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Abstract 
This paper is a study with a social science perspective, where school is viewed 
as a concrete concept, including people with different positions, who are striv-
ing towards set goals. The study examines principals of elementary and upper 
secondary school views of first teacher assignment. Using survey research, the 
principals’ perception was examined, in five equally large municipalities. 
Based on theories of school development, leadership and collegial learning, 
the following questions were asked: 

A. To what extent do principals and first teacher lead school improvement? 

B. Are there differences in the perception of the reform depending if f the prin-
cipal works at elementary school or secondary school? 

C. Are there differences in the perception of the reform depending on experi-
ence as principal? 

D. Is there a connection between the principals’ attitude towards the career 
employment reform and the vision of what career employment mean for school 
improvement? 

Data from the survey was examined using the statistical software SPSS. A factor 
analysis was first conducted, and then correlation test between variables and 
indexes. 

To summarize the principals held a positive attitude towards the reform, as 
well as a positive attitude towards wage spread. However, most of the princi-
pals did not think the government should control more than they already do. 
There were different opinions about if the ordinances as deputies should be 
more permanent or not, where half of respondents consider it a great deal, and 
half of them considered that it is better with time-limited ordinances. The prin-
cipals who perceived teachers as educational leaders also perceived themselves 
as educational leaders to a greater extent, and had a much more positive atti-
tude towards the first teachers’ assignments. Respondents saw their own role 
as educational leaders stronger than they saw the first teachers as educational 
leaders. The longer the principal had been in the profession, the stronger was 
this view. Principals with a positive attitude towards teachers’ pedagogical 
leadership and their own educational leadership experience to a greater extent 
the fact that school development, that is actively pursued, is taking place in 
classrooms. 

Keywords: School Improvement, Leadership, Principals, First teacher, 
Förstelärare, First Teaching Reform, career employment 
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Sammanfattning 
Denna uppsats är en studie med ett samhällsvetenskapligt perspektiv, där sko-
lan ses som ett konkret begrepp och där människorna i den har olika positioner 
när de strävar mot uppsatta mål. Studien belyser rektorers syn på förstelärares 
uppdrag. Med hjälp av en enkätundersökning, som skickades till kommunala 
rektorer i fem jämnstora kommuner, samlades data in. Baserat på teorier om 
skolutveckling, ledarskap och kollegialt lärande, ställdes följande frågor: 

a. I vilken grad leder rektorer och förstelärare skolutveckling? 
b. Finns det skillnader i uppfattning av reformen beroende på skolform? 
c. Finns det skillnad i uppfattning av reformen beroende på erfarenhet 

som rektor? 
d. Finns det samband mellan rektorernas inställning till reformen och sy-

nen på vad karriärtjänsterna innebär för skolutveckling? 

För att behandla insamlad data användes statistisk programvara (SPSS). En 
faktoranalys utfördes och därefter korrelationstest, mellan variabler och index. 

Rektorernas synpunkter på reformen kan sammanfattas med att det finns en 
positiv inställning till reformen och en positiv inställning till lönespridningen 
den medför. De flesta av rektorerna uttrycker inte att staten skulle styra mer. I 
fråga om karriärtjänsterna ska vara tillsvidare eller inte råder det delade me-
ningar. De rektorer som anser det har en mer positiv uppfattning till reformen 
som helhet. Rektorerna som uppfattar förstelärarna som pedagogiska ledare 
anser sig också som pedagogiska ledare i större utsträckning, och har en långt 
mer positiv inställning till förstelärarnas uppdrag. Respondenterna ser sin egen 
roll som pedagogiska ledare starkare än de ser förstelärarnas roll som det. Ju 
längre rektorerna har varit i yrket, desto starkare är denna uppfattning. Rektorer 
med en positiv inställning till förstelärares pedagogiska ledarskap, och deras 
eget pedagogiska ledarskap, upplever i större utsträckning att den skolutveckl-
ing som bedrivs aktivt märks i klassrummen. 

Nyckelord: Skolförbättring, Skolutveckling, Ledarskap, Rektor, Förstelärare, 
Förstelärarreform, Karriärreform, Karriärtjänst 
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Förord 
Efter att ha haft en förstelärartjänst sedan 2014 väcktes frågor om hur uppdra-
get ses från rektorerna. Kollegor, både kollegor som har förstelärartjänster och 
som inte har det, har delgett åsikter sedan reformen började implementeras 
men frågan kring hur rektorer ställer sig till reformen och uppdraget började ta 
form och blev slutligen syfte för denna magisteruppsats. 

Magisterprogrammet i Utbildningsledning och Skolutveckling påbörjades i en 
ilska över att det känns som det inte händer något i skolorna och att vi bara 
pratar. Efter två år har jag landat i att det faktiskt händer väldigt mycket, vikten 
av att skynda långsamt och att värna om inblandade aktörers egen handlings-
kompetens i, och framför allt vilja till, skolutveckling.  

Jag hoppas att detta blir ett bidrag till att skapa kunskap om vad som leder till 
effektivare hantering av förstelärarreformen, som är ett faktum oavsett upple-
velse av den, eller i alla fall hur intentionerna om detta faller ut i den praktiska 
verkligheten  
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1 INLEDNING  

2012 kom ett betänkande från riksdagens utbildningsutskott där karriärtjänster 
för lärare beskrivs: ”Ärendet är ett av flera förslag som syftar till att höja lära-
ryrkets status och göra det mer attraktivt att arbeta som lärare.”  (Riksdagens 
utbildningsutskott, 2012, s. 5). Huvudmännen, för både kommunala skolor och 
friskolor, skulle från 1 juli 2013 kunna söka stadsbidrag i syfte att stimulera 
tillsättning av förstelärare och lektorer i grundskola och gymnasium. Utskottets 
ställningstagande var att en av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska nå 
framgång är lärarna och ville genom detta premiera yrkesskickliga lärare.  Sve-
riges Kommuner och Landsting (SKL) ställde sig positiva till reformen men 
betraktade det snarare som en skolutvecklingsreform än som ett sätt för lärare 
att göra karriär. SKL såg det som att karriärtjänster skulle göra läraryrket mer 
attraktivt men också som att det ”…ger rektorn större möjlighet att genomföra 
sitt uppdrag. SKL menar att rätt använt kommer de karriärtjänster som rege-
ringen nu inför att tillsammans med befintliga karriärtjänster i kommunerna 
bidra till en god skolutveckling.” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 s. 
7).  

Detta skapade en ambivalens i reformen som kom att kretsa kring vad karriär-
tjänsterna innebar. Från politiskt håll lät det mer som ett belöningssystem för 
något som redan var gjort, medan Skolverket och SKL hade en ingång som 
mer handlade om att något skulle göras. Ute på skolorna bubblades det i lärar-
rummen både om hur tillsättningen skulle gå till och vilka kriterier det vad som 
gällde, men också vem som ville söka en tjänst som inte verkade ha något tyd-
ligt uppdrag. Vad var det förstelärarna skulle göra? Var det någon ny typ av 
överlärare eller var det en mellanledarfunktion? Vad alla lärare visste, även 
rektorerna, var att det medförde en löneökning på 5000 kronor. Tydligt från 
början var att rektors roll skulle vara av central karaktär i bedömningen om 
vem som skulle ha en förstelärartjänst (Riksdagens utbildningsdepartement, 
2012, s. 30). Det kom också att bli upp till skolenheterna vad förstelärarnas 
tjänster skulle innehålla. Skolverket (2011) föreskriver att karriärtjänsterna i 
huvudsak handlar om undervisning men att det är huvudmannen som formule-
rar tjänstens innehåll. Skolverket menar, i uppföljande undersökningar, att de 
flesta förstelärare har utvecklingsuppdrag. 

Kornhall (2015, s. 217-223) påtalar en rad problem med förstelärarreformen. 
Han diskuterar att det inom forskning är känt att skolreformer ofta leder till 
effekter som inte är avsedda. Kornhall för ett resonemang om att det bör finnas 
bevis för att det man gör verkligen kommer att leda till det man vill uppnå. I 
fallet med förstelärarreformen kom staten indirekt att påverka kommunernas 
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personalplanering. Dessutom kom staten att kliva in och påverka lönesätt-
ningen på ett sätt som arbetsmarknaden inte är van vid traditionellt sett.  
Han menar att detta var en del av tveksamheter ute i verksamheterna som re-
formen orsakade. Ett övergripande problem Kornhall (2015, s. 221) tar upp är 
att Sverige har ett decentraliserat skolsystem och att även denna reform har ett 
löst ramverk som då lämnar ett stort ansvar om vad det är som ska uppnås med 
reformen till de lokala utförarna – rektorerna. 

Reformen med karriärvägar för lärare förväntas bidra till skolutveckling, för-
bättrad måluppfyllelse samt bidra till att höja läraryrkets status. Rektorerna an-
svarar för måluppfyllelsen och är pedagogiska ledare men är inte med det sagt 
de enda som leder skolutveckling, då det är ett arbete som kräver många aktiva 
aktörer.  

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa vilka som leder skolutveckling, om det finns 
pedagogiska vinster med förstelärarreformen, samt ge en bild av hur arbetet 
fungerar. Studien ämnar att bringa klarhet i hur rektorer ställer sig till refor-
men, till sin egen roll som pedagogiska ledare samt till förstelärarnas roll och 
deras uppdrag. 

1.2 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i teorier kring skolutveckling, ledarskap och kollegialt lä-
rande ställs följande frågor: 

a. I vilken grad leder rektorer och förstelärare skolutveckling? 
b. Finns det skillnader i uppfattning av reformen beroende på skolform? 
c. Finns det skillnad i uppfattning av reformen beroende på erfarenhet 

som rektor? 
d. Finns det samband mellan rektorernas inställning till reformen och sy-

nen på vad karriärtjänsterna innebär för skolutveckling? 
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2 REFORMEN TAR FORM 

Förstelärarreformens implementering började stegvis från juli 2013, då de 
första tjänsterna tillsattes. Skolverket (2014a) menar att karriärtjänsterna ska 
göra läraryrket mer attraktivt och säkra att eleverna får god undervisning. För 
att bli förstelärare ställer Skolverket vissa krav i kvaliteter av den sökande: 

• är legitimerad lärare 

• kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete 
med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolvä-
sendet 

• har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat 
och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen 

• även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för under-
visning och uppgifter som hör till undervisningen. 

(Skolverket, 2014a) 

Förutom ovanstående kan huvudmannen också sätta upp egna krav. Ett stads-
bidrag betalas ut på 5000 kr i månaden och då krävs att försteläraren arbetar 
minst 50 % av arbetstiden med undervisning eller uppgifter som hör till under-
visning. Det är i övrigt huvudmannen som formulerar tjänsternas innehåll samt 
bestämmer var tjänsterna ska finnas (Skolverket, 2014a). När reformen är fullt 
utbyggd kommer det finnas 17 000 förstelärare, vilket kostar staten en halv 
miljard kronor.  

2.1.1 Den typiska försteläraren 

Skolverket presenterade 2014 statistik över vem som är förstelärare (Skolver-
ket, 2014b). I rapporten framkommer att 70 % av förstelärarna jobbar i grund-
skolan, 25 % i gymnasieskolan och 5 % i övriga skolformer. Den typiska för-
steläraren är kvinna, 45 år, arbetar i grundskolan och jobbar med att handleda 
kollegor, skapa pedagogiska mötesplatser samt att utveckla undervisning. Hon 
tjänar 36 000 kr/månaden och har ett tidsbegränsat förordnande. Endast 7 % 
av förstelärarna hade 2014 tillsvidareanställningar. Anledningen till tidsbe-
gränsade förordnande anges vara osäkerhet kring hur länge stadsbidraget beta-
las ut, men också att uppdraget på så vis bättre kan anpassas efter behov (Skol-
verket, 2014b, s. 4–5). Ingen nyare statistik har funnits att tillgå. 
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2.1.2 Spänningar i implementeringen  

Bergh och Englund (2016, s. 371) kommer fram till att det finns två stora spän-
ningar inom reformen. Den första spänningen mellan att alla lärare ska lyftas, 
samtidigt som förstelärarreformen handlar om en utvald grupp av de bästa lä-
rarna, men att det också finns en diskussion kring att reformen kommer gynna 
hela lärarkåren. Den andra spänningen mellan viljan i att göra läraryrket mer 
autonomt samtidigt som det byggs upp ett nationellt kontrollsystem, då det 
finns en redovisningsskyldighet mot den som betalar (staten genom stadsbi-
draget) och mot den lokala utföraren (huvudman/rektor) som har tillsatt förste-
läraren.  

Alvunger (2015, s. 55–56) skriver om implementeringen av förstelärarrefor-
men och hur förstelärare engagerar sig och påverkar det pedagogiska ledar-
skapet i kommunala skolor. Han förklarar bakgrunden till reformen genom att 
hänvisa till att marknadstänkande och en global diskurs, kring resultat och mät-
ning av detsamma, även tagit sig in i det svenska skolsystemet. Alvunger me-
nar vidare att det svenska skolsystemet är horisontellt men med rektor som 
pedagogisk ledare (enligt svensk skollag). Att förstelärarreformen tog form 
hade internationell påverkan från bl. a USA, som byggt upp en föreställning 
om att lärare kan hållas ansvariga för elevers dåliga resultat genom att de då 
skulle fått dålig undervisning, men också från Australien som redan på 1990-
talet byggde upp ett system där lärare utsågs till advanced skills teachers.  Au-
straliens ambition var (precis som i Sverige) att skapa karriärvägar för lärare, 
attrahera andra till yrket och att behålla bra lärare. Studier har visat att ett miss-
tag under implementeringen var att frågan om vilket ledarskap och vilken 
struktur tjänsterna skulle ha var otydlig. Liknande system har därefter imple-
menterats i Storbritannien men haft mer karaktär av att innehålla pedagogiskt 
ledarskap. 

Meyer och Benavot (2013, Kapitel 7) menar att internationella organisationer 
har haft inflytande på införande av olika skolreformer, så också den med kar-
riärtjänster. PISA:s genomslag i debatten förklaras med att deras rapporter 
gjort skolresultat mer synligt för ekonomer, samt att artiklar som bygger på 
PISA:s studier ofta förekommer i tidskrifter som läses av personer som skapar 
policys. Internationella studier av skolsystem kan påverka policys på fem sätt: 

• Omflyttande aktiviteter (exempelvis att pengar flyttas från olika grup-
per) 

• Investeringar 
• Nya servicefunktioner 
• Föreskrivning av regler 
• Skrivningar i syfte att förändra beteenden 
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Nationella studier kan också motivera reformer för att påverka ovanstående 
punkter, men vad internationella studier kan visa är låga resultat i förhållande 
till länders ekonomiska utveckling (Meyer och Benavot, 2013, Kapitel 7).  

Enligt Meyer och Benavot (2013, Kapitel 14) reagerar länder olika på PISA:s 
studier, en del med panik och snabba reformer medan andra knappt reagerar 
alls. En trend är att centralisera mer och/eller att göra riktad verksamhet mot 
lärarutbildningar när resultatet i PISA:s studier inte infriat ett lands förvänt-
ningar i resultatet. Finlands toppresultat i PISA:s studier har lett till diskursen 
om hur viktig läraren är, samt vikten av autonomi. Singapore är ett annat land 
som toppar, vilket förklaras med de träningsprogram som lärare deltar i (Le-
arning- och Lesson Study). Ball m. fl (2012, s. 67–68) menar att en del gör 
karriär genom att vara entusiaster och får då ansvar att genomföra policy mot 
en löneutveckling eller en annan typ av tjänst. Kritiker pratar om att det inte 
hjälper eleverna utan att det blir en personlig förmån samt att karriärister ten-
derar att bli personligt anklagade för policys. Detta kan jämföras med svensk 
skolas förstelärartjänster. Ball m. fl. (2012, s. 68–70) diskuterar att dessa roller 
kan skifta vid olika tillfällen, även inom individen. De menar dock att olika 
typer av roller påverkar utfallet av verksamheten och att rektorer (skolledare) 
spelar en avgörande roll i implementeringen. 

Under 20 år har skolan decentraliserats, men med mer resultatstyrning, kontroll 
och nationella prov, samt karriärreformen (påtryckning med ekonomiska me-
del) kan det tyckas att det är en recentralisering. Det tvetydiga är att utrymmet 
inom reformen lämnar stor frihet i tolkning till de som ska genomföra den. 
Karriärreformen är motsägelsefull, när professionaliseringen av yrket och lä-
rarfackens strävan efter bättre villkor för kollektivet inte infrias då det ger den 
enskilda läraren högre status och utvecklingsmöjligheter, men inte ger den öv-
riga lärarkåren eller organisationen detsamma. (Hjalmarsson och Löfdahl Hult-
man, 2016, s. 78). 

2.2 Uppdragsbeskrivning för förstelärare  

Skolverket (2015b, s. 4) menar att förstelärares uppdrag ofta är knutet till ett 
undervisningsämne och att det inom ämnet/ämnesgruppen innebär ett utveckl-
ingsuppdrag. Utvecklingsuppdraget är ofta kopplat till vad huvudmannen iden-
tifierat och bestäms till övervägande del utifrån skolans behov, men är också 
kopplat till förstelärarens specifika kompetenser. Utvecklingsuppdragen kan 
handla om att utveckla kollegialt lärande, jobba med utveckling av informat-
ions- och kommunikationsteknologi eller att arbeta språkutvecklande. Det 
framkommer också att förstelärare gör klassrumsobservationer och följer upp 
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detta med kollegor i pedagogiska diskussioner. I Skolverkets (2015b) under-
sökning känner förstelärarna att deras kompetens tagits tillvara och är överlag 
nöjda med sina uppdrag. Några nämner dock missnöje från kollegiet kring de-
ras förordnande.  För att förstelärare ska lyckas med att bidra till skolutveckling 
och att öka kvaliteten i undervisningen presenterar Skolverket fyra punkter: 

• Förstelärare och lektorer bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet. 

• Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, 
och uppdraget bör tydliggöras för övriga lärare och annan personal på 
skolan. 

• Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid 
för undervisning. 

• I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudman-
nen överväga att frigöra tid från deras ordinarie tjänst. 
 

  (Skolverket, 2015b, s. 4) 

Kornhall (2015, Kapitel 1) diskuterar svårigheten i att bli utpekad som bättre i 
ett kollegium där alla arbetar med samma sak. Han menar att det är vad som 
har hänt med förstelärarna och att utfallet av hur rollen hanterats blir avgörande 
av tydligheten i uppdraget. Har försteläraren fått ett utvecklingsuppdrag på 
skolan så ska det vara tydligt definierat, för att det ska leda till tänkt utveckling. 

2.3 Rektors roll i ett samtidsperspektiv 

I skollagen (SFS 2010:800, 2010, Kapitel 2 § 9-10) står det att det pedagogiska 
arbetet ska ledas och samordnas av rektor. Rektor ansvarar och beslutar om 
den inre verksamhetens organisation, men har rätt att överlåta till annan an-
ställd som anses kompetent att fatta beslut och utföra ledningsuppgifter. Rektor 
har också ansvar för att kvalitetsarbete genomförs (SFS 2010:800, 2010, Ka-
pitel 4 § 4). 

Rektorer som anställts efter 15 mars 2010 förväntas genomföra utbildningen 
rektorsprogrammet inom fyra år. Deltagarna förväntas då avsätta 20 % av sin 
arbetstid till det. Av de cirka 8000 skolledare (rektorer och biträdande rektorer) 
som finns i Sverige har cirka 60 % genomgått rektorsprogrammet alternativt 
har det som pågående utbildning. Programmet består av tre separata delar vil-
ket motsvarar 30 högskolepoäng. De tre kunskapsområdena är: skoljuridik och 
myndighetsutövning, mål och resultatstyrning samt skolledarskap (Johansson 
och Svedberg, 2013, s. 24–25). Enligt Skolverket är syftet med rektorspro-
grammet:  
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Målet med utbildningen är att deltagarna får sådana kunskaper att de kan  
1. ansvara för att elever och barn får en likvärdig och rättssäker utbildning, 2. 
skapa förutsättningar för måluppfyllelse på såväl individ- som verksamhets-
nivå, och 3. ansvara för att verksamheten som helhet utvecklas.  

(Skolverket, 2015a, s. 2) 

I skollagen (SFS 2010:800, 2010, Kapitel 2 § 11) är det tydligt att rektor (och 
förskolechef) endast får anställas om pedagogisk insikt finns genom utbildning 
och erfarenhet. Till skillnad från många andra länder finns det dock, i Sverige, 
inget formellt krav på att rektorer ska ha genomgått någon form av förbere-
dande rektorsutbildning innan de tillträder till sin första tjänst. Fördelen med 
detta i rektorsutbildningen blir att det är lätt att praktikanknyta då deltagarna 
har en praktik att utgå från. Å andra sidan innebär det att rektorer och försko-
lechefer kan vara utan specifik utbildning för jobbet att leda en både stor och 
komplex organisation (Johansson och Svedberg, 2013, s. 26). 

Svedberg (2016, s. 13) menar att rektors pedagogiska ledarskap har diskuterats 
i 70 år och framhållits som lösningen på skolans problem. Samtidigt menar han 
att begreppet kan benämnas som en floating signifier, vilket kan översättas som 
ett ord med flytande betydelse eftersom det har en vag egen betydelse. För att 
tjäna olika intressen har begreppet laddats med olika betydelser. 

Det pedagogiska ledarskapet handlar om att undervisningen ska utvecklas ge-
nom rektors inflytande. I ett statligt perspektiv är själva utövandet en öppen 
fråga men påverkas samtidigt av rektorsutbildningens utformning (Svedberg, 
2016, s. 47). Genom systematisk ledning i samarbete ska det pedagogiska le-
darskapet skapa förutsättningar för elevers lärande och lärares undervisning, 
stärka professionen genom att leda lärares kollegiala lärande samt analysera 
sambanden mellan metoder som används och skolans resultat (Svedberg, 2016, 
s. 52). Det pedagogiska ledarskapet bör bygga på ömsesidig respekt för lärar-
nas didaktiska kompetens, detta då rektor hierarkiskt är lärarnas chef men inte 
per automatik har högre didaktisk kompetens (Svedberg, 2016, s. 61). Bero-
ende på hur ledningsfunktionen organiseras ges olika möjligheter för att utöva 
pedagogiskt ledarskap.  

Wilhelmson och Döös (2013, s. 138) menar att ett delat ledarskap skapar goda 
förutsättningar för detta i skolan. Svårigheter i det delade ledarskapet är att det 
står i kontrast till det traditionella ledarskapsidealet där en person är högst i 
hierarkin. Även i svensk skollag (SFS 2010:800, 2010, Kapitel 2 § 10) ställs 
rektor som ytterst ansvarig för hela verksamheten. Wilhelmson och Döös 
(2013, s. 138) diskuterar utifrån ansvarsfrågan, att rektorer som vill dela ledar-
skapet kan riskera att behöva dölja faktiska samarbetsformer och anpassa sig 
till formella regler kring hur chefsfunktionen ska organiseras. På så sätt hindras 
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utveckling av samledarskap och andra kollektiva former av ledarskap. Berg 
(2011, s. 31–32) menar att om rektor ses som företrädare för skolans byråkrati 
och administration och lärare som professionella/pedagogiska, blir skolan näs-
tan unik i att chefen inte förväntas ta ansvar för kärnverksamheten. Profession-
aliseringen i yrket, att rektorer ska vara pedagogiska ledare, är ett nutida feno-
men. På sätt och vis ställs resultatansvar mot verksamhetsansvar. Eftersom vad 
som ska göras är klart, men hur det ska göras är överlämnat till enheten, blir 
genomförandet till stor del en ledningsfråga. I verkligheten flyter dessa två 
ihop och professionellt ledarskap handlar om att kombinera dessa. Vidare me-
nar Berg (2011, s. 146–147) att avgörande för skolledarskapets yrkesutövning 
är lärares förväntningar. I lärarkulturer där yrkesgrupper på skolan utför sina 
arbetsuppgifter mer eller mindre oberoende av varandra så förväntas rektor 
vara första handläggare. I multiprofessionella lärarkulturer, där det finns ett 
gemensamt ansvar och engagemang i vardagsarbetet gentemot uppdraget, för-
väntas rektor vara verksamhetsansvarig. Yrkesrollen i det senare fallet förvän-
tas ha djupa insikter om skolans statliga uppdrag. I dagens skola är rektor re-
sultat- och verksamhetsansvarig. Vi rör oss mer mot att samhället legitimt och 
statligt legalt har ett synsätt där professionerna verkar oberoende av varandra 
men med utrymme för multiprofessionellt utövande. Resultatansvaret för rek-
tor blir då effekterna av skolarbetet medan verksamhetsansvaret handlar om 
planering, genomförande och uppföljning av vardagsarbetet, alltså vad som ska 
uppnås och hur. 

2.4 Kollegialt lärande 

Svedberg (2016, s. 87–90) påtalar att det inom utbildningens värld länge efter-
strävats att försöka finna det bästa sättet för lärare att samarbeta för att utveckla 
undervisningen. Han menar att goda lärargrupper genom åren har haft olika 
beteckningar, men i vår tid kallas det unisont för kollegialt lärande. Kollegialt 
lärande kan sammanfattas med att olika former av gemensamt arbete används 
för att undersöka sambandet mellan undervisning och elevernas lärande. Detta 
görs med ett kritiskt förhållningssätt där man lär av varandras erfarenheter, tar 
tillvara på befintlig kunskap inom området och försöker förbättra undervis-
ningen och elevernas resultat. Grundtanken är att undervisningens genomfö-
rande påverkar elevernas resultat och att detta kan höjas, endast om undervis-
ningen ändras. Då det kollegiala lärandet har en systematik så höjs kvaliteten 
på undervisningen och arbetet blir mer meningsfullt för lärarna när de blir allt 
mer skickligare av att lära av varandra. 
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3 FORSKNINGSÖVERSIKT 

För att skapa forskningsöversikten gjordes först en sökning på ordet förstelä-
rare i DIVA. Detta resulterade i två artiklar, en av Alvunger (2015) och en av 
Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016). Med tanke på att reformen är rela-
tivt ny och att benämningen förstelärare inte har någon direkt internationell 
översättning, var detta inte förvånande. Genom läsning av dessa artiklar, samt 
med hjälp av deras referenser, kunde sökningen fortgå. Sökning gjordes då på 
skolutveckling (med fokus på ledarskap), teachers ledership, educational lea-
dership och teacher learning community. Forskning kring läroplansteori, och 
implementering av reformer i ett bredare perspektiv är intressant för min studie 
men för att avgränsa mig fokuserade jag på forskning kring ovanstående. Även 
SwePub och Högskolan i Jönköpings bibliotekstjänst Primo användes. 

3.1 Förstelärarreformen 

I och med förstelärarreformen sker ett tydligt brott i traditionen kring hur lä-
rarkårers löner motiveras, då det fram till 2013 till stor del handlat om år i yrket 
och i vissa fall ansvar för extra uppgifter samt viss skillnad mellan olika lärar-
kategorier (Bergh och Englund, 2016, s. 364). Alvunger (2015, s. 56) påtalar 
också dualismen i en statligt finansierad reform där det skapas ett visst antal 
tjänster som sedan är upp till de lokala enheterna att tillsätta (i och för sig uti-
från Skolverkets övergripande kriterier). 

Bergh och Englund (2016, s. 369) menar, genom en analys av dokument kring 
införandet av förstelärarreformen, att utöver att attrahera skickliga lärare så 
motiverades reformen frekvent genom att den menades syfta till att förbättra 
elevernas studieresultat. Författarna kommer fram till att resultatmotivet i 
svensk skola kom att överordna lärarnas skicklighet, alternativt att satsningen 
på lärarna skulle ses som ett medel för att nå ökad måluppfyllelse. Ett argument 
som återkommer i diskussionen kring elevernas resultat kom att bli vikten av 
lärarens roll. Författarna förklarar detta med att ansvaret för elevernas studie-
resultat flyttades från eleven till läraren, på så sätt att när lärarens roll framställs 
som viktigare medföljde också att det blir lärarens ansvar att höja elevernas 
studieresultat genom undervisning. Reformen betonades också av att ge lärare 
som ville utveckla sig själva chansen att göra det utan att lämna klassrummet. 
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3.2 Rollen som förstelärare 

Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016, s. 90–92) kommer i sin artikel ”Det 
är inte jag som har tillsatt mig själv på posten”: Motstånd och ironi i relat-
ioner mellan förstelärare och deras kollegor fram till att lärare med en förste-
lärartjänst har en överordnad position i formell mening, men att de varken har 
en över- eller underordnad position i förhållande till övriga kollegor vad gäller 
förtroende och respekt för försteläraruppdraget. Mandatet som tilldelats har le-
galitet men inte med det legitimitet. Författarna menar att uppdraget snarare 
medför osäkerhet kring otydliga förväntningar från huvudman och rektor, samt 
förväntningar från kollegor. Många med förstelärartjänster är det på begränsad 
tid och det medför svårigheter både i att göra individuell karriär och att bidra 
till skolutveckling. Hjalmarson och Löfdahl Hultman (2016, s. 90–92) trycker 
då på vikten av hur uppdraget formuleras och vilken roll rektor har på den 
lokala skolan vid inrättandet av tjänsterna. I artikeln diskuteras också kritiska 
och ironiska kommentarer som förstelärare ofta möter från kollegor. De menar 
att detta är ett uttryck för att visa känsla av underordnad i en situation där öppna 
protester inte accepteras. Författarna kommer fram till att hybridformen av att 
förstelärare har kvar sin ordinarie tjänst samtidigt som de är formellt utsedda 
till särskilt skickliga lärare, vilket särskiljer dem från kollegorna, kanske är det 
som gör uppdraget så komplext. Artikeln är skriven för att lyfta fram hur förste-
lärarna ser på sin position och hur de upplever att lärarkollegorna ser på den-
samma. 

Alvunger (2015, s. 59–60) har undersökt vilken roll i det pedagogiska ledar-
skapet förstelärare har, enligt sig själva, i förhållande till rektor och kollegor. 
Han kommer fram till att förstelärarna i hans studie sökt tjänsten för att de är 
intresserade av förbättring av undervisning och/eller att auskultera kollegor. 
Deras förhoppning är att kollegor ska se dem som en katalysator till skolut-
veckling, samt att en del ser tjänsten som en chans att få mandat för att testa 
nya idéer. Sammanfattningsvis beskriver förstelärare sig själva, i Alvungers 
studie, som mycket motiverade för sitt arbete. En nyckelstrategi i förstelärarnas 
arbete är att synliggöra och systematisera hur de och deras kollegor arbetar 
med undervisning. För att genomföra uppdraget framträder det att det behövs 
tid och arenor att mötas på med kollegor. Nätverk för förstelärare, där idéer 
kan utbytas och projekt kan presenteras, har visat sig värdefullt. Förstelärarna 
i studien menar att de är direkt kopplade till rektor, utan inblandning från kom-
munnivå. Alvunger (2015, s. 61–62) kommer fram till att förstelärarna inte di-
rekt ändrar på rektors ansvar som pedagogisk ledare men att de kan påverka 
det, samt att förhållandet mellan rektor och förstelärare är viktigt för skolans 
möjligheter till skolutveckling. En förväntan på kommunnivå är att rektorerna 
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ska bli mer aktivt involverade i det pedagogiska arbetet då förstelärarna skapar 
en ny dynamik i organisationen som gynnar det. Helhetsbilden visar att rekto-
rerna välkomnar stöd från förstelärarna och ser positivt på att ha någon/några 
att diskutera skolutveckling med. Rektorerna ser det som deras uppgift att förse 
förstelärarna med rätt verktyg för att kunna jobba. En aspekt av detta är tillit. 
Enligt rektorerna i studien beror förstelärarens relation med kollegorna till stor 
del på försteläraren själv och hens förmåga att visa sig kunnig och visa sig ha 
ledarskapsförmågor. Samtidigt finns en problematik i att även om förstelärare 
leder arbete med skolutveckling så är det rektorernas uppgift att se till att andra 
lärare deltar.  

Risker som Alvunger (2015, s. 63) ser med förstelärarrollen är att nya rektorer 
kan ha svårt att sätta mål för verksamheten om starka förstelärare finns som 
har större kännedom om skolan i fråga, eller att rektorer lämnar över administ-
rativa uppgifter som hämmar försteläraren. Det finns också en risk i att förste-
lärarna inkräktar på rektorns roll som pedagogisk ledare. Förstelärarna själva 
ser dock sig som en länk mellan ledning och kollegor, samt att de är represen-
tanter för skolutveckling i ett underifrånperspektiv.  

3.3 Implementering av reformer 

Med tanke på sjunkande skolresultat i PISA-mätningar samt en eskalerande 
lärarbrist, menar Hjalmarsson och Löfdahl Hultman (2016, s. 77), att det var 
tydligt att det fanns stora förväntningar från staten på själva karriärreformen 
och på de lärare som utsågs till förstelärare. Detta eftersom det skulle bidra till 
det egna yrkets status och elevernas förbättrade resultat. Även Weiland (2016, 
s. 336) diskuterar hur hanteringen av reformer påverkat svensk skola sedan 
1990 fram tills idag. Han menar att Sverige implementerat ett flertal reformer 
som har påverkat både styrningen och värderingen av utbildning. Wieland på-
talar att det kan ses som decentralisering och demokratisering samtidigt som 
det kan ses som centralisering och lett till en av-professionalisering. I och med 
centralt innehåll i läroplanerna 2011 förväntas lärare reagera på dokumenten 
snarare än skapa eget. Bergh och Englund (2016, s. 375) kommer i sin diskuss-
ion av förstelärarreformen fram till att den är en del av en bredare policyretorik 
som handlar om kvalitet, måluppfyllelse, förbättring och höjning av resultat. 
De menar att reformen sett ur fackföreningarnas kamp om att höja läraryrkets 
status då blir ett steg mot professionalisering av läraryrket, medan det i ljuset 
av resultatdiskussionen om att höja resultat och att redovisa förbättringar sna-
rare skapar A- och B-lag i lärarkåren. Bergh och Englund (2016, s. 375) menar 
också att reformen kan bryta denna redovisningstrend och skapa mer autonomi 
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i läraryrket, då vissa förstelärare ges (och tar) provokativ auktoritet att jobba 
på sitt eget sätt och att testa ny undervisning med kollegiet. 

Granström (2011, s. 27–34) menar att det genom grundskolans införande fanns 
en tanke om att utveckling sker genom regelstyrning och detaljerade anvis-
ningar. Genom att ange innehåll och arbetsformer i styrdokumenten skulle en 
kvalitativt god verksamhet skapas. Under 1990-talet återspeglar läroplanerna 
målstyrning som grundläggande synsätt. För att nå skolutveckling och utveckla 
verksamheten fastställdes tydliga mål men hur målen skulle nås, själva genom-
förandet, blev upp till skolorna. Vid 2000-talets började övergången mot stan-
dardisering som genomsyrande tanke. Enligt Granström (2011, s. 29) så inne-
bär standardisering att hur saker ska göras på rätt sätt regleras, mer eller mindre 
oavsett vad som ska göras. Detta blir en sorts underförstådd regelstyrning eller 
kan kallas ett inspektionssystem. Granström menar att kvalitetsbegrepp och ut-
vecklingskriterier är i ständig förändring. Frågan om vad som innebär utveckl-
ing för vem är av stor betydelse, då detta kommer styra vad skolan kommer 
jobba med.  

3.4 Rektors roll som pedagogisk ledare 

Forssten Seiser m. fl. (2016, s. 96–97) menar, genom läsning av texter, att skol-
verket presenterar rektors roll som pedagogisk ledare som komplex men viktig 
för skolans pedagogiska kvalitet. Samtidigt uppmärksammar skolinspektionen 
att rektorer brister i sitt pedagogiska ledarskap, då tiden istället går till admi-
nistrativa uppgifter. Författarnas tolkning av myndigheternas texter (2005-
2014) är att det finns en förväntan att rektors pedagogiska ledarskap ska på-
verka lärarnas undervisning så att elevernas lärande optimeras. Det har dock 
visat sig svårt att omsätta det pedagogiska ledarskapet i praktiken, då lärares 
bild av vad som sker i verksamheten och rektorers bild av detsamma ofta skiljer 
sig markant åt. Forssten Seiser m. fl. (2016, s. 107) kommer fram till att det 
finns förväntningar på rektorernas pedagogiska ledarskap som är högt ställda 
och i vissa fall orimliga. Många av dessa förväntningar kommer från rektorerna 
själva där en del rektorer uppfattar sig som själva i rollen som ledare för att 
förbättra elevernas lärande. De menar att detta kan vara ett resultat av hur rek-
torer skrivs fram i rollen som skolförbättrare, men också det ökade juridiska 
ansvaret som fallit på rektor i den senaste skollagen. 
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3.5 Att leda kollegialt lärande 

Vangreiken m. fl. (2017) diskuterar Teacher Learning Communites (TLC), vil-
ket innebär att lärare träffas för att tillsammans utveckla professionen och yr-
keskunnandet, och menar att det spelar en central roll i lärares professionella 
utveckling. Detta har förekommit i forskning under tre årtionden och förfat-
tarna påtalar att det skapats som ett svar på att det kommit reformer för skolut-
veckling som krävt denna typ av samarbete. När lärare, på detta sätt, har börjat 
samarbeta och lära av jämlika kollegor har det brutit upp isoleringen i läraryr-
ket och lett till mer kollaborativt arbete, vilket höjer lärares arbetsglädje och 
stimulerar elevernas prestationer. Vangreiken m. fl. (2017, s. 57) presenterar 
ett resultat där de delar upp TLC i tre olika kategorier: formell fortbildning, 
medlemsorienterad med en bestämd agenda samt formativa lärgrupper. De me-
nar att oavsett vilken kategori gruppen placeras in i krävs en balans mellan 
styrning uppifrån och nedifrån, för att den ska fungera tillfredsställande. Struk-
turella förhållanden (såsom tid och plats) är viktiga men minst lika viktigt är 
att ledaren för gruppen intar en roll som skapar en stödjande kultur. Ett klimat 
där öppenhet och villighet att delta är avgörande för att utveckling ska ske. För 
att nå målet, att testa nytt och att på så sätt skapa så bra undervisningsmöjlig-
heter som möjligt, bör en positiv och öppen atmosfär skapas. 

Muijs och Harris (2004) menar, i sin studie kring lärares ledarskap (teachers 
leadership), att ledarskap som utövas effektivt har en indirekt men kraftfull 
effekt på en skolas förmåga att förbättra elevernas studieresultat. De definierar 
rollen som dessa lärare har som någon som är ledare för andra lärare (genom 
att coacha, vara expert på läroplanerna, skapa nya metoder, leda studiegrupper 
mm), som leder operativt arbete (organisera arbete för att skolan ska uppnå 
målen, ha en roll som företrädare av ett ämne/område mm), samt ledarskap 
genom att vara beslutsfattande på något sätt, vilket kan vara genom deltagande 
i olika grupper (exempelvis en skolutvecklingsgrupp). För att denna roll ska 
fungera menar Muijs och Harris (2004, s. 444–445) att det kräver en samarbe-
tande kultur där det inte förväntas att alla har samma arbetsuppgifter i organi-
sationen.  Självförtroende och positiva relationer är en grund för att arbetet ska 
leda till utveckling. De menar att detta medför en ny professionalism till lära-
ryrket och att det skapar ett sätt för lärare att arbeta tillsammans med utveckl-
ing. Slutligen påpekar Muijs och Harris att det genom lärares ledarskap finns 
en riktig möjlighet till distribuerat ledarskap som kan leda till skolutveckling 
genom kollektiva processer.  

Sinha och Hanuscin (2017) menar att lärare som ledare alltmer erkänns som en 
katalysator för förändring och avgörande faktor för att genomföra nya reformer 
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i och med nya läroplaner och liknande. Att rektor, eller andra typer av skolle-
dare, skulle vara ensamma ledare i skolan har de senaste åren ifrågasatts. Detta 
har skapat intresse i forskning för teacher leadership, att lärare fungerar som 
ledare i verksamheten. Denna typ av ledarskap utmanar föreställningar om hi-
erarkiskt ledarskap men rektor i toppen. York-Barr och Duke (2004, s. 278) 
definierar begreppet: ” … that teacher leadership is the process by which teach-
ers, individually or collectively, influence their colleagues, principals, and 
other members of school communities to improve teaching and learning prac-
tices with the aim of increased student learning and achievement.”  

Sinha och Hanuscin (2017, s. 367–370) kommer fram till att lärare som ledare 
är en avgörande komponent för att bedriva framgångsrik undervisning. Lärarna 
som var med i deras studie var med i ett program för professionell utveckling 
där de fick del av ledarskap i skolan via litteratur och diskussioner, med målet 
att vara ledare i den dagliga verksamheten. Lärarna i studien växte i sin ledar-
roll i och med att deras självförtroende växte när det gick bra för dem i rollen 
som ledare och när deras uppdrag fungerade som tänkt. Att känna sig bekväm 
i undervisningen samt att få erkännande från kollegor stärkte också lärarnas 
ledarroll. För att framgångsrikt hantera rollen i teacher leadership menar för-
fattarna att läraren ifråga behöver ha kunskap om ledarskap, ha förmåga att 
omsätta detta praktiskt samt vara trygg i sin identitet som ledare. 

Även Wenner och Campbell (2017) har genom litteraturstudier undersökt hur 
teacher leadership fungerar och definieras. De kommer fram till att rollen had-
lar mycket om det som händer utanför klassrummet och att skapa professionellt 
lärande för kollegor, att omsätta och påverka implementering av policyer. De-
ras resultat visar också att rektorer och strukturer på skolan är viktigt för hur 
läraren kan verka i rollen alternativt inte göra det. Författarna påpekar också 
att väldigt lite forskning kring teacher leadership handlar om hur det fungerar 
socialt eller tar utgångspunkt i en rättviseaspekt. 

3.6 Perspektiv från forskningsöversikten 

Genom gjord forskningsöversikt framträdde en lucka för mig, nämligen svå-
righeten eller kanske snårigheten i att hitta vad rektorerna har för uppfattning 
kring förstelärarnas roll i arbetet med skolutveckling. Då reformen bland annat 
är tänkt att leda till skolutveckling blir frågan om förstelärarnas pedagogiska 
ledarskap intressant. Som tidigare nämnts är rektorerna pedagogiska ledare och 
därav är deras uppfattning, både kring reformen, uppdraget och det pedago-
giska ledarskapet central i arbetet.  
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4 TEORI 

Teoretiska utgångspunkter för studien har ett samhällsvetenskapligt perspektiv 
där organisationen (kommunen/skolan) ses som ett konkret begrepp, som 
skulle kunna jämföras med en kultur av gemensamma värderingar som bär upp 
systemet av att fungera tillsammans. Människorna som verkar i organisationen 
har olika positioner när de strävar mot uppsatta mål (Bryman & Nilsson, 2011, 
s. 36). Av ovanstående anledning tillkommer teori om implementering av po-
licyer som är till för att styra vägen mot målet, teori om skolutveckling som 
handlar om metoder för att nå målet, teorier om ledarskap och då hur medar-
betare bäst leds mot målet, samt teorier om roller och hur människor i organi-
sationer hanterar detta. 

4.1 Empirism 

En kunskapsteoretisk fråga är vad som betraktas som kunskap inom ett visst 
område, samt om den sociala verkligheten bör studeras på ett sätt som kommer 
från metoder och verklighetsuppfattning som tillämpas inom naturvetenskapen 
eller inte (Bryman och Nilsson, 2011, s. 29). Empirism är en kunskapsteoretisk 
inriktning där all kunskap om verkligheten härstammar från våra sinneserfa-
renheter (Molander och Hartman, 2003, s. 176). I denna studie tillämpas em-
pirism och positivism som kunskapsteoretisk utgångspunkt. En positivistisk 
ståndpunkt innebär att användning av naturvetenskapliga metoder kommer att 
tillämpas på en underökning av en social verklighet. Detta innebär: 

• Att bara fenomen som kan betraktas genom våra sinnen betraktas som 
kunskap (fenomenalism) 

• Teorin gör att hypoteser kan formuleras och prövas för att sedan kunna 
ta ställning till lagmässiga förklaringar 

• Kunskap uppnås genom att samla in fakta som utgör grunden för hur 
verkligheten uppfattas 

• Vetenskapen ska vara objektiv 
• Skillnaden mellan vetenskapliga och normativa1 påståenden är distinkt 

(Bryman och Nilsson, 2011, s. 30) 

                                                 

 

 
1 Normativa påståenden talar om hur något bör vara, i motsats till deskriptiva påståenden som 
talar om hur något är. 
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Vidare antas objektivism som ontologisk ståndpunkt. Detta innebär att organi-
sationen (kommunen och skolan som verksamhet i detta fall) betraktas som ett 
konkret objekt som har sina egna regler. Människorna i organisationen har 
olika positioner vilket medför en hierarki och det finns uppsatta mål för att få 
saker att bli gjorda. Organisationen representerar en social ordning på så sätt 
att individerna som finns i den utsätts för att följa dess regler och krav. Män-
niskorna i organisationen både lär sig och tillämpar de värderingar som ingår i 
organisationens mål och uppdrag (Bryman och Nilsson, 2011, s. 36). 

Med tanke på teorier som följer och att resultatet tolkas både i analysen och 
diskussionen så kommer även ett kvalitativt förhållningssätt in. Westerman 
(2014) är en förespråkare för tolkande kvantitativ forskning och menar att det 
på sätt och vis är olyckligt att forskning delas upp i dessa två fack eftersom det 
alltid förekommer en viss tolkning. Även Bryman (2011, s. 32–33) diskuterar 
tolkningsperspektivet och menar att det allt mer ifrågasätts som en motsats till 
positivismen. Bryman menar att detta kommer från att det finns skillnader i 
hur människor och hur naturvetenskapliga objekt studeras, men genom att ge 
tolkningsutrymmet plats inom den positivistiska traditionen kan upphov ges 
till en vetenskap som fungerar när det förstnämnda studeras. 

4.2 Teori om implementering av policy 

Ahrenfelt (2013, s. 73) diskuterar systemteori, utifrån Bertalanffy (1973), med 
ingången att organisationer ständigt påverkas genom bl.a. politiska beslut, tek-
nikutveckling, konkurrensbild på marknaden samt attitydförändringar hos 
medarbetare och folk i allmänhet. Skolan som organisation är ständigt ansatta 
av samtliga. Han menar vidare att förändring av andra ordningens perspektiv 
innebär att det egna tänkandet ifrågasätts och blir en del av arbetssättet (medan 
första ordningens perspektiv innebär att något ändras utan att bli en del av för-
hållningssättet och egentligen då är en metod) (ibid, s. 92). Vid implementering 
av reformer/utvecklingsidéer är andra ordningens perspektiv det som eftersträ-
vas.  

En viktig faktor för hur en policy kommer till uttryck i verksamheten är hur 
den praktiskt kommer till uttryck. Alltså hur organisationen hanterar möten 
och olika händelser för att det som har bestämts ska omsättas till handling. En 
annan viktig del är fysiskt material, vilket kan handla om texter, presentationer 
med mera. (Ball, Maguire, Braun, Hoskins, och Perryman, 2012, s. 138). I 
fråga om förstelärare och deras legitimitet skulle detta kunna handla om att till 
exempel bli presenterad som förstelärare på hemsida och liknande, alternativt 
att det finns schemalagd tid till möten. 
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Diskursen i samtiden skapar beteenden, utföranden och lärande i samtida po-
licyer. Detta skapar subjekt av bra lärare, bra elever, bra skolor, vilket kan 
skapa tävlande och motsägelsefulla positioner. Diskursen gör det möjligt att i 
en viss tid tänka på ett annat sätt i förhållande till föregående diskurs. En un-
derliggande tilltro till att det nya är bättre gör att dagens diskurs sätts över 
den/de föregående vilket gör att ett etiskt och politiskt obehag kan uppstå. (Ball 
m.fl., 2012, s. 68–69). 

4.3 Teori om skolutveckling 

Ahrenfelt (2013, s. 36–38) delar upp, utifrån Argyris (1990), organisationer 
genom att se det som att det finns tre grundläggande aktiviteter: att uppnå mål, 
att hålla den inre strukturen intakt och att anpassa sig till den yttre miljön. Han 
menar vidare att den enskilda människan är organisationens minsta del, vilket 
innebär att det är människor som skapar resultatet och att helheten blir resulta-
tet av de sammanlagda delarna. 

Med ovanstående resonemang blir diskussionen om samarbete, för att göra 
skolutveckling möjlig, naturlig. Ahrenfelt (2013, s. 49) menar att små föränd-
ringar i organisationer kan ge mycket stora effekter, likaså att en person eller 
en arbetsgrupp kan åstadkomma stora förändringar genom sitt agerande. 
Thornberg och Thelin (2011, s. 6) skriver att skolutveckling kan initieras ovan-
ifrån från skolpolitiker, skolverket etcetera men också underifrån från skolle-
dare, lärare, elever och ibland deras föräldrar. Skolan kan driva denna utveckl-
ing genom kollegialt samarbete eller i samarbete med utomstående parter. 
Även Groth (2010) diskuterar perspektivet på skolutveckling som ovanifrån-
underifrån och kommer fram till att ett visst ovanifrånperspektiv är nödvändigt 
då skolan är politiskt styrd och kontroll kring vad man får för pengarna måste 
finnas, men att underifrånperspektivet är det som leder till en nyskapande or-
ganisation. Utan underifrånperspektivet riskerar skolan att stagnera och att 
bara göra det som krävs uppifrån, utan att utveckla med kvalitetstänk. Gran-
ström (2011, s. 24) skriver att utvecklingsarbete är när verksamheten tar ansvar 
för att utforma och utföra åtgärder på förändringar som kommer antingen upp-
ifrån eller från personalen själv. För att kunna kalla något för skolutveckling 
så menar Thornberg och Thelin (2011, s. 6) att utvecklingsarbetet ska vara väl 
förankrat på skolan och genomsyra vardagsarbetet. Berg (2011, Kapitel 2) 
åsyftar att goda resultat av skolutveckling innebär att annorlunda arbetssätt än 
tidigare tillämpas och att dessa har en positiv effekt, framförallt på elevers lä-
rande. Hinder för det kan vara om det inte finns en kollektiv identitet, alltså att 
det finns aktörer i organisationen som motarbetar utvecklingen. 
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4.4 Teori om ledarskap 

Maltén (2000, s. 8) använder Kellys (1974) definition av ledarskap, och menar 
att organisationer ständigt är utsatta för förändringar. Ledarens uppgift i det 
blir att skapa vägar för utveckling, samt att minska medarbetarnas osäkerhets-
känsla, i syfte att få medarbetarna att förverkliga målen. Ledaren ska intressera 
sig för uppgiften, men också relationen med medarbetarna. Ledarskap definie-
ras enligt följande: ”den process genom vilken en person influerar andra att nå 
uppställda mål”(Maltén, 2000, s. 8). Ledarstil påverkas av vilka antagande som 
görs om människor. Utifrån Schein (1974) beskrivs fyra olika antaganden: 

• Den rationella-ekonomiska människan där det enbart är vinstmotiv som 
motiverar. I denna syn bir ledarskapet auktoritärt och medarbetaren mo-
tiveras utifrån och kontrolleras. Denna syn passar inte in i pedagogiskt le-
darskap då det begränsar autonomi och kraftigt begränsar utrymme för 
idéer och innovation.  

• Den sociala människan där drivkraften handlar om att ”vara en i gänget” 
Ledarskapet med denna människosyn handlar om att utgå ifrån socialpsy-
kologiska aspekter och ser gemenskap som viktigt. Ledaren tycker att det 
är viktigt att lyssna på medarbetarna och att ge utrymme för känslor. Med 
denna människosyn tänker man att gruppmedlemmar lär av varandra och 
stöttar varandra vilket kräver ett reellt medinflytande. 

• Den självförverkligande människan där tanken är att människan utvecklas 
om vi får arbeta självständigt med minsta möjliga styrning utifrån. Idén 
här är att individen kan tillfredsställa sina personliga utvecklingsbehov 
inom organisationen. En upplevelse av positiv social och/eller intellektuell 
tillfredsställelse ses som drivkraft. Ledaren bör hjälpa medarbetaren att 
inse behov av fortbildning, att känna medinflytande samt att se samband 
mellan sitt handlande och den totala uppgiften. För att vara pedagogiskt 
orienterad bör det finnas en strävan efter att medarbetarna upplever sig 
produktiva och integrerade i verksamheten. 

• Den komplicerade människan utgår från att behov och motiv kan växla vil-
ket kräver ett situationsanpassat ledarskap. Ledarstilen påverkas av en si-
tuationsanalys för att kunna utnyttja tillgängliga resurser vilket kräver hög 
flexibilitet och balanseringsförmåga när beslut fattas.  

(Maltén, 2000, Kapitel 2) 

Kruse och Louis (2009, Kapitel 1) menar att skillnaden mellan vad medarbe-
tare faktiskt gör och uppsatta mål och värden kan vara stor. De menar vidare 
att de flesta skolledare har förståelse för att även små symboler och beteenden 
har stor effekt på måluppfyllelsen.  

Ahrenfelt (2013, s. 39) diskuterar det organisatoriska dilemmat, utifrån Argyris 
(1990), i att ledarskap handlar om att både skapa och leda integrerade proces-
ser, att då t.ex. skapa ett koordinerat agerande hos medarbetare i riktning mot 
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ett mål. Vidare antar Ahrenfelt (2013, s. 193) Freuds strukturella teori om in-
teraktion i systemet individen, och för ett resonemang om att ledarskapet i 
grunden bygger på att det finns ett mål och att det finns medarbetare att leda. 
En bra ledare ger medarbetarna en realistisk självbild i förhållande till arbetet, 
samt skapar känslan av ett uppnåeligt jagideal. Sammantaget skapar detta 
bättre möjligheter för medarbetaren att hämta kompetenser från omgivningen 
som saknas. På så sätt ökar hanterbarheten i att hantera brister både hos indi-
viden och i organisationen. 

4.4.1 Delat ledarskap 

Hargreaves m. fl.(2008, s. 91–92) diskuterar transformativt ledarskap som en-
ligt Maltén (2000, s. 61), tolkat från Burns (1978), är den uppgiftsorienterade 
delroll en ledare har som är inriktad på organisationens mål och krav. De menar 
att detta bör vara ett fördelat ledarskap då skolor där lärare utövar större infly-
tande betraktas som mer effektiva och innovativa av lärarna själva, samt att 
fördelning av ledningsuppgifter på lärare har ett positivt inflytande på deras 
effektivitet. Elevresultaten blir sannolikt också bättre när ledarskapet är förde-
lat på skolan så att lärarna har inflytande i områden som är viktiga för dem. 
Thelin (2011, s. 80–81) diskuterar distribuerat ledarskap som kännetecknas av 
att ledarskapsfunktionen är utspridd på flera medarbetare i organisationen. Le-
darskapet är då inte centrerat till en person utan bygger på interaktion mellan 
flera individer och grupper. Thelin menar att det inte finns en enighet bland 
forskare om hur makten ska fördelas i skolors organisationer, men att tanken 
är att det i första hand är till lärare som ledarskapet ska spridas. Synsättet för-
utsätter en stark formell ledare, men hur rollen för de lärare som ska leda ser 
ut och hur den förhåller sig till rektors roll lämnas som en öppen fråga.  

Hargreaves m. fl. (2008, s. 218) menar att lärare måste kunna lita på sina ledare 
samt på de system som bestämmer mycket av deras arbete. Ett hållbart ledar-
skap i skolan som syftar till att nå uppsatta mål är, enligt författarna, inte på-
tvingat uppifrån och har inte heller kortsiktiga resultatmål.  

4.5 Teori om roller i utvecklingsarbete 

Enligt Ahrenfelt (2013, s. 195–196), utifrån Freuds teori om jaget och organi-
serade processer, anpassar hela personen sig till den yttre miljön genom att 
försöka hålla den inre strukturen intakt. För att systemet (både hos individen 
och organisationen) ska överleva över tid behövs utveckling. Att uppnå mål 
ger tillfredsställelse som håller den inre strukturen intakt och frisk som i sin tur 
gör att det går att anpassa sig/organisationen till en föränderlig värld. Ahrenfelt 
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påtalar att en organisation är dess människor, vilket förklarar resonemanget om 
att villkoren för överlevnad är desamma.  

Goldsteins (1939) teori om hur avgörande bakgrundens betydelse är, omsätts 
till hur det blir när en förändring ska genomföras och Ahrenfelt (2013, s. 243) 
menar att möjligheterna ökar kraftigt för att den ska kunna genomföras om 
ledaren förstår bakgrunden till eventuellt förändringsmotstånd. Ahrenfelt 
(2013, s. 245–248) återger Mays (1986) struktur för våra olika nivåer för upp-
fattning om verklighet. Dessa benämns som omvärld, medvärld och egenvärld. 
Ahrenfelt menar att medarbetares och chefers agerande i organisationer beror 
på upplevelser av verkligheten, snarare än hur det egentligen är. Att kommu-
nicera anges vara enda sättet att få del av en annan människas upplevelser och 
på så sätt hantera det. 

Blossing (2013, s. 153) menar att skolor organiserar sitt inre arbete och fördelar 
ledarskapet på olika sätt och att detta påverkar elevernas lärande. Hur detta 
arbete ska lösas blir en fråga för rektorn, särskilt i svenska skolor då rektorer i 
dessa har ett stort lokalt ansvar i internationell jämförelse. Blossing fokuserar 
på hur förändringsagenters roller tar sig uttryck i arbete med skolutveckling. 
Han kallar inte dessa förändringsagenter för förstelärare men beskrivningen 
påminner om utformningen av den typen av tjänst: att förändringsrollen kom-
bineras med lärarrollen och är en intern roll. Detta jämförs med att det tidigare 
i organisationsutveckling varit en extern roll. Tanken i att det ska vara en intern 
roll anges vara att de som är i organisationen har bättre möjlighet att delta i 
utvecklingsprocesser och har bättre kännedom om organisationens behov 
(Blossing, 2013, s. 155). Studien visar att implementeringsprocessen kring för-
ändringsagenternas position främjades av en fast koppling samt en tydlig struk-
tur och kommunikation från den kommunala organisationsnivån (Blossing, 
2013, s. 164). Beroende på kommunikationen kring förändringsagenternas ar-
bete bestäms grundvillkoren för vilka roller som är möjliga att inta. Möjliga 
roller benämner Blossing (2013, s. 164–167) som: 

• Biträdet: stark koppling till rektor som utför uppgifter i driftsorganisat-
ionen såsom att implementera nya reformer. 

• Handledaren: delar med sig av kunskaper till kollegor som i sin tur ska 
omsätta dessa. 

• Projektledaren: utför implementeringsinsatser i ett större perspektiv ge-
nom makroprocesser. 

• Organisationsutvecklaren: har också ett makroperspektiv men deltar i 
skolans utvecklingsorganisation genom att utmana det som tas förgivet 
samt hur undervisning ska genomföras och hur skolan ska organiseras. 
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Förändringsagenternas roll riskerar att hamna i samma dilemma som rektors 
roll som pedagogisk ledare: att innovativ utveckling inte blir av då varken tiden 
eller verksamhetens ramar tillåter det. 

Eftersom lärare arbetar både genom människor och med människor, blir vikten 
av att skapa goda relationer stor. Specifikt handlar det om att etablera förtro-
endefulla professionella relationer. Den psykologiska summan av dessa yrkes-
relationer bildar den professionella rollen. I rollen möts människa och organi-
sation och bildar i sin helhet en rollstruktur. Att människorna i organisationen 
agerar på det sätt som förväntas inom rollen är avgörande för att resultatet blir 
hållbart långsiktigt. (Svedberg, 2016, s. 60). 

4.6 Begreppsdefinitioner 

Ovanstående resonemang landar i följande begreppsdefinitioner som följdak-
tien får betydelse för studiens genomförande och diskussion. 

4.6.1 Skolutveckling 

Skolutveckling ses som när en ändring görs, som genomsyrar det vardagliga 
arbetet, och som medför en positiv förändring, framförallt för elevernas lä-
rande. Denna definition härleds till Granström (2011, s. 24), Thornberg och 
Thelin (2011, s. 6) samt Berg (2011, Kapitel 2).  

4.6.2 Ledarskap 

Ledarskap ses som det en person gör för att skapa vägar för utveckling i syfte 
att få medarbetarna att nå målen. Detta innebär att skapa situationer som leder 
till tänkt resultat, samt att förmedla kunskap som behövs och upprätthålla goda 
relationer. Definitionen är sammanfattad från Maltén (2000, s. 8), Kelly 
(1974), Kruse och Louis (2009, Kapitel 1) samt Argyris (1990). 

4.6.3 Transformativt/distribuerat ledarskap 

Detta ledarskap kännetecknas av att ledarskapsfunktionen inte är centrerad till 
en person, utan istället är fördelad på flera medarbetare i organisationen. Både 
Thelin (2011) och Hargreaves m.fl. (2008) diskuterar denna typ av ledarskap i 
en annars platt organisation som skolan annars ses som. 

4.6.4 Roller 

Definition gjord från Blossing (2013) som menar att det är beroende av vilken 
kommunikation som förs kring förändringsagenternas arbete som medför vilka 
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roller som är möjliga att inta. Rollen blir sedan summan av de yrkesmässiga 
relationer som omger medarbetaren, vilket innebär att både strukturer och män-
niskor på arbetsplatsen kommer att påverka utfallet oavsett vilken position i 
organisationen som berörs.  
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5 METOD 

Syftet med uppsatsen är att visa till vilken grad rektorer och förstelärare leder 
skolutveckling, om det finns pedagogiska vinster med förstelärarreformen 
samt ge en bild av hur arbetet fungerar. Detta har genomförts genom att se hur 
rektorerna, de pedagogiska ledarna enligt skollagen, ser på sin egen roll och 
förstelärarnas roll i arbetet. Syftet krävde en kvantitativ empiri och undersök-
ningsmetod, då målet är att belysa i vilken grad respondenterna upplever olika 
delar i frågeställningarna. Detta i motsats till kvalitativa studier som åsyftar att 
ta del av den enskildes upplevelse mer djupgående. Vetenskaplig data samlas 
alltid in utifrån en problemformulering eller en frågeställning (Bryman och 
Nilsson, 2011, s. 21). Frågeställningar till denna studie har tillsammans med 
teorin lett fram till metodvalen som presenteras nedan. Metodkapitlet kommer 
att beskriva vägen fram till resultatet.  

5.1 Kvantitativ studie 

Teori kan ses som det som styr insamling och analys av data (Bryman och 
Nilsson, 2011, s. 25). I denna studie används teorin på det sättet då det är teorin 
som gett upphov till frågorna som gör det möjligt att samla in data. Detta görs 
genom kvantitativ datainsamling och en induktiv metod. Den kvantitativa me-
tod är ett sätt att testa objektiva teorier genom granskning av hur variabler för-
håller sig till varandra (Creswell, 2014). Mätning är ett centralt begrepp i kvan-
titativa studier. Den enhet som studeras ska kunna tillskrivas ett värde som 
mäts i en variabel. Resultatet förväntas ge en bild av de studerade enheternas 
fördelning längs variabeln. Enheterna i den kvantitativa studien är väl definie-
rade från början. Genom bestämda verktyg tas sedan prov på verkligheten för 
att kunna uttala sig om hur det ser ut. (Arvidson, 2000, s. 19–23). 

Detta är en studie av deskriptiv ansats. Enligt Arvidson (2000, s. 27) finns då 
vetskap om fenomenets form och väsen, men det som studeras är dess före-
komst/frekvens.  

5.1.1 Induktiv metod 

Den här studien har en induktiv ansats, vilket innebär att forskare samlar in 
data, analyserar den och sedan drar slutsatser. Det operationella arbetet handlar 
då om att översätta frågeställningarna till termer som går att mäta för att samla 
in data. Bakgrunden och teorin utgör här en grund för operationaliseringen. 
Resultaten kopplas sedan tillbaka till bakgrunden och tidigare forskningsresul-
tat som hör till studiens område. Detta behöver inte betyda att det blir en linjär 
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process då synen på teorin och litteraturen kan komma att ändras som en följd 
av den insamlade informationen och den egna analysen (Bryman & Nilsson, 
2011, s. 26–28). I denna studie finns öppna frågeställningar som bygger på det 
som finns att tillgå inom området, dessa är sedan genom teorikapitlet formule-
rade till frågor i enkäten för att göra det möjligt för respondenterna att ta ställ-
ning till variabler inom området. 

5.2 Valet av enkät 

Undersökningen är genomförd med en webbenkät som distribuerades genom 
ett mailutskick med en länk till enkäten. Fördelen med enkät framför intervju 
är att det går att ha stora urvalsgrupper (Hartman, 2004, s. 234). Enligt Lantz 
(2011, s. 45) är fördelarna med detta också att det är ett snabbt och billigt sätt 
att nå många respondenter samt att data registreras direkt när respondenten 
svarar. Det sparar mycket tid då enkätdata inte behöver matas in manuellt. 
Nackdelarna är dock att bortfallet kan bli stort, att det kräver teknisk kompe-
tens samt att urvalet inte blir representativt. I denna studie skickas enkäten till 
rektorer som alla har en mailadress, vilket gör att valet av webbenkät inte på-
verkar urvalet. Bortfallet kommer motverkas, i den mån det går, genom två 
påminnelsemail, samt ett kort brev om vad syftet med studien är och varför 
respondenternas svar är viktiga. En annan nackdel är enligt Hartman (2004, s. 
234) att vissa frågor inte går att ställa genom en enkät.  

Genom att börja med demografiska variabler av faktatyp kan bortfall undvikas 
på så sätt att en del respondenter slutar svara om frågorna uppfattas som svåra 
eller för personliga i ett inledningsskede (Lantz, 2011, s. 43). Enkäten till 
denna studie börjar så, för att det blir som en kort introduktion samt för att få 
bakgrundsvariabler att jämföra övriga variabler med (se bilaga 1). 

Då detta är en studie av attityder används en Likert-skala. Enligt Bryman 
(2011, s. 157) är det en av de vanligaste teknikerna för att genomföra en sådan 
undersökning. Målet med att använda skalan är att mäta intensiteten i en känsla 
eller en upplevelse som rör det aktuella området. Ett antal påståenden, utifrån 
frågeställningarna, där respondenterna ombeds att ta ställning till i vilken ut-
sträckning de instämmer eller inte instämmer utgör enkäten. Bryman (2011, s. 
157) menar att det är särskilt viktigt att påståendena inte är en fråga och att alla 
påståenden har att göra med samma objekt. Det är också bra att variera formu-
leringarna så att några påståenden innebär en positiv syn och att andra visar en 
negativ uppfattning. Det sistnämnda rekommenderas för att kunna identifiera 
de respondenter som har en skevhet i sina svar. Enligt Patel och Davidsson 
(2003, s. 84–85) bör 40-50 påståenden formuleras där ungefär hälften är posi-
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tivt laddade och hälften är negativt laddade. Dessa bör blandas för att i ana-
lysen kunna skilja på individer med en positiv och en negativ attityd. Svarsal-
ternativen poängsätts så att det svar som är mest positivt laddat har lägst poäng. 
Med andra ord har de frågor med positiv laddning instämmer helt lägst poäng 
och de frågor med negativ laddning instämmer inte alls högst poäng. 

5.3 Operationalisering 

Operationalisering sker genom valet av metod, samt hur frågorna formuleras 
för att möjliggöra för respondenterna att svara.  Genom operationalisering och 
efterföljande datainsamling förväntas svar kunna ges på frågeställningarna och 
hypotesen. Krav som ställs på operationaliseringen är giltighet, pålitlighet, an-
vändbarhet och tydlighet. Giltighet handlar om ifall den operation (metod) som 
används mäter det som ska mätas (Hartman, 2004, s. 239–240). I denna studie 
är syftet att fånga rektorers syn på förstelärare i förhållande till skolutveckling 
och giltigheten i detta är att frågorna som utgör data är ställda till alla rektorer 
i fem olika kommuner. För att det skulle vara möjligt användes enkät som 
verktyg.  Hartman (2004, s. 240) menar att pålitlighet innebär att det som mäts 
är detsamma varje gång det mäts på samma sak och då ger samma resultat. 
Detta kan diskuteras i studien då det handlar om attityder som förändras i och 
med att respondenterna förändras, men det finns en pålitlighet i att svaren åter-
ger respondenternas uppfattning så som den var vid svarstillfället. Användbar-
heten är hög då denna studie är genomförbar både kunskapsmässigt, tekniskt 
och ekonomiskt. Tydligheten handlar om att metoden inte ska ge upphov till 
några tolkningsproblem. Det sker i två steg då metoden som använts i studien 
är beskriven genom metodkapitlet och då denna har använts i genomförandet, 
men också då respondenterna är en grupp som genom sin profession förväntas 
vara insatta i ämnen. Respondenterna borde således inte ha tolkningsproblem 
i frågorna som ställs genom enkäten.  

5.3.1 Enkätkonstruktion 

Enkäten (se bilaga 1), som utgör verktyg för datainsamlingen, har frågor som 
är konstruerade för att mäta frågeställningarna. Frågorna i enkäten har utfor-
mats i enighet med bakgrunden och teorin. På så sätt har enkäten bakgrunds-
frågor samt fyra övergripande frågor: Hur uppfattar du förstelärarreformen?, 
Hur uppfattar du förstelärarnas strukturella förutsättningar?, Hur uppfattar 
du det pedagogiska ledarskapet? och slutligen Hur uppfattar du förstelärarnas 
uppdrag? 
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Bakgrundsfrågorna är konstruerade för att ge variabler att mäta övrigt resultat 
mot för att se om det finns skillnader i hur rektorer på grundskolan och gym-
nasiet ser på förstelärarreformen samt om erfarenhet av att jobba som rektor 
påverkar synen som återges. Även frågor om respondenten har rektorsutbild-
ning och/eller har arbetat som lärare tidigare finns med här. Dessa frågor tar 
framförallt avstamp i rektorns roll och bakgrund. 

Frågorna i Hur uppfattar du förstelärarreformen? är konstruerade genom det 
som framkom i bakgrundskapitlet om reformen, samt genom forskningsöver-
sikten, där det framgår att det finns olika sätt att se på reformen och att det har 
funnits spänningar i implementeringen. Målet med frågorna var att få en bild 
av om respondenterna är positivt inställda till reformen samt om de då upplever 
att den gett det som var dess idé, detta med koppling till skolutveckling. 

Fråga 9 behandlar vem rektorerna anser har definierat uppdraget för förstelä-
rare, om det finns ett definierat uppdrag. Den här frågan konstruerades från 
forskningsöversikten där det framgår att lyckad implementering av reformer 
ofta bygger på just att det finns ett tydligt uppdrag.  

Frågorna kring förstelärarnas strukturella förutsättningar är ställda mot bak-
grundens antaganden om att skolutveckling är något som tar tid, samt att rollen 
(som förstelärare med ett skolutvecklingsuppdrag) antas fungera bättre om det 
finns en tydlig struktur kring den. Vidare är frågorna kring det pedagogiska 
ledarskapet konstruerade för att bringa klarhet i om det finns ett fördelat ledar-
skap eller om det är en platt organisation med rektor i topp. 

Frågorna om hur rektorerna ser på förstelärarnas uppdrag är konstruerade uti-
från resonemang kring kollegialt lärande samt ledning av detsamma, vilket gör 
att rollen kommer i fokus. Fråga 13, som ber rektorerna ta ställning till vilket 
argument de uppfattar som viktigast för att söka en förstelärartjänst, är tänkt 
som en fråga för att fånga ytterligare synsätt från rektorerna. 

5.4 Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjorde att rektorerna i Jönköpings kommun är respon-
denter, eftersom tillgång till färdiga maillistor fanns. Rektorerna i Jönköpings 
kommun är uppdelade i grupperna: F-6 29 rektorer, ansvariga för särskolan 5 
rektorer, 7-9 11 rektorer och gymnasiet 19 rektorer. Detta gör en urvalsgrupp 
på 64 respondenter (med reservation att någon respondent förekommer i två 
grupper). På så vis har ett totalurval gjorts då samtliga med befattningen rektor 
får enkäten. Hartman (2004, s. 241) menar att det är möjligt med ett totalurval 
då intresset för undersökningen bara kan besvaras av en begränsad samling 
individer. Genom urvalet skulle det vara möjligt att uttala sig om hur det är i 
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Jönköpings kommun men inte mer generellt. Det ställde också till problem om 
grupper inom urvalet ska jämföras då dessa är små. Ett mail skickades till kva-
litetsutvecklare i Örebro kommun, samt till utbildningsdirektörer i Västerås 
och Norrköping. I detta första mail beskrevs syftet med studien samt en önskan 
om att få hjälp med utskick, vilket motiverades med att svarsfrekvensen van-
ligtvis ökar då någon i kommunledning vill att en enkät besvaras (i jämförelse 
med att en okänd person gör utskicket). Valet av dessa kommuner gjordes då 
de har liknande invånarantal som Jönköping och ger då ungefär lika många 
respondenter. Intresset var svalt och det var svårt att få önskad respons.  

Nästa steg blev att välja fyra kommuner till för att säkra att tillräckligt mycket 
data skulle finnas att tillgå. Det gjordes för att urvalet skulle bli så representa-
tivt som möjligt med populationen rektorer i medelstora svenska kommuner. 
Kommunerna, Lund, Västerås, Umeå och Örebro, valdes genom klusterurval 
och sedan stratifierat slumpmässigt urval. Hartman (2004, s. 247) skriver att 
stratifierat slumpmässigt urval inte behöver göras proportionellt då tanken kan 
vara att man vill ha lika många respondenter i varje strata2 för att kunna ge-
nomföra undersökningen ordentligt. Klusterurvalet gjordes på så sätt att en 
lista från Statistiska centralbyrån (2017) användes över antal invånare som bor 
i Sveriges kommuner. Genom denna valdes de kommuner som låg nära 10 000 
invånare mer än Jönköping och de som låg nära 10 000 mindre invånare. 2016 
bodde det i Jönköpings kommun 135 297 invånare, i Västerås 147 420 , i Öre-
bro 146 631 invånare, i Umeå 122 000 invånare, och i Lund 118 542 (Statist-
iska centralbyrån, 2017). Genom kommunernas webbsidor var det möjligt att 
ta fram listor på vilka skolor som finns för att sedan hitta mailadresser till rek-
torerna.  

Populationen utgörs sammanfattningsvis av kommunala rektorer i fem relativt 
jämnstora kommuner där samtliga rektorer fick möjlighet att delta i undersök-
ningen. Detta gav 359 möjliga respondenter. Att kommunerna är jämnstora och 
medelstora i förhållande till andra svenska kommuner medför liknande styrsätt 
från förvaltning, samt att det är tillräckligt många rektorer i respektive kom-
mun för att samtliga inte veckovis skulle ha möjlighet att ses i olika möten och 
på så sätt påverka varandra som grupp. 

                                                 

 

 
2 Strata kan översättas med skikt eller lager. 
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5.5 Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att ta hänsyn till de individer som medverkar i 
undersökningen, samt värna om deras integritet. Det innebär att uppgifter inte 
får lämnas till utomstående, samt att respondenterna inte ska gå att identifiera 
när resultat presenteras. Respondenterna ska informeras om studiens syfte och 
att deltagandet är frivilligt. För att motivera respondenterna att delta bör det 
framgå att deras medverkan är viktig för studiens syfte. De som ingår i under-
sökningen bör också kunna/erbjudas att ta del av resultatet. (Patel och David-
son, 2003, s. 60–61). För att genomföra denna studie med en godtagbar forsk-
ningsetik utvidgades urvalsgruppen, för att då värna om respondenternas ano-
nymitet. I mailet som skickades ut tydliggjordes syftet med studien och att data 
som samlas in är till en magisteruppsats vid Karlstads universitet. Detta skapar 
också förtroende för att det är en seriös undersökning. Här gavs också möjlig-
heten att svara med återvändande mail om respondenten vill ta del av resultatet, 
genom att få uppsatsen mailad till sig efter att den är examinerad. 

5.6 Statistisk dataanalys 

Statistisk analys görs för att kontrollera om resultatet är tillräckligt säkert för 
att kunna generalisera till verkligheten och att det då inte beror på slumpen 
(Lantz, 2011, s. 19). SPSS kommer att användas för att genomföra den statist-
iska analysen. Inledningsvis kommer beskrivande statistik användas för att ge 
en överblick av respondenterna och bakgrundsvariablerna. I nästa del kommer 
data analyseras genom att presenteras i hur normalfördelningen ser ut som in-
tervallskattas med konfidensintervall. Enligt Lantz (2011, s. 78) är vanliga 
konfidensnivåer 99% eller 95%, här används 99 % som nivå. Det visar med 
andra ord på hur stor felmarginalen är, vilket är logiskt eftersom ett intervall 
kan innehålla alla värden som var möjliga. Data kommer också analyseras i 
förhållande till bakgrundsvariablerna om hur länge rektorerna arbetat både som 
rektor och på sin nuvarande enhet (då detta är intressant eftersom det svarar på 
om de varit där längre än förstelärarna som tillträdde), vilket stadie de är rektor 
på, samt om de själva varit med och påverkat tillsättningen. Dock kommer inte 
samband sökas med om rektorerna har genomgått rektorsutbildning eller om 
de jobbat som lärare tidigare, då detta stämmer in på merparten av rektorerna 
som deltagit i undersökningen. Data som är analyserad mot bakgrundsvariab-
lerna är indelade i index, genom en faktoranalys, för att minska antalet variab-
ler. Av resultatet framgår vilka variabler som bildat index och vilka som är 
bevarade som enskilda variabler.  
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I datamaterialet eftersöks enbart korrelation och signifikans utifrån frågeställ-
ningarna. Eftersom det uteslutande rört sig om icke-parametriska variabler (ex-
empelvis likertskalor som inte är normalfördelade) användes Sperman’s Cor-
relation, rs. Sperman’s Correlation är fördelaktigt att använda då materialet är 
litet och denna beräkningsmetod tar hänsyn till det (Stephens, 2004). 

Sperman’s Correlation kommer att anges för att visa styrkan i sambanden, samt 
om detta är positivt eller negativt. Avslutningsvis kommer T-test, alternativt 
Anova-test, användas för att visa om dessa samband med sannolikhet skulle 
återfinnas i en större population än urvalet. 

5.7 Extern och intern bortfallsanalys 

Bortfallsanalys bör göras för att undersökningens resultat ska påverkas så lite 
som möjligt av bortfall. Detta görs i tre steg: bortfallets omfattning, bortfallets 
inverkan samt att se över om en justering är möjlig för det eventuella sned-
vridna resultat som bortfallet ger. (Lantz, 2011, s. 169). För att motverka bort-
fallets omfattning så gjordes en pilotstudie på fem förstelärare. Dessa är inte 
rektorer men är väl insatta i ämnet, för att kunna svara på frågorna. Av be-
kvämlighetsskäl gjordes pilotstudien med denna grupp då jag hade tillgång till 
dessa kollegor och kunde få feedback på både introduktionsbrev och frågefor-
muleringar. Pilotstudien blev också ett test av den tekniska kvaliteten på under-
sökningen för att utesluta eventuella tekniska felinställningar. Introduktions-
brevet utformades så att respondenterna förhoppningsvis blev positivt inställda 
till att just de skulle medverka, samt att deras anonymitet och integritet värnas. 
Enkäten var sedan öppen under två veckor och två påminnelsemail skickades 
ut under tiden. 

Ju större bortfallet är, ju större risk är det att resultatet blir snedvridet. I enkä-
tens inledning finns demografiska frågor kring vilken kommun respondenten 
jobbar i, hur länge respondenterna varit på enheten, vilken skolform de är verk-
samma i mm. som i analysens inledningsskede kontrolleras för att se om någon 
grupp i bortfallet är större och i så fall kan påverka resultatet. I övrigt har alla 
i urvalet samma profession så den variabeln påverkas inte. Justeringar som kan 
göras för att motverka eventuell snedvridning är att genom obundet slump-
mässigt urval göra övriga grupper i urvalet mindre också. Det behövdes inte i 
det här fallet. 

När enkäter skickas ut som webbenkät finns det en risk att bortfallet blir stort 
(Lantz, 2011, s. 45). I denna studie motverkas risken för att få in för lite data 
genom att skicka enkäten till 359 möjliga respondenter. För att få urvalsgrup-
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pen så stor krävdes det att skicka till rektorer i fem olika kommuner. Kommu-
nerna i sig är i studien inte intressanta i annan aspekt än att de är jämnstora.In-
ternt bortfall finns i form av att respondenter svarat ”Vet inte”, vilket inte kan 
tas med i beräkning av index. Valet att ha med detta svarsalternativ var att inte 
tappa respondenter under själva genomförandet av enkäten, vilket kan hända 
om en respondent känner att han/hon inte kan ta ställning till ett påstående. 
(Lantz, 2011, s. 44). 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Genom en webbenkät har respondenterna svarat på enkäten (se bilaga 1), sva-
ren är därefter analyserade med SPSS. Resultatgenomgången utgör underlag 
för diskussionen.  

6.1 Respondenterna 

Urvalet bestod av 359 rektorer fördelade över fem kommuner: Lund 75 respon-
denter, Jönköping 62 respondenter, Västerås 69 respondenter, Umeå 74 re-
spondenter och Örebro 79 respondenter. Svarsfrekvensen låg på 33,7 % (121 
svar/360 utskick) vilket är förhållandevis lågt, men ändå väntat då det är en 
webbenkät som respondenterna uppmanats svara på via mailutskick. Det in-
terna bortfallet är obefintligt då inställningarna i webbenkäten är gjorda så att 
frågorna är obligatoriska. Ett slags internt bortfall är då respondenterna använt 
svarsalternativet ”Vet inte”. Detta förekommer i liten utsträckning och presen-
teras i de fall det förekommer/utgör en påverkan på resultatet. Svarsfrekvensen 
per kommun är enligt följande: Lund 21,5 %, Jönköping 19,8 %, Västerås 22,3 
%, Umeå 12,4 % och Örebro 24 %. Första frågorna i enkäten var av demo-
grafisk karaktär. Tabellen nedan visar fördelningen av vilken skolform rekto-
rerna är verksam för: 

Tabell 1: Skolform som rektorerna är verksamma i 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Grundskolan 82 67,8 67,8 

Gymnasiet 34 28,1 95,9 

Annan skolform 5 4,1 100 

Total 121 100   
 

 
Svarsfrekvensen är lika hög i gymnasiet och i grundskolan som i gjort urval. Av 
de som svarat att de är verksamma i annan skolform så har samtliga svarat i kom-
mentarsfältet att de är verksamma i grundskolan och grundsärskolan. Av denna 
anledning räknas de vidare in i gruppen grundskolan. 
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Tabell 2: Antal år som rektor 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Mindre än 1 år 15 12,4 12,4 

1-5 år 24 19,8 32,2 

6-10 år 38 31,4 63,6 

11 år eller mer 44 36,4 100 

Total 121 100   
 
Av tabellen framgår att 67,8 % av respondenterna har varit verksamma rektorer 
längre än förstelärarreformen som började implementeras 2012. 

Tabell 3: Antal år som rektor på nuvarande enhet 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Mindre än 1 år 38 31,4 31,4 

1-5 år 46 38 69,4 

6-10 år 24 19,8 89,3 

11 år eller mer 13 10,7 100 

Total 121 100   
 
Tabellen ovan visar att 69,4 % har arbetat på enheten de är nu mindre än 5 år 
vilket visar att merparten av respondenterna har bytt arbetsplats under refor-
mens implementering. Detta är i sig inget uppseendeväckande då omsättningen 
på rektorer är stor, däremot kan det vara en del av att 40,5 % av rektorerna 
svarar att de inte varit aktiv part vid anställning av flertalet förstelärare de är 
rektor för (se tabellen nedan). 

Tabell 4: Antal rektorer som varit aktiv part vid flertalet anställningar 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Ja 72 59,5 59,5 

Nej 49 40,5 100 

Total 121 100   
 
Merparten av rektorerna har genomgått rektorsutbildning alternativt svarat att 
de går den nu (88,4%). Merparten av rektorerna har arbetat som lärare (91,7 
%), vilket gör att detta inte kommer användas i jämförelse med andra variabler 
och index längre fram i resultatet. Detsamma gäller angående rektorsutbild-
ningen (se bilaga 2). 
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6.2 Hur upplever du förstelärarreformen? 

För att reducera mängden variabler gjordes en konfirmatorisk faktoranalys. 
Samtliga frågor, där uppfattningen av reformen värderas av respondenten, i 
enkäten har skala 1 = ”instämmer helt”, 2 = ”instämmer till stor del”, 3 = ”in-
stämmer till viss del” och 4 = ”instämmer inte alls”, vilket gör att ju mindre 
värde desto mer positiva är respondenterna. Frågorna kring hur rektorerna upp-
fattar förstelärarreformen blev två index och en variabel. Genom faktoranalys 
i SPSS visade de 10 variablerna i den övergripande frågeställningen (se bilaga 
1) ett KMO-värde på 0.787, med Barlett´s test of sphericity sig. 0.000. Fyra av 
komponenterna förklarar 73,9 % av materialet enligt det kumulativa Euigen-
value (se bilaga 3). Sammantaget säger dessa test att det finns statistik tillför-
litlighet i att sammanställa indexen som presenteras nedan. Medelvärden och 
standardavvikelse är normerade.  

Index 1: Inställning till reformen. Detta index mäter grundinställning till refor-
men genom de sju frågorna: ”Jag anser att reformen är ett sätt för lärare att 
göra karriär”, ”Jag anser att reformen gynnar skolutveckling”, ”Jag anser att 
reformen skapar utrymme för lärare att göra personlig vinning”, ”Jag anser att 
reformen gör läraryrket mer attraktivt”, ”Jag anser att reformen premierar yr-
kesskickliga lärare”, ”Jag anser att reformen skapat bättre möjligheter för mig 
som rektor att genomföra mitt uppdrag”, ”Jag tycker att det är bra att staten 
påverkar lönesättningen”. Ett reliabilitetstest togs som visade Cronbach´s 
Alpha 0.824. ”Instämmer helt” ger värdet 1 och ”Instämmer inte alls” ger vär-
det 4. m=2.26 std=0.6.  

Index 2: Lön som styrmedel. Indexet mäter hur lönen påverkar arbetet både 
genom att vara ett styrmedel och för att motivera för att öka kvaliteten genom 
påståenden: ”Jag tycker att det är positivt med ökad lönespridning bland lärare” 
och ”Jag anser att fri lönesättning gynnar kvaliteten i undervisningen”. I fak-
toranalysen utgjorde även ”Jag anser att staten borde styra innehållet i uppdra-
get” en variabel med positiv laddning i detta index, detta avvisades dock med 
ett reliabilitetstest (se bilaga 2). Ett reliabilitetstest togs på de två förstnämnda 
variablerna vilket visade Cronbach´s Alpha 0.700. ”Instämmer helt” ger värdet 
1 och ”Instämmer inte alls” ger värdet 4. m=2.3 std=0.8. 

Variabel 1: Statlig styrning. Merparten av rektorerna svarar negativt på att sta-
ten borde styra innehållet mer. ”Instämmer helt” har värdet 1 och ”Instämmer 
inte alls” har värdet 4. m=2.9, std=1.1. (Se bilaga 2). 

Genom ovanstående faktoranalys kan tre grupper skönjas: de som är positivt 
inställda till reformen, de som ser lönen som en viktig faktor och en grupp 
som svarar mest positivt på att staten borde styra uppdraget mer. 
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6.3 Hur upplever du förstelärarnas strukturella förutsätt-
ningar? 

På frågan om hur förstelärarnas uppdrag definierats svarar rektorerna enligt 
följande: Uppdraget har definierats från högre chef/förvaltning 14,9 %, upp-
draget har definierats av högre chef/förvaltning i dialog med rektor 9,9 %, upp-
draget har definierats av rektorn 33,1 %, uppdraget har definierats av rektor i 
dialog med förstelärarna 33,1 %, förstelärarna har själva definierat sitt uppdrag 
4,1 %, det finns inget definierat uppdrag 5 %. Detta innebär att det vanligaste 
är att rektor på något sätt är med och definierar ett uppdrag för förstelärarna 
(66,2 %), högre chef/förvaltning är näst vanligaste alternativ (24,8 %), att det 
inte finns något definierat uppdrag alternativt att förstelärarna definierat upp-
draget själva förekommer i liten skala (se bilaga 2). 

En faktoranalys påbörjades av frågorna kring förstelärarnas strukturella förut-
sättningar (se bilaga 1). Reliabilitetstest avvisade dock att övergripande tankar 
förklarar flera variabler i materialet. Nedan följer en sammanställning av sva-
ren kring förstelärarnas strukturella förutsättningar. Samtliga påståenden har 
värdet 1 för ”Instämmer helt” och värdet 4 för ”Instämmer inte alls”. 

Variabel 2: Tillsvidare förordnanden. 53,7 % av rektorerna är tveksamma al-
ternativt tycker inte att tjänsterna ska vara tillsvidareanställningar (även om 
läraren då har en anställning som lärare som tillsvidare). ”Jag anser att tjäns-
ten som förstelärare ska vara tillsvidare till skillnad mot tidsbegränsade för-
ordnande” (m=2.63, md=3.00, std=1.145).  

Variabel 3: Tidsbegränsning gynnar skolans behov. På följande påstående sva-
rar 63,7 % att de instämmer till stor del alternativt helt kring att uppdraget 
bättre kan anpassas till skolans behov om förordnandena är tidsbegränsade. 
”Om förstelärarna har tidsbegränsade förordnande kan uppdraget anpassas 
bättre till skolans behov” (m=2.20, md=2.00, std=1.052). 

Variabel 4: Risk för felrekrytering. 68,6 % svarar att de instämmer helt eller 
till stor del att det finns en risk med felrekrytering vid tillsvidareanställning. 
Endast 4, 1 % håller inte alls med om detta påstående. ”Risken med tillsvida-
reanställda förstelärare är att eventuell felrekrytering blir långsiktig” 
(m=1.92, md=2.00, std=0.906). 

Variabel 5: Avsatt tid.  På påståendet ”Förstelärarna på min enhet har tid av-
satt i tjänsten för att bedriva uppdraget” (m=2.92, md=3.00, std=1.149) svarar 
41,3 % att de inte instämmer alls, 28,1 % att de instämmer till liten del, 9,9 % 
att de instämmer till stor del och 19,8 % att de instämmer helt. Med andra ord 
har flertalet förstelärare ingen avsatt tid till att utföra något uppdrag.  
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Variabel 6: Gemensam schematid. Intressant nog har något fler schemalagd tid 
för träff med varandra, ”Förstelärarna på min enhet har gemensam schema-
lagd tid för träff med varandra” (m=2.70, md=3.00, std=1.183).  

Variabel 7: Tillräckligt med tid. Slutligen svarar rektorerna mer positivt på att 
förstelärarna har tillräckligt med tid för att genomföra sitt uppdrag. Där svarar 
28,9 % att de instämmer helt, 37,3 % att de instämmer till stor del, 22,3 % att 
de instämmer till liten del och 9,9 % att de inte instämmer alls. ”Förstelärarna 
på min enhet har tillräckligt med tid för att genomföra sitt försteläraruppdrag” 
(m=2.14 md=2.00, std=0.960). 

6.4 Hur ser du på det pedagogiska ledarskapet? 

En faktoranalys gjordes även med variablerna i denna övergripande frågeställ-
ning för att reducera variabler och för att se om det fanns olika grundinställ-
ningar som påverkar svaren (Se bilaga 1). Samtliga frågor, där uppfattningen 
av det pedagogiska ledarskapet värderas av respondenten, i enkäten har skala 
1 = ”instämmer helt”, 2 = ”instämmer till stor del”, 3 = ”instämmer till viss 
del” och 4 = ”instämmer inte alls”, vilket gör att ju mindre värde desto mer 
positiva är respondenterna. Påståendena kring hur rektorerna uppfattar det pe-
dagogiska ledaskapet blev två index och en variabel. Genom faktoranalys i 
SPSS visade de 8 variablerna i den övergripande frågeställningen (se bilaga 1) 
ett KMO-värde på 0.731, med Barlett´s test of sphericity sig. 0.000. Fyra av 
komponenterna förklarar 80,8 % av materialet enligt det kumulativa Euigen-
value (se bilaga 2). 

Index 3: Förstelärarna som pedagogiska ledare. Detta index mäter rektorernas 
uppfattning av att förstelärarna fungerar som pedagogiska ledare och då påver-
kar skolutveckling, genom de fyra frågorna: ”Vi har en skolutveckling som 
aktivt påverkar undervisningen”, “Skolutvecklingen som bedrivs leds av 
förstelärarna”, ”Förstelärarna påverkar aktivt den skolutveckling som bed-
rivs”, ” Jag anser att den pedagogiska diskussionen har lyfts av förstelärarna ”. 
Ett reliabilitetstest togs som visade Cronbach´s Alpha 0.810. ”Instämmer helt” 
ger värdet 1 och ”Instämmer inte alls” ger värdet 4. m=2.25 std=0.6.  

Index 4: Rektor som pedagogiska ledare. Detta index mäter rektorernas upp-
fattning av att i sin roll själva ha det pedagogiska ledarskapet och då leda sko-
lutvecklingen, genom de fyra frågorna: ”Vi har en skolutveckling som aktivt 
påverkar undervisningen”, ”Jag är i första hand pedagogisk ledare”, ”Jag har 
tid till det pedagogiska ledarskapet”, ”Jag leder skolutvecklingen på min en-
het”. Ett reliabilitetstest togs som visade Cronbach´s Alpha 0.740. ”Instämmer 
helt” ger värdet 1 och ”Instämmer inte alls” ger värdet 4. m=2.05 std=0.55.  
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Variabel 8: Skolutveckling bestäms uppifrån. Merparten av rektorerna svarar 
negativt på att den skolutveckling som bedrivs bestäms uppifrån. ”Instämmer 
helt” har värdet 1 och ”Instämmer inte alls” har värdet 4. m=2.9 std=0.756. 
(Se bilaga 2). 

6.4.1 Frågeställning a 

Första frågeställningen lyder: I vilken grad leder rektorer och förstelärare sko-
lutveckling. Genom ovanstående faktoranalys kan tre grupper skönjas: de som 
anser att förstelärarna bedriver skolutveckling och fungerar som pedagogiska 
ledare, inte med det sagt att denna grupp inte anser att de själva är det också. 
En grupp som svarar positivt om att deras roll är pedagogisk ledare och att de 
själva leder skolutveckling. Båda dessa grupper svarar positivt på att skolut-
vecklingen aktivt kommer eleverna till del. Slutligen finns en grupp som anser 
att den skolutveckling som bedrivs bestäms uppifrån. Denna grupp svarar inte 
positivt på att denna skolutveckling kommer eleverna till del. 

6.5 Hur ser du på förstelärarnas uppdrag? 

Genom faktoranalys kunde det konstateras att samtliga åtta variabler blev ett 
index med positiv laddning (se bilaga 1). Samtliga frågor, där uppfattningen 
av förstelärarnas uppdrag värderas av respondenten i enkäten har skala 1 = 
”instämmer helt”, 2 = ”instämmer till stor del”, 3 = ”instämmer till viss del” 
och 4 = ”instämmer inte alls”, vilket gör att ju mindre värde desto mer positiva 
är respondenterna. Genom faktoranalys i SPSS visade de åtta variablerna i den 
övergripande frågeställningen (se bilaga 1) ett KMO-värde på 0.866, med Bar-
lett´s test of sphericity sig. 0.000. Fyra av komponenterna förklarar 82,9 % av 
materialet enligt det kumulativa Euigenvalue (se bilaga 2). 

Index 5: Inställning till förstelärarnas uppdrag. Detta index mäter rektorernas 
uppfattning av förstelärarnas uppdrag genom frågorna: ”Förstelärarna arbetar 
med förbättring av elevernas studieresultat genom att på ett systematiskt sätt 
arbeta för att utveckla undervisningen”, “Förstelärarna jobbar med processer 
som utvecklar kollegialt lärande”, ”Förstelärarna har erbjudits kompetensut-
veckling för att genomföra uppdraget”, ”Förstelärarna prövar resultat från ny 
forskning i undervisningen”, ”Förstelärarna uppdaterar sina kollegor om aktu-
ell forskning”, ”Förstelärarna uppdaterar sina kollegor om nya undervisnings-
metoder”, ”Rollen som förstelärarna har respekterats av kollegorna”, ”Inrät-
tandet av förstelärare har påverkat den psykosociala arbetsmiljön på skolan 
positivt”. Ett reliabilitetstest togs som visade Cronbach´s Alpha 0.874. ”In-
stämmer helt” ger värdet 1 och ”Instämmer inte alls” ger värdet 4. m=2.35 
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std=0.6. Detta kan sammanfattas med att rektorerna har en liknande inställning 
till samtliga frågor i detta index. 

29,8 % av rektorerna uppfattar lönen som det viktigaste argumentet för att söka 
en förstelärartjänst, 26,4 % ser att få möjlighet att påverka som viktigast för att 
söka en förstelärartjänst. Därefter uppfattar rektorerna att få bekräftelse på att 
man gör ett bra jobb (19 %) alternativt att ta ett steg i karriären (14,9 %) som 
argument för att söka en förstelärartjänst. Att få möjlighet att göra något annat 
i tjänsten alternativt att få en högre titel/nå högre status är det få rektorer som 
ser som det viktigaste argumentet i sammanhanget. (Se bilaga 2). 

6.6 Samband och skillnader i rektorernas uppfattningar 

I tabellen nedan återfinns en sammanfattande tabell över index och variabler. 
Denna är tänkt som en översikt av presenterat resultat och som en tabell att 
återvända till när korrelationer presenteras nedan. 

Tabell 5: Sammanställning av presenterade index och variabler 

  Cronbach´s Alpha  Medel-
värde 

Standardavvi-
kelse 

Index 1: Inställning till reformen 0.824 2.26 0.6 

Index 2: Lön som styrmedel 0.700 2.3 0.8 

Variabel 1: Statlig styrning   2.9 1.1 
Variabel 2: Tillsvidare förord-
nanden   2.63 1.14 

Variabel 3: Tidsbegränsning 
gynnar skolans behov   2.2 1.052 

Variabel 4: Risk för felrekryte-
ring   1.92 0.906 

Variabel 5: Avsatt tid   2.92 1.149 
Variabel 6: Gemensam sche-
matid   2.7 1.183 

Variabel 7: Tillräckligt med tid   2.14 0.960 
Index 3: Förstelärare som peda-
gogiska ledare 0.810 2.25 0.6 

Index 4: Rektor som pedago-
gisk ledare 0.740 2.05 0.55 

Variabel 8: Skolutveckling be-
stäms uppifrån   2.9 0.756 

Index 5: Inställning till förstelä-
rarnas uppdrag 0.874 2.35 0.6 
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6.6.1 Frågeställning b 

För att svara på om det finns skillnader i uppfattning av reformen bland rekto-
rer på grundskolan och gymnasiet gjordes ett bivariat korrelationstest. Beträf-
fande om det fanns signifikanta samband mellan att arbeta som rektor på gym-
nasiet och i grundskolan påträffades det i om rektorerna ansåg att det fanns 
avsatt tid i tjänsten till att genomföra ett uppdrag, (p=0.000 rs= -0.344). Övriga 
samband mellan index och variabler avvisades med samma test. 

Tabell 5: Korrelation mellan skolform och avsatt tid till uppdraget 

  

Förstelärarna på min enhet har tid avsatt i tjänsten för att bedriva upp-
draget 

Total 
Instämmer 

helt 
Instämmer till stor 

del 
Instämmer till liten 

del 
Instämmer inte 

alls 

Grundsko-
lan 

11 8 24 44 87 

12,6% 9,2% 27,6% 50,6% 100% 

Gymnasiet 
13 4 10 6 33 

39,4% 12,1% 30,3% 18,2% 100% 

Total 
24 12 34 50 120 

20% 10% 28,3% 41,7% 100% 

 
Ett t-test utfördes, på korrelationen ovan, som visade p=0.06 vilket gör att skill-
naden i grupperna inte kan generaliseras till en större population med en san-
nolikhet på 95 %. Intressant nog så återfinns detta samband inte i om förstelä-
rarna upplevs ha tillräckligt med tid. 

6.6.2 Frågeställning c 

För att se om det finns skillnader i uppfattning av reformen beroende på erfa-
renhet som rektor gjordes ett korrelationstest mellan index och presenterade 
variabler med antal år i yrket. Signifikanta samband mellan antal år som rektor 
påträffades med index 4: Rektor som pedagogisk ledare (p=0.000 rs = -0.402). 
Ett Anova-test gjordes som visade på signifikanta skillnader (p=0.000) som då 
även skulle gå att översätta till en större population. Index 4: Rektor som pe-
dagogisk ledare har ett medelvärde på 8,2. Gruppen som varit rektor mindre 
än 1 år har här ett medelvärde på 9,1, de som arbetat som rektor 1-5 år ett 
medelvärde på 9,25, de som varit rektor 6-10 år ett medelvärde på 8,5 och de 
som varit rektor 11 år eller mer ett medelvärde på 7. Detta visar att de som 
arbetat som rektor längre än 11 år har en mer positiv inställning till att uppfatta 
sin egen roll som pedagogisk ledare. I fråga om antal år på nuvarande enhet 
har betydelse för synen på förstelärare påträffades inga korrelationer. Det-
samma gäller rektorernas upplevelse av att varit aktiv part vid flertalet av an-
ställningarna av förstelärare. Ingen korrelation kunde heller påträffas med vem 
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som formulerat uppdraget, inte heller vilket påstående som skulle ha störst be-
tydelse för att söka en förstelärartjänst. 

6.6.3 Frågeställning d 

Frågeställning d lyder: Finns det samband mellan rektorernas inställning till 
reformen och synen på vad karriärtjänsterna innebär för skolutveckling? För 
att eftersöka detta samband gjordes korrelationstest mellan index och variabler, 
vilket presenteras nedan. 

Variabel 2: Tillsvidare förordnanden visar korrelation med variabel 3: Tids-
begränsning gynnar skolans behov (p=0.000 rs= -0.567), variabel 4: Risk för 
felrekrytering (p=0.000 rs= -0.404), index 1: Inställning till reformen (p=0.000 
rs=0.396), index 3: Förstelärarna som pedagogiska ledare (p=0.000 rs=0.420), 
index 5: Inställning till förstelärarnas uppdrag (p=0.000 rs=0.478), vilket visar 
att det finns samband mellan att anse att förordnandena bör vara tillsvidare och 
att inte se att det annars skulle vara lättare att anpassa skolutvecklingen eller 
att se risker med felrekrytering. Det finns också samband med att förstelärare 
fungerar som pedagogisk ledare och ett något starkare samband med att ha en 
positiv inställning till förstelärarnas arbete/arbetssituation. Ett Anova-test visar 
att det finns signifikans i skillnader i uppfattning med variabel 3 (p=0.000) och 
variabel 4 (p=0.000), index 1 (p=0.001), index 2 (p=0.007), index 3 (p=0.000), 
index 5 (p=0.000). 

Index 1: Inställning till reformen har samband med index 2: Lön som styrmedel 
(p=0.001 rs =0.318), index 3: Förstelärarna som pedagogiska ledare (p=0.000 
rs=0.524) och  index 5: Inställning till förstelärarnas uppdrag (p=0.000 rs 
=0.623). Detta visar att de rektorer som har en positiv inställning till reformen 
också svarar svagt positivt på att lönen är ett styrmedel, starkare på att förste-
lärare fungerar som pedagogiska ledare och mer positivt på inställningen till 
förstelärares arbete och arbetssituation. Ett Anova-test avvisar signifikans i att 
detta skulle överensstämma utanför urvalsgruppen med index 2 (p=0.419), 
dock finns sambandet i index 3 (p=0.001) och index 5 (p=0.000). 

Index 2: Lön som styrmedel har samband med index 5: Inställning till förste-
lärares uppdrag (p=0.000 rs =0.379). Detta visar att de som ser lönen som ett 
styrmedel också svarar mer positivt på förstelärarnas arbete och arbetssituat-
ion. Ett anova-test visar att sambandet med att se lönen som styrmedel och att 
uppfatta förstelärarnas arbete positivt återfinns i en större population 
(p=0.010). 

Index 3: Förstelärarna som pedagogiska ledare har samband med index 4: 
Rektor som pedagogisk ledare (p=0.000 rs=0.490) och index 5: Inställning till 



Vem leder skolutvecklingen?  Karin Nordell 

40 

 

förstelärares uppdrag (p=0.000 rs=0.744). Detta visar att de rektorer som ser 
förstelärare som pedagogiska ledare också ser sig själva som pedagogiska le-
dare samt ett starkt samband med att uppfatta förstelärares arbete och arbetssi-
tuation positivt. Ett Anova-test visade att dessa samband med stor sannolikhet 
återfinns i en större population (index 4 p=0.000 och index 5 p=0.000). 

Index 4: Rektor som pedagogisk ledare har också korrelation med index 5: 
Inställning till förstelärares uppdrag (p=0.001 rs =0.312). Det innebär ett svagt 
positivt samband med att uppfatta sin egen roll som pedagogisk ledare med att 
se positivt på förstelärares arbete och arbetssituation. Ett Avova-test visar att 
detta med stor sannolikhet återfinns i en större population (p=0.038).  

6.6.4 Övriga resultat 

Variabel 3: Tidsbegränsning gynnar skolans behov visar sig även korrelera 
med variabel 4: Risk för felrekrytering (p=0.000 rs=0.614) och variabel 8: Sko-
lutveckling bestäms uppifrån (p=0.000 rs =0.406). Detta visar att de som svarar 
positivt på att ”Om förstelärartjänsterna har tidsbegränsade förordnanden så 
kan uppdraget anpassas bättre efter skolans behov” även ser risker med att 
tillsvidareanställda förordnande medför risker med felrekrytering.  Det finns 
också ett samband i detta och att uppleva att skolutveckling kommer uppifrån. 
Ett anova-test visar signifikans med variabel 4 (p=0.000) och variabel 8 
(p=0.000). 

Variabel 5: Avsatt tid har korrelation variabel 7: Tillräckligt med tid  (p=0.006 
rs = 0.400). De rektorer som svarar att förstelärarna har tid avsatt i tjänsten 
också svarar positivt på att förstelärarna har tillräckligt med tid. Ett Anova-test 
visar att dessa samband med stor sannolikhet går att överföra till en större po-
pulation (variabel 7 p=0.000). 

Variabel 6: Gemensam schemalagd tid har också svag korrelation med varia-
bel 7 (p=0.001 rs =0.303). Detta visar ett samband mellan att förstelärarna har 
gemensam schemalagd tid och upplevelsen av att det finns tillräckligt med tid. 
Dessa kunde dock förväntas vara starkare. Anova-test visade att sambandet 
med stor sannolikhet återfinns i en större population (p=0.005). Variabel 6 
hade även korrelation med index 3: Förstelärarna som pedagogiska ledare 
(p=0.000 rs =0.367). Det visar att de rektorer som svarar att det finns gemen-
sam schemalagd tid också svarar att förstelärare fungerar som pedagogiska le-
dare. Ett Anova-test visar på att detta med stor sannolikhet återfinns i en större 
population gällande index 3 (p=0.000).  

Variabel 1: Statlig styrning korrelerar med index 4: Rektors roll som pedago-
gisk ledare (p=0.001 rs= -0.307), vilket visar på svaga samband med att anse 
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att staten borde styra uppdraget mer och att då inte uppfatta sin egen roll som 
pedagogisk ledare. Ett Anova-test visar att det finns signifikans i skillnader i 
uppfattning med index 4 (p=0.002). 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Svarsfrekvensen låg på 33,7 % (121 svar/360 utskick). 71,9 % jobbar på grund-
skolan och 28,1 % av respondenterna jobbar på gymnasiet. 67,8 % av respon-
denterna har varit verksamma rektorer längre än förstelärarreformen. 69,4 % 
har arbetat på enheten de är nu mindre än 5 år, vilket visar att merparten av 
respondenterna har bytt arbetsplats under reformens implementering.  59,5 % 
av rektorerna svarar att de har varit aktiv part vid anställning av flertalet förste-
lärare de är rektor för. Merparten av rektorerna har genomgått rektorsutbild-
ning eller att de går den nu (88,4%). Merparten av rektorerna har också arbetat 
som lärare (91,5 %). I fråga om vem som har definierat förstelärarnas uppdrag 
är det vanligaste att rektor på något sätt gör det (66,2 %), högre chef/förvalt-
ning är näst vanligaste alternativ (24,8 %), att det inte finns något definierat 
uppdrag alternativt att förstelärarna definierat uppdraget själva förekommer i 
liten skala. Rektorerna uppfattar lönen, alternativt att få möjlighet att påverka, 
som viktigast för att söka en förstelärartjänst. Därefter uppfattar rektorerna att 
lärare som söker en förstelärartjänst vill få bekräftelse på att man gör ett bra 
jobb, alternativt att ta ett steg i karriären. 

Hur rektorerna ser på förstelärarreformen kan sammanfattas med att det finns 
en positiv attityd till reformen samt en positiv inställning till att det medfört en 
lönespridning. Merparten av rektorerna tycker dock inte att staten borde styra 
mer. Om förordnandena som förstelärare bör vara tillsvidare eller inte råder 
det delade meningar om, där ungefär hälften av respondenterna anser det till 
stor del eller helt och ungefär hälften anser det till liten del eller inte alls. De 
rektorer som ställer sig negativa till tillsvidareanställda förordnade tycker i 
högre grad att uppdragen kan anpassas bättre till skolans behov vid tidsbegrän-
sade förordnande samt ser risker i att det skulle bli långsiktig felrekrytering. 
De ser också mer kritiskt på förstelärarreformen och på förstelärares uppdrag. 
De rektorer som uppfattar förstelärare som pedagogiska ledare uppfattar också 
sig själva som pedagogiska ledare i högre utsträckning, samt har en mycket 
mer positiv inställning till förstelärarnas uppdrag. Respondenterna ser sin egen 
roll som pedagogisk ledare som något starkare än de ser förstelärarna som pe-
dagogisk ledare, och då leder skolutveckling. Ju längre rektorerna varit i yrket, 
ju starkare är denna uppfattning. Det är också de som uppfattar förstelärare 
som pedagogiska ledare och sitt eget pedagogiska ledarskap som starkt som 
upplever att den skolutveckling som bedrivs aktivt märks i klassrummen. 
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7 DISKUSSION 

I diskussionen görs en ansats att lyfta tankar och mönster som framkommit 
genom resultatet. Det görs i förhållande till metoden, till bakgrunden och forsk-
ningsöversikten och slutligen till teorin. 

7.1 Metoddiskussion 

Uppsatsen har en empiristisk ansats och en deduktiv metod som följer genom 
hela arbetet. Ett metodproblem inför analysen av resultatet är dock att rekto-
rerna inte tillfrågas hur de ser på de lärare som inte har förstelärartjänster. Med 
tanke på ramen och tiden för uppsatsen hade detta inte varit möjligt men det 
hade gett ytterligare ett perspektiv.  

Enkäten, som mäter attityder, är utformad som en Likert-skala med fasta svars-
alternativ. Patel och Davidsson (2003, s. 84–87) påtalar vikten av att ställa sina 
formuleringar till lika del positiva och negativa, samt att hålla sig till om det är 
en upplevelse eller ett faktum som respondenten tar ställning till. Frågorna i 
enkäten är till övervägande del ställda på så sätt att ”Instämmer helt” utgör en 
positiv inställning/uppfattning. Detta gjorde den statistiska analysen lättare 
men kan ha gjort att respondenter med skevhet i sina svar inte hittades. Å andra 
sidan skriver Bryman (2011, s. 233) att en enkät som upplevs krånglig eller 
arbetsam att svara på riskerar att få ett större bortfall då respondenterna slutar 
svara under pågående process. Detta kunde ha hänt om frågorna blandades för 
mycket mellan positiv och negativ ställning då det kan orsaka förvirring för 
respondenten.  Det finns dock ett annat problem med att frågorna kring förste-
lärarnas strukturella förutsättningar då de tre första är ställda som att det hand-
lar om hur rektorns uppfattning är, och de tre sista ber respondenterna ta ställ-
ning till hur det faktiskt är rent tjänstefördelningsmässigt. Frågorna borde 
ställts ”Jag tycker att förstelärarna borde ha mer tid att genomföra uppdraget”, 
”Jag tycker att förstelärarna ska ha gemensam schemalagd tid” osv. Det kan 
vara anledningen till att det inte gick att göra något index av dessa sex variab-
ler, eftersom det är stor skillnad på att svara på hur det faktiskt ser ut på skolan 
och hur man tycker att det borde vara. Det finns också en ojämn fördelning i 
antalet frågor kring olika delar av undersökt område. Fler frågor borde ha 
ställts kring statlig styrning, samt hur kollegiet fungerar kring förstelärar-
skapet. Här gjordes också ett val i linje med Brymans (2011, s. 231–232) reso-
nemang kring bortfall. Han menar att det tenderar att bli större om det är en för 
omfattande enkät som upplevs tidskrävande för respondenten. Ett alternativ 
hade varit att använda ordet mellanledare för att särskilja rektors ledarskap och 



Vem leder skolutvecklingen?  Karin Nordell 

43 

 

övriga lärares ledarskap. Det hade då gått att minska antalet frågor om hur 
förstelärares uppdrag uppfattas eftersom dessa frågor visade sig mäta samma 
sak (samtliga frågor i den övergripande frågeställningen blev ett index). 

Utskicket gjordes via Survey & Report till alla rektorer i kommunal grundskola 
och gymnasium i fem kommuner. Här har mailadresser tagits fram via kom-
munernas webbsidor. En del respondenter har hört av sig och påtalat att de inte 
har arbetsledaransvar för förstelärare, vilket medför att de inte kan svara på 
enkäten. Det blir ett förståeligt och naturligt bortfall som inte hade kunnat mot-
verkas då personlig kontakt inte förekom innan utskicket. Det är också svårt 
att veta om det är de rektorer som gått rektorsutbildning och som arbetat som 
lärare som har valt att svara på enkäten (då de är överrepresenterade i den här 
studien i jämförelse med annan statistik av yrkesgruppen), vilket kan påverka 
resultatet. 

Insamlad data är bearbetad i SPSS där den beskrivande statistiken är presente-
rad i tabeller. För att resultatet inte skulle bli oöverskådligt långt ligger vissa 
förklarande tabeller i bilaga 2. En konfirmatorisk faktoranalys gjordes för att 
minska antalet variabler att göra sambandsanalyser kring. Faktoranalyserna är 
presenterad i resultatet och dess outputs finns i bilaga 3 för att säkerställa för 
läsaren att dessa är korrekt genomförda. För att skapa underlag för diskuss-
ionen gjordes sedan bivariata korrelationstest. I dessa användes Sperman’s 
Rho eftersom det testet tar hänsyn till att det inte är ett stort urval, samt att det 
är Likert-skalor som behandlas (Stephens, 2004). 

7.2 Hur tog reformen form? 

Skolverket (2014a) menar att förstelärarreformen bygger på att de lärare som 
har en förstelärartjänst ska ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas 
studieresultat och ha ett starkt intresse att utveckla undervisningen. Lärares 
uppdrag, organisationen skolans uppdrag, är osökt att eleverna ska nå så långt 
som möjligt i sin utveckling. I resultatet från enkätstudien framkommer att de 
rektorer som ser förstelärarna som pedagogiska ledare upplever att den skolut-
veckling som bedrivs också märks i klassrummen. Eftersom det är i klassrum-
men, i undervisningen, det lärande som bedrivs inom skolans organisation 
kommer till uttryck, så tyder detta på att ett delat pedagogiskt ledarskap är ef-
fektivare för det övergripande målet. Många rektorer ser också lönen som ett 
styrmedel för att gynna kvaliteten i undervisningen och krasst sätt så hade 
denna differentiering i lönesättningen inte varit möjlig utan stadsbidraget som 
betalas ut till karriärtjänsterna. I Skolverkets (2014b) statistik över vem som är 
förstelärare framkommer det att de flesta har tidsbegränsade förordnanden pga. 
osäkerhet i hur länge stadsbidraget betalas ut, samt att uppdraget bättre ska 
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kunna anpassas till skolans behov. Nu är det ju inte rektorerna som beslutar om 
tjänsterna ska vara tillsvidare, men deras åsikter i frågan bekräftas då de rek-
torer som inte tycker att det ska vara tillsvidare anser att just tjänsterna bättre 
kan anpassas till skolans behov. De rektorer som tycker att förordnandena bör 
vara tillsvidare ser också i högre mån positivt på reformen i helhet och på 
förstelärarnas uppdrag. Detta ger signaler om att se skolutveckling som något 
långsiktigt och att de som anammat reformen också får den att fungera i prak-
tiken och då också drar nytta av den.  

Alvunger (2015, s. 55–56) menar att ett misstag under implementeringen av 
karriärtjänster i andra länder har varit otydligheten i vilken struktur och vilket 
ledarskap tjänsterna ska innehålla. Resultatet i denna undersökning visar att få 
rektorer anser att staten ska styra innehållet mer. De rektorer som ser sin egen 
roll som pedagogisk ledare stark är de som ställer sig mest negativa till starkare 
statlig styrning. Det innebär att ju starkare tag rektorerna upplever kring det 
pedagogiska ledarskapet, både i sin egen roll och i förstelärarskapet, desto 
mindre behov av styrning uppifrån önskas. Det svarar i och för sig inte på hur 
reformen hade sett ut, eller i vilken utsträckning det hade blivit en annorlunda 
implementering om förstelärare haft en position som mellanledare i skolans 
annars horisontella hierarki. Skolverket (2015b) menar i sin översikt över vad 
förstelärarna gör att det finns ett uppdrag som innebär ett utvecklingsuppdrag. 
Det bekräftas i resultatet, då det är väldigt få rektorer som svarar att det inte 
finns något formulerat uppdrag. Värt att diskutera är dock skevheten i att det 
är många som svarar att det inte finns någon tid avsatt i tjänsterna för att ge-
nomföra uppdraget. Är detta skolans eviga Ikaros? Att vi bygger upp förvänt-
ningar om uppdrag och utvecklingsidéer som sedan inte får plats i tidsramen, 
så att det hela brinner upp i vår iver att nå ljuset. Hur ska det kunna hända 
någon skolutveckling som blir en reell förbättring för elevernas lärande om inte 
tid ges? 

Redan i inledningen (båda av uppsatsen och av implementeringen av reformen) 
visade det sig att det fanns två sätt att se det på: som ett sätt att göra karriär för 
lärare eller som ett sätt att nå positiv skolutveckling. Genom detta arbete är jag 
benägen att ändra synsätt till att det finns två andra perspektiv: ett där skolle-
darna är positivt inställda till reformen och ett där de inte är det. De skolledare 
som är positivt inställda till reformen ser också förstelärarna som pedagogiska 
ledare och får det att fungera både för dem och kollegorna. Detta bidrar också 
till att den pedagogiska diskussionen lyfts och att det blir en positiv skillnad 
för eleverna. De som har en negativ inställning till reformen har inte utnyttjat 
dess potential och vill i högre grad att staten ska styra både skolutveckling och 
innehållet i karriärtjänsterna. Slutsatsen här styrks av att de som har en positiv 
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inställning till förstelärarnas arbete också har en positiv inställning till lönedif-
ferentieringen reformen medfört, samtidigt som det inte går att se några sam-
band i åsikter kring argument för lärare att söka förstelärartjänster med rekto-
rernas synsätt kring reformen och uppdraget.  

Vangrieken m.fl. (2017) diskuterar TLC som ett framgångskoncept för skolut-
veckling. De rektorer som uppfattar förstelärarna som pedagogiska ledare 
tycker också att de jobbar med att utveckla professionen och fungerar som in-
put för kollegor, vilket med andra ord borde gynna skolutveckling. Just att 
förstelärare gynnar skolutveckling skulle inte kunna beläggas med detta om 
det är så att rektorerna upplever att alla lärare driver den typ av utvecklings-
projekt. Å andra sidan hade antagligen inte rektorerna svarat att förstelärarna 
gör det om de hade ansett att samtliga lärare står för det arbetet. Alvunger 
(2015, s. 61–62) kommer fram till att förhållandet mellan förstelärare och rek-
tor är viktigt för att skapa möjligheter till skolutveckling. Detta bekräftas i den 
här undersökningen och stärker tidigare resonemang kring att uppfattningen av 
reformen också styr hur arbetet kommer till uttryck. Alvunger (2015, s. 63) 
påtalar också risker i att förstelärarna inkräktar på rektors pedagogiska ledar-
skap. Det resonemanget går inte att se i resultatet men kan styrkas på så sätt att 
det är de rektorer med flest år i yrket som uppfattar sin egen roll som pedago-
gisk ledare starkast men samtidigt ser förstelärarna som pedagogiska ledare. 
Detta kan ses som att trygghet i ledarskapet sipprar ner i systemet, vilket gyn-
nar hela organisationen. 

7.3 Resultatet i ljuset av teorin 

Ball m.fl (2012, s. 138) har en teori om att en policy kommer till uttryck bero-
ende på hur organisationen hanterar praktiska uttryck, så som möten. De rek-
torer som svarar positivt på att det finns schemalagd tid svarar också något 
positivare på att förstelärare fungerar som pedagogiska ledare. Genom en ge-
mensam schemalagd tid blir det tydligt i organisationen att förstelärare träffas 
som grupp och då kanske också leder någon form av gemensamt tänk kring 
skolutveckling på enheten. Ball m.fl (2012, s. 68–69) diskuterar också diskur-
sen i att ha en tilltro till det nya gör att ett politiskt obehag kan uppstå i att det 
finns de som inte ser det nya/förändringar som något som blir bättre. I genom-
förd undersökning blir det tydligt då de som hänger på det nya, utnyttjar refor-
men, också är de som upplever sig komma längst med sin skolutveckling. Det 
stämmer också överens med deras resonemang kring att rektors uppfattning 
spelar en avgörande roll för hur implementering av olika policyer kommer att 
utfalla. Enligt författarna finns det dock kritiker som menar att karriärister ut-
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nyttjar nya reformer för personlig vinning snarare än att det skulle gynna orga-
nisationen. Rektorerna i enkätundersökningen verkar inte tänka kring förstelä-
rarreformen på det sättet då de som är positiva till reformen också är positiva 
till att det blir en personlig vinning för den enskilde läraren. Detta verkar sna-
rare som ett positivt samband eller annorlunda uttryckt: att rektorerna ser det 
som en win-win-situation, där de får chans att premiera lärare genom lön sam-
tidigt som de får en hjälp i skolutvecklingsarbetet. 

Berg och Englunds (2016, s. 375) resonemang om att förstelärarreformen kan 
bryta redovisningstrenden och skapa mer autonomi kan också diskuteras i och 
med resultatet, då de respondenter som ser förstelärarna som pedagogiska le-
dare inte efterfrågar någon ytterligare statlig styrning. Tolkningen att rekto-
rerna tar ställning till att förstelärarna fungerar som pedagogiska ledare kom-
mer från Kellys (1974) definition kring att en ledares uppgift är att skapa vägar 
för utveckling med syfte att nå målen. De rektorer som svarar positivt på på-
ståendena kring hur de uppfattar förstelärares uppdrag tar indirekt ställning till 
att förstelärarna är pedagogiska ledare, inte bara i klassrummen utan också för 
sina kollegor. Hargreaves m.fl. (2008, s. 92–93) och Thelin (2011, s. 80–81) 
har teorier om att transformativt eller distribuerat ledarskap skulle öka effek-
tiviteten att nå bättre elevresultat. I resultatet kan det konstateras att de rektorer 
som uppfattar förstelärarna som pedagogiska ledare även uppfattar att skolut-
veckling aktivt märks i klassrummet i högre utsträckning än de rektorer som 
inte ser förstelärarnas roll på det sättet. De rektorer som ser positivt på förste-
lärarnas uppdrag ser också att rollen respekterats i högre utsträckning och att 
de psykosociala arbetsmiljön blivit bättre genom införandet av dessa tjänster. 
Nämnda faktorer borde ha ett positivt inflytande på effektiviteten i utveckl-
ingsarbetet. Detta kan också kopplas till Muijs och Harris (2004, s. 444–445) 
studie som kommer fram till att ett ledarskap som utövas effektivt också har 
en effekt på en skolas förmåga att förbättra elevernas studieresultat. De menar 
också att rollen där lärare är ledare i utvecklingsarbete kräver ett samarbetande 
klimat där det inte förväntas att alla har samma arbetsuppgifter. Detta kan kny-
tas till att de rektorer som tycker att förstelärares uppdrag gynnar skolutveckl-
ing också anser att rollen accepteras.  

7.4 Förslag på vidare forskning 

Denna uppsats har gett många idéer kring vad som hade varit värt att lägga tid 
att forska kring för att hitta vägar till vad som blir effektivt och positivt ut-
vecklingsarbete i skolan. Nedan följer några förslag: 
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• Att gå vidare och göra en explanativ studie av det som framkom i re-
sultatet, och att då genom en kvantitativ studie försöka hitta orsaker till 
ställningstagande och konsekvenser av detsamma. 

• Att genom en liknande enkätundersökning se hur de lärare som inte har 
en karriärtjänst ser på förstelärarnas uppdrag för att sedan jämföra det 
med resultatet från rektorernas syn. 

• Att genom intervjuer se vad förvaltning/politikers inställning till refor-
men är i jämförelse med skolledarnas syn. 

• Att undersöka skillnader i hur rektorer ser på lärare och förstelärare. 
• Att genom kvalitativa intervjuer försöka belysa vad rektorer respektive 

förstelärarna konkret gör i sitt pedagogiska ledarskap. 

7.5 Slutord  

Så vad innebär karriärsreformen som skulle leda till skolutveckling och attra-
hera lärare till att stanna i yrket? Enligt resultatet i den här studien framträder 
en dualism, där perspektivet från skolledarna verkar ha stor påverkan. Frågor 
som väcks hos mig är om det handlar om att på olika sätt våga ge förstelärarna 
utrymme, både i form av tid och mandat, för att reformen ska leda till reell 
skolutveckling. Utifrån Kornhalls (2015) resonemang kring att det är viktigt 
att ta reda på om det man gör verkligen leder till det man vill uppnå, funderar 
jag också på om vi vet vad vi vill uppnå? Att öka elevernas lärande och att de 
ska nå så långt som möjligt är självklart som grundläggande synsätt, men vilka 
delmål leder till detta? Vilka metoder leder till vad och vem ska leda arbetet? 
Vad gör förstelärarna för att möjliggöra skolutveckling och vad gör rektorerna 
för att möjliggöra för förstelärarna?  

Karriärreformen har landat något ute på skolorna och strukturer börjar sätta 
sig. En förhoppning är att positiva exempel och metoder som fungerar lyfts 
fram och delas, både genom dokumentation på skolorna och i forskning, så att 
lärarkåren får det lyft som reformen var tänkt att ge. På så sätt ger reformen 
förhoppningsvis också tänkt avtryck hos dem skolan som organisation handlar 
om - eleverna. 
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Bilaga 2: Förtydligande tabeller  

Tabell: Antal rektorer som genomgått rektorsutbildning 

  Frekvens Procent Kumulativ 
procent 

Ja 85 70,2 70,2 

Nej 12 9,9 80,2 

Jag går rektorsutbildning nu 22 18,2 98,3 

Jag har blivit erbjuden men 
inte påbörjat 2 1,7 100 

Total 121 100   
 

Tabell: Antal rektorer som arbetat som lärare 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Ja 111 91,7 91,7 

Nej 7 5,8 97,5 

Nej, men jag har 
en lärarutbildning 3 2,5 100 

Total 121 100   
 

Tabell: Jag anser att staten borde styra innehållet i uppdraget 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Instämmer helt 14 11,6 12,1 

Instämmer till stor del 32 26,4 39,7 

Instämmer till liten del 26 21,5 62,1 

Instämmer inte alls 44 36,4 100 

Total 116 95,9   
Vet inte 5 4,1   
  121 100   
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Tabell: I vilken mån skolutveckling bestäms uppifrån 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Instämmer helt 4 3,3 3,3 

Instämmer till stor del 28 23,1 26,7 

Instämmer till liten del 63 52,1 79,2 

Instämmer inte alls 25 20,7 100 

Total 120 99,2   
Vet ej 1 0,8   
  121 100   

 
Tabell: Vilket påstående stämmer bäst in på förstelärarna du är rektor för 

  Frekvens Procentt Kumultaiv procent 
Förstelärarnas uppdrag har definierats 
från högre chef/förvaltning 18 14,9 14,9 

Förstelärarnas uppdrag har definierats av 
mig som rektor 40 33,1 47,9 

Förstelärarnas uppdrag har definierats av 
förstelärarna själva 5 4,1 52,1 

Förstelärarnas uppdrag har definierats av 
mig som rektor i dialog med förstelärarna 40 33,1 85,1 

Förstelärarnas uppdrag har definierats av 
mig som rektor i dialog med högre 
chef/förvaltnignen 12 9,9 95,0 

Förstelärarna har inget definierat uppdrag 6 5,0 100,0 

Total 121 100,0   

 
Tabell: Vilket argument uppfattar du som viktigast för att söka en 
förstelärartjänst 

  Frekvens Procent Kumulativ procent 

Att få en högre titel/nå högre status 4 3,3 3,3 

Att få möjlighet att påverka 32 26,4 29,8 

Att få högre lön 36 29,8 59,5 

Att ta ett steg i karriären för att komma vidare 18 14,9 74,4 

Att få möjlighet att göra något annat i sin tjänst 8 6,6 81 
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Att få bekräftelse på att man gör ett bra jobb 23 19 100 

Total 121 100   
 

Bilaga 3: Outputs från SPSS 

Faktoranalys av: ”Hur upplever du förstelärarreformen?” 

 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,787 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 323,317 

df 45 

Sig. ,000 

 

 
 
 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3,912 39,125 39,125 

2 1,399 13,990 53,115 

3 1,111 11,106 64,221 

4 ,968 9,684 73,905 

5 ,685 6,854 80,759 

6 ,606 6,056 86,815 

7 ,394 3,942 90,757 

8 ,375 3,747 94,504 

9 ,327 3,272 97,776 

10 ,222 2,224 100,000 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att re-

formen är ett sätt för lärare 

att göra karriär 

,759 -,087 ,044 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att re-

formen gynnar skolutveckl-

ing 

,841 -,135 -,106 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att re-

formen skapar utrymme för 

lärare att göra personlig vin-

ning 

,317 -,386 ,246 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att re-

formen gör läraryrket mer at-

traktivt 

,741 -,162 ,212 
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Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att re-

formen premierar yrkes-

skickliga lärare 

,799 -,202 -,060 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att re-

formen skapat bättre möjlig-

heter för mig som rektor att 

genomföra mitt uppdrag 

,813 -,194 -,178 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag tycker att 

det är bra att staten påver-

kar lönesättningen 

,538 ,238 ,367 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att 

staten borde styra innehållet 

i uppdraget 

,047 ,391 ,822 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag tycker att 

det är positivt med ökad lö-

nespridning bland lärare 

,465 ,734 -,176 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att fri 

lönesättning gynnar kvali-

teten i undervisningen 

,415 ,609 -,340 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 3 components extracted. 

 

 
 
 
Reliability Statistics: INDEX 1 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,824 7 

 
 
Reliability Statistics: INDEX 2 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,410 3 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att 

staten borde styra innehållet 

i uppdraget 

4,62 2,649 ,040 ,700 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag tycker att 

det är positivt med ökad lö-

nespridning bland lärare 

5,27 2,030 ,428 -,016a 

Hur uppfattar du förstelärar-

reformen? - Jag anser att fri 

lönesättning gynnar kvali-

teten i undervisningen 

5,07 2,051 ,329 ,149 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 

model assumptions. You may want to check item codings. 

 

 
 
Reliability Statistics: INDEX 3 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,429 2 

 

Faktoranalys av: ”Hur uppfattar du förstelärarnas strukturella 
förutsättningar?” 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,627 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 139,130 

df 15 

Sig. ,000 
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Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 2,133 35,547 35,547 

2 1,720 28,664 64,211 

3 ,690 11,496 75,707 

4 ,643 10,725 86,432 

5 ,498 8,305 94,736 

6 ,316 5,264 100,000 

 

 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

Hur uppfattar du förstelärar-

nas strukturella förutsätt-

ningar? - Jag anser att tjäns-

ten som förstelärare ska 

vara tillsvidare (till skillnad 

mot tidsbegränsat förord-

nande)  

-,801 ,009 

Hur uppfattar du förstelärar-

nas strukturella förutsätt-

ningar? - Om förstelärarna 

har tidsbegränsade förord-

nande kan uppdraget an-

passas bättre till skolans be-

hov 

,886 -,069 
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Hur uppfattar du förstelärar-

nas strukturella förutsätt-

ningar? - Risken med tillvsi-

dareanställda förstelärare är 

att eventuell felrekrytering 

blir långsiktig 

,787 ,037 

Hur uppfattar du förstelärar-

nas strukturella förutsätt-

ningar? - Förstelärarna på 

min enhet har tid avsatt i 

tjänsten för att bedriva upp-

draget 

,113 ,775 

Hur uppfattar du förstelärar-

nas strukturella förutsätt-

ningar? - Förstelärarna på 

min enhet har gemensam 

schemalagd tid för träff med 

varandra 

-,239 ,692 

Hur uppfattar du förstelärar-

nas strukturella förutsätt-

ningar? - Förstelärarna på 

min enhet har tillräckligt med 

tid för att genomföra sitt för-

steläraruppdrag 

,058 ,804 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 

Faktoranalys av ”Hur ser du på det pedagogiska ledarskapet” 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,731 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 316,085 

df 28 

Sig. ,000 
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Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 3,160 39,494 39,494 

2 1,546 19,328 58,823 

3 1,017 12,707 71,530 

4 ,740 9,246 80,776 

5 ,555 6,940 87,716 

6 ,437 5,467 93,183 

7 ,331 4,142 97,325 

8 ,214 2,675 100,000 
 

 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Jag är i 

första hand pedagogisk le-

dare 

-,021 ,773 ,235 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Jag har 

tid till det pedagogiska ledar-

skapet 

,022 ,720 -,131 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Jag le-

der skolutvecklingen på min 

enhet 

,277 ,785 ,071 
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Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Vi har 

en skolutveckling som aktivt 

påverkar undervisningen 

,393 ,651 -,069 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Skolut-

vecklingen som leds be-

stäms uppifrån 

,008 ,036 ,979 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Skolut-

vecklingen som bedrivs leds 

av förstelärarna 

,837 ,095 ,012 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Förste-

lärarna påverkar aktivt den 

skolutveckling som bedrivs 

,911 ,103 -,017 

Hur ser du på det pedago-

giska ledarskapet? - Jag an-

ser att den pedagogiska dis-

kussionen har lyfts av förste-

lärarna  

,840 ,188 ,017 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
 

 
Reliability Statistics: INDEX 3 

FL som ledare 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,810 4 

 
 
Reliability Statistics: INDEX 4  

rektor som ledare 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,740 4 
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Faktoranalys av ”Hur ser du på förstelärarnas uppdrag” 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,866 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 398,962 

df 28 

Sig. ,000 

 
 

Component 

Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 

1 4,416 55,203 55,203 

2 ,824 10,303 65,506 

3 ,782 9,778 75,284 

4 ,608 7,600 82,884 

5 ,529 6,616 89,500 

6 ,381 4,757 94,257 

7 ,257 3,214 97,471 

8 ,202 2,529 100,000 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Förstelärarna ar-

betar med förbättring av ele-

vernasstudieresultat genom 

att på ett systematiskt sätt 

arbeta för att utveckla 

undervisningen 

,762 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Förstelärarna 

jobbar med processer som 

utvecklar kollegialt lärande 

,832 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Förstelärarna 

har erbjudits kompetensut-

veckling för att genomföra 

uppdraget 

,574 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Förstelärarna 

prövar resultat från ny forsk-

ning i undervisningen 

,835 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Förstelärarna 

uppdaterar sina kollegor om 

aktuell forskning 

,853 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Förstelärarna 

uppdaterar sina kollegor om 

nya undervisningsmetoder 

,824 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Rollen som 

förstelärarna har respekte-

rats av kollegorna 

,656 

Hur ser du på förstelärarnas 

uppdrag? - Inrättandet av 

förstelärare har påverkat 

den psykosociala arbetsmil-

jön på skolan positivt 

,530 
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Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 
 
Reliability Statistics: INDEX 5 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,874 8 

 
 


	Rektorers syn på förstelärares uppdrag 
	Who leads School Improvement?Principals view on first teacher assignment
	Karin Nordell
	Fakultet: Humanioria och samhällsvetenskap
	Ämne/Utbildningsprogram: Magisterprogrammet i Utbildningsledning och Skolutveckling
	Nivå/Högskolepoäng:  Avancerad nivå, 15 hp
	Handledarens namn: Dan Åkerlund
	Examinatorns namn: Hector Perez Prieto
	Datum: 2017-06-09
	1 Inledning
	1.1 Syfte
	1.2 Frågeställningar

	2 Reformen tar form
	2.1.1 Den typiska försteläraren
	2.1.2 Spänningar i implementeringen
	2.2 Uppdragsbeskrivning för förstelärare
	2.3 Rektors roll i ett samtidsperspektiv
	2.4 Kollegialt lärande

	3 Forskningsöversikt
	3.1 Förstelärarreformen
	3.2 Rollen som förstelärare
	3.3 Implementering av reformer
	3.4 Rektors roll som pedagogisk ledare
	3.5 Att leda kollegialt lärande
	3.6 Perspektiv från forskningsöversikten

	4 Teori
	4.1 Empirism
	4.2 Teori om implementering av policy
	4.3 Teori om skolutveckling
	4.4 Teori om ledarskap
	4.4.1 Delat ledarskap

	4.5 Teori om roller i utvecklingsarbete
	4.6 Begreppsdefinitioner
	4.6.1 Skolutveckling
	4.6.2 Ledarskap
	4.6.3 Transformativt/distribuerat ledarskap
	4.6.4 Roller


	5 Metod
	5.1 Kvantitativ studie
	5.1.1 Induktiv metod

	5.2 Valet av enkät
	5.3 Operationalisering
	5.3.1 Enkätkonstruktion

	5.4 Urval
	5.5 Forskningsetik
	5.6 Statistisk dataanalys
	5.7 Extern och intern bortfallsanalys

	6  Resultat och analys
	6.1 Respondenterna
	6.2 Hur upplever du förstelärarreformen?
	6.3 Hur upplever du förstelärarnas strukturella förutsättningar?
	6.4 Hur ser du på det pedagogiska ledarskapet?
	6.4.1 Frågeställning a

	6.5 Hur ser du på förstelärarnas uppdrag?
	6.6 Samband och skillnader i rektorernas uppfattningar
	6.6.1 Frågeställning b
	6.6.2 Frågeställning c
	6.6.3 Frågeställning d
	6.6.4 Övriga resultat

	6.7 Sammanfattning av resultat

	7 Diskussion
	7.1 Metoddiskussion
	7.2 Hur tog reformen form?
	7.3 Resultatet i ljuset av teorin
	7.4 Förslag på vidare forskning
	7.5 Slutord

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1: Enkäten
	Bilaga 2: Förtydligande tabeller
	Bilaga 3: Outputs från SPSS
	Faktoranalys av: ”Hur upplever du förstelärarreformen?”
	Faktoranalys av: ”Hur uppfattar du förstelärarnas strukturella förutsättningar?”
	Faktoranalys av ”Hur ser du på det pedagogiska ledarskapet”
	Faktoranalys av ”Hur ser du på förstelärarnas uppdrag”



