav.  
 
Olika urvalsmetoder 
Intervjuer är en metod som är frekvent använd inom rekryteringsförfarandet (Lindelöw, 
2008). När första intervjun är genomförd kan rekryteringspersonalen ta ställning till vilka av 
de sökande som verkar mest intressanta för jobbet. Ytterligare intervjuer kan genomföras eller 
eventuella personbedömningar. Personbedömningar kan innehålla: 

• Kunskapstest 
• Färdighets- och begåvningstest 
• Personlighetsformulär 
• Simuleringsövningar och arbetsprover (ibid.). 
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Användandet av metoderna vid personbedömningar varierar mellan olika typer av 
anställningar och arbeten. Referenstagning och intervjuer med referenspersonen kan också 
bidra med viktig information om den arbetssökande (ibid.).  
 
I en metaanalys har Schmidt och Hunter (1998) sammanställt validiteten för 19 olika 
psykometriska mätinstrument, bland annat GMA (general mental ability, som innefattar test 
för intelligens eller generell kognitiv förmåga), arbetsprover, integritetstest, strukturerade 
intervjuer, ostrukturerade intervjuer och arbetskunskapstest. GMA är en urvalsmetod som 
baserar sig på g-faktorn som står för en generell ”övergripande” intelligens (se en utförligare 
förklaring under rubriken ”Intelligens”). De har dessutom undersökt validiteten för en 
kombination av GMA och ett ytterligare test av de 18 återstående. Det Schmidt och Hunter 
(1998) kom fram till var att GMA kostar minst att tillämpa och har en validitet som är en av 
de två högsta värdena i analysen (.51). GMA kan dessutom också tillämpas både på 
arbetssökande på grundnivå eller avancerad nivå. Forskningsstödet är också starkare för GMA 
när det gäller att förutsäga yrkesframgång än för någon annan metod. Validiteten ökar om två 
olika test kombineras. Den högsta validiteten för kombinerade mätinstrument är GMA plus 
arbetsprover (.63), GMA plus ett integritetstest (vilket i de flesta fall mäter samvetsgrannhet) 
(.65) och GMA plus en strukturerad intervju (.63). Användandet av fler mätinstrument blir 
kanske dyrt för stunden, men kan leda till ”rätt” rekrytering vilket minskar kostnaderna i 
framtiden (Schmidt & Hunter, 1998). 
 
Intelligens  
Under ett antal år har diskussionerna kring rekrytering haft utgångspunkten i om det är 
personlighet eller intelligens som är viktigast hos en arbetssökande när det skall avgöras om 
personen lämpar sig för jobbet (Lindqvist & Vestman, 2009). Spearman introducerade 
begreppet ”generell” intelligens i början av 1900-talet (Tenopyr, 2002). Om en individ är 
intelligent inom ett visst område är sannolikheten också stor att samma person är intelligent 
inom andra områden, menade Spearman och hänvisade till g-faktorn (Cooper, 2002). Den 
generella intelligensen kan sägas befinna sig överst i en hierarki av olika intellektuella 
begåvningar och förmågor. Spearman menade därför att det förutom g-faktorn också fanns så 
kallade s-faktorer som var specifika för just det test som användes för att mäta begåvning 
(Tenopyr, 2002).  
 
I ett antal korrelationsstudier har sambandet mellan en generell intelligens och  
jobbframgångar studerats. I en av studierna har resultatet visat att g-faktorn är förmågan att 
kunna hantera komplex information och att den därför har en stor betydelse för 
jobbframgångar (Gottfredson, 1997). Ju mer komplext ett visst arbete är desto mer beror 
arbetsframgångar på den generella intelligensfaktorn.  
Howard Gardner är kanske den främsta förespråkaren för att intelligens består av flera olika 
oberoende begåvningar (Gardner, 2001). Gardner menar att det finns en uppsättning av 
intelligenser: verbal-lingvistisk, logisk-matematisk, visuell-spatial, musikalisk-rytmisk, 
kroppslig-kinestetisk, interpersonell och intrapersonell intelligens som alla människor kan 
vara mer eller mindre bra på (Gardner, 1994).  
 
Vid en konferens har forskare inom intelligensområdet samlats för att diskutera allmängiltiga 
aspekter av intelligens. Det forskarna kom fram till var att det finns vissa likheter mellan de 
olika synsätten på intelligens. Förmåga till inlärning, anpassning till omgivningen och 
självkontroll är relativt allmängiltiga (Sternberg & Kaufman, 1998).  
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Personlighet 
Personligheten ger ett uttryck för personens karaktär, temperament, mönster av vanor som 
utvecklas under tid och är ofta återkommande sätt att anpassa sig till sin omvärld. 
Personligheten hos den sökande innefattar här individens sätt att anpassa sig till sin 
omgivning och dess sätt att hantera sig själv och sin arbetssituation (Lindelöw, 2008). 
Personlighet är även en term för egenskaper (engelskans traits) som människor har och beter 
sig enligt (Roberts, 2009). Allport menar även att människan har olika hög grad av dessa 
karakteristiska beteendemönster samt att personliga egenskaper även omfattar tankar och 
känslor (Allport, 1961).  
 
I många yrken är personligheten avgörande för framgång inom arbetet. Alla människor är 
unika individer och olika varandra i personlighetshänseenden och det är därför svårt att 
uppfatta en person grundläggande personlighetsegenskaper i korta kontakter som 
urvalssituationer ofta medför (Prien, 1992). Prien (1992) skriver dessutom om att det inte 
räcker att ha kunskapen för ett arbete utan personligheten måste även finns där för att vara 
lämpad för arbetet. Det finns fem hållfasta personlighetsfaktorer som kan vara till hjälp för att 
bedöma personlighet i urvalssituationer (Barrick & Mount, 1991).   
”It appears that many personality psychologist have reached a consensus that five personality 
constructs, referred to as the Big Five, are necesseary and sufficient to describe the basic 
dimensions of normal personality” (Mount & Barrick 1995:160). 
Femfaktorsmodellen utvecklades på 1980-talet av Costa och McCrae och kom att kallas The 
Big Five (femfaktormodellen). Femfaktorsmodellen förklarade att personlighet kunde 
definieras i fem grundläggande egenskapsdimensioner. Costa och McCrae benämner 
personlighetsfaktorerna för: neuroticism, som innebär graden av stresstålighet, nervositet, 
orolighet och självtvivel. Extroversion, som handlar om i hur hög grad en person är social, 
utåtriktad och optimistisk. Öppenhet, som är den tredje faktorn handlar om i vilken 
utsträckning en person är nyfiken, öppen för idéer, spontan, och klarar av osäkra situationer. 
Social förmåga, innefattar i vilken mån en person är tolerant, anpassningsbar, samarbetsvillig. 
Den sista faktorn är samvetsgrannhet som innefattar hur ordningsam, ambitiös, och 
ansvarsfull en individ är samt i vilken grad individen har självdisciplin (Kahlke & Schmidt, 
2002). Samvetsgrannhet associeras dessutom ofta med hög uppgiftskapacitet, kontextuell 
kapacitet och motivation (Barrick & Mount, 1991, Hurtz & Donovan, 2000, Judge & Ilies, 
2002, i ref. Newman & Lyon, 2009). 
 
Personlighetstest går ut på att den testade skall ta ställning till olika påstående eller 
beskrivande adjektiv och besvara dem så sanningsenlig som möjligt utifrån en skala (Sjöberg, 
2000). Ett personlighetstest är ett psykologiskt test som används av många rekryterare och är 
till för att beskriva en individs egenskaper. Personlighetstestningen består av ett par 
delmoment så som information, testgenomgång som följs upp av återkoppling och feedback 
(Mabon, 2005).  
 
Lärarkompetens 
Begreppet kompetens brukar beskrivas som beteenden som bidrar till jobbframgångar eller 
goda arbetsprestationer. Grundläggande förmågor och personlighetsegenskaper är exempel på 
aspekter som kan påverka beteendet och i sin tur arbetsframgångar (Lindelöw, 2008). 
För att intelligensbegreppet som tidigare nämnts skall fungera i en arbetspsykologisk kontext 
är det inte ovanligt att begreppet bryts ner till vissa förmågor eller kompetenser (Maltén, 
1995).  
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Maltén (1995) menar att olika dimensioner av 
lärarroller formar en lärares identitet. 
Dimensionen personlighet innebär att varje 
lärare har en unik personlighet, som exempelvis 
innefattar graden av öppenhet, temperament 
etc. Personligheten kan förändras genom 
exempelvis utbildning och olika erfarenheter 
individen gör. Dock anses personligheten vara 
relativt stabil. Värderingar och ideologi handlar 
bland annat om lärarens människosyn, elevsyn 
och samhällssyn. En annan del av detta är den 
pedagogiska grundsynen som handlar om 
synsättet på kunskap och hur denna förmedlas 
och tillägnas på bästa sätt, men också hur 

läroplanen skall följas. Relationsfärdigheter anses också viktigt för läraryrket eftersom 
lärargärningen framförallt handlar om att förmedla kunskap och för att göra det krävs det 
förmåga till kommunikation. Den sista dimensionen är praktisk-pedagogiska färdigheter som 
handlar om planering, genomförande och utvärdering av undervisning (Ogden, 1991, i ref. 
Maltén, 1995).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läraren måste förhålla sig till alla de krav som ställs, bland annat samhälles krav och 
förväntningar som riktas mot skolan utifrån, dessa styr och drar upp riktlinjerna för hur 
lärararbetet skall utföras. Läraren måste samtidigt förhålla sig till de krav som kommer inifrån 
skolan vilket kan vara skolans egna krav som innebär att följa de olika lagarna och 
styrdokumenten. Kraven på kvalitet i yrkesutövningen skall alltid främjas, en anledning är för 
att försöka höja läraryrkets status (Bergem, 2000).  
 
Forskning kring vilka egenskaper som utmärker lärarlämplighet har bedrivits och en 
sammanställning av denna forskning visar att det finns fem övergripande kategorier som 
innehåller olika egenskaper: Den kognitiva kategorin innehåller intelligens och kunskap. Den 
affektiva kategorin består av intressen, attityder, motivation och värderingar som är lämpliga 
att ha som lärare. Fysisk fallenhet är den tredje kategorin som påpekar individens hälsa och 
energi i förhållande till läraryrket. Personlig fallenhet rör emotionell stabilitet, 
samarbetsförmåga och förmågan att uttrycka sig på ett lämpligt sätt. Professionell skicklighet 
är den sista kategorin och denna belyser färdigheter som tillsammans genererar det praktiska 
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lärararbetet, exempelvis hur attityder och kunskap samverkar (Maltén, 1995). Det talas därför 
om att lärarens professionalitet förankras i tre former av kompetens: pedagogisk kompetens, 
ämneskompetens och yrkesetisk kompetens. Yrkesetiskkompetens behandlar kunskap och 
medvetenhet kring etiska förpliktelser och ansvar (Bergem, 2000). 
 
Samhället blir alltmer komplext och ställer därmed större krav på oss individer (Johnston & 
Packer, 1987, National Commission on Excellence in Education, 1983, i ref. Gottfredson, 
1997). Färre arbeten innehåller hierarkiska nivåer vilket leder till att arbetsnivån oftast är hög 
och därför kräver en hög kognitiv och interpersonell förmåga hos sina anställda (Carnevale, 
1991, Cascio, 1995, Hunt, 1995, Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, 
1991, i ref. Gottfredson, 1997). Lärarnas samarbetsförmåga och samverkan med andra lärare 
kräver en interpersonell förmåga. Samarbetsförmåga betraktas i dagens samhälle nästan som 
viktigare än lärarens egen undervisningsinsats (Maltén, 1995). Det påpekas att den nya 
pedagogrollen även ställer högre krav på de personliga kvalitéerna hos framförallt lärarna. 
Lärarna fungerar i dagens skola mer som ett identifikationsobjekt för eleverna än en 
kunskapskälla, detta trots att kunskapsförmedling är en av pedagogens viktigaste uppgift 
(Normell, 2002).  
 
En amerikansk undersökning av Darling-Hammond kring lärarkompetens, visar på positiva 
effekter av lärarens ämneskunskaper och pedagogiska utbildning på elevernas skolresultat. 
Detta tyder på att lärarkompetens bidrar till positiva elevresultat och är därför också källan till 
ett välfungerande läraruppdrag (www.skolverket.se, 2002-06-18).  
 
Skolan och rektorns ansvar 
Skolan kommunaliserades på 1990-talet, vilket innebar att staten överlämnade sitt ansvar för 
skolans styrning till kommunen (Augustinsson & Brynolf, 2009). I dagsläget är kommunen 
huvudman för den kommunala gymnasieskolan vilket påpekas i skollagen (Rimsten, 2004). 
Rektorerna på de kommunala gymnasieskolorna får centrala direktiv från kommunala 
myndigheter. Däremot saknar rektorn på fristående skolor dessa riktlinjer från myndigheter då 
rektorn på fristående skolor istället är chef för ett privat företag (Augustinsson & Brynolf, 
2009). Inom skolan är det rektorns ansvar och uppgift att de nationella målen skall uppfyllas, 
genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att detta blir möjligt (Lärarnas Riksförbund, 
2008). Rektorn är den person som har det juridiska ansvaret för skolans verksamhet, som 
ombud för kommunen samt att utveckla skolan, se till att skolans mål uppnås och att eleverna 
får de stöd som de behöver (Augustinsson & Brynolf, 2009) 
Vad som kan tydas i läroplanen för de frivilliga skolformerna är att rektorn totalt sett har 
ansvar för skolans resultat (Lärarnas Riksförbund, 2008). 
” The man who gets the most satisfactory results is not always the man with the most brilliant 
single mind, but rather the man who can best co-ordniate the brains and talents of his 
associates” (W. Alton Jones, i ref Zackrisson, 2006: 77). 
 
Begreppet fristående skolor avser skolor som drivs av annan huvudman eller ägare än 
kommun och landsting. Fristående skolor finns både på grundskole- och gymnasienivå samt 
fristående särskola. För att en fristående skola skall vara godkänd och kunna bedriva sin 
verksamhet så behövs ett godkännande av Statens Skolinspektion. Målet för fristående skolor 
är att vara öppna för alla, men ofta är sökandet till fristående skolor större än de platser som 
erbjuds och betyget är av vikt vid antagning på gymnasienivå (www.friskola.se, 2009-10-21). 
År 1992 infördes ett nytt system, friskolereformen som innebar att kommunala bidrag skulle 
gå till fristående skolor. Alla fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom 
kommunala bidrag. Under läsåret 91/92 fanns det ca 90 fristående grundskolor i Sverige, 
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under läsåret 08/09 hade denna siffra stigit till 677 fristående grundskolor, vilket tyder på en 
enorm expandering (ibid.). Läsår 95/96 fanns det gymnasiala fristående skolor i 38 kommuner 
i Sverige, läsår 08/09 hade antalet kommuner som erbjöd gymnasial utbildning på fristående 
skolor stigit till 106 kommuner, vilket tyder på en stor förändring även här. Idag finns det 
totalt 414 fristående gymnasieskolor i Sverige. Fristående gymnasieskolor har inte lika många 
program och platser som de kommunala gymnasieskolorna har, vilket kan vara en anledning 
till att majoriteten av landets gymnasieelever går i en kommunal gymnasieskola 
(www.skolverket.se 2009-11-23).  
 
Utbildningsresultatet för 2007/08 visar dock att den genomsnittliga betygspoängen för elever 
med slutbetyg i de fristående gymnasieskolorna var högre (14,3) än för eleverna i de 
kommunala skolorna som hade ett genomsnittlig betygspoäng på 14,0 (www.skolverket.se 
2009-11-23). Skolverkets statistiska personalmätningar under läsåret 08/09 för de gymnasiala 
skolorna i kommunen som deltagit i författarnas undersökning visar att de kommunala 
gymnasieskolorna har fler anställda lärare med pedagogisk högskoleexamen än de fristående 
gymnasieskolorna (www.skolverket.se). Två av tre fristående gymnasieskolor som deltagit i 
författarnas studie saknade helt lärare med pedagogisk högskoleexamen.  
 
Som den tidigare forskningen har visat finns det en bred kunskap hur rekryteringsförfarandet 
brukar se ut, men forskning kring lärarrekrytering är betydligt svårare att finna. Studier som 
genomförts kring intelligens/begåvning, personlighet och de test som kan tillämpas för att 
mäta dessa psykologiska aspekter visar att dessa har en effekt på en individs 
arbetsframgångar. En lärarens kompetens har betydelse för elevers skolresultat, därför är det 
av intresse att undersöka hur de olika gymnasierektorerna kvalitetssäkrar att den lärarpersonal 
som anställs har de kompetenser, eventuella begåvningar och personliga egenskaper som 
yrket kräver. Det råder en konkurrens mellan kommunala och fristående gymnasieskolor när 
det handlar om att locka elever till skolan. Det är därför viktigt att skolorna faktiskt erbjuder 
kompetent personal som lever upp till de förväntningar och krav som finns. För att erbjuda 
elever kompetent lärarpersonal så krävs det ett professionellt rekryteringsarbete. Författarna 
tycker därför att det är av intresse att undersöka och jämföra hur de kommunala och fristående 
gymnasieskolorna arbetar med rekrytering.  
                                                                               

Metod 
Syftet med en intervju är att upptäcka och identifiera det unika, vilket gör att resultatet inte är 
generaliserbart i hög utsträckning. En djupare förståelse nås i författarnas undersökning, 
genom intervjuer med de rektorer som valt att medverka. Målet är att göra en inblick i 
rektorernas arbete med rekrytering och nå en ökad kunskap kring hur detta urvalsarbete 
bedrivs på gymnasieskolorna. De psykologiska aspekterna intelligens och personlighet, som 
ofta är kopplade till rekrytering och urval kommer även att behandlas i de intervjuer som görs. 
Intervjuerna som kommer att användas i denna uppsats har en låg grad av standardisering, på 
det sätt att intervjupersonerna ges utrymme att svara med egna ord på frågorna (Patel & 
Davidson, 2003). Det intressanta är vad de berörda personerna har att förmedla. Författarnas 
intervjupersoner får samma frågor men ordningen på frågorna är beroende på hur 
intervjupersonerna svarar. Då frågorna i intervjun både kan anses öppna, men även kan 
besvaras genom ”ja” och ”nej”, kan denna intervju anses vara semistrukturerad (ibid.) 
 
Urval 
I studien har sex intervjupersoner medverkat. Tre rektorer från tre olika kommunala 
gymnasieskolor och tre rektorer på tre olika fristående gymnasieskolor, i en mellanstor 
kommun i södra Sverige, formar urvalsgruppen. Författarna har genom kontakt med en rektor 
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konstaterat att det är rektorerna som sköter rekryteringarna på de olika gymnasieskolorna i 
kommunen. Urvalet är ett bekvämlighetsurval då kontakt tagits med de tillgängliga 
gymnasierektorerna i kommunen. Utifrån om rektorerna varit intresserade av att ställa upp i 
studien har författarnas urvalsgrupp skapats. Samtliga rektorer som deltog i studien är män i 
åldrar runt 30- 60 år. Antalet år rektorerna arbetat som rektor varierar allt från ett halvår till 30 
år.  
 
Etik 
För att skapa ett etiskt korrekt förhållningssätt i denna studie har författarna valt att skapa en 
samtyckesblankett där intervjupersonen fått ta del av författarnas syfte med studien samt 
informerats om hur intervjun kommer att bearbetas. Om intervjupersonen ger sitt 
godkännande till studiens utförande signeras blanketten (Bilaga 1). 
 
Material 
I studien används en semistrukturerad intervju med fyra teman; uppvärmningsfrågor med 
rektorn i fokus behandlar rektorns arbetsroll, arbetsuppgifter och fortbildning. En kategori är 
benämnd rekrytering och denna behandlar annonsering av tjänst, rekryteringsprocess, 
urvalsmetoder och felrekrytering. Den tredje kategorin har läraren i fokus. Här ställs frågor 
kring läraregenskaper, förmågor, intelligens, personlighet, ämneskunskaper och 
jobbframgångar. Den sista kategorin innehåller avslutningsvis synpunkter och kommentarer 
som intervjupersonerna eventuellt har att tillägga. (Bilaga 2). Författarna har genom 
ljudupptagning (digital inspelare) dokumenterat intervjuerna för senare analysarbete. Även 
anteckningar har förts under intervjuerna.  
 
Procedur 
Rektorerna i kommunen kontaktades via mail. Då vissa rektorer varit svåra att nå via mail har 
även ett antal telefonsamtal gjorts för att komma i kontakt med dem. Totalt tillfrågades 11 
rektorer att medverka i studien, sex av dessa var positivt inställda till att medverka. Utav de 
sex rektorer som visade intresse var tre kommunala gymnasierektorer och tre var fristående 
gymnasierektorer. Rektorerna fick ta del av intervjufrågorna som författarna sammanställt för 
att kunna förbereda sig för intervjutillfället. Rektorerna har även fått möjlighet att själva 
bestämma tid och datum för intervju, inom en viss tidsram. Intervjuerna har genomförts på 
rektorernas respektive skolor då detta varit föreslaget av rektorerna. Medverkande under 
intervjun var båda författarna och gymnasieskolans rektor.  
 
Design och analysmetod 
Författarna har valt att presentera resultatet av studien utifrån en tematisering som ökar 
struktureringen (Backman, 1998). Analysmetoden som används är en så kallad 
meningskoncentrering (Kvale, 1997). En meningskoncentrering innebär att författaren först 
läser sig in på det transkriberade materialet, därefter formuleras intervjupersonernas svar mer 
kortfattat för att nå kärnan i uttalandet (ibid.). Det koncisa resultatet placeras sen under olika 
temaområden som har med intervjusvaren att göra. För att skapa en röd tråd i 
resultatredovisningen knyts intervjusvaren och de olika temaområdena samman (ibid.). De 
fördelar som kan ses med detta val av analysmetod är att resultatet blir tydligt och 
lättförståeligt. Dock riskerar resultatredovisningen att vinklas då den påverkas av vad 
författarna anser som viktigt och oviktigt att ta upp.   
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Resultat 
Dispositionen i denna resultatredovisning framställs genom övergripande temaområden under 
vilka de två olika typerna av skola: kommunal respektive fristående gymnasieskola 
presenteras. De temaområden som presenteras här har även belysts under intervjuerna. Först 
kommer en kort introduktion kring rektorsrollen som gäller för både fristående och kommunal 
gymnasieskola därefter presenteras resterande delar av resultatet utifrån typ av skola och 
tema.  
 
Rektorsrollen- generellt  
En sammanställning av de olika rektorernas syn på sin egen roll som rektor ger att 
rektorsrollen är mångfasetterad. Ett citat hämtat ur en av intervjuerna ”rektorn är 
uppdragsbeställarens man på plats som skall se till att utbildningen fungerar enligt de 
statliga styrdokumenten”. Dessutom är rektorns ansvar också att se till att eleverna får det de 
har rätt till, men även att eleverna gör det de ska göra. En kommunal rektor menar att rektorns 
arbete utgår från två aspekter, verksamhetens mål som finns i läroplaner, skollagen och 
gymnasieförordningen. Systemmål är den andra aspekten rektorn har ansvar för och den 
innebär ansvar för ekonomi, arbetsmiljö, trivsel och hälsa, vilket inte regleras i 
gymnasieförordningen. Andra ansvar som tas upp i intervjuerna är att rektorn skall vara 
expert på pedagogik, juridik, brandskydd, byggnadsfrågor och psykologi. Rektorn är chef för 
lärarna. De kommunala rektorerna ansvarar för att klara sitt rektorsuppdrag med de resurser 
som ges från kommunen. De fristående gymnasieskolorna finansierar sin egen verksamhet. 
Rekryteringsarbetet är en ganska liten del av rektorsarbetet, men varierar beroende på hur 
stort rekryteringsbehovet är varje år.  
De kommunala gymnasierektorerna representerar kommunen som arbetsgivare, och uppgiften 
blir att företräda kommunen gentemot personal. De kommunala gymnasierektorerna har fått 
fortbildning i rekryteringsarbete, medan ingen av de fristående gymnasierektorerna genomgått 
någon fortbildning.  

Rekrytering 
Anställningsförlopp  

Kommunal gymnasieskola 
De kommunala gymnasierektorerna börjar anställningsförloppet med att göra en kravprofil 
och därefter se om övertalighet av lärare med samma kompetens som tjänsten kräver, råder 
inom koncernen (kommunen). Finns det ingen övertalighet annonseras tjänsten ut till 
allmänheten via Arbetsförmedlingen, Platsbanken, kommunens hemsida och den kommunala 
tidningens hemsida. Innan annonsering förklarar en av rektorerna att det underlättar 
rekryteringsarbetet om de behov och krav (t.ex. att den anställde skall följa de arbetsmetoder 
skolan har och att förhållningssättet till elever och kollegor är bra etc.) som finns är tydligt 
specificerade och framställda i annonsen. I första hand annonseras lediga tjänster via 
gratisannonsering på webben, i andra hand annonseras tjänsterna i rikspress och på Offentliga 
jobbs hemsida. Efter annonsering och svar kommit in från sökande, kallas de intressanta till 
intervju. En av de kommunala rektorerna är positiv till att låta eleverna vara med vid 
anställningsintervjun även kollegor får vara med och bedöma. De två andra rektorerna 
diskuterar mer med ledningsgruppen och övriga kollegor. Den sökandes referenser blir 
aktuella först efter intervjun för att undvika förutfattade meningar eller en vinkling av 
resultatet. Då nyutexaminerade lärare oftast inte har referenser i samma utsträckning som 
erfarna lärare beaktas istället praktik (VFU) omdöme. Rektorerna menar att det är viktigt att 
kunna lita på referenser, detta eftersom om en annan arbetsgivare är oärlig så förlorar denne 
sin tillit om den anställde visar sig vara en besvikelse. Rektorerna inom den kommunala 
gymnasieskolan påpekar att intervjun ger en bild av hur den sökande passar för tjänsten. En 
av rektorerna menar att detta kan ha att göra med personkemi, det är viktigt att den sökande 
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känns äkta och passar för läraruppdraget. Ingen av rektorerna använder sig av 
personlighetstest eller begåvningstest vid rekrytering. En rektor låter den nyanställde läraren 
få en mentor på skolan efter rekrytering skett då detta regleras enligt ett avtal.  
 

Fristående gymnasieskola 
De fristående gymnasierektorerna börjar anställningsförloppet med att skapa en kravprofil. En 
kravprofil skapas efter de krav den lediga tjänsten fordrar. Det viktigaste kravet rektorerna 
ställer är att behörighet eftersträvas. De fristående skolorna behöver inte annonsera ut tjänsten 
internt utan kan rekrytera den person rektorerna anser är lämpad för tjänsten. Görs en 
annonsering sker detta via Arbetsförmedlingen och Platsbanken på Internet. Efter annonsering 
och svar från sökande kommit in via mail gallras obehöriga och ointressanta bort och de 
resterande kallas till intervju. En rektor nämner att telefonintervju kan förekomma innan en 
person kallas på intervju. En av rektorerna påpekar att han bland annat gallrar efter kön för att 
få jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Elevernas åsikt är viktig menar en av rektorerna som 
föredrar att låta elever vara med vid anställningsintervjun. En annan rektor hävdar att eleverna 
inte skall vara med och bestämma eftersom de saknar erfarenheter och fäster sig istället vid 
utseende och trevlighet. Referenser blir aktuella först efter intervjun. De fristående 
gymnasierektorerna påpekar också att nyutexaminerade lärares referenser oftast består av 
praktikomdömen, därför kollas dessa upp. Den som tillträder tjänsten får en provanställning. 
En av rektorerna uttryckte att tillit till referenser är viktiga, eftersom om en arbetsgivare är 
oärlig så förlorar denne sin tillit om den anställde visar sig vara en besvikelse. Inga 
personlighetstest eller begåvningstest används vid rekrytering eftersom det ses som en 
kostnadsfråga. En rektor menar även att resultatet på tester inte alltid stämmer överens med 
personens verkliga ”jag”.  
 
Riktlinjer 

Kommunal gymnasieskola 
Rektorerna vid den kommunala gymnasieskolan följer riktlinjer från rådhuset, stadskontoret 
och skollagen. De riktlinjer som finns (det personalpolitiska programmet) inom den kommun 
som undersökts riktar sig inte specifikt till lärare utan till anställda i allmänhet. De fåtal 
riktlinjer som finns kring lärarrekrytering framför att behörighet skall föredras. Om det råder 
en övertalighet av lärare med samma kompetens inom kommunen och en kommunal skola 
behöver rekrytera så skall den personen ha företrädelse till tjänsten. Rektorerna menar att om 
en individ har en lärarexamen så bör denna individ ha en pedagogisk insikt vilket underlättar 
läraryrket. Goda visord från tidigare arbetsgivare/handledare brukar ses som bra referenser. 
 

Fristående gymnasieskola 
De fristående skolornas huvudman är privata ägare. Skolorna rekryterar själva vilka lärare de 
anser sig behöva och ägarna förlitar sig på rektorernas omdöme när det handlar om 
rekrytering. Behörig personal skall eftersträvas, men i den mån det inte finns behörig personal 
till ett visst ämne får obehöriga lärare anställas. En av rektorerna framhöll att de följer samma 
riktlinjer som kommunen (Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf) och att de alltid 
tillämpar en sex månader provanställning.  
 
Kravprofil 

Kommunal gymnasieskola 
Vid rekrytering av lärare ställer rektorerna krav på den sökande vilket sammanfattas i en så 
kallad kravprofil. Kravprofilen framställs oftast redan i annonseringen av tjänsten eftersom 
detta påverkar resultatet av sökningar. Genom en tydligare kravprofil minskas risken för 
felsökningar. Kraven som de kommunala gymnasieskolorna framhåller är att behörighet i de 
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ämnen läraren undervisar i skall föredras. Läraren skall ha en god samarbetsförmåga som 
innefattar ett bra förhållningssätt till både elever och kollegor, dessutom kunna arbeta i 
arbetslag. För att en lärare skall passa in i skolan krävs det att personen delar läroplanens syn 
på hur skolan skall bedrivas samt skapa en god läromiljö.  
 

Fristående gymnasieskola 
De fristående skolorna gör en kravprofil och det huvudsakliga kravet är att en lärare skall vara 
behörig i sina ämnen. Rektorerna söker efter en person som är anpassningsbar (flexibel), 
passa in i arbetslag och lärarrollen samt att kunna möta elever. Även betyg och sättet att lösa 
konflikter väger in. En av de fristående gymnasierektorerna menar att det är extra viktigt att 
en lärare som skall rekryteras till skolan måste passa in i arbetsgruppen, eftersom det oftast är 
färre lärare på en fristående gymnasieskola än på en kommunal så finns inte samma 
möjligheter till omplacering av läraren.  
 
Felrekrytering 

Kommunal gymnasieskola 
För att minska risken för felrekrytering används provanställning inom de kommunala 
gymnasieskolorna. Rektorerna påpekar att det är viktigt att inte förhasta sig i beslutet utan 
vara försiktig och tänka sig för innan rekrytering sker. En rektor menar att det gäller att öva 
upp sin känslighet och magkänsla för att minska risken för felrekrytering.  
En felrekrytering har många olika typer av kostnader: lön till den anställde, tid och energi, 
eleverna blir lidande, skolan får ett negativt rykte vilket leder till att färre elever söker sig till 
skolan och det påpekas att den största kostnaden uppstår om det är en fast anställning. En 
felrekrytering kan leda till en arbetsrättslig situation vilket i största möjliga mån skall försöka 
undvikas.  
 

Fristående gymnasieskola 
Prov- och visstidsanställning används för att undvika felrekryteringar. Det är dock viktigt att 
inte ta några hastiga beslut. En felrekrytering har många kostnader, ekonomiska aspekter då 
det handlar om lön, sätta in ny personal men de som blir lidande är eleverna.  
 

Läraren i fokus 
Egenskaper 

Kommunal gymnasieskola 
Rektorerna i den kommunala gymnasieskolan anser ett antal egenskaper vara viktiga hos en 
bra lärare. De påpekar vikten av att en lärare skall vara trygg i sina ämneskunskaper, det vill 
säga vara kunnig inom sitt ämne. Läraren skall dessutom vara säker på läraruppdraget och 
kunna skapa goda relationer med kollegor och elever. En god relation med eleverna 
underlättas om ett intresse för eleverna finns. Eftersom lärarens uppdrag är att bedöma elevers 
kunskapsutveckling och betygsättning så krävs det kompetens inom detta område.  
Något som alla tre rektorer påpekar är att pedagogisk kompetens är en huvudfaktor för 
läraruppdraget. Ett citat hämtat från en rektor lyder ”det som skiljer en samhällsvetare från en 
lärare i samhällskunskap är lärarutbildningen”. Med lärarutbildning menar rektorn att 
rektorer skall kunna förvänta sig att en lärare har de pedagogiska förmågor som krävs för att 
vara en bra lärare genom att förlita sig på lärarexamen. Med pedagogisk kompetens innefattas 
att vara en god kommunikatör, kunna skapa förståelse hos eleverna, motivera och inspirera 
dem till lärande. Att vara en god organisatör och ledare samt kunna skapa gott klimat i 
klassrummet påpekas också i intervjuerna. En av rektorerna menar att läraruppdraget vilar på 
tre ben: Läraren skall vara en fackman, vilket innebär att läraren oftast är bäst på ämnet. 
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Läraren skall vara en god pedagog och ha personliga ledaregenskaper. En rektor framhåller 
det viktigt att 

Kunna i klassrummet åstadkomma en läromiljö som bygger på ett möte med elever, 
kollegor, som bygger på respekt, och att man har en värdegrund som också är 
tydlig, där vi talat om vad vi har för värdegrund och att de är samstämmiga med 
den.  

De intellektuella förmågor som rektorerna inom den kommunala gymnasieskolan anser 
viktigast är att läraren är kunnig inom sitt ämnesområde. Dock påpekar en annan rektor att de 
bokliga kunskaperna inte är lika viktigt om jämförelse görs med andra egenskaper. Läraren 
skall inneha pedagogiska förmågor, skall kunna möta förändringar och våga tappa kontrollen. 
Det är dessutom viktigt med en ödmjukhet som lärare.  
De personliga egenskaper som rektorerna framhåller skulle vara bra att ha som lärare är 
snällhet, det är viktigt att läraren är rättvis, noggrann och trevlig. Viktigt att läraren vågar vara 
den vuxna personen som den är. Social kompetens (som att vara en god lyssnare, empatisk) är 
en gemensam nämnare som rektorerna menar att en lärare behöver. Även anpassningsbarhet 
betraktas som viktigt.   
Det råder delade meningar om vilka egenskaper/förmågor som väger tyngst. Här följer olika 
resonemang. ”Intellektuella förmågor spelar en något större roll beroende på vilket program 
läraren undervisar i. De intellektuella förmågorna anses viktigare i studieförberedande 
program än hos yrkesprogram”. Rektorerna påpekar att alla kompetenser är viktiga men i 
olika utsträckning. En av rektorerna påpekar dock att det viktigaste är att läraren har 
utbildningen till att börja med. En annan rektor menar att en individ har basegenskaper som 
den tar med sig in i yrket, dessa kan förstärkas beroende på hur individens ambition är och hur 
mogen personen är. Rektorn anser att en lärare skall ha goda mänskliga egenskaper vilket 
sociala kompetenser kan sägas vara. Dessa är alltså viktiga enligt rektorn, men också att det 
finns en trygg kunskap i botten.  
 

Fristående gymnasieskola 
De egenskaper som rektorerna på de fristående gymnasieskolorna betraktar som viktiga för att 
vara en bra lärare är: lyhördhet, uppmärksamhet, flexibilitet, ämneskunskaper, 
anpassningsbarhet, tydlighet, en förmåga att möta elever, vara en god medmänniska och att 
läraren skall vara ett föredöme för eleverna. Läraren skall vara insatt i kursmål, följa skolans 
värdegrund, kunna förmedla kunskap, uppvisa ett bra ledarskap samt vara en bra 
konflikthanterare. Vissa rektorer betraktar vissa av dessa egenskaper som sociala 
kompetenser. En av rektorerna menar att ”man föds till lärare, man kan ej bli det”.  
De intellektuella förmågorna som rektorerna i de fristående gymnasieskolorna betraktar som 
viktiga är: ämneskunskap, pedagogisk kunskap, empatisk kunskap, logisk intelligens, kunna 
formulera kunskap. En av rektorerna menar att en lärare skall ”veta att man inte är där för att 
härska utan även för att tjäna”. En annan rektor menar att en lärare ”inte skall vara 
ointelligent men hög IQ ger inte heller bra lärare”. Denna rektor menar att individer med hög 
IQ kanske lägger undervisningen på en för hög nivå så att kunskapen inte når ut till eleverna. 
Att kunna bjuda på sig själv, vara personlig utan att vara privat, inneha social kompetens, vara 
flexibel och lyhörd, utstråla självförtroende, vara uppmärksam på elever och kunna varierar 
sitt undervisningssätt betraktas av rektorerna som viktiga personliga egenskaper.  
Personliga egenskaper är viktigare än intellektuella. Det är även bättre med social kompetens 
än hög IQ. Ämneskunskap och personliga egenskaper anses lika viktiga. Alla egenskaper är 
lika viktiga menar en annan rektor. En rektor framhåller att det räcker med ett godkänt i ämnet 
från Högskolan, det viktigaste är att du har personligheten. Ämneskunskaperna utvecklas med 
tiden däremot måste en grund i ämnet finnas. En rektor uttryckte ”jag tar hellre en som är en 
bra coach mot eleverna än en som är jätteduktigt på ämnet”.   
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Utveckling 

Kommunal gymnasieskola 
Resonemang från de kommunala gymnasierektorerna kring läraryrkets utveckling presenteras 
härmed. Tidigare var lärarens plats given, nu måste läraren förtjäna sitt ledarskap och sin 
respekt. Detta kan bero på att eleverna har givits större ansvar och skolan blivit mer 
demokratisk, samtidigt som det utbildas fler akademiker nu än tidigare. Det ställs i dagens 
skola större krav på det praktiska arbetet med fler yrkesutbildningar och mer praktik. 
Lärarrollen har blivit mer komplex då arbetsuppgifterna blivit flera med bland annat 
utvecklingssamtal och betygsamtal förutom den egna undervisningen. Rekryteringsarbetet har 
minskat kommunalt med anledning av det är färre elevkullar, snäv ekonomi och en ökning av 
fristående skolor. Då det inte längre är lika många elever på den kommunala skolan minskar 
även behovet av personal. Det råder en konkurrens om elever mellan de kommunala 
gymnasieskolorna och de fristående gymnasieskolorna. Medan kommunala gymnasieskolor 
minskar i elevantal, ökar istället de fristående gymnasieskolornas elevantal. Fram till 1992 var 
alla lärare och rektorer statligt anställda och då fanns ett statligt meritvärderingssystem som 
bestämde vem som skulle anställas. Ju längre en person arbetat som lärare desto bättre lärare 
betraktades personen som. Detta försvann då skolan kommunaliserades. Obehöriga lärare 
kunde tidigare få en lokal behörighet som nu övergått i en tillsvidareanställning.  
Läraryrket har genomgått en statusförändring. Denna statusförändring kan bero på att lönen är 
dålig och att kommunala gymnasieskolor delar på statens och kommunens resurser. 
Respekten för läraren har dessutom minskat kanske på grund av demokratiseringsprocessen. 
Fristående gymnasieskolor finansierar istället sin egen verksamhet. I dagsläget råder det 
endast samarbete mellan de kommunala gymnasieskolorna.  
 

Fristående gymnasieskola 
Det råder delade meningar kring om det skett någon förändring på vilka psykologiska 
egenskaper som anses viktiga hos en lärare. En rektor menar att det inte har skett någon större 
förändring. Vad som betraktades som en bra lärare på 70-talet är en bra lärare än idag. En 
annan rektor menar att coaching har blivit allt mer vanligt eftersom det krävs att 
undervisningen har en bättre kvalité. Likabehandling är en viktig aspekt i dagens skola. 
Genom nationella prov kvalitetssäkras elevernas betyg. En rektor framhåller att coaching blir 
mer vanligt då samhället kräver det. Eleverna behöver lära sig att finna kunskap som finns 
tillgänglig på nätet samt att lära sig att vet vad som är sant. Konkurrens om elever råder 
mellan de kommunala och de fristående gymnasieskolorna. Många elever som börjar på en 
kommunal gymnasieskola byter ofta till en fristående gymnasieskola under studietiden. Detta 
är vanligare än att en elev byter från en fristående gymnasieskola till en kommunal skola 
menar en rektor. De fristående gymnasieskolorna hävdar att de har en större attraktionskraft 
hos eleverna, detta eftersom de bland annat erbjuder fler utbildningsval. 
 
Sammanställning  
Här presenteras slutsatserna av resultatet: 
Likheter mellan de kommunala och fristående gymnasieskolorna: 

• Anställningsförloppet är likartad mellan skolorna, dock små skillnader i vilka som är 
med vid anställningsintervjun. 

• Inga skolor använder sig av begåvningstest eller personlighetstestning.  
• Skolorna ser till referenser efter anställningsintervjun. 
• De följer i princip samma riktlinjer (Lpf). 
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• De egenskaper rektorerna anser att en bra lärare bör ha är likartade. Några av de 
egenskaper som nämns är samarbetsförmåga, flexibilitet, ämneskunskap och förmågan 
att kunna möta elever.  

 
Skillnader mellan de kommunala och fristående gymnasieskolorna: 

• Fristående gymnasieskolor påpekar coaching av elever som viktigt.  
• Kommunala gymnasieskolor måste kontrollera om övertalighet av lärare finns inom 

koncernen innan annonsering sker, detta behöver inte de fristående gymnasieskolorna.  
• De fristående gymnasieskolorna finansierar sin egen verksamhet, men får pengar för 

varje elev som väljer deras skola. Kommunala gymnasieskolor tilldelas istället alla 
sina resurser från kommunen.  

• Skillnader om vilka egenskaper och förmågor (personliga egenskaper, intellektuella 
förmågor och ämneskunskaper) som anses viktigast varierar mer mellan rektorer än 
typ av skola. 

 
Diskussion 

Nedan sammanförs studiens resultat med den tidigare forskningen som presenterats. 
Diskussionen kommer att följa författarnas valda teoretiska temaområden.  
 
Rekrytering  
Vad som framkommit i resultatet är att rekryteringsarbetet på de kommunala 
gymnasieskolorna påverkas av en snäv ekonomi som bland annat beror på ett sjunkande 
elevantal och en konkurrens om elever mellan de kommunala och fristående skolorna i 
kommunen.  
 
Det är viktigt att bedriva rekryteringsförfarandet på ett sådant sätt att felrekryteringar undviks. 
Rektorerna som varit med i studien försöker undvika felrekryteringar genom att anställa lärare 
via provanställning. Rektorerna i studien hävdar att den ekonomiska vinsten av en korrekt 
rekrytering blir ett undvikande av kostnader. Kostnaderna kan vara i form av lön till en 
anställd som inte gynnar verksamheten, dessutom undviks även behov av ny arbetskraft som 
kostar tid, energi och eventuella rekryteringskostnader. En kommunal rektor menar dessutom 
att felrekryteringar kan leda till att skolan får ett negativt rykte vilket leder till att färre elever 
söker sig till skolan. Den största förlusten som kan uppstå inom skolan är att eleverna blir 
lidande, detta påpekar rektorerna både inom kommunal och fristående gymnasieskola. 
Förlusten för skolan är större vid en fast anställning som visar sig vara en felrekrytering än 
om det vore en provanställning.  
 
Vid anställning av lärare påpekar alla deltagande gymnasierektorer att de strävar efter 
behöriga lärare i de ämnen de skall undervisa. Då en individ genomgått lärarutbildningen 
anses individen vara behörig lärare, det finns dock ingen lag som säger att behörighet krävs 
för att få anställning, skollagen påpekar enbart att behöriga lärare skall i den mån det går ha 
företräde till lediga tjänster (Rimsten, 2004). Rektorerna menar att behörighet krävs för att 
kunna få en fast anställning, om behörighet inte finns kan individen enbart erbjudas 
visstidsanställning. Resultatet i denna studie visar att rektorerna i stor utsträckning förlitar sig 
på att en lärare som har lärarexamen innehar de kvalitéer och kompetenser som en lärare bör 
ha. Faktum är att lärarexamen inte visar hur en individ passar för läraryrket. Lärarexamen 
visar enbart att en individ genomgått de kurser som lärarprogrammet erbjuder och har med sig 
ett godkänt betyg. Egentligen är det enbart praktiken (VFU) som visar hur en individ fungerar 
i skolan. Därför är det särskilt viktigt att den praktik som lärarstudenterna genomgår är av hög 
kvalité. 
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Det kan tyckas att läraryrket som är ett ansvarsbetungande arbete borde ha större krav på 
lärarpersonalen än vad det har idag då många lärare saknar en lärarexamen. Då författarna 
studerat statistik från skolverket (www.skolverket.se) som belyser andelen lärare med 
pedagogisk högskoleexamen i kommunens gymnasieskolor visar tydliga siffror att de 
fristående gymnasieskolorna i kommunen har ett högre antal obehöriga lärare i sin lärarkår. 
De fristående gymnasierektorerna menar att detta beror på att de erbjuder ämnen i vilka det är 
svårt att finna behöriga lärare i. Författarna tycker det är värt att här poängtera att det i högre 
grad borde erbjudas fortbildning i pedagogik för de lärare på skolorna som saknar 
högskoleexamen.  
 
En kommunal rektor belyser vikten av pedagogisk högskoleexamen genom uttalandet ”det 
som skiljer en samhällsvetare från en lärare i samhällskunskap är lärarutbildningen”. Detta 
är ett exempel på hur en av rektorerna förlitar sig på att en lärare bör vara kompetent då denne 
genomgått lärarutbildningen. För att rektorerna skall kunna lita på att lärare med 
högskoleexamen passar som lärare och innehar de kompetenser som krävs borde det göras 
kontroller av lärarutbildningen och av de studenter som utbildar sig till lärare. Som tidigare 
forskning (www.skolverket.se, 2002-06-18) pekat på beror elevers studieresultat till stor del 
på lärarens pedagogiska kompetens och ämneskunskaper, det tål att tänka på.  
 
Anställningsförlopp 
Enligt Lindelöw (2008) är ett bra rekryteringsförfarande viktigt för en lyckad rekrytering. 
Lindelöw delar in rekryteringsprocessen i tre kategorier som alla är lika viktiga: förberedelse 
för rekrytering, urval och fortlöpande utveckling. I den första kategorin läggs vikten vid att 
organisationen eller företaget gör en behovsanalys och kravprofil för att hitta rätt person för 
tjänsten. Som Lindelöw poängterar är det viktigt att en behovsanalys görs för att skapa god 
kvalité på rekryteringsarbetet (ibid.).  
 
Vid analys av intervjuerna har författarna konstaterat att en omfattande behovsanalys inte görs 
på alla skolorna. De rektorer som antyder att en behovsanalys och kravprofil görs förklarar 
inte omfattande hur denna process ser ut och hur de använder sig av behovsanalysen och 
kravprofilen. Som alla rektorer i författarnas studie har påpekat är deras främsta krav att de 
lärare som anställs skall vara behöriga för tjänsten. Författarna vill här lyfta fram att om tid 
och resurser läggs på ett utförligt förberedelsearbete innan rekrytering, minskas risken för 
felrekryteringar. Som Lindelöw (2008) påpekat är det viktigt att rekryterare har genomgått en 
form av utbildning för att kunna sköta detta arbete professionellt och för detta behövs de rätta 
rekryteringsverktygen, tillexempel en bra intervjuteknik. Saknas denna utbildning förlitar 
rekryterare sig på sin egen känsla. Det författarna konstaterat genom en analys av intervjuerna 
är att rektorerna förlitar sig på sin känsla istället för att använda sig av mer objektiv 
bedömning som exempelvis testanvändning. Rektorerna påpekar att varken begåvningstest 
eller personlighetstestning används på skolorna vid rekrytering. Som forskning visat på 
(Schmidt & Hunter, 1998) är olika typer av psykologiska mätinstrument användbara inom de 
flesta verksamheter när det gäller att bland annat förutsäga jobbframgång. Intelligenstest som 
mäter GMA (general mental ability) är de test som kostar minst att tillämpa och har en 
validitet som är en av de två högsta värdena i analysen. Som Schmidt och Hunter (1998) visat 
i sin studie kan en strukturerad intervju öka validiteten om den exempelvis kombineras med 
test som mäter GMA. Det skulle kunna vara till skolornas fördel att använda sig av testning 
och mer strukturerade intervjuer vid rekrytering eftersom det är metoder som hjälper till att 
undvika felrekryteringar och bidrar till yrkesframgång, trots att det är en kostnadsfråga.   
En skillnad mellan de kommunala och fristående gymnasierna i kommunen är att de 
kommunala skolorna måste se om övertalighet av lärare råder i kommunen innan de kan 
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annonsera ut tjänsten för allmänheten. De fristående gymnasieskolorna har inte dessa krav 
utan de kan anställa den person de tycker lämpar sig för tjänsten. Anställningsförloppet hos de 
kommunala och fristående gymnasieskolorna i kommunen är likartade. Annonsering sker via 
Platsbanken och Arbetsförmedlingens hemsidor, dock annonserar kommunala 
gymnasieskolor även på kommunens hemsida. Intervjuer används vid rekrytering på alla 
skolorna, den enda skillnaden som kan ses är att en fristående skola använder sig av 
telefonintervju. Om en tydlig kravprofil finns kan anställningsintervjun utformas på ett mer 
strukturerat sätt. Rekryteraren kan då ställa frågor som svarar mot de krav de har och på så vis 
få svar på de frågor som är väsentliga. Endast en kommunal rektor av de intervjuade påpekar 
vikten av att formulera sig tydligt i en kravprofil, eftersom det underlättar resterande delar av 
rekryteringsarbetet.  
 
Eleverna får vara med vid anställningsintervjun hos en av de kommunala och en av de 
fristående gymnasieskolorna. Författarna kan se de fördelar som rektorerna ser i elevernas 
deltagande (det är trots allt eleverna som skall undervisas av läraren) vid anställningsintervju. 
Författarna vill dock understryka att elever inte har de kompetenser inom personbedömning 
som behövs och precis som en av rektorerna för de fristående skolorna nämnde så saknar 
elever de erfarenheter som krävs ”och fäster sig istället vid utseende och trevlighet”.  De 
andra skolorna genomför anställningsintervjun tillsammans med övriga kollegor och 
eventuellt personalansvarig ledningsgrupp.  
 
Referenstagning är en gemensam nämnare hos skolorna. För att undvika förutfattade 
meningar eller vinkla resultatet vid intervjun tas referenser alltid i efterhand. Som Lindelöw 
(2008) påpekar är referenstagning vanligt förekommande efter anställningsintervju, ytterligare 
eventuella intervjuer och personbedömningar. Författarna kan se vissa validitetsbrister med 
referenstagning. Det är viktigt att ha i åtanke att risken finns att referenten är oärlig kring den 
tidigare anställde. Rektorerna har framfört att det är viktigt att kunna lita på referenser, detta 
eftersom en arbetsgivare som är oärlig förlorar sin tillit om den anställde visar sig vara en 
besvikelse. Dessutom finns risken att referenten påverkar rektorns syn på den sökande genom 
att referenten kanske inte kommit bra överens med sin tidigare arbetstagare och därför ger ett 
negativt omdöme.  
 
En av de kommunala rektorerna belyser faktumet att de genom avtal måste se till att den 
nyanställde skall ha en mentor på arbetet den första tiden. Detta framhåller även Lindelöw 
(2008) då det sista steget i rekryteringsprocessen handlar om att introducera den valda 
personen på arbetsplatsen och skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare – arbetstagare.  
 
Lärarkompetens 
En slutsats författarna kan dra från den studie som genomförts i denna uppsats är att 
begreppen kompetenser, intellektuella förmågor, personliga egenskaper och övriga 
egenskaper betraktas som likvärdiga av rektorerna. Detta märks då rektorerna svarat ungefär 
likartat på de frågor som just berör dessa begrepp under intervjuerna. En stor likhet författarna 
funnit mellan tidigare forskning (Sternberg & Kaufman, 1998, Kahlke & Schmidt, 2002) och 
resultatet är att flexibilitet (anpassning) anses som en viktig egenskap. Den tidigare 
forskningen påvisar inte att detta skulle vara en viktig egenskap specifikt för lärare, men 
rektorerna på skolorna anser gemensamt att läraren skall vara anpassningsbar och bland annat 
kunna variera sitt undervisningssätt. En kommunal rektor menar att läraren skall kunna möta 
förändringar samt kunna skapa goda relationer med kollegor och elever vilket underlättas om 
intresse för eleverna finns. Som Maltén skriver är relationsfärdigheter viktiga för läraryrket 
eftersom lärargärningen framförallt handlar om att förmedla kunskap och för detta krävs det 
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en kommunikationsförmåga. Relationsfärdigheter är också en av de dimensioner som skapar 
läraridentiteten (Ogden, 1991, i ref. Maltén, 1995). Anpassningsbarhet och förmågan till 
samarbete betraktas i femfaktormodellen som sociala förmågor. Anpassningsbarhet är ett 
utbrett begrepp som av rektorerna kan innebära förmågan att möta eleven på dennes nivå, 
möta förändringar i skolan, att fungera med andra människor och arbetslag samt ett varierat 
undervisningssätt.  
 
Som Gardner (1994) framhåller är interpersonell intelligens en av de intelligenser en 
människa kan inneha. Här ses relationsfärdigheter som en begåvning, men framförallt handlar 
interpersonell förmåga om att kunna upptäcka känslor och behov hos andra individer (ibid.). 
Då samhället idag innebär en hög arbetsnivå krävs ofta en hög kognitiv och interpersonell 
förmåga hos de anställda för att de skall klara av arbetets krav (Carnevale, 1991, Cascio, 
1995, Hunt, 1995, Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, 1991, i ref. 
Gottfredson, 1997). Interpersonell förmåga underlättar anpassningsbarheten som uttryckts 
som viktig av flera rektorer. En rektor på den fristående gymnasieskolan uttrycker att läraren 
skall ”veta att man inte är där för att härska utan även för att tjäna”. Läraruppdraget går inte 
ut på att vara auktoritär utan handlar om att möta eleverna på deras nivå. Som rektorerna i 
både de kommunala och fristående skolorna är empatisk kunskap en viktig egenskap som 
underlättar samarbete med andra individer.  
 
Rektorerna på skolorna är eniga om att pedagogisk kompetens är nödvändigt för ett 
välfungerande läraruppdrag. En kommunal gymnasierektor menar att läraren skall vara säker 
på läraruppdraget eftersom lärarens uppdrag är att bedöma elevers kunskapsutveckling, 
därmed krävs pedagogisk kompetens. En annan kommunal rektor utvecklar pedagogisk 
kompetens till att innefatta att läraren skall vara en god kommunikatör, kunna skapa förståelse 
hos eleverna, motivera och inspirera dem till lärande. Att kunna bjuda på sig själv som lärare, 
att vara personlig utan att vara privat, och att utstråla självförtroende är tre aspekter som 
rektorer på de fristående gymnasieskolorna påpekar. Förmågan att inspirera andra individer 
till lärande, att variera undervisningen efter de elever läraren möter och vara ämneskunnig bör 
prägla lärarens pedagogiska arbete. Utifrån femfaktormodellen tyder dessa pedagogiska 
förmågor på att en lärare bör vara samvetsgrann. 
 
Enligt teorin är den pedagogiska grundsynen som handlar om synsättet på kunskap och hur 
denna förmedlas och tillägnas på bästa sätt, en av de värderingar och ideologier som läraren 
skall förhålla sig till (Ogden, 1991, i ref. Maltén, 1995). Även lärarens människosyn, elevsyn 
och samhällssyn är viktiga aspekter, men också hur läroplanen skall följas (ibid.). Precis som 
ovanstående teori påvisar, menar även en rektor att det är viktigt att läraren skall 

Kunna i klassrummet åstadkomma en läromiljö som bygger på ett möte med elever, 
kollegor, som bygger på respekt, och att man har en värdegrund som också är 
tydlig, där vi talat om vad vi har för värdegrund och att de är samstämmiga med 
den.  

En annan dimension av lärarens identitet är praktisk-pedagogiska färdigheter som handlar om 
planering, genomförande och utvärdering av undervisning (ibid.). Liknande påpekanden kan 
ses i en av intervjuerna med en rektor från de kommunala skolorna där han understryker att 
det är betydelsefullt att läraren är en god organisatör och ledare. Här finns också en tydlig 
koppling till personlighetsdimensionen samvetsgrannhet, en lärare skall kunna planera och 
organisera sin undervisning.  
 
Utifrån Malténs (1995) fem kategorier som belyser lärarlämplighet, finner författarna stora 
likheter utifrån resultatet av intervjuerna med rektorerna. Rektorerna på de kommunala och 
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fristående gymnasieskolorna menar precis som Maltén (1995) belyser, att intelligens (den 
kognitiva kategorin), intressen, attityder, motivation, värderingar (den affektiva kategorin) 
och samarbetsförmåga (personlig fallenhet) tillsammans är viktiga aspekter för 
lärarlämplighet. Professionell skicklighet belyser hur attityder och kunskap samverkar för att 
generera det praktiska lärararbetet (ibid.) vilket visar att läraryrket är komplext. Författarna 
kan här se en koppling till intervjupersonernas svar kring vilka egenskaper som anses 
viktigast hos en lärare.  
 
Det råder delade meningar om vilka egenskaper/förmågor som väger tyngst. De flesta 
rektorers slutsats blir att de flesta tidigare nämnda egenskaper har betydelse och att det är 
helhetsintrycket som spelar in vid bedömning av individer. En rektor på en kommunal skola 
menar att det viktigaste är att personen först och främst har utbildningen, sen väger allt annat 
in. Det finns dock ett antal resonemang som skiljer rektorerna åt: en kommunal rektor 
uttrycker att ”intellektuella förmågor spelar en något större roll beroende på vilket program 
läraren undervisar. De intellektuella förmågorna anses viktigare i studieförberedande 
program än hos yrkesprogram”. Författarna anser att intellektuella förmågor/begåvningar 
skall vara lika betydelsefulla oavsett vilka program läraren undervisar. Fokus borde ligga på 
hur de kunskaper läraren har kan förmedlas till eleverna. Här menar författarna att det är 
viktigt att läraren har de pedagogiska förmågor som krävs, men också förmågan att kunna 
anpassa sin undervisning efter den elevgrupp läraren möter. Detta uttrycker dock alla rektorer 
som viktiga egenskaper. Personliga egenskaper är viktigare än intellektuella menar en rektor 
vid en fristående gymnasieskola. Vidare menar han att det även är bättre med social 
kompetens än hög IQ. En annan fristående gymnasierektor menar att en lärare ”inte skall vara 
ointelligent men hög IQ ger inte heller bra lärare”. Denna rektor menar att individer med hög 
IQ kanske lägger undervisningen på en för hög nivå så att kunskapen inte når ut till eleverna. 
En hög intelligens borde innebära att läraren har en större förmåga till anpassningsbarhet, om 
teorin kring intelligens stämmer (Sternberg & Kaufman, 1998). Hade intelligens associerats 
med en förmåga till anpassning hade hög intelligens kunnat innebära att läraren kunde 
anpassa sina ämneskunskaper efter den elevgrupp läraren möter och samtidigt kunnat erbjuda 
eleverna en omfattande inblick i ämnet.  
 
En fristående gymnasierektor uttryckte ”jag tar hellre en som är en bra coach mot eleverna 
än en som är jätteduktigt på ämnet”. Det är viktigare att hjälpa eleverna att tillägna sig 
kunskap än att själv vara en kunskapskälla. Detta kan vara ett uttryck för den 
samhällsförändring som sker där elever ständigt möter information från olika håll och måste 
då lära sig ett kritiskt förhållningssätt. Som Normell (2002) belyser fungerar lärarna i dagens 
skola främst som ett identifikationsobjekt för eleverna än en kunskapskälla. 
Rektorn vid en av de fristående gymnasieskolorna i kommunen tillägger ”att det räcker med 
ett godkänt i ämnet från Högskolan, det viktigaste är att du har personligheten”. Det påpekas 
tidigare även hur den nya pedagogrollen också ställer högre krav på de personliga kvalitéerna 
hos lärarna (Normell, 2002). Ett uttalande från en fristående gymnasierektor menar att 
ämneskunskaperna utvecklas med tiden, men det underlättar om det finns en grund i ämnet. 
En kommunal gymnasierektor menar att en lärare skall ha goda mänskliga egenskaper och att 
dessa kan sammanfattas som sociala kompetenser. Social kompetens är en gemensam 
nämnare som alla rektorer menar är betydelsefullt för läraruppdraget. Begreppet kan utifrån 
vad rektorerna menar är viktiga personliga egenskaper innebära att vara en god lyssnare, 
lyhörd, ha ledaregenskaper, vara trevlig, bra konflikthanterare, rättvis och vara ödmjuk.  
 
Intervjufrågan om vilka egenskaper som väger tyngst hos en lärare visar tydligt att de flesta 
rektorerna först har en bild om att personlighet är viktigare än övriga förmågor. Dock avslutas 
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de flesta av rektorernas svar på frågan med att alla egenskaper är lika viktiga hos en lärare. 
Den slutsats författarna kan dra är att intervjupersonerna har svårigheter med att tyda 
begreppet intellektuella förmågor och därför har svårt att särskilja dessa egenskaper. 
Författarna har valt att låta rektorerna själva få tolka de begrepp som använts under intervjun 
(kompetenser, intellektuella förmågor/begåvningar, personliga egenskaper och övriga 
egenskaper) för att inte påverka intervjusvaren. Författarna förstår att rektorerna ser det svårt 
att dela in egenskaper efter begreppen eftersom de går hand i hand. Ett exempel på detta är att 
förmågan till anpassning ses som en intellektuell förmåga utifrån Sternberg och Kaufman 
(1998), samtidigt som det ses som en personlig egenskap i femfaktorsmodellen (Kahlke & 
Schmidt, 2002).  
 
Linda Darling-Hammonds undersökning gjord kring lärarkompetens visar att elevers 
skolresultat påverkas av lärarens ämneskunskaper och pedagogiska utbildning 
(www.skolverket.se, 2002-06-18). Bergem (2000) understryker att lärarprofessionalism 
förankras i de två kompetenser Darling-Hammond visade i sin studie, och en ytterligare: 
yrkesetisk kompetens som behandlar kunskap, medvetenhet kring etiska förpliktelser och 
ansvar (ibid.). I vilken grad en lärare har yrkesetisk kompetens bör därför handla om i vilken 
mån läraren förhåller sig till de samhälleliga krav och förväntningar som riktas mot skolan 
utifrån. Läraren måste samtidigt förhålla sig till de krav som kommer inifrån skolan som 
tillexempel skolans egna krav, olika lagar och styrdokument (ibid.). Detta påvisar rektorerna 
genom att den som anställs måste uppfylla skolans värdegrund och passa in i den specifika 
skolans karakteristiska miljö. Som Bergem (2000) vidare nämner är kraven på kvalitet i 
yrkesutövningen viktigt att främja, en anledning är för att försöka höja läraryrkets status. Om 
skolor börjar arbeta mer strukturerat med rekryteringsförfarandet bör en statushöjning av 
läraryrket ske. Den personal som då anställs bör vara mer kompetent eftersom det läggs mer 
tid på att fastställa vilken av de sökande som är mest lämpad för tjänsten, anser författarna. 
 
Metoddiskussion 
Det kvalitativa metodvalet har lämpat sig i denna studie då brist på tidigare forskning inom 
lärarrekrytering gjort det lämpligt för författarna att nå en djupare insikt i ämnet och att 
använda sig av intervjuer för att nå denna information på bästa möjliga vis. Syftet med studien 
har inte varit att generalisera utan att åstadkomma en inblick i de specifika skolornas 
rekrytering för att kunna jämföra dem. Intervjuerna har registrerats genom digital inspelning 
och för hand skrivna anteckningar, för att undvika slarvfel och därmed höja reliabiliteten. 
Det är viktigt att validiteten beaktas i all typ av forskning. När en kvalitativ intervjustudie 
genomförs finns det en risk att intervjupersonerna kan missuppfatta de frågor som 
intervjuarna ställer eller svara på ett sådant sätt som de tror att forskaren vill. Detta skulle 
påverka validiteten eftersom det som skall undersökas då inte undersöks. Denna svaghet har 
författarna uppmärksammat då rektorerna tolkat begreppen egenskaper, intellektuella 
förmågor/begåvningar och personliga egenskaper utifrån hur de själva ser på begreppen. Detta 
ansågs som nödvändigt av författarna då författarna inte ville påverka eller vinkla frågorna allt 
för mycket. Antalet år rektorerna arbetat på skolan kan vara en faktor som påverkar resultatet 
då en rektor som arbetat längre kan vara mer rutinerad som rekryterare. Åldersskillnaden 
mellan rektorerna kan vara en faktor som också vinklar resultatet, men författarna ser ingen 
större skillnad i rektorernas svar oavsett ålder.  
 
Slutdiskussion 
Syftet med studien som genomförts har varit att skapa en förståelse för rekryteringsarbetet på 
de kommunala och fristående gymnasieskolorna i den valda kommunen. Skillnader och 
likheter kring de olika skolornas rekryteringsarbete har varit av intresse att undersöka. De 
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psykologiska aspekter knutna till urval (bland annat intelligens/begåvning, personlighet och 
kompetens) har präglat arbetets gång. Som framkommit av resultatet använder inte några av 
rektorerna sig av personlighetstest eller begåvningstest vid rekrytering. Rektorerna förlitar sig 
på egna intryck av anställningsintervjun. Tidigare forskning pekar på att den generella 
intelligensfaktorn behövs för att hantera komplexa informationsprocesser och den bör därmed 
ha en stor betydelse för jobbframgångar (Gottfredson, 1997). Vad som framkommit av både 
tidigare forskning, teori och de intervjuade rektorerna är att läraryrket är komplext, därför 
skulle jobbframgångar inom läraryrket kunna bero på en generell intelligensfaktor. Som 
tidigare nämnts kan intelligens och personlighet mätas med hjälp av test. Skulle 
begåvningstest påvisa en generell intelligens som skulle kunna leda till jobbframgångar finns 
det anledningar till att faktiskt använda sig av dessa. Några av rektorerna är inte negativt 
inställda till användandet av test, men ser testanvändandet som en kostnadsfråga. Samtidigt 
uttrycker rektorerna att de inte behöver göra personbedömningar via intelligenstest då de 
istället förlitar sig på att kunskap och intellektuella förmågor finns hos den sökande om denne 
har en högskoleexamen. Trots att det är en kostnadsfråga att använda sig av denna typ av 
testning finns det forskning som pekar på att användandet av test kan leda till rätt rekrytering 
(se exempelvis Schmidt och Hunter, 1998). Här undviks då de olika kostnader (tid, energi och 
resurser) som uppkommer vid felrekryteringar. Alla individer är unika och olika i 
personlighetshänseenden, därför kan det vara svårt att uppfatta en persons personlighetsdrag i 
korta möten som urvalssituationer (exempelvis intervjuer) ofta medför (Prien, 1992). 
Författarna ifrågasätter därför om det skulle vara bra att använda sig av tester vid 
personbedömningar för att kvalitetssäkra den bild en sökande ger vid anställningsintervju. 
Provanställning är den kvalitetssäkring som rektorerna tillämpar för att undvika en 
felrekrytering. Då är frågan vad som kostar minst att tillämpa, att använda sig av test som 
ytterligare urvalsmetod för att kvalitetssäkra eller en provanställning under sex månader för 
att försäkra sig om den anställdes jobbframgångar. Det anses vara ganska ovanligt att en 
lärare blir avstängd från undervisning på grund av brister i yrkesmässiga egenskaper 
(Lärarförbundet, 1998), vilket bidrar till ytterligare orsaker att öka chanserna för en riktig 
rekrytering. Detta kan också leda till att statusen för läraryrket höjs. 
 
Utifrån McCrae och Costas (the Big Five) femfaktorsmodell (Kahlke & Schmidt, 2002) finner 
författarna att många egenskaper berörs av rektorerna. Personlighetsegenskaper som 
anpassningsbarhet, samarbetsvillig, och självsäkerhet i arbetet är några gemensamma nämnare 
som rektorerna menar är viktiga att ha som lärare. Rektorerna nämner inte aspekter som 
stresstålighet och tolerans under intervjun. Detta behöver nödvändigtvis inte innebära att 
rektorerna inte anser dessa som viktiga att ha som lärare. Författarna kan dock se en styrka i 
att ha dessa egenskaper som lärare.   
 
Eftersom rektorsarbetet är ett arbete med flera viktiga ansvarsområden, finns därför lite tid till 
rekryteringsarbete. Författarna anser därför att det kan vara en fördel att ha en utbildad 
rekryteringsgrupp i exempelvis kommunen som arbetar med rekrytering av lärare. Trots 
fördelar med en rekryteringsgrupp finns det risker att de kompetenta lärare som väljs ut inte 
passar specifikt på den skola som behöver rekrytera, därför är det viktigt att skolans rektor är 
delaktig i de avslutande processerna av rekryteringsarbetet. Om tillräckligt med tid läggs på 
att finna den mest kompetenta personalen kan detta leda till att lärarstatusen höjs. Eftersom 
Sverige precis som andra länder tävlar med sin omvärld om att ha en bra skola är det viktigt 
att sträva mot att finna kompetent personal. Kompetenta lärare skapar en attraktiv skola och 
bättre elevresultat. Det görs ingen lämplighetsprövning om huruvida en person passar för 
läraryrket under utbildningen. Allt ansvar läggs istället på rektorerna att gallra ut de lärare 
som inte är lämpade för yrket och välja ut de som är lämpade. Eftersom det inte görs någon 
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lämplighetsprövning under lärarutbildningen blir det både en samhällsekonomisk- och 
personlig förlust om en person utbildat sig i fem år till gymnasielärare och sedan inte visar sig 
vara lämpad för yrket. Hade en prövning införts kan det enligt författarna leda till mindre risk 
för felrekryteringar i det långa loppet. Vad som framkommit av intervjuerna är att de 
kommunala gymnasieskolorna i kommunen måste se till övertalighet bland lärare innan de 
kan annonsera ut ledig tjänst. Om en kommunal skola anställer en lärare som inte är lämpad 
för yrket och avskedar denna person måste en annan kommunal skola som söker lärare 
anställa denne lärare med anledning av övertaligheten. Det visar sig därför vara svårt att ”göra 
sig av” med icke lämpade lärare.   
 
Slutsatser  
De slutsatser författarna kommit fram till är att det råder likhet mellan de olika skolorna när 
det handlar om hur rekryteringsprocessen ser ut. Dock finns vissa skillnader i vilka som är 
med vid anställningsintervjun på skolorna. Alla skolor strävar efter att ha behöriga lärare i de 
undervisande ämnena. Inga skolor använder sig av begåvningstest eller personlighetstestning 
vid rekryteringsförfarandet. Referenstagning görs alltid efter anställningsintervjun. Både 
fristående och kommunala skolor uttrycker att den största förlusten av en felrekrytering är att 
eleverna blir lidande. Skolorna följer i princip samma riktlinjer (Lpf), med små undantag för 
skolans egna handlingsplaner.  
 
Även de egenskaper rektorerna anser att en bra lärare ska ha är likartade. Några av de 
egenskaper som nämns i intervjuerna är samarbetsförmåga, flexibilitet, ämneskunskap och 
förmågan att kunna möta elever. Coaching av elever anses som en viktig gärning av läraren 
vilket påpekas av en fristående skola. Kommunala gymnasieskolor måste kontrollera om 
övertalighet av lärare finns inom koncernen innan annonsering sker, vilket de fristående 
skolorna inte behöver. De fristående gymnasieskolorna finansierar sin egen verksamhet, men 
får pengar för varje elev som väljer deras skola. Kommunala gymnasieskolor tilldelas istället 
alla sina resurser från kommunen. Skillnader inom vilka egenskaper och förmågor (personliga 
egenskaper, intellektuella förmågor och ämneskunskaper) som anses viktigast varierar mer 
mellan rektorer än typ av skola.  
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Bilaga 1 
 
Samtyckesformulär 
 
Syfte med studien 
Vårt syfte är att undersöka hur rekrytering av lärare går till på ett antal kommunala och 
fristående gymnasieskolor i en mellanstor kommun i södra Sverige.  
 
Undertecknad har tagit del av skriftlig information kring vårt syfte med studien och har/haft 
möjlighet att ställa frågor. Deltagandet är frivilligt och anonymt. Samtycket innebär ett 
godkännande av att intervjun kommer spelas in för att kunna analyseras av författarna senare. 
Så fort bandinspelningarna analyserats kommer dessa att förstöras, svaren på intervjun 
kommer inte att kunna kopplas till dig som enskild person. Intervjun kommer vara en del av 
författarnas kandidatuppsats på högskolan i Halmstad.  
 
Samtycke ges av: 
 
Underskrift:_________________________________________ 
 
Namnförtydligande:___________________________________ 
 
Datum:_____________________________________________ 
 
 
 
Studiens författare 
Fanny Svensson  
Sandra Zlojutro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 
Uppvärmningsfrågor 
 

• Hur länge har du arbetat på skolan och skulle du kunna kort beskriva din roll som 
rektor? 

 
• Hur stor del av rektorsarbetet innebär arbetsuppgifter som berör nyrekrytering? 
 
• Har du egen beslutanderätt då det gäller vem av ett antal sökande som anställs? 

 
• Hur många lärare rekryterar ni varje år på er skola? 

 
• Har du som rektor fått någon fortbildning i rekryteringsarbete? 

 
Rekrytering 
 

• Hur annonserar ni lediga lärartjänster? 
 
• Hur ser tillvägagångssättet vid nyrekrytering av lärare ut på er skola? 

o Tar ni hjälp av rekryteringsföretag etc. vid tillsättning av personal? 
 

• Vilka riktlinjer har ni att följa då det gäller rekrytering? 
 
• Använder er skola sig av bestämda metoder när ni skall anställa ny personal? 

o Om så är fallet, varför och vilka då?  
o Om inte, varför tror du det? 

 
• Hur mycket tid anser du att ni lägger ner på att fastställa vad för typ av person som ni 

behöver anställa? 
 

• Vilka strategiska insatser görs för att rekrytera ”rätt” person? 
o Fastställa om en person lämpar sig för arbetet? 

 
• Har det hänt att den anställde inte lever upp till de förväntningar som funnits på 

denne? 
 

• Finns det något du anser ni skulle kunna bli bättre på då det gäller arbetet med att 
nyrekrytera lärare på er skola? 

o Om ja: Vad för något? 
 

• Finns det en uppskattning om hur mycket en felrekrytering kostar på er skola? 



    

Läraren i fokus 
 

• Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha som lärare? 
o Använder du dig av denna mall av positiva egenskaper då du nyrekryterar 

medarbetare? 
o Förmågan till konflikthantering känns central inom läraryrket, hur avgörs det 

om den arbetssökande har denna förmåga? 
 

• I vilken utsträckning är olika intellektuella förmågor (begåvningar) hos den sökande 
betydelsefulla när det gäller urval vid nyrekrytering? 

o Ämneskunskaper? 
o Personliga egenskaper? 
o I förhållande till andra eventuella faktorer? (psykologiska som icke 

psykologiska).  
 

• Anser du att intelligens är en viktig aspekt hos den nyanställde när det handlar om att 
förutsäga jobbframgång?  

o Om så är fallet, på vilket sätt? 
 

• Anser du att personliga egenskaper är viktiga aspekter hos den nyanställde när det 
handlar om att förutsäga jobbframgång?  

o Om så är fallet, på vilket sätt? 
 

• Använder du/ni någon form av begåvningstest eller personlighetstest i urvalsarbetet? 
o  Om så är fallet, på vilket sätt? 

 
• Vilka intellektuella förmågor hos en lärare anser du/ni vara viktigast inom läraryrket? 

o Varför? 
 

• Vilka personlighetsegenskaper hos en lärare anser du/ni vara viktigast inom 
läraryrket? 

o Varför? 
 

• Hur ställer ni er till värdet av ämneskunskaper, i förhållande till personliga egenskaper 
vid nyrekrytering av lärare? 

o Intellektuella förmågor i förhållande till personliga egenskaper? 
 
• Anser du att psykologiska faktorer som anses viktiga hos en lärare förändrats genom 

åren? 
 
Avslutningsvis 
 

• Har du något som du känner att du vill tillägga? 
 

• Går det bra att kontakta dig för eventuella kompletteringsfrågor? 
 
Tack för din medverkan 
 


