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LÄRARE
EN TIDNING OM VÄRLDENS VIKTIGASTE JOBB.

Särskilt yrkesskickliga

Möt Aretemeriterade försteläraren 
Lotta Jankell på Globala gymnasiet i 
Stockholm och följ hennes undervisning 
som går på tvären.

Stolt!

”Vi måste 
våga prata om 
föräldrar nas 
inställning 
gentemot skolan 
och lärarna.”

”Jag lyckades 
dräpa min inre 
Katla. Allt på grund 
av en män niska 
som verkligen 
brydde sig.”

 SID 4

 SID 7

Eskil Franck

Beppe Singer

MÖt 
lärare från:

BILL GATES: LÄRARE BEHÖVER SYSTEMATISERAD FEEDBACK  SID 10
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Det betyder: Skolor med bra lärare är bra skolor. 
Därför inledde vi redan för flera år sedan ett 
samarbete med  Kunskapsskolan, Landskrona 
stad, Nacka kommun,  Utbildnings förvaltningen 
i Stockholms stad och 
Åstorps kommun.
 Avsikten var att ta 
fram ett utvecklings-
program som ger riktigt 
bra lärare möjlighet att 
synliggöra och få ett 
bevis för sin kompetens. 

Sen dess har förste-
lärarreformen påskyn-
dat detta arbete och 
nu har snart 200 lärare 
gått Aretes långa meriteringsprogram. 
750 lärare har gått vårt kortare program.

I den här tidningen träffar du stolta, yrkesskickliga 
lärare som har stor kunskap, stort engagemang 
och som arbetar för att ständigt utvecklas!

Funderar du som ungdom på vilket yrke du 
ska välja? Läs deras berättelser om läraryrket!
Gemensamt för de intervjuade är att de arbetar 
i skolor som verkligen satsar på att stödja sina 
lärares utveckling.

Funderar du som förälder på vilken skola 
du vill att dina barn ska välja? Välj en med 
bra lärare!

Och funderar du som 
lärare på att byta arbets-
plats? Välj en huvudman 
som verkligen vill stödja 
din utveckling.

PS. Arete är grekiska 
och betyder att leva upp 
till sin fulla potential!
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Objektiv
”Alla barn har gnistan inom sig, det enda 
som behövs är att lyckas tända den.”
Roald Dahl

BARNBOKSFÖRFATTAREN: Satsningen på karriärtjänster ska enligt förra 
regeringens förslag öka under ett antal år. 
Fullt utbyggd (2017) skulle satsningen om -
fatta totalt 17 000 tjänster. Källa: Skolverket17Prövning

ETSAMMA SOM gäller för Zlatan 
gäller naturligtvis även för lärare. 
En lärare har glädje av talang, 
men träning, gedigen kunskaps-
bas och möjlighet att uppvisa 

att man är särskilt yrkesskicklig gör stor skill-
nad, säger Lars Flink, ordförande i merite-
ringsrådet för Arete Meritering. 

Lars Flink har bland annat bakgrund som 
vd för SIS, Swedish Standards Institute. 
Han menar att det inte är konstigare än att i 
samma utsträckning som elever behöver 
visa upp sina kunskaper för lärare för att få 
sina betyg, behöver lärare också ges möjlig-
heten att visa vad de kan.  

MERITERINGSPROGRAMMEN för lärare, 
som Arete Meritering står bakom, har vuxit 
fram i samarbete med skolhuvudmän och 
bygger på sju kriterier som man har tagit 
fram efter synpunkter från forskare, skolle-
dare, lärare, elever och föräldrar. För att ett 
meriteringsprogram ska hålla alltigenom 
god kvalitet och vara oberoende av enskilda 
arbetsgivare, behövs ett oberoende organ. 
Och det är här Lars Flink och hans bakgrund 
med stor kunskap om struktur och system 
kommer in. Hög trovärdighet är en förutsätt-
ning för att ett meriteringssystem ska fungera 
mot allmänhet, lärare och skolor.

– Vi är i egentlig mening inte i fortbild-
ningsbranschen, utan vårt uppdrag är att ge 
lärare möjlighet att uppvisa sin yrkesskicklig-
het och få en objektiv bedömning. Resultatet

Lars Flink
Gör: Är ordfö-
rande för merite-
ringsrådet för 
Arete Meritering.
Bakgrund: 
Tidigare vd för 
SIS.

En pusselbit
”Många pussel-
bitar behövs för 
att lösa den sam-
hällsutmaning 
skolan är i dag. 
En oberoende 
meriterings -
portfölj för lärare 
är en sådan 
pusselbit.”

D blir ändå att lärare som gått igenom 
meriteringsprogrammet säger att 
det varit deras bästa utbildning. 

Han tror att det delvis 
kan bero på att läraren 
tack vare meriterings-
programmet får tid att 
gå igenom sin lärargär-
ning, reflektera och ha en dialog 
med andra om hur de kan utvecklas 
och förbättra sig. Läraren är trots 
allt ganska ensam i sin roll i klass-
rummet och får sällan feedback av 
andra vuxna. Genom meriteringspro-
grammet kan man också bli mer observant 
både på sina svagheter och styrkor som lärare.

– VI HAR VELAT skapa en standard för hur 
systemet byggts upp och samtidigt en trans-
parens och öppenhet, så att var och en som 
går igenom programmet vet vad som gäller 
och vad man ska leva upp till. När portföl-
jen kommer till examinatorsgruppen är den 
avidentifierad så att läraren kan vara säker 
på att bedömningen är oberoende.

För många skolor är det här viktigt, inte 
minst sedan karriärtjänsten förstelärare in-
fördes av förra regeringen och som kan ge 
en enskild lärare 5 000 kronor mer i lön.

– Det finns naturligtvis risker att den som 
får karriärtjänsten blir föremål för en del 
funderingar om vad som påverkat arbetsgi-
varens beslut. Då är det bra att kunna visa 
upp en oberoende bedömning som ligger till 
grund för beslutet.

PRECIS SOM I många andra yrken, tenderar 
duktiga personer att hamna i ledningsposi-
tioner med uppgift att utveckla organisationen 
– och allt längre bort från själva verksam-

Alla vet att Zlatan har talang. Men hur långt har 
själva talangen burit? De flesta inser att det är hård 

träning och uthållighet som har skapat en stor del av 
Zlatans formidabla framgång. Varför skulle det vara 

annorlunda i kanske det viktigaste yrket av alla?

Per Reinolf, 
Vd, Arete Meritering

Kunskap Engagemang Reflektion

heten, i det här fallet klassrummet. Och bar-
nen riskerar att förlora den vinst som en 
särskilt yrkesskicklig lärare ger.

– Tvärtom, menar Lars Flink. Merite ringen 
ger läraren möjlighet att stanna kvar i undervis-
ning och ändå få en högre lön. De flesta lärare 
är tydliga med att det är i sin profession som 
lärare de vill ha utveckling. En skola med sär-
skilt yrkesskickliga lärare bidrar i sin tur till 
att skolan som helhet förmodligen blir bättre.

Även om syftet med Arete Meritering inte 
är att förändra den svenska skolan, menar 
Lars Flink att meriteringsportföljen är en 
bra verktygslåda för skolan att utveckla lärare 
i deras profession.

beslutade Sveriges riksdag att allmän folkskola skulle 
införas, varvid det krävdes av alla Sveriges socknar på 
landsbygden och församlingar i städerna att de inom fem 
år skulle ordna skollokaler och anställa lärare. 1842

Feedback   i system

Läs mer om vad deltagarna tycker i vår sammanställning av utvärderingar av 
Meriteringsprogrammet Arete och Förstelärarmeritering Arete på www.aretemeritering.se

Vad tycker lärare som gått Aretes meriteringsprogram?

92 % skulle rekom-
mendera en 
kollega att gå. 88 % tycker att merite-

ringen har stärkt 
dem i lärarrollen. 97 %

anser att programmet 
som helhet har varit 
lärorikt och givande.

”Lararen kan stanna kvar i 
klassrummet,  med hogre lon.”

Förstelärarnas rikskonferens 2015

LEDA LÄRARES LÄRANDE

Läs mer och anmäl dig på

-

-

-

förstelärare och processledare 
på Förstelärarnas rikskonferens

Vad är Meriterings programmet Arete?
En strukturerad och oberoende metod att lyfta yrkes-
skickliga lärare. Läraren arbetar själv med att dokumen-
tera sin yrkesskicklighet genom att reflektera över sin 
praktik och samla bevis för hur hen uppfyller olika 
aspekter. Sju huvudaspekter definierar, med stöd av 
forskning, vad som menas med en yrkesskicklig lärare. 

– Det är många pusselbitar som behövs för 
att lösa den stora samhällsutmaning skolan av 
i dag är. Jag är glad att min standardiserings-
bakgrund kan ge ett litet bidrag som kan på-
verka skolan på ett positivt sätt. Att fler lärare 
får den feedback de så väl behöver.

En lärare är trots allt ganska ensam i sin roll i klassrummet och får sällan 
feedback från kollegor och andra vuxna.

Sju kriterier
En Aretemeriterad lärare, 
eller särskilt yrkesskicklig 
lärare, ska enligt de kriterier 
som Arete jobbat fram kunna 
visa att hen:
1.  Når mycket goda kunskaps-

resultat med alla elever
2.  Planerar för sammanhang 

och förståelse
3. Leder lärandet orubbligt framåt
4. Gör lärandet synligt
5. Ger varje elev en röst
6.  Skapar ett arbetsinriktat 

klassrumsklimat
7.  Värnar alla elevers rätt till 

en god undervisning.

Kort om ...

Intelligent kommunikation sedan 1984.

”Vi vet det alla: 
Det viktigaste 
för våra barns 
lärande är en 
bra lärare!

När lärarna Helena 
Isakson och Anna-Karin 
Arenius möttes för några 
år sedan, hade de två sa-
ker gemensamt. De var 
båda lärare och utbildade 
coacher och hade upp-
levt att den coachande 
metodiken gjorde skill-
nad för lärare och elever.
 
I dag driver de företa-
get Skolcoacherna som 
coachar och utbildar 
lärare och skolledare 
runt om i landet.

När vi lärare har ett 
coachande förhållnings-
sätt i klassrummet möter 
vi eleverna mer utifrån 
deras sätt att förstå och 
tänka. Coachning handlar 
bland annat om att ställa 
kraftfulla frågor, lyssna 
aktivt och tro på eleven.

Coachning i skolan
ger resultat

Stockholms stads och Sollentuna kommuns utbildningsförvalt-
ningar är några av dem som har gett Skolcoacherna i uppdrag 
att utbilda interna lärarcoacher. 

Thomas Holmqvist, förstelärare i Ma/No på Rinkeby skolan, 
Annica Gärdin, svenska- och engelska lärare, och Ylva Tommos, för s-
te lärare i matematik på Engelbrekts skolan, är certifierade coacher.

– Jag har blivit tydligare att markera elevers ”lyckanden” i stället 
för misslyckanden, säger Ylva.

Som lärare är man fokuserad på inlärningsmålet, men den 
coachande inställningen ger insikt om inlärningsprocessen och 
vilka verktyg eleven behöver för att lyckas, menar hon.

Enligt Annica Gärdin, coach på heltid, vill många lärare få 
coachning i ledarskap i klassrummet och hitta strategier för att 
bättre bemöta elever med beteendeproblematik. 

– Under åren som coach har jag sett hur små förändringar 
från en lärares sida kan göra stor skillnad för att tilll exempel 
skapa arbetsro i klassen och genom ett coachande förhåll-
ningssätt förbättra relationen med eleverna.

– Samtalsmetodik är ett värdefullt verktyg jag har fått med 
mig. Jag har blivit bättre på att få mina elever att sätta egna 
mål, hitta vägar till målen och uppfylla dem i stället för att bara 
servera lösningar, fyller Thomas i. 

➤ Skolcoacherna 
coachar och utbildar för 
Skolverket i regerings-
uppdraget ”Handledning 
för lärande”.
➤ I boken ”Coachning – 
ett verktyg för skolan” 
lyfter Anna Karin Arenius 
fram vikten av en coach-
ande kultur på skolan.

 Fakta

Stockholms stads och Sollentuna kommuns utbildningsförvalt-

www.skolcoacherna.se

Thomas Holmqvist, Ylva 

Tommos och Annica Gärdin.

Tidningen ges ut i samarbete med: Järfälla 
kommun, Kalmarsunds gymnasieförbund, Kunskapsskolan, 
Lidingö stad, Nacka kommun och Stockholms stad.

Text: Ulrica Segersten  Foto: Johnér/Caluvafoto & Melker Dahlstrand (porträtt)

Omslag: Rabén & Sjögren Bokförlag

”Skolor 
med bra 
larare ar 
bra skolor.”
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mar som känner att de befinner sig i perife-
rin och hamnar man där tidigt tappar man 
lätt tilltron till demokrati. Vi riskerar då att 
få personer som är intoleranta och negativa 
till andra människor.

EN YRKESSKICKLIG LÄRARE är inget man 
föds till. Det handlar om excellens och inte 

talang. Och excellens uppnås bara genom 
hård träning och uthålligt utvecklingsarbete. 
Arete Meritering erbjuder en meriterings-
portfölj som objektivt bedömer och dokumen-
terar utvecklingsarbetet. 

Och, det är Eskil Franck noggrann med 
att påpeka, det är bedrägligt att blanda ihop 
lång erfarenhet med beprövad erfarenhet.

Eskil Franck
Gör: 
Överintendent 
på Forum för 
levande historia.
Relation till 
skolan: Tidigare 
rektor för 
Lärarhögskolan 
i Stockholm.
Favoritämne: 
Grekisk gram-
matik (det är 
inget skämt ...)

– För att eleverna ska känna att det är me-
ningsfullt att lyssna till en lärare, behöver 
han eller hon ha legitimitet. Legitimitet och 
trovärdighet vinns genom mycket kunskap i 
sitt ämne, att läraren kan mycket mer än det 
som behöver läras ut.

Men kunskap och legitimitet räcker inte. 
En yrkesskicklig lärare förmår gestalta sin 
undervisning så att eleverna grips av kun-
skapslust. De blir berörda.

Att det finns många åsikter om hur lära-
ren bör vara, är det inte tu tal om, men Eskil 
Franck anser att i skoldebatten har föräld-
rarnas och samhällets roll helt glömts bort.

– Både samhället och föräldrarna måste 
sända mycket tydligare signaler att läraren 
har en viktig roll. Då kan lärarna göra sitt 
jobb. Det är hemma vid köksbordet som eleve-
rnas attityd gentemot skolan och lärare be-
stäms. Blir det många signaler hemma om att 
läraren och skolan är kass, finns det ingen poli-
tik i världen som kan ta svenska skolan uppåt.

ENLIGT ESKIL FRANCK måste lärarna ha 
föräldrarna och samhället i ryggen för att 
yrket ska vara attraktivt, och för att lärarut-
bildningarna ska få fler sökande. 

– Om vi ska lyckas vända svenska sko-
lans utveckling, börjar den med ungdomar-
nas bild av skolan och läraryrket. Till det 
behövs en uppsättning av lösningar, inte 
kortsiktiga politiskt laddade höftskott.

Eskil Franck önskar att utbildningsmi-
nistern tillsätter en skolkommission med 
uppgift att vända och vrida på alla stenar, en 

procent av de Aretemeriterade 
lärarna är grund-/högstadielärare 
och 42 procent gymnasielärare.58

RÅGORNA FORUM för levande 
historia driver är mer i fokus än 
någonsin. 

– Tyvärr, kan man nästan säga, 
säger Eskil Franck som tar emot i 

receptionen, omgiven av en utställning om 
romernas situation i Sverige. En skolklass 
är redan på väg in.

Skolan har i huvudsak två uppgifter en-
ligt skollagen: att hjälpa elever att hämta 
och utveckla kunskaper, och att utbildning-
en förmedlar och förankrar respekt för de 
mänskliga rättigheterna och grundläggande 
demokratiska värderingar.

– Demokrati handlar om innanförskap. 
Därför är det fundamentalt viktigt att skolan 
får eleverna att känna sig som individer. Att 
man inte är sämre för att man lär sig på ett 
annat sätt än det som traditionellt förknippas 
med inlärning. Som elev behöver man få 
känna att man är en viktig kugge i ett större 
maskineri, säger Eskil Franck.

– Tyvärr ser vi alldeles för många ungdo-

F

Skolans

uppdrag

– Det behövs en skolkommission 
som vågar vända på alla stenar 
för att få en långsiktig riktning 

för svenska skolan, säger Eskil 
Franck, överintendent på 

Forum för levande historia.

Föräldrarnas roll bo rtglömd

43 409 elevenkäter har genomförts av Arete Meritering som 
en del av meriteringsprogrammet för lärare. I dem har elever 
gett syn punkter på sina lärares undervisning.

ELEVER HAR GETT BETYG Över 900 lärare 
från 279 skolor har 
gått Aretes meri-
teringsprogram.900... blev skolplikten sjuårig och på 

1950-talet utökades skolplikten 
från sju till åtta år.

PÅ 1930-TALET ...

skoningslös granskningsprocess som invol-
verar elever, lärare, forskare och mynnar ut 
i en samlad bedömning av tillståndet i svenska 
skolan.

I den bästa av världar, hur vill du att 
svenska skolan ska se ut om tio år?
– Man måste komma ihåg att skolan aldrig 
är ett isolerat fenomen från den övriga sam-
hällsutvecklingen. I dagens samhälle har 
föräldrarna till exempel fostrat sina barn till 
individualister som uppmuntrats att göra 
sina röster hörda. Det har luckrat upp för-
äldrarnas, och lärarnas, auktoritet. Vi har 
rätt att kräva och klaga. Och det har natur-
ligtvis sina fördelar, men det blir mycket 
svårare att skapa arbetsro i klassrummet 
med sådana grundförutsättningar.

– Om tio år tror jag att vi med självklarhet 
ser skolan som en arbetsplats för både lärare 
och elever där det måste finnas arbetsro.

– Det kommer också att vara attraktivt att 
studera till lärare. Och det är glädjande. 
Läraryrket är det viktigaste yrket för att 
göra en klassresa. Det är ett yrke man kän-
ner till oavsett bakgrund och samhällsklass, 
och kan därför locka ungdomar från familjer 
utan akademisk utbildning att ta steget.

 ”Om det blir 
många signaler 
hemma att sko-
lan är kass, kan 

ingen politik i 
världen ta den 

svenska skolan 
uppåt.”

”Det ar 
hemma vid 
koksbordet 
som elevernas 
attityd gent-
emot larare 
och skola 
bestams.”

.... enligt 1686 års kyrkolag 
fick ingen svensk som inte 
kunde läsa innantill gifta sig?

VISSTE DU ATT ...

”Det maste bli mer 
attraktivt att bli larare.”

Foto: Colourbox
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Text: Ulrica Segersten  Foto: Martin Adolfsson

E FLESTA SKULLE säga att en bra lärare är snäll, 
sträng och rättvis. En särskilt skicklig lärare ser 
eleverna, men är också en individ som vågar visa sig 
själv och har ideal – en tro på något, säger docent 
Per Lindqvist. Han forskar i och undervisar om 

lärares arbete vid Linné universitetet. 
Åren 2003 till 2008 var han med och genomförde två studier 

där man försökte kartlägga de svårdefinierade egenskaperna hos 
en särskilt skicklig lärare. Man valde ut totalt 41 lärare som ansågs 
som yrkesskickliga både av kollegor och elever. Data samlades 
bland annat genom att filma lärarna i undervisningssituationer. 

Det som vaskades fram var ”ödmjuk 
orubblighet”, och kan ses som en viktig del 
av lärares kunnande. Dels handlar den om 
lärarens förmåga att framställa sig själv, 
dels betonar den förmågan att se eleven. 
Kunnandet består således av två olika 
”blickar”, den ödmjuka och den orubbliga.

– Undervisning och lärande i skolan bygger 
på en relationell bas, och ödmjuk orubblighet 
kan ses som en slags ”yrkeskunnande-i-rela-
tion”, säger Per Lind qvist.

LÄRARNA I BÅDA studierna betonade vikten 
av att se eleverna. När de skulle föreslå några 
situationer i vilka man kunde avgöra om en 
lärare var skicklig, ville många se en uppstart 

på veckan eller en lektion. Scenariot var att de skulle anställa 
en lärare och att de hade tillgång till en video på läraren.

– Just i de här situationerna kunde man avläsa hur läraren be-
möter eleverna och hur de samtidigt ramar in situationen. Lärarna 
måste anstränga sig för att kunna se eleven, och försöka hitta en 
öppning in till eleven. Men det räcker inte bara med en ödmjuk 
blick; för att läraren ska kunna se eleven måste även eleven se 
läraren, och då måste läraren våga visa sig själv som människa. 

ORUBBLIGHETEN HANDLAR mycket om att läraren visar sig 
som en person med ideal. Utifrån det skapar läraren ett ram-
verk och ”förhandlar fram ett kontrakt” med eleverna. Då ska-
pas en gemensam situation där det finns trygghet och respekt 
för varandra, och goda förutsättningar för lärandet. Olika lärare 
har olika metaforiska förståelser för ramverken. Klassen kunde 
till exempel ses som ett lag där läraren var en coach, eller som 
ett växthus där varje elev skulle ges ”näring” för att växa.

– Många undrar om man kan lära sig ödmjuk orubblighet. Det 
handlar både om personlighet och om förmågan att kommunicera 
och skapa relationer. Och att vara uthållig och envis i sitt ideal. 
En del av de här strategierna går att lära sig, och då kan man 
förvärva ett slags grundkompetens i det här. 

Vad kännetecknar en särskilt skicklig lärare? 
Kan alla lärare förvärva de här egenskaperna? 
Forskningen har kartlagt några svårfångade svar.

D

Ödmjuk 
orubblighet

Docent Per 
Lindqvist. 
Linné-
universitetet, 
forskar och 
undervisar om 
lärares arbete.

ARFÖR SATSAR Järfälla 
kommun på Aretemeritering av 
lärare?

– För att söka förstelärartjäns-
terna i Järfälla måste man vara 

Arete-meriterad. Det beror på att vi vill ha 
en hög kvalitet och ett ansökningsförfarande 
som är rättvist och tydligt. Vi vill ha likvär-
dighet i kommunen när det gäller förste-
lärarna, säger Lena Elfvingsson, biträdande 
skolchef. När man får en förstelärartjänst i 
Järfälla får man inte bara en tjänst, utan också 
ett tydligt uppdrag som utformas av skolans 
ledning.

– Med meriteringen ville vi skapa legiti-

mitet och goda förutsättningar för förstelä-
rarna att arbeta. Vi har många duktiga lärare 
i Järfälla och med hjälp av förstelärarna ska 
vi få ännu bättre resultat. Det här är ett sätt 
att rikta fokus på arbetet i klassrummet, säger 
Margareta Odstam, biträdande skolchef. 

UPPDRAGET SOM FÖRSTELÄRARE ser olika 
ut i kommunens olika skolor, beroende på 
de behov som finns just där. I dag finns ett 
60-tal förstelärare med tillsvidareanställning 
i kommunens grundskolor. Deras uppdrag 
innebär bland annat att utveckla ledarskapet 
i klassrummet, att skapa ett positivt och utveck-
lande arbetsklimat, att arbeta med kollegialt 

Fokus på lärandet och arbetet i klassrummet
samarbete genom observationer, handled-
ning och lärande samtal. I Järfälla finns ock-
så ett nätverk för förstelärare.

– Vi vill ha ett kollegialt lärande även 
bland förstelärare. Vi servar dem med forsk-
ningsrön, input och stöd, och skapar möjlig-
heter för förstelärarna att utvecklas tillsam-
mans.

KOMMUNEN HAR SETT själva meriterings-
processen som viktig.

– Genom meriteringsprocessen har det 
krävts ett ställningstagande för de personer 
som vill bli förstelärare. Det här är något 
som man ansöker om och som läraren av-
sätter egen tid till, säger Lena Elfvingsson.

Lise-Lotte Eriksson, förstelärare och 
klassföreståndare för en tvåa i Järfälla kom-
mun, håller med.

– För mig var det viktigt med meriteringen. 
Jag är jätteglad att ha fått den här chansen 
att utvecklas i min yrkesroll. Det var otroligt 

skönt att bedömningen gjordes av lärare och 
sakkunniga utanför kommunen. Det gjorde 
bedömningen mer objektiv. 

Dörrarna till klassrummet är öppna, vem 
som helst får komma in och titta på hur 
Lise-Lotte arbetar med sina elever.

Som lärare står man på en scen många 
timmar om dagen. För Lise-Lotte Eriksson 
är feedback en helt omistlig del av profes-
sionen. I rollen som förstelärare är detta en 
av Lise-Lottes uppgifter.

– På min skola arbetar alla lärare två och 
två. Vi planerar lektionerna och analyserar 
dem tillsammans. Samarbete förbättrar kva-
liteten och gör arbetet ännu roligare.

– Vi jobbar också med learning studies, 
där vi hela tiden analyserar och utvecklar 
vår undervisning för att se vad som kan bli 
bättre. Dessutom gör vår rektor klassrums-
besök en gång per termin som följs upp. 

Att vara förstelärare handlar om att hela 
tiden lära nytt och arbeta med utveckling!

Lena 
Elfvingsson
bitr. skolchef.

För Järfälla kommun blev Arete-
meriteringen ett sätt att kvalitetssäkra 
kommunens förstelärartjänster. 

V– Jag är glad 
att ha fått den 

här möjlig-
heten att ut-

vecklas i min 
yrkesroll. Det 
var skönt att 

bedömningen 
gjordes av 

utomstående, 
säger Lise-

Lotte Eriksson, 
förstelärare 

i Järfälla 
kommun.

Järfälla kommun

Text: Maija Axelsson  Illustration: Sofia Karlsson Foto: Privat

Text: Sofia Hillborg  Foto: Michael Nasberg & Samuel Unéus

forskning

Margareta 
Odstam
bitr. skolchef.
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Hallå där, Tina-Mari Jonasson, förstelärare, 
hur driver du skolutveckling på din skola? 
– Jag arbetar med att underlätta och för-
bättra situationen för lärarna. Hur man ef-
fektiviserar utvecklingssamtal, upprättar pla-
ner för nationella prov, analyserar resultaten 
och läser forskningsrapporter. 

Är det inte skolledningens uppgift att driva 
skolutveckling?

– Det är det, också. Fördelen med min roll 
är att jag befinner mig mitt bland alla lärare 
och uppfattar direkt vilka problem vi har och 
får idéer om lösningar. 
Vad gör du rent praktiskt?

fortsätta utveckla samarbeten med aktörer 
utanför skolan. Det kan vara universitet i 
Sverige och utomlands, Stockholms stad, 
Stockholm Resilience Centre och Stadsmuseet. 

I praktiken kan dessa samarbeten innebära 
att projekten bli mer verklighetsanknutna, 
till exempel när eleverna skapar modeller 
som analyserar hur staden blir mer hållbar. 
Idén skickar de in till Stadsdelsförvaltningen 
i form av ett medborgarförslag. Stadsdels-
för valtningen har ingen aning om att de 

Reportage

ÅRA ELEVER tränas för ett liv i 
en värld som snabbt förändras, 
inte bara behörighet till högre 
utbildningar, säger Lotta Jankell, 
biologi-, geografi- och förstelä-

rare på gymnasieskolan Globala gymnasiet 
i Stockholms innerstad.

Runt hörnet bakom larmet på Hornsgatan 
i Stockholm ligger Globala gymnasiet. Här 
breder den lugna skolgården ut sig som 
kontrast till en accelererande stad. Två värl-
dar i en, eftertanke och fart. Även en pas-
sande beskrivning av skolan vi befinner oss 
i. Här formas morgondagens innovatörer och 
fritänkare inom natur, samhälle och språk 
genom kritiskt tänkande, samarbete och 
tvärvetenskapliga projekt. Här handlar det 
om hållbarhet på alla plan. Från globala 
miljöfrågor, hållbar utveckling till hållbart 
lärande. Ambitionerna är höga och ställer 
därför vissa krav på lärarna eftersom även 
undervisning och upplägg inte riktigt följer 
de traditionella skolorna. Man skulle kunna 
säga att yrkesskickliga lärare med ovanligt 
stort engagemang behövs för att undervis-
ningen ska vara möjlig här. 

– Här arbetar vi tvärvetenskapligt med ut-
gångspunkt från de senaste forsknings-

rapporterna. Men nyckeln är samar-
bete. Faktiska samarbeten med aktö-

rer utanför skolan såväl som samarbete 
mellan eleverna och mellan lärarna.

För att möjliggöra detta i praktiken arbe-

tar eleverna i projektgrupper utifrån större tvär-
vetenskapliga frågor 50 procent av tiden. Breda, 
verklighetsförankrade projekt såsom ”hur kan 
städer bli mer socialt eller ekologiskt hållba-
ra?”, eller ”hur kan länder påverka klimat-
förändringarna i FN?”. Frågor där fler ämnen 
behövs för att kunna bearbeta och ge svar. 

Därför arbetar man aktivt med gruppdy-
namik och grupprocesser. Att även träna 
eleverna i kritiskt tänkande gör det naturligt 
för dem att ifrågasätta. 

– Vi skapar kritiska medborgare och de övar 
en hel del på oss, och det är bra. På så vis 
utvecklas projekten och eleverna får förhopp-
ningsvis en känsla av att vara delaktiga.

– PÅ DEN HÄR SKOLAN är alla yrkesskickliga 
eftersom våra undervisningsformer kräver det. 
Det är något som jag är väldigt stolt över. Till 
skillnad från många andra skolor, driver till 
exempel många av lärarna här didaktiska 
projekt och skolutveckling. Förste lärarrollen 
är därför inte lika tydlig som på många andra 
skolor. Vi diskuterar nu på vilket sätt de här 
tjänsterna kan användas bäst för att utgöra en 
samlad och varierad kompetens tillsammans 
med kollegorna. 

Skolutveckling för Globala gymnasiet 
kan till exempel handla om att följa didak-
tisk forskning, utveckla ditaktiska tankar 
kring lärande och kollegiala samarbeten 
och utveckling. 

Lotta Jankell är också intresserad av att 

SKolan

V

Text: Paulina Bylén  Foto: Samuel Unéus & Colourbox 

Så många oberoende 
lektionsobservationer 
har genomförts för 
Arete Meritering.3508

Tina-Mari 
Jonasson.
Arete meriterad förs-
telärare, undervisar 
i matematik, NO, 
teknik och bild på 
Sköndals skolor.

världsklass i Stockholm

Kronika

BePPE
Beppe Singer har inspirerat hundratusentals 
barn och unga genom tv-program om naturve-
tenskap och experiment. I sina Labba-böcker 
delar han med sig av sina favoritexperiment.

RET ÄR 1990 och jag går i sjunde klass på 
Bergaskolan i Malmö. I klassrummet sitter trettio 
elever som stirrar på mig med hånflin. Det blir 
knäpptyst och det enda jag kan höra är min egen 
puls och fnitter från klassens två duktigaste MVG-
elever. Jag vet att de kan se att jag har panik. 

Jag är lite överviktig och har väldigt lätt för att börja 
svettas. Med darrande röst försöker jag mig på en 
siffra: ”19?”. Tänk om jag råkar ha rätt så att min lära-
re kan låta mig vara ifred. ”19? Har du ens lyssnat på ett 
enda ord jag sagt i dag, Benjamin?” Min lärare tittar 
på mig med en blick som säger att jag är HELT värde-
lös, att jag inte har ett skit i ett klassrum att göra. 

HÄR BÖRJAR EN 15 år lång kamp. Jag vet att det kan 
låta lite tramsigt, men den där mattelektionen kom att 
påverka hela min syn på mig själv. Jag började odla ett 
inre självförakt och gav mig in på en destruktiv bana 
fylld av revolt, ångestattacker och slagsmål. Jag behöv-
de hitta ett sätt att tysta ner demonerna i mitt huvud – 
och det var då jag hittade drogerna. Jag lyckades ändå 
på något sätt vara produktiv under denna period. Jag 
tog olika ströjobb. Från städare till bartender och video-
butiksbiträde. Jag lyckades även hitta en annan ventil 
för min frustration – musiken. Jag blev trummis i en 
rad olika punkband, och turnerade i Europa och USA. 

MEN KÄNSLAN fanns alltid kvar där: 
”Du är VÄRDE LÖS, Benjamin”. En 
dag när jag befann mig i en trång, 
skitig, illaluktande turnébuss på en 
amerikansk motorväg, tom i bollen 
av allt vad turnélivet innebär – full-
ständig utmattning, dålig mat och all-
deles för mycket drickande – bestämde 
jag mig för att ändra på mitt liv. 

När jag satt i min lilla etta på S:t Pauli 
Kyrkogata i Malmö igen, slog jag på 
TV:n. Jag såg ett program som jag ald-
rig sett förut – CSI. Ett skitspännande 
program om en massa snygga männi-
skor som löste brott i ett laboratorium. 

Allt till tonerna av Van Halen. Jag bestämde mig då – jag 
ska bli forensiker. Yes! Nu jäklar! Nej faaaaaaannnn!!!! 
Jag hade ju inte den gymnasie behörighet som krävdes. 

Det fanns bara ett sätt att lösa det på: Komvux. Jag 
anmälde mig till ett naturvetenskapligt basår för att 
komma in på kemistutbildningen. Jag hade inte satt 
min fot på en skola på flera år och jag vet inte hur 
många gånger jag vände i dörren. Personen bredvid 
såg ut att må precis lika dåligt som jag. Full med 
ångest och självförakt. Hon, precis som jag, hade 
egentligen ingen aning om varför hon hade bemödat 
sig med att ens skriva in sig på kursen. 

SÅ KOM VÅR lärare in i klassrummet. Han hette Mats 
och han gjorde något mycket märkligt. Han gick runt i 
klassrummet, lade handen på folks axlar, frågade vad 

de hette och om de hade det OK. När han närmade sig 
mig minns jag att jag tänkte: ”Ha, din jävel, du kommer 
inte åt mig. Du kan inte knäcka mig. Det finns nämli-
gen inget kvar att knäcka”.

Det var DÅ det hände. Han tittade på mig och sade: 
”Vad gött att du ville komma hit. Man blir ju nästan 
lite stolt”. Det var inte så mycket det han sade, utan 
hur han tittade på mig. Jag såg värme i hans ögon. 
Det var som om de sade: ”Det är lugnt Beppe, jag 
fattar. I've got your back!”.

Den där känslan som Mats förmedlade gjorde att jag 
efter ett par månader lyckades få G på ett matteprov. 
Jag vågade mig därefter på fler sidor i matteboken och 
klippte ett VG på nästa prov. Sedan fick jag ett MVG.

Jag hade dräpt min inre Katla. Allt på grund av en 
människa som verkligen brydde sig. Jag utbildade mig 
till kemist, men fick ironiskt nog jobb som mattelärare 
i stället. Min pedagogik genomsyrades av att försöka 
återskapa ögonblicket med Mats med alla de elever 
jag stötte på som hade EXAKT samma inre 
HELVETE. Jag tänker fortfarande så. 

2011 BLEV JAG programledare för Hjärnkontoret på 
SVT och tillsammans med min redaktion fick jag den 
stora äran att ta emot priset som 
Årets Folk bildare. Kan ni tänka 
er? Jag, den värdelöse, menings-
löse, inkompetente IG-Beppe? 
Årets Folk bildare? 

Det sitter tusentals elever 
i klassrum i dag och känner 
likadant som jag gjorde. 
Elever som helt tappat 
tron på att de någonsin 
kommer att kunna åstad-
komma något. Jag vet 
att vi alla jobbar häcken 
av oss för att skolan ska 
bli en bättre plats. Vi re-
formerar, utvärderar och 
digitaliserar. Det är vik-
tigt, men det viktigaste 
av allt är människor som 
Mats. Pedagoger som 
offrar mer än vad någon 
politiker någonsin kom-
mer att förstå, för att 
deras elever ska kunna 
gå rakryggade ut från 
klassrummet.

Ni därute, som lyck-
as hålla era huvuden 
ovanför ett hav av 
dokumentationskrav 
för att skapa den 
trygghet och glädje 
som vi alla skriker 
efter. Tack!

Å

”Vad blir x?” 
Benjamin

Benjamin ”Beppe” Singer
Kolla in mitt tweetkonto på: @hjarnbeppe

”Kan ni 
tanka 

er?   Jag, 
IG-Beppe? 
Arets folk-
bildare?”

lärare på tvären
Passionerad

Vad händer när vi omsätter skolans teori i praktik? 
Vad händer när elever lär sig tänka kritiskt – på riktigt? 
Vi hälsade på hos kommunala Globala gymnasiet i 
Stockholm och mötte en skola i framkant – tack vare 
ett lärarengagemang utöver det vanliga. 

”Vi skapar kritiska 
medborgare och 

de ovar en hel 
del pa oss. 

Och det 
ar bra.”

”Varje år får 
någon av 

eleverna napp 
och blir upp-

kallad till 
Stadsdels -

förvaltningen  
för att berätta 

om sitt med-
borgarför-

slag.”
 Lotta Jankell

Tina-Mari Jonasson: Jag marinerar lärarna

Lotta Jankell
Skola: Globala 
gymnasiet, 
Stockholm.
Titel: 
Förstelärare, 
Aretemeriterad. 
Ämnen: Biologi, 
naturkunskap 
och geografi.
Historia: 
Tidigare produ-
cent, scripta och 
programledare 
SVT och TV4.
Stolt över: 
Mina barn och 
när jag ser 
någon erövra 
ny kunskap.

– Jag ”marinerar” andra lärare i mina 
nyckelfrågor med stöd från forskning. Jag 
ska alltid vara påläst. Jag ser även till att 
inkludera elever. Min roll som förstelärare är 
ständigt närvarande.
Hur då? 
– För mig handlar jobbet om att utveckla 

min klass, min skola och i förlängningen 
hela Sveriges skola. Det är målet. 
Hur lyckas man som förstelärare?

– Det är viktigt att ledningen ger en 
mandat. Annars blir uppdraget svårt. Ibland 
möter jag förstås motstånd, men detta går 
att arbeta med under förutsättning att jag 
byggt upp ett förtroende, säger Tina-Mari 
Jonasson, Aretemeriterad förstelärare.

som skickat in bara är 18 år. 
Varje år får någon eller någ-

ra av eleverna napp och blir 
uppkallade till förvaltningen för 

att berätta mer om förslaget. De på 
förvaltningen blir lika förvånade varje 

gång det är en så pass ung person de träffar. 
– Vi vill att eleverna ska få något mer med 

sig än en examination. När de slutar hos oss 
ska de veta hur världen fungerar på riktigt 
och veta hur man navigerar i den.
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”Lärare förväntas uppnå ouppnåeliga mål 
med otillräckliga verktyg. Det är ett mirakel 
att de ändå klarar av denna omöjliga uppgift.”
Dr. Haim Ginott

”Vi vill ge lärare ett verktyg för att kunna synliggöra sin yrkesskicklighet och skolledare 
stöd i bedömning. En gemensam begreppsbildning för vad lärarskicklighet är, är också viktig.” 
Katarina Arkehag, enhetschef på Utbildningsförvaltningen, Stockholm 
stad, som upphandlat ramavtal om meriteringssystem för sina lärare.
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EDAN EFTER NÅGRA minuters 
samtal framgår det att Sandra 
Fors Bichsel är precis det som 
så många ropar efter i dagens 
skoldebatt: en engagerad och 

engagerande lärare som är trygg i sin egen 
yrkesskicklighet, ödmjuk inför ett livslångt 
utvecklingsarbete och oerhört mån om att 
ge varje enskild elev optimala förutsättningar.

– Jag vill att mina elever ska känna att 
Sandra var inspirerande, hon gav mig lust till 
fortsatt lärande. Som lärare ställer jag mig inte 
bara frågan vad eleverna ska lära sig, utan 
också hur jag ska få dem att förstå och varför 

de ska lära, utifrån sina egna förutsättningar.
Sandra Fors Bichsel började jobba som 

lärare på Kunskapsskolan i Uppsala 2008. 
När hon 2013 och 2014 genomgick Arete-
meriteringar, blev det en yrkesmässig nytänd-
ning för henne. Hon fick då en chans att titta 
på sitt eget uppdrag och reflektera över vad 
hon gjorde och varför hon gjorde det.

– Jag fick möjlighet att utveckla hur jag 
synliggör lärandet för eleverna, samtidigt som 
jag fick en mer reflekterande hållning och ut-
vecklades i min profession. När det är stres-
sigt och rullar på i vardagen, kan jag stanna 
upp och tänka efter: jag vet ju vad det är jag 

måste göra. Det finns alltid sätt att få med alla 
i undervisningen, det ska inte gå att välja om 
man som elev vill engagera sig eller inte.

SANDRA FORS BICHSEL tillbringar varje 
dag från halv nio till halv fyra med eleverna. 
Varje vecka träffar hon varje enskild elev i 
sin basgrupp (klass) för personliga handled-
ningssamtal. Tillsammans med eleverna sätter 
hon upp mål som ska ska vara tydliga, rimliga 
och utmanande. 

– Över tid utvecklas fantastiska relatio-
ner mellan lärare och elever. När jag följer 
20 individer från årskurs 6 till 9, får jag en 
inblick i deras personligheter och deras 
skolvardag som gör att jag tillsammans med 
var och en av dem kan hjälpa till att utveck-
la deras mål. Jag blir en person de litar på 
och jag ser hur de själva blir allt säkrare och 
bättre på att leda dessa samtal. Många elev-
er återkopplar till oss när de kommer upp i 
gymnasiet, och tackar oss för att vi lärde 
dem att strukturera och planera.

Sandra Fors Bichsels söndagsångest har 
försvunnit sedan hon började på Kunskaps-
skolan. Söndagsångest, berättar hon, är en 
känsla som hon själv tidigare upplevt och som 
hon vet drabbar många lärare när veckans 
planering och genomförande står för dörren. 

– Jag har stort stöd i det webbaserade 
läro  medel som Kunskapsskolan utvecklat 
och känner att vi på skolan strävar åt samma 
håll och har samsyn. Jag har inte känt mig 
stressad en enda söndag sedan 2008.

Kunskaps- Måndagen den 17 november tog 18 Aretemeriterade lärare emot 
sina meriteringsbevis vid en ceremoni på Stockholm city i Norra Latins 
lokaler. Lärarna kommer från Stockholms stad och Kunskapsskolan. 
Utdelare var professor emeritus Göran Grimwall från KTH.

Engelska införs 
som första främmande 
språk i folkskolans 
högre klasser.1941

Sandra fick yrkes-
mässig nytändning

”En elev ska inte kunna välja att engagera sig eller 
inte. Det är upp till läraren att få alla att lära sig, 

utifrån sina förutsättningar”, säger Sandra Fors Bichsel, 
Aretemeriterad förstelärare på Kunskapsskolan i Uppsala. 

Portfölj

YGE SJÖSTRAND jobbar som lärare 
i matte, naturkunskap och geografi, 
och siktar parallellt på att bli särskilt 
yrkesskicklig lärare med forskarexa-
men – lektor.

– Det var när jag berättade om mitt mål att bli 
lektor som min huvudman förslog en Arete-
meritering som komplement. Att jobba med dessa 
två spår parallellt: undervisning och forskarexa-
men, är gynnsamt för alla inblandade, säger han.

– Det finns en risk med lektorsreformen och 
det är att den inte har en tydligt pedagogisk 
profil. I vårt fall finns ett mycket organiserat 

samarbete mellan gymnasiet och Stockholms 
universitet. Jag kan ta forskningen hela vägen 
fram till eleverna. Omvänt ställer forskare upp 
som handledare när elever ska göra sina gym-
nasiearbeten.

TYGE SJÖSTRAND BERÄTTAR om ett gym-
nasie arbete som tog en grupp elever till Abisko 
för att mäta flöden och växthusgaser i myrar, 
och på plats dra slutsatser om klimatpåverkan. 
Forskare var då med och handledde elever, och 
hjälpte bland annat till med att ställa upp hypo-
teser.

– Vi ger eleverna en vetenskaplig, kritisk och 
ifrågasättande grundstruktur för sitt tänkande. 
Och vi gör det mycket påtagligt, i verkliga pro-
jekt som ger  handfasta erfarenheter.

Tyge Sjöstrand betonar också betydelsen av 
att hans undervisning, som vilar på vetenskaplig 
grund, på ett naturligt sätt både genomsyrar 
och hakar i elevernas egna utmaningar – de 
måste göra urval, de måste ställa upp hypoteser, 
de måste ta ställning till evidens och empiri.

– Eleverna får en bild av vad forskning är 
och hur forskning fungerar. Det gör dem väl 
förberedda för att gå vidare efter gymnasiet.

R

Tyge Sjöstrand, Aretemeriterad 
förstelärare vid Internationella 
Kunskapsgymna siet i Stock holm, tar 
forskning till klassrummet och klass-
rummet med sig ut på fältstudier.

På Kunskapsgymnasiet: Från fältarbete till forskning

Sandra Fors 
Bichsel funderar 
inte bara på vad 
eleverna ska lära 
sig, utan hur och 
varför, utifrån 
deras egna 
individuella
förutsättningar.

Kunskaps-
skolan har hittills 
tillsatt 81 särskilt 
yrkesskickliga 
lärare på förste-
lärartjänster. 

Pia Sundhage, succétränaren i fotboll, har bara en enda idol. Det 
är ”Maggan”, hennes gymnastiklärare i gymnasiet. ”Som lärare och 
människa hade hon en fantastisk förmåga att möta alla elever.”

LÄRAREN ”MAGGAN” PIAS ENDA IDOL

T

”Over tid 
utvecklas 

fantastiska 
relationer 

mellan larare 
och elever.”

Foto: Frankie Fouganthin
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uel U
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På kunskapsskolan

Elevernas syn punkter väldigt bra ”input”
Karin Wigert, Aretemeriterad förstelärare:

lärare på Lidingö

ARIN WIGERT är förstelärare i 
matematik och NO på Källängens 
skola i Lidingö sedan sex år till-
baka. Hon trivs med sitt arbete. 

– Ja, jag trivs bra med elever-
na, kollegorna och med läraryrket. Extra 
kul är att eleverna är så nyfikna och studie-
motiverade här på skolan, säger hon. 

Under förra våren trädde systemet med 
förstelärare i kraft, och Karin var en av tio 
lärare i Lidingö som tillfrågades om sitt in-
tresse för att delta i processen som skulle leda 
fram till de nya tjänsterna. 

– Det var mycket smickrande och jag tyck-
te att det skulle bli spännande att se om min 
lärarskicklighet skulle räcka ända fram till att 
bli förstelärare, säger Karin. 

Meriteringsprogrammet började i Karins 
fall med elevenkäter, där elever ur olika syn-
vinklar fick ge sin uppfattning om hennes un-
dervisning och deras eget arbete i klassrummet. 

– Jag minns att en klass var väldigt snäll 
mot mig, medan en annan klass var mer ärlig. 
Elevenkäten var viktig för mig och elevernas 
synpunkter blev en väldigt bra ”input” som 
jag har haft stor användning av, säger Karin. 

ETT ANNAT INSLAG var lektionsbesök från 
en utomstående observatör. Protokollen be-
handlade exempelvis om det fanns en röd 
tråd i i lektionsupplägget, arbetsron i klass-
rummet och elevkontakten. 

– Dessutom fick jag skriva en argumen-
terande text om mig själv och om vad jag 
tycker att jag är duktig på i mitt lärarjobb. 
Det hela gick bra och beskedet om att jag 
var godkänd som förstelärare var välkommet. 

Förra året utnämndes Karin Wigert till förstelärare på 
Källängens skola i Lidingö. ”Det var roligt och spännande 
att vara en av de tio första som fick chansen i Lidingö”. 

K
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Tio-i-topp
Vad är viktigast när du 
väljer gymnasieskola?
1. Bra utbildning
2. Bra lärare
3. Skolans profil/inriktning
4. Bra stämning/sammanhållning
5. Skolan ligger nära där jag bor
6. Det är en lugn skola
7. Fräsch studiemiljö/lokaler etc
8. Kompisar går här
9.  Typen av elever som går på 

skolan
10. Bra kommunikationer
 
Lite överraskande hamnar 
”små klasser”, ”lätt att få höga 
betyg” och ”bärbar dator” lågt 
på listan enligt elevenkäten. 
Källa: Ungdomsbarometern

En yrkesskicklig 
lärare är, enligt 
Karin, en lärare 
som:
➤  har ämnes-

kunskaper
➤  kan förmedla 

kunskaperna
➤  kan förmedla 

en nyfikenhet 
för ämnet

Karin Wigert, 
lärare i matematik 
och NO på 
Källängens 
skola i Lidingö.

”Jag minns att en 
klass var väldigt 
snäll mot mig, 
medan en annan 
var väldigt ärlig.”

Jag blev jätteglad och stolt. Det är alltid posi-
tivt att få svar svart på vitt att man är en bra 
lärare, säger Karin, som har en viktig princip 
när hon undervisar i klassrummet. 

– Ja, och det är att eleverna ska ”äga sin 
egen lärprocess”. De ska själva känna att 
”just detta måste jag lära mig”. Jag försöker 
hela tiden få dem att se de stora samman-
hangen, säger hon. 

Text: Linda Badner Johansson  Foto: Samuel Unéus

Text & foto: Anders Fahlman  Illustration: Fanny Holländer

Karin har under året som gått fått sällskap 
av fler kollegor på Lidingö. I dag finns det 
40 förstelärare i kommunen och till årsskiftet 
kommer det förhoppningsvis att vara 65 
stycken, som alla varit föremål för Arete 
Meriterings urvalsprocess. 

– Tillsättningen av förstelärare kan vara 
känslig ute på skolorna. Då är det bra att ha 
stöd av meriteringsprogrammet, säger Karin. 

MERITERINGSBEVIS
Förutom sju aspekter på läraryrket, är det tre grund-
läggande perspektiv som genomsyrar Arete Meritering: 
Kunskap, Engagemang och Reflektion.

... Lena Wallin, kommunombud för 
Lärarnas Riks för bund i Järfälla.

Vad tycker du om meritering av förstelärare ur 
ett fackligt perspektiv?
– Ur ett fackligt perspektiv tycker jag att det känns 
som en seriös process som man har i Järfälla jämfört 
med vad jag har hört om från en del andra kommuner. 
Det känns väldigt bra att det är en oberoende gransk-
ningsprocess. Det ger mer legitimitet åt förstelärarna i 
deras arbete. Om man inte har någon typ av oberoen-
de yttre granskning, öppnar det upp för misstankar om 
godtycke och att rektor bara utser sin favorit.

Hallå där ...

På grekiska betyder 
det ”Att leva upp till 
sin fulla potential”.

ARETE =

Lena Wallin, 
kommunombud 
för Lärarnas 
Riksförbund 
i Järfälla.

Lärare i 
förskola 

I vår startar Arete Meritering 
det första meriteringsprogrammet 
för förskollärare. 

Vill du veta mer? Ring Niclas 
Nilsson på Arete Meritering, 
0708-18 59 26.

– Se hit!

Foto: Melker Dahlstrand
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Marie Wolke 
Aretemeriterad 
förstelärare på 
gymnasiet Jenny 
Nyströmsskolan 
i Kalmar.
Ämne: Svenska 
som andraspråk.

AG SKULLE BLI lärare vilken dag 
som helst, säger Marie Wolke. 
Hon arbetar som förstelärare och 
svenskalärare på gymnasiet Jenny 
Nyströmsskolan i Kalmar, både i 

ämnet svenska som andraspråk och med 
språkintroduktion för elever som inte har 
svenska som modersmål.

– De går här med förhoppning om att klara 
ett betyg i svenska, för att sedan kunna börja 
ett nationellt program, berättar Marie Wolke.

– Man får så mycket tillbaka. Jag tänker 
speciellt på en del flickor som inte tidigare 
haft möjligheten att få gå i skolan. De är 
väldigt tacksamma. 

Hon berättar om systrarna från Turk meni-
stan som mot alla odds tog sig igenom det na-
turvetenskapliga programmet och blev läkare.

– Den känslan, den är häftig, säger Marie 
Wolke. 

Hon ville alltid bli lärare, och färdigexa-
minerades när hon var 22 år. Det har hänt 
mycket i skolan sedan dess. 

– I dag tar vi lärare ett större ansvar. Jag 
har sett många olika läroplaner och är inne 

på mitt tredje betygssystem. Det känns som 
att skolan aldrig riktigt fått stanna upp och 
vila i något, vilket gjort att saker inte hinner 
sätta sig innan det åter är dags för en för-
ändring. 

Hon konstaterar att läraryrkets löner har 
halkat efter andra grupper med lång akade-

misk utbildning. Marie tror att förstelärar-
tjänsten är ett sätt att höja statusen på yrket.

– Jag har inte hört några negativa kom-
mentarer från kollegorna. Tvärtom har jag 
fått peppa andra att söka. 

FÖR ETT ÅR SEDAN fick Marie och hennes
kollegor ett erbjudande från arbetsgivaren 
Kalmarsunds gymnasieförbund, om att gå 
meriteringsprogrammet Arete. De var 15 
som blev antagna, och 11 som meriterades. 
Efter meriteringen sökte och erbjöds Marie 
en förstelärartjänst.

 –Jag har alltid tyckt om att utveckla mig 
och är intresserad av att följa med i forsk-
ning om skolan. Det är farligt att slå sig till 
ro och känna sig färdig, för det händer så 
mycket nytt hela tiden. 

– Hela processen att meriteras var nyttig. 
Den tog tid, ungefär hundra timmar, och det 
gav mig en större insikt om vad jag gör som 
lärare. Med den anlysen i ryggen får man en 
möjlighet att förbättra och utveckla sin roll.

Marie påbörjade meriteringen i november 
förra året, och blev färdig i mars. 

– En del lärare arbetar som en isolerad ö, 
men jag har alltid tyckt att det är en vinst att 
tillsammans reflektera över vad man kan 
göra bättre, som vi gör på min skola. Det är 
inte en hemlighet vad vi gör i klassrummet.

Skolan är ingen isolerad ö
Elever som går på språkintroduk-
tion med en dröm om att komma 
in på ett nationellt program. Det 

är Marie Wolkes vardag.

KAlmarsunds gymnasieförbund

J

”I ett allt igenom rationellt samhälle skulle de 
bästa bland oss bli lärare och resten av oss 
skulle få hitta på att göra någonting annat.”
Lee Iacocca 

En byggnad med 
fyra väggar och 
framtiden inuti.

SKOLAN =

Foto: Hans Bjurling/Johnér

På TED talks höll Bill Gates ett föredrag om 
hur viktigt det är att lärare, de som har världens 
viktigaste jobb, får feedback.

”Vi behöver alla någon som ger oss feed-
back. Det är så vi förbättrar oss. Olyckligtvis 
finns det en grupp människor som i stort sett 
saknar systematisk feedback som hjälper dem 

att göra sitt jobb bättre. Dessa människor har 
ett av världens viktigaste jobb. Jag pratar om 
lärare. När Melinda och jag förstod hur lite an-
vändbar feedback de flesta lärare får, blev vi 
helt tagna på sängen. Fram till nyligen fick mer 
än 98 procent av lärarna bara ett enda ord av 
feedback: tillfredsställande. (...) I dag förbättrar 

skoldistrikt sättet de utvärderar lärare, men vi 
ger dem fortfarande i stort sett ingen feedback 
som faktiskt hjälper dem att förbättra sig i sitt 
yrke. Våra lärare förtjänar bättre än så. Dagens 
system är inte rättvist mot dem. Det är inte rätt-
vist mot studenter, och det riskerar Amerikas 
globala ledarskap ...”

Bill Gates: Dessa människor har världens viktigaste jobb

Bevis ger
”Jag undervisar aldrig mina elever, 
jag försöker bara se till att skapa 
bra förutsättningar för inlärning.” 

ALBERT EINSTEIN: Riksdagen beslutar om ny obligatorisk 
nioårig grundskola som ersätter parallellsys-
temet med folkskola och läroverk. Det nya 
skolsystemet var fullt genomfört 1971.1962trygghet

N CENTRAL DEL i Arete Meri-
terings program är den omfattande 
kartläggningen av sig själv som 
man gör; att samla evidens kring 
olika egenskaper och kompeten-

ser man ska ha för att anses som en meriterad 
lärare. Att gå igenom det man gör bra, och det 
som är utvecklingsområden, berättar Stefan 
Lindström. 

Han undervisar för närvarande i matematik 
i åk 7–9 vid Eklidens skola i Nacka. Trots att 
han hade jobbat i 18 år som lärare innan pro-
grammet, fick han ett helt nytt sätt att se på 
sig själv i sin lärarroll, men också bekräftelse 
på det som han trodde sig vara bra på. 

– Det gjorde att när jag hamnar i snåriga 

situationer, kan jag vila i tryggheten att om 
jag gör på ett visst sätt kommer det att bli bra. 
Även i bemötandet av elever eller föräldrar 
har jag stor nytta av all den kartläggning som 
jag gjorde. Jag har blivit mycket bättre i 
min kommunikation.

STEFAN LINDSTRÖM KONSTATERAR också, 
att den tidigare tysta kunskapen har blivit mer 
gripbar och synlig. Där han förut arbetade in-
tuitivt i klassrummet, är han i dag uttalat sys-
tematiskt medveten i sina val. Han kan i vissa 
situationer vara ”en observatör i ett hörn av 
klassrummet” som iakttar sitt eget beteende, 
och illustrerar detta med ett konkret exempel.

– När eleverna jobbar med ett matematiskt 
problem, går jag omkring i klassrummet och 
försöker fånga upp dem som behöver stöd el-
ler utmaningar. Så småningom hamnar jag 
hos en elev, antingen någon som jag har valt 
eller någon som har kallat på mig. Jag har all-
tid spontant jobbat så att jag fokuserar hundra 
procent på den eleven jag hjälper för stunden. 
Allt runt omkring oss skärmar jag av. Detta 

har även min rektor lagt märke till under sina 
observationer på mina lektioner, och sett att 
det skapar en trygghet hos eleverna. De som 
väntar på sin tur blir inte så otåliga, eftersom 
de vet att de får hela min uppmärksamhet så 
länge de behöver den då det blir deras tur. 
Efter meriteringsprocessen ser jag mig själv 
utifrån i de situationerna, och kan bättre av-
göra när jag ska bryta fokuseringen.

TIDIGARE KUNDE Stefan Lindström fundera 
mycket på om det här sättet att arbeta var bra 
eller dåligt. Meriteringsprogrammet och kol-
legors observationer har bekräftat att det är ett 
bra och trygghetsskapande sätt. 

Även när det gäller kontakten med elevernas 
föräldrar, säger han känna sig tryggare efter-
som han vet vad hans roll är i relation till dem.

– Det kan ibland bli känsliga möten med 
föräldrar, och tidigare vid såna tillfällen kun-
de det hända att jag kände mig uppjagad, eller 
till och med arg. I dag är jag mer uppmärk-
sam på att jag befinner mig i en professionell 
position, och kan uppträda därefter.

Stefan 
Lindström. 
Arbete: 
Aretemeriterad 
förstelärare, 
lärare i matematik, 
åk 7–9, Eklidens 
skola i Nacka.
Tre viktiga 
egenskaper 
för en lärare: 
Intresserad av 
varje enskild elev. 
Ser elevernas till-
kortakommanden 
som sitt eget 
misslyckande. 
Intresserad av 
varje enskild elev. 

Stefan Lindström, högstadielärare vid Eklidens skola i Nacka, tycker att meriteringsprogrammet gjort honom bättre på kommunikation.

 I december har Stefan Lind   - 
s tröm arbetat som lärare i 20 år. 

Han blev Aretemeriterad lärare 
för ett och ett halvt år sedan. 

E

– Jag gick Arete Meriteringsprogram 2012–
2013. Att ta mig tiden att på ett systematiskt 
sätt tänka igenom min egen lärar gärning har 
satt fart på inspirationen och viljan att fortsät-
ta utvecklas. Att noga ha funderat över min 
undervisning i förhållande till Aretemeriter-
ingens aspekter, har gett mig en tydlighet 

som lärare, säger Veronica Wirström, förste-
lärare vid Nacka gymnasium. 

– Jag har fått syn på vad jag kan, vad 
jag behöver utveckla och vart jag vill nå 
med mina elever. Det är ju frågor som 
man alltid funderar över som lärare, men 
meriteringsarbetet har gett mig en stabil 

grund att formulera detta utifrån.
– Den här tryggheten och lusten att 

utvecklas är självklart viktig i klassrummet 
med eleverna ,men kanske framför allt i 
samarbetet med andra kollegor. Det är ju 
genom att tänka tillsammans med sina 
kollegor man utvecklas som lärare.

”Fart på inspiration och viljan att fortsätta utvecklas”
Veronica 
Wirström
Lärare i svenska, 
religion och 
filosofi, Arete-
meriterad förste-
lärare vid Nacka 
gymnasium.

”Jag är tryggare i min yrkesroll”
Stefan Lindström, matematiklärare:

”I dag ar jag mer 
uppmarksam pa 
att jag befinner 
mig i en profes-
sionell position.”

Foto: Oren Jack Turner

Foto: Privat

Lärarporträtt i Nacka

Text: Tove Smeds  Foto: Hans Olofsson

Marie Wolke, förstelärare på gymnasiet Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, undervisar i svenska som andra språk.

Text: Maija Axelsson  Foto: Samuel Unéus

Foto: iStockphoto

Foto: DTS news

”Över hela skoltiden får läraren väldigt, väldigt 
stora effekter på utbildningsresultatet.”
Erik Lakomaa, ekonomie doktor, forskare 
vid Handelshögskolan i Stockholm

Foto: Nicklas Gustafsson, Arctistic

”Jag har alltid 
tyckt att det ar 
en vinst att till-
sammans reflek-
tera over vad man 
kan gora battre.”
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Nå din fulla potential
Med Stockholms stad som arbets givare 
gör skickliga lärare skillnad på riktigt. 
Vi ger dig möjlighet att  växa i din yrkes-
roll och göra karriär genom att  utveckla 
undervisningen för dina elever. Därför 
har vi två tydliga karriär spår; ett  för 
förstelärare och lektorer samt ett  för 
ledare och chefer.

Förstelärares och lektorers största 
fokus ligger på utveckling av undervis-
ningen utifrån vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet – och genom det 
utveckling av hela skolan. Hösten 2014 
fi nns det nästan 850 förstelärare och 
ett  trett iotal lektorat i stadens grund- 
och gymnasieskolor. I Stockholms stad 
erbjuds även lärare möjligheten att  gå 
meriteringsprogrammet Arete för att  
dokumentera sin yrkesskicklighet. 

Vi ger dig ett  stort utbud av kompetens-
utveckling. Målet med vårt arbetsmiljö-
arbete är att  våra lärare ska kunna 
ägna sig åt kärnuppdraget, att  under-
visa eleverna. 

För dig som siktar på en chefskarriär 
och vill bli skolledare erbjuder vi utveck-
lingsmöjligheter från gruppledare till 
rektorsprogram. Som skol ledare i Stock-
holms stads skolor får du: ett  tydligt 
uppdrag, tillgång till vårt chefsprogram, 
tillgång till mentor, coach eller handled-
ning, enskilt eller i grupp.

Stockholm växer som aldrig förr. Mellan 
2014 och 2021 är rekryteringsbehovet 
för grundskolan mellan 800–900 
lärare per år. Inom gymnasieskolan 
ökar elevantalet från 2015. 

Hos oss kan du pröva nya utmaningar, 
utan att  behöva byta arbetsgivare.

Var med och skapa 
en skola i världsklass! 

Läs mer på www.pedagogstockholm.se


