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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka vilka prioriteringar som kommunala rektorer i grundskolan 
gör vid tillsättningar av förstelärare. Detta för att förstå hur rektorer tolkar läroplanen och 
därigenom agerar för en ökad måluppfyllelse i skolan. Målet är att synliggöra hur rektorernas 
utökade möjligheter till inflytande genom förstelärarreformen kan påverka skolutvecklingen. 
Metoden som användes var en kombination av högstrukturerade telefonintervjuer och 
offentliga statistiska data som rekvirerades från aktuell kommun. Studien omfattar 46 av totalt 
51 kommunala rektorer i grundskolan där förstelärare finns i organisationen. Av dessa kunde 
12 inte besvara hela eller delar av frågorna med anledning att de var nya i rektorsrollen. Två 
avböjde från att delta i studien. Resterande 32 rektorer besvarade studiens frågor angående 
prioriteringar av särskilda kvalifikationer vid tillsättning av 75 av kommunens 110 
förstelärare i grundskolan. Resultaten analyserades i en induktiv process utifrån reformteorier, 
läroplansteorier och teorier om stofforganisation i skolan. Resultaten visade att rektorerna 
agerade enligt reformteorier där de utifrån sin ”sandwich-position” på olika sätt försökt 
genomföra reformen på ett sätt där slitningar bland reformanterna ska bli så små som möjligt. 
Detta genom att fördela försteläraruppdragen jämnt på olika sätt. Resultaten visar, utifrån de 
fyra huvudgrupperna för läroplansforskning, att rektorerna i sina prioriteringar har ett starkt 
ämnesfokus där matematiken har en särställning, men även svenska är framträdande. Här går 
att se paralleller i reformarbete som opinionsbildning då prioriterade ämnen är sådana som 
tydligt är kopplade till jämförande internationella studier. Det finns också ett stort lärarfokus 
då rektorerna lyfter fram lärares personliga drag på olika sätt knutet till kollegialt lärande, 
ledarskap i klassrummet och intresse för forskning. Även trender som formativ bedömning, 
språkutvecklande arbetssätt och digitalt lärande framträder. 
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Inledning 
Skolan som arbetsplats är i förändring. Skolverket (2013) har redovisat låga elevresultat i 
internationella undersökningar, en nära förestående lärarbrist och att lärarutbildningarna har få 
sökande. De har också visat att undervisande lärare i skolan är missnöjda med sin arbetsmiljö 
och många därför har tankar på att söka sig bort från skolan, vilket ger en bild av ett kritiskt 
läge för skolan.  

En statlig åtgärd för att motverka trenden för skolan har varit att från och med 2014 införa 
karriärmöjligheter för undervisande lärare, vilken kommit att kallas förstelärar-reformen. 
Motiveringen till den nationella satsningen på praktiknära karriärsteg var att göra läraryrket 
mer attraktivt och säkra god undervisning för eleverna (Skolverket, 2013). Lagförändringen 
innebar att huvudmännen, kommunala eller andra, skulle sträva efter att inrätta karriärsteg för 
särskilt yrkesskickliga lärare, så kallade ”förstelärare”. För att stimulera införandet av 
reformen utdelades statsbidrag till de huvudmän som införde karriärtjänster, vilket 
administrerades av Skolverket (SFS 2013:70). I promemorian som föregick lagändringen 
lyftes rektorn fram som en aktör med central roll i bedömningen av vilka lärare som skulle 
anses vara särskilt yrkesskickliga (Prom.U2012/4904/S). Vad har då rektorerna valt att lyfta 
fram i sin bedömning av särskilt skickliga lärare? Vilka kompetenser eller kvalifikationer har 
prioriteras vid tillsättning av förstelärare? Och har rektorerna spelat den centrala roll som varit 
tanken? Dessa frågor kommer att vara ledande i denna fallstudie.  

Skolans huvudsakliga syfte är att förbereda eleverna inför framtiden genom att förmedla 
värdegrund, mål och kunskaper enligt vad som anges i läroplanen (Skolverket, 2011). Rektor 
ansvarar för hur väl skolan presterar i förhållande till läroplanens mål, det vill säga vilken 
måluppfyllelse skolan har. Läroplanen, som den återges till eleverna, färgas av olika 
tolkningar när den tar form i praktisk undervisning. Det görs som Linde (2012) förklarar, av 
många olika människor och organisationer, men framförallt av lärare och rektorer som arbetar 
nära eleverna. Dessa kallar Jarl & Rönnberg (2010) närbyråkater. 
 
Förstelärarreformen kan ses som en decentraliseringsreform med maktförskjutning inom 
skolan som organisation där rektorerna tilldelats mer makt (Brunsson och Olsen, 1990). I och 
med denna förändring ges möjlighet att fördjupa sig i vilka särskilda kvalifikationer eller 
andra faktorer som rektorerna priorierar eller tar hänsyn till. Tillsättningarna av förstelärare 
ger en intressant möjlighet att studera hur rektorerna agerar i skolans utvecklingsarbete för 
ökad måluppfyllelse, men också hur rektorerna tolkar läroplanen. Stadskontoret har med hjälp 
av SCB(Statistiska Centralbyrån) och Skolverket gjort landsomfattande undersökningar i sitt 
uppdrag att följa upp reformen (Stadskontoret, 2015, Stadskontoret, 2016). De har då i 
huvudsak vänt sig till huvudmännen vilket i de flesta fall inneburit företrädare för kommunen. 
Min ambition i denna studie har varit att närmare utforska reformen med fokus på företrädare 
för en av de närmsta aktörerna i tillsättningsarbetet, nämligen rektorerna.  

I inledningsfasen av detta arbete genomfördes en djupintervju med en skolområdeschef från 
den studerade kommunen. Personen som var väl insatt i reformen, dess tillkomst och 
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intentioner hade också deltagit i rekrytering av förstelärare i sitt skolområde. Samtalet 
handlade om synen på införandet av förstelärare och den process som valts för kommunen. En 
stor del av resonemangen i samtalet kom också att handla om det svåra i att göra ett urval som 
rektor eller skolledare. Om målet ska vara ökad måluppfyllelse, hur ska då tillsättningarna se 
ut? Rektorernas rekommendationer för lärarnas kvalifikationer poängterades vara av största 
vikt, även om kommunledningen beslutat att skolområdeschefen skulle vara ytterst ansvarig 
för tillsättningarna inom sitt skolområde. Intervjun gav inblick i det komplexa i själva 
reformen utifrån ett skolledarperspektiv, vilket också inspirerat till frågorna som detta arbete 
fördjupar sig i. Förhoppningen är att utifrån ett strukturellt skolutvecklings-perspektiv ge en 
bild av hur reformen kan ta sig i uttryck i en kommun utifrån de prioriteringar som rektorerna 
gjort vid tillsättningar av förstelärare. 

Studien kommer alltså inte att fördjupa sig i hur rektorer ser på tillsatta förstelärares arbete, 
dessas gamla och eventuellt nya arbetsuppgifter eller deras arbetsförhållanden. Inte heller 
syftar arbetet till att belysa hur införandet av förstelärare upplevts av berörda, utan fokus är 
rektorers prioriteringar och urval i rekryteringsprocessen. 

Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vilka prioriteringar rektorer i kommunal grundskola gjort 
vid tillsättning av förstelärare. Detta för att förstå hur rektorer tolkar läroplanen och 
därigenom agerar för en ökad måluppfyllelse i skolan. Målet är att synliggöra hur rektorernas 
utökade möjligheter till inflytande genom förstelärarreformen kan påverka skolutvecklingen. 

Studien tar sig an att genom offentlig statistik och intervjuer besvara följande frågeställningar: 

x Uppfattar rektorerna sig som delaktiga i tillsättningen av förstelärare? 
x Är uppfattningen bland rektorerna att det gjorts prioriteringar vid tillsättningar av 

förstelärare utifrån undervisande ämne, verksamt stadie eller kön och hur ser dessa 
prioriteringar i så fall ut?  

x Vilka särskilda kvalifikationer prioriterar rektorer vid tillsättning av förstelärare?  
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Utbildnings- och skolpolitisk inramning  
Skollagen slår fast att syftet med utbildning inom det obligatoriska skolväsendet i Sverige är 
att alla människor ska utveckla de kunskaper och värden som samhället vilar på. Skolan ska 
dessutom främja livslång lust att lära hos eleverna (SFS 2010:800). För att uppnå detta 
poängteras i läroplanen (Lgr11) att skolan som verksamhet ständigt måste utvecklas 
kvalitativt genom prövning, utvärdering och uppföljning för att svara mot de nationella målen. 
Förändringar ska också göras i aktivt samspel med elever, hemmen och det omgivande 
samhället. Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att de som ansvarar för denna utveckling är 
lärarna och skolans pedagogiska ledning. Skolan är alltså en dynamisk verksamhet där 
förändring och utveckling är en lag och därmed också en naturlig del av vardagen. 
Omgivande samhälle, föräldrar, elever, lärare och skolans pedagogiska ledning ses alla som 
viktiga aktörer i skolans utveckling.  

Den statliga reformen om praktiknära karriärsteg i skolan har i huvudsak kommit att handla 
om införandet av förstelärare. Ett annat karriärsteg har varit införande av så kallade lektorer 
vilka ska ha avlagt examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen). Denna del av 
reformen har nationellt implementerats i mycket begränsad utsträckning (Stadskontoret, 2015) 
och kommer inte heller att behandlas i detta arbete.  

Förstelärarreformen är som sagt en reform som påverkar rektorernas möjlighet till inflytande i 
skolan.  Men, reformen är också ett resultat av hur andra aktörer tidigare agerat och därmed 
påverkat skolutvecklingen. Arbetets bakgrund kommer därför att inledas med en 
kontextbeskrivning för att beskriva bakgrunden till reformen. Därefter kommer en 
litteraturgenomgång, något om de lokala förutsättningarna för aktuell kommun och 
avslutningsvis en redovisning av de teorier som studien tar sin utgångspunkt i.  

Svensk skola och förstelärarreformen  
Skolan är på många sätt i fokus i den svenska debatten. Frågor om sjukande kunskapsresultat, 
skolsegregation, likvärdig bedömning och betygssättning såväl som lärares arbetssituation och 
lärarlegitimation diskuteras (Skolverket, 2013). Stora internationella elevundersökningar visar 
att eleverna i svensk skola har låga resultat inom vissa ämnen. TIMMS1 och PISA2 visar båda 
på sjunkande elevresultat för svenska elever i förhållande till andra länder. Samtidigt 
framhålls utbildning inom EU och OECD som en väg till ökad sysselsättning och ekonomisk 
återhämtning. Internationellt frågas hur utbildning också ska rusta individen för framtiden 
(Skolverket, 2013). 

Den ökande skolsegregationen i Sverige, som blivit ett resultat av det fria skolvalet, har 
bidragit till stora skillnader i elevernas möjligheter till god utbildning. Dessa skillnader mellan 
skolor har aktualiserat diskussioner om utvecklingspotentialen i elevernas lärmiljö, framförallt 
i form av skickliga och engagerade lärare. Skolverket har poängterat att alla skolor måste 
utvecklas till bra skolor och en förutsättning för detta är ökade statliga insatser för att säkra 

                                                      
1 Trends in International Mathematics and Science Study -en internationell utvärdering inom matematik och 
naturvetenskap. 
2 Programme for International Student Assessment- ett OECD projekt som utvärderar matematik, 
naturvetenskap och läsförståelse. 
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tillgången till kompetenta lärare. Därtill kommer att svenska lärare är mindre nöjda med sitt 
yrkesval än genomsnittet i EU, varannan har allvarligt övervägt att byta yrke och studenter 
med goda studieresultat väljer bort pedagogiska yrken. Att dessutom stora pensionsavgångar 
är att vänta, var fjärde aktiv lärare i grundskolan fyller 65 år inom 10 år, gör att frågan om 
lärartillgången varit än mer uppmärksammad (Skolverket 2013). 

Skolverket har med bakgrund av denna bild framhävt att de nationella insatserna för att stärka 
läraryrket är viktiga, och att en karriär-reform med införande av förstelärare, kan ses som en 
del i detta arbete. Skolverket har även konstaterat att utbildningsforskning visar på stora 
förtjänster i gemensam planering men att grundskolans lärare, i synnerhet i de äldre 
årskurserna, i huvudsak arbetar ensamma. Dessutom poängteras att kompetensutveckling i 
ordinarie lärmiljö tillsammans med kollegor ger större hävstångseffekt än individuella insatser 
(Skolverket, 2013).  

Vad gäller elevernas ökade resultatskillnad ges förutom segregering utifrån socioekonomiska 
orsaker, även segregering utifrån egenskaper som förklaring(ex. studiemotivation). Skolverket 
lyfter internationell forskning som allt mer visar att icke-kognitiva förmågor(självuppfattning, 
motivation, samarbetsförmåga och självdisciplin) har betydelse för om en individ ska klara sig 
bra i framtida studier och arbetslivet. Dessa förmågor konstateras vara formbara upp genom 
åren och verkar kompenserande för individen. Skolverket (2013) poängterar också att det 
ligger under skolans uppdrag att verka för att eleverna utvecklar dessa förmågor, även om 
valda formuleringar inte är exakt samma. 

Reformen om karriärtjänster i skolan initierades i oktober 2011 då dåvarande 
utbildningsminister Jan Björklund ådrog Utbildningsdepartementet att utarbeta ett förslag för 
att möjliggöra karriärvägar för lärare. Utredningsarbetet som gjordes i samarbete med 
Finsansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet resulterade i en proposition som 
senare antogs och gjordes gällande från 1 juli 2013 (Prop. 2012/13:136). 

Reformen om karriärtjänster i skolan motiverades med bakgrund i bland annat på Hattie´s 
forskning om lärande och utbildning som pekar på att lärares kompetens och skicklighet har 
avgörande betydelse för elevresultaten. Hattie´s metastudie (av 800 gjorda studier) visar att 
faktorer knutna till lärandeprocessen har större effekt på elevresultaten än ex. klasstorlek, 
skolstorlek och möjlighet att välja skola (Hattie, 2008).  

Utbildningsdepartementet (Prom.U2012/4904/S) hänvisade även till McKinsey & Company´s 
rapport om värdens bästa skolsystem. Denna rapport sammanfattar studier av 25 av världens 
bästa skolsystem och där framgår att det är kvalitén hos skolans lärare som är det avgörande 
för framgångsrika skolor. Rapporten visar också att de faktorer som har störst effekt när det 
gäller förbättrade elevresultat är en professionell och välutbildad lärarkår som får vara med 
och utveckla undervisningen och ett system som erbjuder den bästa möjliga undervisningen 
utifrån varje enskild elevs behov. 

Utbildningsdepartementet valde även att titta på andra länder där lärarna har 
karriärmöjligheter som exempelvis Nya Zeeland, Skottland och Polen, hur dessa länder 
organiserat sina karriärmöjligheter och vilka kvalitéer som erfordras i dessa länders 
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karriärsteg. Utbildningsdepartementets promemoria som föregick karriärreformen lyfte även 
fram vad som utmärkte den särskilt skickliga läraren enligt svenska skolledare. Detta var hög 
ämneskompetens och pedagogisk skicklighet, social kompetens och förmåga att komunicera 
med elever på ett bra sätt. Dessutom lyftes förmågan att variera arbetssätt och metoder fram, 
både för att möta elevers olika behov såväl som att inspirera och motivera eleverna. Den 
särskilt yrkesskicklige läraren beskrevs även som en nyckelperson i skolans utvecklingsarbete 
som med goda ledaregenskaper delar med sig av sina kunskaper. Försteläraren framträder 
därigenom bland dessa skolledare som ett gott exempel som inspirerar och motiverar andra 
lärare (Prom.U2012/4904/S). 

Förstelärarreformen som slogs fast i juni 2013 (Riksdagsskrivelse 2012/13:266) syftade till att 
premiera särskilt skickliga lärare. Skollagen (2010:800) fick en skrivning om ett så kallat 
målsättningsstadgande som slog fast att skärskilt yrkesskickliga lärare skulle beredas 
möjlighet att göra karriär utan att lämna undervisningen. Reformen skulle under en inledande 
treårsperiod finansieras av statliga medel. Satsningen skulle administreras av Skolverket, till 
vilka huvudmän (kommuner och andra) genom ansökan kunde tilldelas medel för 
tillsättningar av karriärtjänster (Prop. 2012/13:136).  

Utbildningsdepartementet (Prom. U2012/4904/S) lyfte särskilt fram Södertälje Kommun som 
exempel. De hade på lokalt initiativ infört en form av karriärtjänster knutet till: 
språkutvecklande arbetssätt, interkulturell kompetens, ledarskap i klassrummet och mål- och 
resultatstyrd undervisning. Utbildningsdepartementet gav även exempel på vad som kunde 
ingå i förstelärares uppdrag, även om undervisning skulle vara den primära uppgiften (Prom. 
U2012/4904/S).  

Exempel på uppgifter som hör till eller ligger i nära anslutning till undervisning och som delvis 
kan ingå i tjänsten för en förstelärare kan vara att 
 - ansvara för introduktionen av nyanställda lärare, 
  - coacha andra lärare, 
  - initiera pedagogiska samtal, 
  - initiera och leda projekt i syfte att förbättre undervisningen,  
  - vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen, 
  - ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra   
    sin verksamhetsförlagda praktik (VFU), och  
  - vara huvudansvarig för ett ämne.  
(Utbildningsdepartementet, Prom. U2012/4904/S, s.28) 

För tillsättningarna av förstelärare ansågs ett centralt förfarande bli både kostsamt och svårt 
att genomföra vilket innebar att ett lokalt alternativ förordades. I promemorian uttryckte 
Utbildningsdepartementet att dess bedömning var att rektor:  

… är den som är närmast verksamheten och därmed sannolikt också bäst lämpad att uttala sig 
om enskilda lärares prestationer. Det är därför rimligt att rektorn har en central roll i 
bedömningen av vilka lärare som är särskilt yrkesskickliga. 
(Utbildningsdepartementet, Prom. U2012/4904/S, s.30) 

I övrigt angavs inga riktlinjer om förstelärartillsättningarna och vilka kvalifikationer som 
skulle prioriteras. Fördelning av förstelärare bland olika skolor, i olika årskurser, skolformer, 
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ämnen, inriktningar eller i förhållande till kön lyftes inte heller, vilket innebar att 
huvudmännen själva ansvarade för i vilken grad de valde att ta hänsyn till dessa olika 
faktorer. Något som denna studie kommer att titta närmare på. 

Nationella undersökningar 
Under följande rubrik kommer en redovisning av den litteratur som studien knyter an till. 
Inledningsvis återfinns Skolverkets undersökningar som visar hur rekrytering och urval av 
förstelärare sett ut nationellt, Stadskontorets rapporter och dessutom Riksrevisionens analys 
av karriärreformen utifrån sin revision av statens insatser på skolområdet. Avslutningsvis 
återfinns något om rektorn som aktör i skolan. 

Skolverket har ansvarat för karriärreformens införande och har också genomfört flera 
nationella sammanställningar av dess utfall. I publikationen ”Vem är försteläraren?” 
(Skolverket, 2014b) går att läsa vad Skolverket frånsett det som återfinns i propositionen, har 
för tankar om karriärreformen.  

Vi tror att den lärare som utsetts kommer att lyfta undervisningen och vilja ta ytterligare steg i 
karriären för att bli en pragmatisk skolledare. 
(Skolverket 2014, Vem är förstelärararen? s.23) 

I publikationen som visar reformens inledning, var underlaget huvudmännens ansökningar 
och rekvisitoner av statsbidrag med tillägg av en dataenkät utskickad till dessa huvudmän. 
Dessa data visade att av de cirka 3000 förstelärare som utsågs var 70 % fördelat till 
grundskolan och att den absoluta majoriteten av rekryteringarna gjordes internt genom 
ansökningsförfarande. Inom grundskolan var könsfördelningen av förstelärarna: 83 % kvinnor 
och 17 % män, vilket med viss övervikt för kvinnorna svarade mot fördelningen av lärare 
nationellt. 90 % av de kommunala huvudmännen uppgav att tillsättningarna gjorts genom en 
ansökan och att det i genomsnitt funnits 3,4 ansökningar per tillsatt tjänst (Skolverket, 2014).  

Skolverket redovisade hur den genomsnittlige försteläraren i grundskolan såg ut enligt 
tabellen nedan(Skolverket, 2014b). 
 
Tabell 1: Den kvinnliga respektive manliga försteläraren 
 

             

 Kvinnlig förstelärare Manlig förstelärare 
Ålder 45 år 43 år 
Andel inom grundskolan 83% 17% 
Arbetar i årskurs 1-6 7-9 
Arbetar med ämnet Svenska Matematik 
   
(ur Vem är försteläraren?. Skolverket 2014b,Tabell 5, s.14) 
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Skolverket redovisade att få huvudmän i inledningsskedet formulerat en egen kompetensprofil 
inför tillsättningarna 2013 (10 %). Inför den andra tillsättningen genomförde många 
huvudmän förändringar i annonseringen och rekryteringen, med större anpassning till lokala 
behov och förutsättningar. En yttre ram lades ut utifrån behov och kompetenser där 
kartläggning av skolans resultat var ledande. Utifrån detta arbete hade huvudmännen 
prioriterat ämnen och områden i behov av utveckling och förbättring. Skolverket poängterade 
att det var mycket olika vilka som varit de huvudsakliga utgångspunkterna vid rekrytering och 
att detta kanske var den mest intressanta iakttagelsen utifrån inledande enkätresultat, även om 
utveckling av undervisning varit central för de flesta huvudmän.  

Skolverket genomförde delredovisningar varje år vid implementeringen av 
förstelärarreformen. Dessa visade att könsfördelningen bland förstelärare även fortsatt var 
relativt väl överensstämmande med den inom lärarkollektivet med viss överrepresentation av 
kvinnor. Delrapporterna visade även att 85 % av förstelärarna var kommunalt anställda och att 
endast en kommun i Sverige inte ansökt om statsbidrag för förstelärare. Av de data som 
insamlades var förstelärarnas ämne/inriktning en frivillig uppgift som enbart uppgavs för 20% 
av förstelärarna. Skolverket redovisade ändå det utfall som framgick ur dessa data enligt 
följande tabell med en uppmaning till försiktighet vid tolkningar.   

 

Tabell 2: Förstelärarna uppdelade efter ämne/ inriktning (procent)  

 2013  
Nationellt 

2014  
Nationellt 

Ingen inriktning eller ämne % 78 79 
Något ämne eller inriktning % 22 21 
Vanligaste ämnena/ inriktningarna  
-av 100% 

  

Svenska/ svenska som andraspråk 29 32 

Matematik 28 31 
NO 9 9 
SO 7 8 
Engelska 6 6 
Övriga 21 14 
(ur Delredovisning av uppdraget om karriärvägar för lärare, Skolverket, 2014a.Tabell 8, s.6) 

Matematik och svenska visade sig vara ämnen som var mycket väl representerade bland 
förstelärarna. Stadskontoret noterade att en tredjedel av alla handledare i matematik-lyftet, en 
annan statlig skolutvecklingssatsning, också var förstelärare (Stadskontoret, 2015).  

 

 

 



8 
 

Tabell 3: Andel förstelärare uppdelade efter skolform (procent)  

 HT 14 VT 15 
Grundskola 1-3 19 19 
Grundskola 4-6 23 22 
Grundskola 7-9 30 30 
Grundsärskola 1 1 
(Gymnasieskolan och övriga 
verksamheter) 

(23) (24) 

(ur Delredovisning av uppdraget om karriärvägar för lärare, Skolverket, 2015a. Tabell 7, s.5) 

Fördelningen av förstelärare inom grundskolans stadier visade att det var vanligast att 
förstelärarna arbetade inom grundskolans årskurs 7-9. Skolverkets delredovisning visade även 
att den nationella fördelningen av förstelärare i landet överensstämde i hög grad med den 
procentuella fördelningen av elever inom skolan (Skolverket, 2015a, Dnr 2013:261). 

Skolverkets publikation ”Vad gör försteläraren?” grundade sig på data från rekvisitioner av 
statsbidraget, en enkätstudie till huvudmännen, en kvalitativ studie av Jerv Research samt 
erfarenheter från Skolverkets verksamhetsbesök under 2014-2015. Rapporten belyste de 
utvalda förstelärarnas uppdrag i skolorna och visade att dessa ofta hade uppgifter knutna till 
ett särskilt undervisningsämne i kombination med ett utvecklingsuppdrag. Majoriteten av 
förstelärarna upplevde att det varit en omfattande rekryterings- och urvalsprocess. 
Arbetsuppgifterna var enligt Skolverket (2015b) kopplade till behov som huvudmännen 
identifierat och bestämts utifrån skolans egna behov samt av lärarens specifika kompetenser. 

De utvecklingsområden som huvudmännen identifierade och satsat särskilt på enligt 
Skolverkets rapport var; kollegialt lärande, språkutvecklande arbetssätt, ämnesutveckling, 
betyg och bedömning, genus, internationellt arbete, praxisnära forskning, systematiskt 
kvalitetsarbete, arbetslagsutveckling och andra lokala behov. Utnämnda förstelärare hade ofta 
tidigare haft utvecklingsuppdrag och de kompetenser som efterfrågades i urvalet var förutom 
ämneskunnande; förmåga att se till alla elevers behov, intresse för utvecklingsprojekt och god 
samarbetsförmåga med såväl kollegor som elever. Samtliga huvudmän som tillfrågades i 
Skolverkets rapport hade valt att ge förstelärarna möjlighet att delta i nätverk med andra 
förstelärare. Majoriteten hade även valt att låta sina förstelärare få utbildning i kollegialt 
samarbete (Skolverket, 2015b). 

 Riksrevisionen genomförde 2014 en granskning av statens insatser på skolområdet (RiR, 
2014). I revisionen framkom att rektorer varit skeptiska till karriärreformen med anledningen 
av den kortsiktiga finansieringen. I övrigt var huvudmännen överlag positiva till både 
reformens idé och konstruktion, även om de såg risker för konflikter inom personalgruppen 
(Stadskontoret, 2016). Lärarna däremot var mer skeptiska till karriärstegsreformen i sig, 
frånsett de som utnämnts till förstelärare eller lektorer. En majoritet saknade företroende för 
rekryteringsprocessen och många uttryckte låg tilltro till dess tänkta positiva effekter 
(Stadskontoret, 2016). Riksrevisionen uppgav att en stor kommunal huvudman, på grund av 
den knappa tiden för implementering, helt och hållet lämnat beslut om utformningen av 
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karriärtjänsterna till respektive skola. I dessa fall fick alltså rektor ensam tolkningsföreträde 
vid tillsättning av förstelärare (RiR, 2014). Stadskontoret (2016) påpekade att lärarnas misstro 
till reformen kan kopplas samman med bristande transparens i reformarbetet och att lärare och 
skolhuvudmän haft olika förväntningar på vilka kvalifikationer som ska vara meriterande. 
Stadskontoret (2016) menade att deras resultat indikerar att skolhuvudmännen varit inriktade 
på att hitta personer som kan driva skolutveckling framåt medan lärarna förväntat sig att 
förstelärartjänsten ska fungera om ett kvitto på uppnådda prestationer.    

Riksrevisionen visade också att det är större sannolikhet att få ta del av statliga skolsatsningar 
i skolor med genomsnittligt högt meritvärde bland elever i åk 9. Den uppmärksammade också 
att arbetet med likvärdighet inom skolan inte fungerat i tillräckligt hög grad inom system med 
specialdestinerade statsbidrag, som förstelärarreformen. Enligt Riksrevisionen var huvudmän 
och rektorer kluvna till att statliga skulle bidrag riktas till skolor med större behov. Ett 
argument mot en sådan förändring var att det skulle kunna innebära en krångligare sökprocess 
och en mer betungande administration (RiR, 2014). 

Lokala förutsättningar och timplan för grundskolan 
För att kunna presentera en bild av hur urvalet av förstelärare slagit ut i aktuell kommun 
presenteras här en överblick över kommunens timplan för grundskolan. Grundskolans timplan 
regleras i Skollagen genom en garantinivå i antalet undervisade timmar per ämne för hela 
grundskolan (SFS 2013:70). Varje kommun gör därefter utifrån denna en egen ramtimplan där 
timmarna fördelas per skolår och ämne. Den kommunala timplanen för vald kommun visar 
små differenser jämfört med den statligt garanterade förutom inom kärnämnena (svenska, 
engelska och matematik) där det finns en liten ökning på 5-10 min/vecka och årskurs (bilaga 
1). 

Omfattningen av förstelärare inom kommunal grundskola i aktuell kommun är enligt 
personallistorna som rekvirerats 110 individer. Personallistorna har även varit en del av 
undersökningens empiri. Kommunen som undersöks i denna studie har enligt utsago från 
skolledare använt sig av rekryteringsprocesser i likhet med den som Skolverket redovisar för 
majoriteten av huvudmännen nationellt. Tillsättningarna i kommunen har genomförts genom 
intern rekrytering och ansökan. Fördelningen av förstelärartjänster till kommunens 
grundskolor har skett utifrån storleken på elevunderlaget i varje skolområde och varje 
skolområdeschef har haft huvudansvar för tillsättningarna. Vad gäller prioriteringar och 
tillsättningar har det skett genom beslut inom varje skolområde, där skolområdescheferna 
tagit hjälp av rektorer på olika sätt. Ofta har det förekommit någon form av rekryteringsgrupp. 
De rektorer som inte funnits med i rekryteringsgrupperna ska ha haft inflytande över 
tillsättningarna genom utlåtanden som tagits i beaktande. 

Teoretiska utgångspunkter 
Studies syfte är att belysa rektorers påverkan på skolan som organisation och därmed 
läroplanstolkningar, genom sina prioriteringar vid tillsättning av förstelärare. Den har ett 
organisatoriskt bottom-up perspektiv där en underliggande värdering är att rektorer i sin 
yrkesutövning strävar efter ökad måluppfyllelse enligt gällande läroplan. Med läroplan i detta 
arbete avses en bredare betydelse såsom begreppet används inom läroplansteorin. Där 
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omfattar begreppet läroplan (på engelska; curriculum) såväl idéer och intentioner som styr, 
som styrdokumenten och dess tolkningar, genomförande och upplevelse av vad som är 
läroplanen.  En indelning av läroplanens olika uttryck finns beskriven av Goodland (Ekelund, 
2003). Där delas den in i fem nivåer: den ideologiska läroplanen, den formella läroplanen, den 
uppfattade läroplanen, den operationaliserade läroplanen och den upplevda läroplanen. Detta 
arbete, som ska belysa påverkan som görs av rektorerna i och med förstelärarreformen, 
kommer därför i första hand vara kopplad till den uppfattade och den operationaliserade 
läroplanen. 

De teoretiska utgångspunkter som kommer att användas är: 

reformteorier- hur reformer och organisationsförändringar påverkar institutionella 
organisationer 

läroplansteorier- hur läroplanen formas och tolkas med utgångspunkt i fyra olika 
huvudgrupper som används för att analysera inflytelserika faktorer för att förverkliga en 
läroplans intentioner  

teorier om stofforganisation i skolan- hur skolans inre arbete organiseras utifrån olika syn på 
utbildning och lärande (skolkoder). 

Dessa utgångspunkter kommer att redogöras för i nämnd ordning. I analysen senare kommer 
återkopplingar att göras för att belysa hur de två första teorierna kan relateras till visade 
resultat. I diskussionen återfinns kopplingar till den sista teorin om stofforganisation i skolan. 
Avslutningsvis under denna huvudrubrik görs en genomgång av de bakomliggande filosofiska 
antaganden som studien bygger på. 

Reformteorier- om förändring i institutionella organisationer 
Sverige är ett öppet samhälle med en hög förändringstakt. Samhället är genomorganiserat och 
formella organisationer är ett dominerande inslag. Den utbredda normen är att reformer är en 
grund för samhällsutvecklingen och att förändringar är och bör vara ett resultat av medvetna 
och målinriktade val, inriktade mot gradvisa förändringar. Många av de viktigaste 
samhällsförändringarna har varit knutna till förändringar i formella organisationer (Brunsson 
och Olsen, 1990). 

Med reformer avses medvetna förändringar av organisationens former, dess struktur, 
arbetssätt eller ideologi i avsikt att förbättra dess beteende och resultat. De som initierar och 
driver igenom reformerna kallas reformatörer. Genom insikter i reformatörernas förmåga att 
styra genom reformer kan man säga något om makt (och vanmakt) i berörda organisationer. 
Reformarbetet ger uttryck för ett speciellt perspektiv på förändringsprocessen i en 
organisation, men också ett perspektiv på ledarskap och makt inom organisationen och på hur 
den fungerar (Brunsson & Olsen, 1990). 

Kännetecken för en formell organisation är enligt Brunsson och Olsen (1990) för det första att 
de är upprättade för att utföra vissa uppgifter och främja ganska precisa mål. För det andra att 
det finns en formaliserad struktur som bestämmer auktoritets- och arbetsfördelningen. Inom 
en formell organisation rättfärdiggörs fördelning genom att man pekar på att den bidrar till att 
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målen uppnås och till effektivitet. Den formella organisationens sätt att arbeta rationellt är 
enligt Brunsson och Olsen (1990) att uppmuntra några beteenden genom belöningar och 
hindra andra genom straff och sanktioner. Genom detta synsätt kanaliseras organisationens 
resurser mot de i förväg uppsatta målen. Reformperspektivets tolkning av förändringar som 
rationella val är förankrat i en hirearkisk syn på ledarskap och makt. Detta synsätt förutsätter 
organisationsrätt, dvs. auktoritativa beslut (Brunsson och Olsen, 1990). För att betona en 
formell organisations stabilitet i handlinsrutiner, uppfattningar och värderingar används 
begreppet institutionell organisation. Skolan kan beskrivas som en institutionell organisation. 

Hur stor möjlighet har då rektorerna i en stabil, institutionell organisation som skolan att styra 
förändringsprocesser? Och vilka möjligheter har rektorerna som reformatörer att påverka 
reformprocessen? Skolan som i grunden två uppdrag, kunskap och fostran, styrs politiskt 
genom påverkan på organisation och innehåll. Den politiska styrningen av svensk skola har 
från 90-talet och framåt omformats från ett tydligt centraliserat system till det nuvarande mer 
decentraliserade. Detta innebär bland annat att skolan nu styrs utifrån verksamhetsmål där 
utvärderingar i efterhand ska kontrollera utfallet av olika resultat och beslut (Jarl & Rönnberg, 
2012). Det decentraliserade systemet innebär en flernivåstyrning där skolans rektor, ges ett 
betydande friutrymme för tolkningar av den politiska styrningen. Konstant överskott av 
arbetsuppgifter, otillräckliga resurser och vaga eller tvetydiga verksamhetsmål i skolan 
innebär att rektorerna själva måste avgöra vad som ska prioriteras (Jarl & Rönnberg, 2012). 
Decentraliseringen av den svenska skolan har inneburit tydligare krav på utbildade rektorer 
med motivationen att dessa skulle kunna avkrävas ansvar. Ansvar för likvärdig utbildning, för 
skapandet av förutsättningar, för måluppfyllelse och för verksamhetsutveckling. Detta krav 
kan enligt Jarl & Rönnberg (2012) ses som en motvikt, eller försök till styrning, inom den 
decentraliserade skolan. Sammantaget går att säga att rektorerna har relativt goda 
förutsättningar utifrån den decentraliserade organisationsstrukturen att styra 
förändringsprocesser i skolan. 

Arfwedson och Lundman (1984) skriver att reformer i skolan, för de flesta lärare innebär ett 
hot om kompetensförluster som ställer krav på omorientering exempelvis genom förändrad 
organisation eller rutiner. I och med att arbetets innehåll förändras innebär det en ökad 
arbetsbelastning. Detta innebär att skolledaren hamnar i en ”sandwich-position”, som både 
ska ta hänsyn till uppifrån kommande beslut och den undervisande personalens intressen. 
Arfwedson och Lundman (1984) menar att reformer av den anledningen ofta genomgår en 
stor utspädning och därför också innebär små förändringar av verksamheten. Detta ligger helt 
i linje med Brunsson och Olsen (1990) som öppnar för möjligheten att reformer bara är en 
begränsad del av förändringsarbete. Detta eftersom oväntade och oönskade effekter på 
konfliktnivå och kontaktmönster i och mellan organisationer tas i beaktande vid reformers 
genomförande. Det institutionella perspektivet framhåller att både reformatörer och de som 
ska reformeras handlar på grundval av gemensamma värden, intressen, uppfattningar och 
resurser. Om de som ska reformeras gör motstånd på grund av oenighet om vad som är bra 
resultat eller lösningar leder reformen inte till någon förändring. Brunsson och Olsen (1990) 
för fram att det krävs en aktiv uppslutning från de som ska reformeras och att ett 
genomförande förutsätter samarbete.  
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Brunsson och Olsen (1990) lyfter även att de institutionella organisationerna inte alltid enbart 
är intresserade av de tjänster/produkter som skapas utan också av den värdering av hur 
rationella, effektiva, rättvisa, moderna och naturliga de uppfattas av viktiga grupper. Dessa 
viktiga grupper, som Jarl och Rönnberg (2010) beskriver som de skolpolitiska aktörerna, är 
politiska beslutsfattare, anställda inom förvaltningen, media, organiserade intressen inom 
skolområdet och samhällsmedlemmar. Brunsson och Olsen (1990) poängterar att en 
institutionell organisation, som skolan, är beroende av hur dessa grupper uppfattar det rimliga 
i processer, strukturer och ideologier som denna bygger på. Just värderingen av 
organisationen är särskilt viktig där det är svårt att värdera kvalitén på resultatet och därför 
blir detta synsätt en del av den kulturella ordningen. Reformer är alltså inte bara ett sätt att 
effektivisera en organisation utan även ett sätt att påverka stöd, resurser, frihet och kritik från 
omgivningen. Det kan ses som en form av opinionsbildning där signalerna till omgivningen är 
en vilja till förändring och förnyelse. Reformen kan alltså även om den inte leder till större 
effektivitet, göra det lättare för organisationen att få resurser och stöd, och också lättare att 
skydda organisationen från kritik. 

Hur reformteorierna operationaliseras  
Utgångspunkten för analysen kommer att vara att rektorerna verkar i skolan med en syn på 
reformen som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Dessutom att dessa rektorer i sin 
anpassning till förstelärarreformen strävat efter ökad måluppfyllelse utifrån läroplanen som 
skolans styrdokument. Analysen kommer också att återkoppla till det faktum att rektorer i sin 
roll som reformatörer som utövar hirearkisk makt, även har att ta hänsyn till lärarnas 
(reformanternas) syn på denna förändring och på reformens opinionsbildande möjligheter i 
synen som samhället har på skolan.  

Läroplansteorier- inflytelserika faktorer 
Styrdokumentet Lgr11 är en viktig maktfaktor inom skolans styrning (Sundblad, 2012). Den 
sätter fokus på vad eleven ska ges möjlighet att lära in genom kunskapskrav och centralt 
innehåll enligt principerna för en målstyrd skola. I förhållande till tidigare kursplaner finns en 
ökad precisering av ämneskunskaper. Val av arbetssätt och arbetsformer överlåts däremot till 
undervisande pedagoger (Sundblad, 2012). Hur går det då att se på läroplanens intentioner i 
förhållande till skolans arbete?  

Genom olika observationsstudier visar Linde (2012) vilka olika nivåer som läroplanens 
intentioner filtreras genom. Den inleds med formuleringsarenan (utgivandet av själva texten) 
som senare bearbetas på transformeringsarenan (bland olika aktörer inom och utanför skolan) 
där tolkning av läroplanen sker. Förloppet avslutas sedan i realiseringsarenan som innebär 
händelserna i klassrummet. Formulerad läroplan i förhållande till undervisningens faktiska 
innehåll bör därför ses som något som formas och omformas i en pågående process. Med 
anledning av detta föreslår Linde (2012) att man i betraktande av reformer bör ta 
utgångspunkt i själva skeendet och försöka förklara det (bottom-up). Detta istället för att 
använda sig av ett uppifrån och ner perspektiv. Denna studie har tagit fasta på Lindes (2012) 
synpunkt i denna fråga.  
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Linde (2012) poängterar även att skolledarnas större och mer betydelsefulla roll för 
pedagogisk ledning innebär att de blir alltmer betydelsefulla i transformeringsarenan. Det 
rektorerna uttrycker som särskilda kvalifikationer avgörande vid tillsättning av förstelärare 
kommer också i detta arbete att betraktas som en påverkan på läroplanens tolkning.  Uttryck 
för gjorda prioriteringar ses som resultat av överenskomna riktlinjer, önskad utveckling och 
kompromisser som färgat rektorernas syn på hur transformering av läroplanen bör göras på 
bästa sätt. De faktorer som rektorerna lyfter ses och tolkas därför som särskilt viktiga i strävan 
att förverkliga läroplanernas intentioner. 

 
Inom läroplansforskning går det att se några olika inriktningar för att ta sig an studier av 
läroplanens förverkligande. Linde (2012)  presenterar fyra olika huvudgrupper som används 
för att analysera dessa inflytelserika faktorer för att förverkliga läroplanens intentioner. Dessa 
utgångspunkter kan översiktligt beskrivas enligt följande: 

a) socialt fokus; riktar uppmärksamheten på sociala fenomen som social skiktning, makt 
och osynliga strukturer som påverkar tillämpningen av läroplanen 
 

b) ämnesfokus; fördjupar sig i ämnena och dess särdrag, ursprung och traditioner.  
 

c) lärarfokus; belyser hur de personliga dragen och lärares repertoar i undervisningen 
påverkar tillämpningen av läroplanen3  
 

d) undervisningsprocessen i fokus; didaktiken eller förmedlandet utifrån givna ramar för 
undervisning och de processer som påverkar innehållet. 

Hur läroplansteorierna operationaliseras  
Ovanstående fokusområden kommer användas för en överblick över vilka utgångspunkter 
rektorerna har i sin tolkning av läroplanen och ökad måluppfyllelse. Linde (2012) påpekar att 
prov och bedömning också är en stor påverkansfaktor i fråga om läroplanens förverkligande, 
men att denna så kallade assessment-forskning tillhör en annan inriktning. Detta arbete avser 
visa en bild av rektorernas påverkan inom transformeringsarenan genom dessas prioriteringar 
vid tillsättning av förstelärare. 

Skolan och stofforganisation 
I Lindes beskrivning av läroplansteoretikern Basil Bersteins teorier om stofforganisation i 
skolan, ritas bilden av två skol-koder upp som benämns collection code och integrative code 
(Linde, 2012). Den förstnämnda står för en uppdelning av ämnena (stark klassificering) där 
ämneskunskaper mäts med prov. I collection code identifierar sig lärarna i första hand som 
ämnesföreträdare mer än som pedagoger och arbetar självständigt med hög autonomi. Detta 
innebär att skolledningen inte lägger sig i deras arbete. Statusordningen bestäms av lärarens 

                                                      
3 Starkt avgränsade ämnen som matematik, NO-ämnen och språk har ett mer begränsat” frirum” vilket innebär 
att lärarnas personliga tolkning av läroplanen är begränsad. Det ger en ökad möjlighet till likheter i olika 
kunskapskontroller. 
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utbildning i sitt ämne och konfliktnivån på arbetsplatsen är låg, eftersom lärarna inte behöver 
interagera med varandra (Linde, 2012). 

Vid ”integrative code” är det andra helheter än ämnet som håller samman skolarbetet som 
exempelvis ämnesövergripande tema-arbeten eller annat arbetslagsarbete, där lärarna 
samarbetar. Läraren identifierar sig här mer som pedagog. Vid ”integrative code” ges 
skolledningen en starkare pedagogisk ledningsroll som lärarna blir mer beroende av. Olika 
synsätt på undervisningens planering och genomförande leder till mer turbulens inom 
lärarlaget (Linde, 2012).  

Enligt Linde (2012) problematiserar Bernstein i sina resonemang om ”integrative code” 
progressivismen i skolan, enligt vilken det är verkligheten i helheter som ska studeras. Elever 
ska stimuleras i sin kreativitet och vara aktiva problemlösare som gemensamt i grupp ska 
diskutera och redovisa sina kunskaper och utveckla det egna lärandet. Att reformera skolan 
utifrån andra föreställningar har enligt Linde (2012) varit svårt fram till 2010-talet. Linde 
problematiserar också runt alternativet till progressivismen utifrån de samhällsförändringar vi 
nu möter i fråga om globalisering och informations- och kommunikationsteknik. Skolans 
betydelse för spridning av kunskap och som agenter för uppfostran har minskat och med det 
kommer också nya frågor ställas om skolans roll i framtiden (Linde, 2012). 

Hur teorier om stofforganisation och skolkoder operationaliseras  
Att betrakta skolans struktur efter förstelärarreformen med hjälp av Bernsteins teori om 
stofforganisation kan ge en inblick i hur förstelärar-reformen kan komma att förändra skolan. 
Enligt Linde (2012) kan Bernsteins teorier komma att omformas med anledning av den 
tekniska utvecklingen och framtida globalisering, två områden som kan visa sig vara av 
betydelse under implementeringen av denna reform. 

Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Studien kommer sammanfattningsvis att belysa tillsättningar av förstelärare utifrån följande 
olika teoriområden. 

1. Teorier som handlar om förändring och reformer i institutionella organisationer vilka 
belyser risken för oönskade konflikter och påverkan på kontaktmönster mellan 
organisationer vid reformer, vilket därför tas i beaktande av reformatörerna. De 
gemensamma värdena ges även stor vikt eftersom förändringar ändå inte kommer till 
stånd utan samarbete från reformanternas sida. Andra gruppers värdering av 
organisationen hur modern, rättvis, effektiv osv. den anses vara är också en viktig 
faktor i dessa teorier där reformer lyfts fram som en sorts opinionsbildning som 
signalerar vilja till förändring och förnyelse. Detta kan i sin tur skydda organisationen 
från kritik.  
 

2. Läroplans teorier med bakgrunden att läroplanen formas genom bearbetning inom 
olika arenor där skolledarna inom transformeringsarenan (där tolkning av läroplanen 
görs) fått en mer betydelsefull roll. Enligt Linde (2012) går det att fördjupa sig i 
förverkligandet av läroplanen utifrån olika inflytelserika faktorer. Dessa fyra 
huvudgrupper, som också studien tar fasta på, är socialt fokus, ämnesfokus, lärarfokus 
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och undervisningsprocessen i fokus. Här görs en deskriptiv ansats att synliggöra inom 
vilka fokusområden för läroplansforskning som skolan kan vara aktuell utifrån 
förstelärarreformen. 
 

3. Teorier om stofforganisation där olika skolkoder har betydelse för hur arbetet 
praktiseras och organiseras på skolan. I dessa står den ämnesspecifika och autonoma 
undervisningen i motsatsförhållande till den progressiva helhetsåskådningen där 
lärande är ett gemensamt skapande. 
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Metod 
Syftet med studien är att undersöka prioriteringarna som rektorer gör vid tillsättning av 
förstelärare dels utifrån faktorer som kön, stadietillhörighet och ämnesinriktning, dels utifrån 
det som uttrycks som särskilda kvalifikationer av avgörande betydelse vid tillsättningar. 
Undersökningens data består av offentlig statistik och intervjuer av rektorer. Offentlig statistik 
används för att belysa sammansättningen av gruppen förstelärare och rektorerna som 
intervjuats har fått möjlighet att formulera de särskilda kvalifikationer som de bedömt vara av 
betydelse. Genom en induktiv process (Thurén, 2007, Patel & Davidsson, 2011) är 
förhoppningen är att det i svaren går att urskilja material till skapande av modeller som går att 
koppla samman med valda teorier.  

I denna del redogörs för urval, datainsamlingsmetod och procedur för insamling av studiens 
empiri, en redovisning av databearbetning och tillförlitlighet och avslutningsvis något om 
forskningsetiskt hänsynstagande. Detta kommer att redogöras ingående inom kort. Men först 
några filosofiska tankar. 

I forskningsstudier är det viktigt att kunna vara analytisk och inte låta egna åsikter stå i vägen 
för en rättvisande tolkning. Att reflektera över sina egna antaganden ger ett stöd i 
forskningsprocessen. Därför beskrivs inledningsvis de filosofiska antaganden som sannolikt 
påverkat studien och tolkningen av dess resultat. Efter det presenteras hur studien utformats 
och genomförts för att avslutas med det forskningsetiska resonemanget. 

Bakomliggande filosofiska antaganden 
Studien bygger på en kritisk realism där verkligheten existerar oberoende av betraktare, men 
som bara är tillgänglig genom våra sinnesintryck och tolkningar av dessa. Det som ligger till 
grund är konstruktivistiska antaganden där sociala fenomen konstrueras genom sociala aktörer 
och att det genom denna interaktion sker en ständig förändring av det vi uppfattar som 
verkligheten (Grix, 2002). En interpretivistisk infallsvinkel innebär i grunden att alla 
människor konstruerar sin bild av verkligheten utifrån sina egna preferenser, förutfattade 
meningar och i interaktion med andra. Det sociala kapitalet påverkar förmågan att förstå dessa 
olika verkligheter även om den, som Thurén (2007) poängterar, sällan eller aldrig kan ses som 
intersubjektivt testbara. 

Induktivt arbete 
Ett induktivt arbete gör det naturligt med en deskriptiv ansats där studien kännetecknas av 
strävan mot att rama in forskningsområdet (Grix, 2002). Utgångspunkten i arbetet var 
interpretivistiskt vilket innebar att triangulering var ett användbart metodologiskt 
tillvägagångssätt. Triangulering, som det beskrivs av Alexandersson (1994), innebär att två 
eller fler metoder används inom forskning i det beteendevetenskapliga området.  

Kommunala rektorer inom grundskolan i blickfånget 
Undersökningen inriktades på rektorer som deltagit i tillsättningar av förstelärare på sin skola. 
Med anledning av att den stora majoriteten förstelärare enligt Skolverket (2013) är 
kommunalt anställda lärare i grundskolan, bedömdes denna grupp som extra intressant att 
studera. I den kommunala organisationen gäller dessutom offentlighetsprincipen vilket 
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innebär att personallistor med information om lön(förstelärartillägg), namn och annan 
anställningsinformation finns att tillgå. Det gav också möjlighet att få tillgång till information 
om vilka personer som är förstelärare vid olika skolor i vald kommun och dessutom vem som 
är ansvarig rektor på respektive skola med tillhörande kontaktuppgifter. Av den anledningen 
gjordes valet att inrikta studien på rektorer i kommunal grundskola. 

En likhet i förfarande vid tillsättning av förstelärare var av positiv betydelse för möjligheten 
att se mönster i hur rektorerna prioriterat. Detta underlättades om alla rektorer var verksamma 
i samma kommun. Studien genomfördes därför som en fall-studie i en vald kommun. 
Genomförande-processen och ansvarsfördelningen är också mer likvärdig då skolor/rektorer 
har gemensam huvudman. Rekrytering och tillsättning av förstelärare genomförs då också 
mer sannolikt under samma tillfällen/perioder och med samma riktlinjer och information till 
rektorerna. Utifrån det Skolverket (2014) redovisat som gängse förfarande på nationell nivå, 
med rekrytering och urval som skett internt och genom ansökan, sågs det också vara av 
positiv betydelse om det fanns en likhet i detta förfarande. Ett förfarande med intern 
rekrytering bidrar också till att rektor har större möjligheter till välgrundade beslut vid 
tillsättning av förstelärare, vilket även det var av intresse. Att så var fallet i kommunen som 
valdes hade framkommit vid den djupintervju av en skolområdeschef som genomförts 
tidigare.  

Kommunens storlek var också av betydelse. En totalundersökning, vilket enligt Patel och 
Tebelius (1987) ger en bättre bild av fenomenet som ska undersökas vid deskriptiva studier, 
medförde en begränsning. Att intervjua samtliga rektorer med förstelärare på kommunens 
grundskolor innebar dessutom en stor variation i urvalet av skolor; stora och små, på 
landsbygden/ i tätort, skolor med och utan profilklasser osv.   

Vald kommun för studien överensstämde med önskade förutsättningar för urval som 
beskrivits även om ett visst mått av bekvämlighetsurval var av betydelse. Antalet kommunala 
grundskolor i vald kommun (48 stycken) och rektorer med förstelärare bland sin pedagogiska 
personal (51 stycken) bedöms som lämpligt underlag för studiens omfattning.  

Offentlig statistik och intervjuer   
Studien har genomförts med hjälp av triangulering (Alexandersson, 1994). Svaren söktes 
delvis genom direkta frågor till rektorerna, men även med hjälp av kommunal och nationell 
statistik. Att ge fylligare resultat genom att kombinera kvalitativ empiri, som intervjuer, med 
statisk beskriver Patel och Davidsson (1987) som en illustrativ metod. Förhoppningen var att 
fördjupa insikten om hur rektorerna tolkar läroplanen utifrån gjorda prioriteringar vid 
förstelärartillsättningar. Metoden som användes var högstrukturerade telefonintervjuer med 
rektorer från kommunala grundskolor, kombinerade med statistiska data från i första hand 
kommunens personalregister. Här redovisas de två olika datainsamlingsmetoder som använts. 

Offentlig statistik rekvirerades från kommunens personalstrateg som sände över digitala Exel-
filer med aktuellt innehåll. Information om aktuell kommunal timplan för grundskolan söktes 
och fanns på kommunens hemsida. Nationell statistik erhölls genom Skolverkets offentliga 
information om förstelärarreformen och Stadsledningskontorets rapporter. 



18 
 

Berörda rektorer kontaktades först via mail (bilaga 2) som senare följdes upp genom 
högstrukturerade telefonintervjuer. Telefonintervjuer ger en högre svarsfrekvens än formulär 
och lämpar sig bra för upptagna personer(som rektorer), som därigenom kan kontaktas vid ett 
för dem lämpligt tillfälle. En förutsättning för detta är att intervjun är kort, företrädesvis inte 
längre än 10 minuter. Telefonintervjuer ger också minskade påverkanseffekter av intervjuaren 
och möjlighet till en större enhetlighet i genomförande. Det är en lämplig form för kortare 
svar, samtidigt som den ger möjlighet till uppföljning och frågor vid genomförande. De är 
dessutom både kostnads- och tidseffektiva (Cohen, Manion & Morrison, 2011). 

Andra fördelar med högstrukturerade telefonintervjuer är att de är lätt att besvara för 
respondenterna och att de genom den personliga kontakten till viss del kan ges möjlighet till 
alternativa svar, men inom tydliga begränsningar. Data ur formuläret kan sammanställas på ett 
smidigt sätt och kommer mest troligt att vara jämförbart med varandra (Cohen, Manion & 
Morrison, 2011).  

Genomförande av intervjusamtal och rekvirering av offentligt materiel 
Information om studien mailades ut till alla grundskolans rektorer på skolor med förstelärare i 
vald kommun innan insamling av intervjudata påbörjades (bilaga 2). Rektor för respektive 
kommunal grundskola kontaktades därefter via telefon.  Telefonintervjuerna, som 
genomfördes under en 8 veckorsperiod, utgick ifrån ett högstrukturerat formulär med hjälp av 
ett pratmanus (bilaga 3). Respondenterna gavs möjlighet att kommentera eller fördjupa sina 
svar i anslutning till frågorna.  

Frågeformuläret inleddes med den öppna frågan varefter det följde ett antal diktonoma frågor 
(ex. prioriteringar vad gäller kön, delaktighet vid förstelärartillsättning, utbildning i 
rektorsprogamet). Rektorerna fick möjlighet att önska förtydligande och ge förklaringar till 
samtliga frågor. Samtalen spelades inte in utan svaren nedtecknades under samtalets gång. Att 
inte spela in intervjuerna ger en större upplevelse av trygghet för respondenten vad gäller 
anonymitet och konfidentialitet i svaren, vilket påverkar tillförlitligheten i svaren positivt. Att 
ta anteckningar under intervjuer är komplicerat och medför en risk för bortfall i svaren såväl 
som vinklad tolkning av intervjuaren. I de fall frågorna besvarades på ett sätt som försvårade 
nedteckning gjordes uppföljning av svaren där respondenten fick möjlighet att korrigera och 
komplettera det nedtecknade, vilket motverkar bristerna i förfarandet (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007).  

Valet att börja med den mest tidskrävande frågan var avsiktlig. Cohen, Manion och Morrison 
(2007) poängterar att det är av vikt att intervjuer innehåller ett minimum av demografiska- 
eller bakgrundsfrågor för att respondenten ska vara motiverad att besvara frågorna i intervjun. 
Intervjufrågorna bör vara korta, raka och personlig information bör förläggas sist i intervjun 
för att situationen ska kännas ledigare. Genom att vara tydlig med att inleda med den fråga 
som tog mest tid fick rektorerna som intervjuades dessutom en inblick i vilken tidsomfattning 
som studien verkligen tog i anspråk. Genom det gavs rektorerna en ökad kontroll över själva 
intervjun. Eftersom flera av rektorerna svarade på frågorna i tidsglapp mellan möten eller 
andra hålltider upplevdes det som ett bra val att ta de enklaste frågorna i slutet, även om ingen 
av intervjuerna avbröts innan de var klara. Att studien beskrivits i mailet som skickades ut 
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gjorde att ett antal av rektorerna, om än långt ifrån alla, var medvetna om studiens inriktning 
och frågeställning. Detta innebar bättre förutsättningar att intervjufrågorna besvarades av 
personer införstådda i studien vilket Cohen, Manion och Morrison (2007) understryker som 
fördelaktigt.  

I samband med att intervjun avslutades tillfrågades rektorerna om de ville få möjlighet att ta 
del av studien när den var klar. En överväldigande majoritet av rektorerna, oavsett om denne 
haft möjlighet att besvara alla intervjufrågorna eller inte, önskade detta. Det kan ses som ett 
stöd i att studien uppfattades som relevant av rektorerna, vilket även kan tänkas påverka 
tillförlitligheten positivt. 

Det offentliga materialet för studien kunde rekvireras från berörd kommun utifrån gällande 
offentlighetsprinciper. Kommunala lönelistor över samtliga lärare inom grundskolan 
rekvirerades från kommunens personalstrateg. I dessa listor angavs även information om 
lärarna och deras anställning så som ålder, hemmahörande skola, ämnesbehörigheter och 
stadietillhörighet. Information om vilka lärare som rekryterats som förstelärare fanns också 
dokumenterat. 

Databearbetning  
Data från intervjuprotokollen har sorterats manuellt och systematiserats både fysiskt men även 
med hjälp av Exel. Samma program har även använts vid bearbetning av kommunal 
information och beräkning av könsfördelning bland lärarna i vald kommunal grundskola. 

Bearbetning av empiri från intervjuer 
Genomförda intervjusvar systematiserades utifrån de fyra huvudområden som beskrivits, 
socialt fokus, ämnesfokus, lärarfokus och undervisningsprocessen i fokus. Ett femte alternativ 
som benämndes ”annat” lades också in för de särskilda kvalifikationer som inte kunde 
härledas till något som har att göra med läroplanens måluppfyllelse. Rektors beskrivning av 
särskilda kvalifikationer för varje enskild förstelärare på enheten fördes in i en tabell där varje 
huvudområde var en egen spalt. Varje individ kunde dokumenteras inom flera huvudområden 
utifrån beskrivningen av dennes kvalifikationer. Utifrån detta sammanställdes sedan resultaten 
i ett radardiagram på Excel.  

Intervjusvaren bearbetades och sammanställdes även utifrån frågor om vilka prioriteringar 
som rektorerna ansågs ha gjorts utifrån ämne, stadietillhörighet och kön. Även andra data från 
intervjuerna som rektorernas upplevda inflytande över tillsättningarna och år samt utbildning 
inom rektorsuppdaget, sammanställdes. 

Bearbetning av offentlig data 
De kommunala lönelistorna bearbetades inledningsvis genom att individerna genusbestämdes 
i män respektive kvinnor. Utifrån förutsättningen att kommunens lönelistor är korrekta 
gjordes sökningar på personernas tilltalsnamn på Statistiska centralbyrån. Där anges genus för 
tilltalsnamn. Därefter gjordes en sortering av angivna förstelärare i grundskolan i kommunen. 
Tillhörande skola och stadieform var också angivet för de flesta personerna i lönelistorna 
vilket använts som data i studien. I de fall detta saknades gjordes sökning via skolornas 
informationssidor. 
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Ramtimplanen för kommunens grundskolor för 2013-2014 hämtades från nätet (bilaga 1). 
Andelen tid i respektive stadie räknades ut i förhållande till utlagd undervisningstid för 
grundskolan i kommunen eftersom den ligger högre än den statligt garanterade 
undervisningstiden. Eftersom tid för skolans val inte finns angivet i det kommunala 
dokumentet, utan är något som varje skola beslutar över, finns här en viss felmarginal. En 
skola har nämligen möjlighet att föra över tid från alla ämnen, utom elevens val, till ett av 
skolan prioriterat skolämne (SFS 2013:70). Dessa möjliga förändringar i timplanen för varje 
enskild skola har inte tagits med i beräkningarna utan uträkningarna har grundat sig i den 
kommunala ramtimplanen. 

Designfrågor och tillförlitlighet 
Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) är motivationen att svara på frågor vid 
telefonintervjuer ofta lägre än vid personliga möten och de intervjuade tröttnar snabbare på 
deltagandet i samtalet. Eftertänksamheten i svaren från respondenter riskerar att påverkas 
negativt och kroppsspråk går inte att läsa av. Svar på frågor har också visat sig inte vara av 
samma djup som vid intervjuer öga mot öga. För en högre tillförlitlighet är det också viktigt 
att insamlingen av empiri sker under en begränsad tid. Här hade det varit en fördel om denna 
tidsperiod kunde ha kortats till färre veckor. Flera av rektorerna önskade dock att intervjun 
skulle göras i anslutning till något av skolloven, vilket gjorde att det drog ut på tiden. 

Check och Schutt (2012) lyfter också dilemmat i att vara en del av den kontext som ska 
studeras. Vikten är också stor att reflektera över sin egen roll genom medvetenhet, kritisk 
hållning till de egna föreställningarna och antaganden som görs både innan undersökningen 
börjar och under dess utveckling. 

Forskningsetiskt hänsynstagande 
I samband med forskning krävs att det görs ett antal ställningstaganden ur etisk synpunkt. 
Forskaren måste utifrån olika perspektiv reflektera över vad utfallet av forskningen kan tänkas 
bli. Studiens syfte, innehåll, metoder, offentliggörande och resultat måste tas i beaktande för 
att inblandade ska åtnjuta den hänsyn och respekt som forskningsetiska råd föreskriver 
(Check & Schutt, 2012). 

Vetenskapsrådet föreskriver att etiskt hänsynstagande handlar om att det finnas en balans 
mellan olika intressen av vilka alla är rimliga (Hermerén, 2011). Viktiga hänsynstaganden i 
detta arbete har varit individskyddet och där framförallt informationskravet (att syftet med 
forskningen varit transparant), samtyckeskravet (att all information kommit ur ett frivilligt 
deltagande) och konfidentialitetskravet (att allt material avidentifierats före publicering). 

För att tillgodose individskyddet har studiens intervjupersoner både skriftligt och muntligt 
informerats om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt (bilaga 2 och 3). Dessa har också 
erbjudits att ta del av studien när den är färdigställd, vilket majoriteten varit positiva till. 
Information om skolområde, rektorsområde, skola och person har också medvetet utelämnats 
för att avidentifiera uppgiftslämnarna och därmed genomföra studien enligt god 
forskningsetisk praxis.   
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Resultat 
Resultaten av undersökningen kommer att presenteras med hjälp av tabeller och diagram som 
förtydligas genom exempel i textform. 

Till grund för diagram och tabeller står personallistor och antagen timplan från aktuell 
kommun. I diagrammen återfinns även statistik från Skolverket vad gäller nationella resultat. 
Radardiagrammen utgår från resultaten av intervjuerna med rektorerna som gjorts i 
undersökningen.  

85 % av kommunens grundskolor har minst en förstelärare bland sin personal. 
Inför intervjuerna kontaktades rektorerna på samtliga av dessa skolor via mail (bilaga 2) 
vartefter telefonkontakt togs. 32 av dessa 51 rektorer deltog i studien (63 %). Dessa besvarade 
frågor om särskilda kvalifikationer vid tillsättningar för 75 av 110 förstelärare (68 %). 
 
13 rektorer (25 %) besvarade inte frågorna i studien på grund av att de var nya på sina 
uppdrag eller av annan orsak inte var insatta i tillsättningarna. Två av dessa tretton rektorer 
ville inte delta i studien. En rektor avstod från att svara på delar av frågorna med hänvisning 
till att denne inte kunde erinra sig vilka förstelärarens särskilda kvalifikationer var. En avstod 
från att svara på delar av intervjufrågorna med orsak att denne inte fått något inflytande vid 
tillsättningarna och därför inte heller ville uttala sig om särskilda kvalifikationer för 
förstelärare på sin skola. Sex rektorer gick inte att nå under tidsperioden för intervjuerna. 

I de fall där informationen förts över till ny rektor eller frågorna kunnat besvaras med hjälp av 
annan rektor på enheten gjordes detta. 

Rektorerna i studien hade överlag både mångårig erfarenhet i arbete som skolledare och 
utbildning genom rektorsprogrammet. Alla som svarade på intervjufrågorna var involverade i 
skolledaruppdrag under hela reformens införande. Därigenom kan det anses att rektorerna i 
studien mest troligt också är väl insatta i skolans uppdrag att arbeta med måluppfyllelse 
utifrån läroplanens krav. 

De inledande stapeldiagramen redovisar undersökningens resultat för förstelärare enligt 
nämnd ordning; könsfördelning, fördelning inom olika stadier i grundskolan och fördelning 
utifrån ämne/ inriktning i förhållande timplan. Därefter redovisas resultaten vad gäller 
särskilda kvalifikationer bland förstelärarna genom ett radardiagram. Detta diagram visas 
både för hela gruppen förstelärare som helhet, men också i en könsdelad utformning där 
utfallet för männen, för att vara jämförbara mellan könen bör ha förhållandet 1:2. Detta 
eftersom männen är ca 1/3 av förstelärarna. 
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Könsfördelning bland lärare och förstelärare inom grundskolan 
Nedanstående diagram visar procentuell fördelning av lärare i förhållande till förstelärare på 
nationell nivå och inom aktuell kommunal grundskola. Det är tydligt att könsfördelningen 
bland förstelärarna i aktuell kommun står i förhållande till könsfördelningen bland lärarna i 
densamma. I jämförelse med nationell fördelning av förstelärare är resultatet i aktuell 
kommun jämnare. 

 
Bild 1- Lärare och förstelärare i grundskolan- kön 

 

Andelen förstelärare uppdelat på stadie i förhållande till timplan 
Nedanstående diagram visar procentuell fördelning av förstelärare på nationell nivå och inom 
aktuell kommunal grundskola i förhållande till vilket stadie lärarna undervisar i. Den visar 
också fördelningen av undervisningstid på respektive stadie enligt ramtimplan för aktuell 
kommun. Diagrammet visar att förstelärare i aktuell kommun är fördelade relativt jämnt bland 
stadierna förhållande till undervisningstiden i den kommunala ramtimplanen. Fördelningen 
liknar den nationella. 

 
 Bild 2- Förstelärare i grundskolan utifrån stadie 
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Andelen förstelärare i förhållande till ämne/inriktning och timplan 
Intervjuerna visar att förstelärarna i vald kommunal grundskola i huvudsak utsetts utifrån 
ämne och/eller en inriktning (89 %). En av tio lärare ges inte en beskrivning som går att 
kategorisera utifrån dessa förutsättningar.  

Det som framhävts tydligast i intervjuerna är olika ämnesinriktningar. Nedanstående tabell 
visar procentuell fördelning av förstelärare beroende på skolämne/inriktning på nationell nivå 
och inom aktuell kommunal grundskola och dessutom förhållandet till undervisningstid enligt 
kommunal timplan för aktuell kommun. För de lärare i studien som exempelvis framhävts 
som ma/no lärare har registreringen varit 0,5 mattelärare och 0,5 NO lärare. 

För förstelärana i aktuell kommun finns även en uppdelning mellan annat ämne (8 %) och 
inriktning (24%). I bilden redovisas de under samma rubrik, som Skolverket valt att göra, och 
alltså infört som 32 %. 

Diagrammet visar att förstelärare i aktuell kommun inom sv/ssa representeras i lika hög grad 
som det ingår i den kommunala timplanen. Förstelärare inom matematik är 
överrepresenterade i förhållande till ämnets omfattning och övriga ämnen representeras i 
begränsad grad.  

 

 

Bild 3- Förstelärare i förhållande till ämne/ inriktning och timplan 
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Särskilda kvalifikationer   
Nedanstående radardiagram visar inom vilka fokusområden som rektorerna beskriver de 
särskilda kvalifikationerna som varit avgörande vid tillsättningarna av förstelärare, både för 
gruppen som helhet och utifrån ett könsperspektiv. 

 
Bild 4- Särskilda kvalifikationer blad förstelärare. 

Radardiagramet visar hur rektorerna uttrycker förstelärarnas särskilda kvalifikationer utifrån 
de inflytelserika faktorer som Linde (2012) beskriver: socialt fokus, ämnesfokus, lärarfokus 
och undervisningsprocessen i fokus. Den femte variabeln, annat, är uttryck som inte kan 
sorteras utifrån Lindes (2012) faktorer.   
 
Det är tydligt att de områden som rektorerna i huvudsak lyfter i sina beskrivningar av 
förstelärarnas särskilda kvalifikationer handlar om ämnesfokus och lärarfokus. Bland 
beskrivningar inom ämnesfokus återfinns olika ämneskompetenser och fördjupade 
ämneskunskaper genom bland annat högre utbildning, men även annan påverkan av ämnet 
som artikelskrivande i ämnestidskrifter. 

Beskrivningar från rektorerna där lärarfokus framkommer går att dela in i tre olika områden 
där vi återfinner lärares personliga drag genom uttryck som ”entusiasmerande”, ”vågar prova 
nytt”, ”insatt i forskning” och ”delar med sig av material”. Ett annat område är olika former 
av ledaregenskaper i klassrummet som beskrivs genom exempel som ”lång erfarenhet”, 
”tydlig i klassrummet” och ”anpassar undervisningen”. Det tredje området gäller delaktighet i 
olika former av kollegial handledning eller ansvar för fortbildning inom lärarkollegiet.  

Områdena socialt fokus och undervisningsprocessen i fokus uttrycks sinsemellan i ungefär 
lika stor omfattning. För området socialt fokus där belysning av olika typer av makt 
synliggörs syns uttrycks dels i belysning av perspektivet lärare-elev genom ex. 
”värdegrundsarbete” och ”pojkars resultat”. För perspektivet lärare-lärare eller lärare-andra 
vuxna ser vi exempelvis ”mentor för nyanställda”, ”gott samarbete och med rektor och andra 
parter”,” ingår i bra nätverk” och ”bra ledarstöd”. 
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Vad gäller undervisningsprocessen i fokus lyfts särskilt arbete med formativ bedömning, 
språkutvecklande arbetssätt och digitalt lärande. Även arbete med helheter mellan stadier 
återfinns i rektorernas beskrivningar av särskilda kvalifikationer bland förstelärarna liksom 
arbete i och utanför klassrummet. 

Faktorer som inte kan sorteras utifrån Linde (2012) framkom i mycket begränsad form med 
beskrivningar av fackligt arbete, kunskaper om IT och övergripande ansvar som ex. 
schemaläggning. Några enstaka exempel på uttryck som skulle kunna härledas till 
transformering av läroplanen med hjälp av fördjupade intervjuer återfanns i beskrivningar av 
kvalifikationer inom internationellt utbyte, arbete med hållbar utveckling och ”arbete utanför 
det traditionella” med exemplet nutidskrysset. 

 

 
Bild 5- Särskilda kvalifikationer bland förstelärare utifrån kön 

Med bakgrund av utfallet i radardiagrammet för hela gruppen förstelärare gjordes en 
uppdelning av rektorernas uttryck av särskilda kvalifikationer utifrån kön. Radardiagrammet 
visar här att det är små skillnader mellan män och kvinnor utifrån vilka fokusområden som 
rektorerna uttrycker för förstelärarnas kompetenser. Även om viss skillnad kan ses inom 
områdena socialt fokus och annat, där männen ligger lägre inom området för socialt fokus och 
högre i det område som benämnts ”annat”.  Värt att notera i detta diagram är att bilden visar 
att för de kvinnliga förstelärarna lyfts kvalifikationer utifrån fler områden. I intervjusvaren är 
det även tydligt att rektorerna varit betydligt mer uttrycksfulla i sina beskrivningar av de 
kvinnliga förstelärarna. De manliga förstelärarnas kvalifikationer uttryckts mer kortfattat 
företrädesvis för något enskilt område. Intervjuerna har följt samma manus oavsett om det 
varit fråga om en manlig eller kvinnligt förstelärare, vilket borde gjort att svaren mer lika. 
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Analys 
I analysen som följer kommer resultaten genomlysas utifrån de forskningsfrågor som studien 
avsett söka svar på. 
 
Uppfattar rektorerna sig som delaktiga i tillsättningar av förstelärare?  
Resultaten i studien visar på att de kommunala rektorerna över lag upplever sig delaktiga och 
haft inflytande i tillsättningen av förstelärare. Detta förfarande vid tillsättningar av förstelärare 
inom kommunen är i linje med Skolverkets rekommendationer i fråga om vilken grupp som 
ska ges en central roll i rekryteringen av särskilt skickliga lärare. Detta innebär också att 
rektorerna, som Brunsson och Olsen (1990) beskriver, agerar som reformatörer i den 
institutionella organisationen, i fråga om införandet av förstelärarreformen. Genom sitt 
inflytande i urvalsprocessen av förstelärare ges rektorerna utökade möjligheter att agera inom 
läroplanens transformeringsarena, som den beskrivs av Linde (2012). Värt att nämna är också 
att det i rektorsgruppen även funnits enstaka individer som inte upplevt sig som delaktiga. 
Bland dessa individer finns endera åsikten om att det inte varit av någon betydelse, som att det 
varit något som upplevts negativt. 

Är uppfattningen bland rektorerna att det görs prioriteringar vid urvalet av 
förstelärare utifrån undervisande ämne, stadietillhörighet eller kön? Vilka är i så fall 
dessa prioriteringar?  

Intervjusvaren visar att rektorerna inte anser sig ha gjort prioriteringar i sitt urval utifrån kön, 
utan enbart utifrån kvalifikationer. Resultaten visar trots detta på en jämn fördelning i 
tillsättningarna av förstelärare utifrån kön om man ser på förhållandet mellan andelen lärare 
som är män respektive kvinnor. Utfallet är något jämnare i aktuell kommun än i Skolverkets 
nationella sammanställning. Enstaka kommentarer från intervjuerna är att det varit fler 
manliga än kvinnliga sökande till förstelärartjänsterna och att även om frågan om kön inte 
varit ett urvalskriterum så har det ändå funnits i tankarna.  

Vad gäller prioriteringar utifrån vilket stadie lärarna arbetat på har de flesta rektorer ansett att 
det funnits en strävan efter en jämn fördelning över stadie och skolor. Även här syns det i 
utfallet att fördelningen över stadierna följer det nationella utfallet och att det även finns en 
likhet mellan andelen förstelärare på stadiet i kommunen och lektionstiden som eleverna har 
på respektive stadie enligt den kommunala timplanen. En kommentar från intervjuerna lyfte 
dock bristen på inflytande i fördelningen av förstelärartjänster i inledningsskedet. Den 
intervjuade var av åsikten att kommunen skulle tagit mer hänsyn till elevunderlaget i 
fördelningen av förstelärartjänster. Detta för att kompensera skolor som undervisar elever 
med större svårigheter i skolsituationen och därigenom med hjälp av reformen arbeta mer 
aktivt för en likvärdig skola på kommunal nivå. Dessa åsikter ligger i linje med det som 
Riksrevisionen (RiR 2014:25) redovisat i sin revision av förstelärarreformen.  

De olika skolområdena i de olika konstellationerna har haft olika syn på prioriteringar vid 
förstelärartillsättningarna. Vissa har gjort en tydlig prioritering mot matematik och svenska, 
andra mot någon speciell pedagogisk arbetsform eller ett ställningstagande mot att alla 
skolämnen bör vara representerade bland förstelärarna. 
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Det är tydligt att rektorerna i enighet med Brunsson och Olsen (2003) försökt genomföra 
reformen på ett sätt där slitningar bland reformanterna ska bli så små som möjligt genom att 
fördela försteläraruppdragen jämnt på olika sätt. Oavsett om det är skola, stadie eller ämne 
som funnits med som parameter vid fördelning av förstelärartjänster, så har grunden vid 
reformens sjösättning inte enbart byggt på lärarens kvalifikationer. Därigenom går att se 
paralleller med Brunsson och Olsen (1990) som accentuerar att samarbete är en viktig 
förutsättning för att en reform ska få giltighet.  

Det går också att se tecken på det som Brunsson och Olsen (2003) beskriver som reformarbete 
som opinionsbildning. I intervjuerna framkommer att prioriteringar i tillsättningarna i flera 
fall gjorts utifrån önskan om förbättrade betygsutfall och nationella prov. Ämnena matematik 
och svenska utmärker sig särskilt som kriterier för förstelärare i kommunen. Dessa ämnen har 
även varit de som testats i de internationella undersökningarna PISA och TIMSS och där 
elevresultaten kritiserats.  Flera av förstelärarna i kommunen ansvarar också för mattelyftet i 
likhet förstelärarna nationellt (Stadskontoret, 2015). Genom att i reformen göra en synlig 
satsning i skolämnen där resultaten varit låga i förhållande till andra länder, kan skolan enligt 
Brunsson och Olsen (2003) signalera vilja till förändring och förnyelse och därigenom 
påverka stöd, resurser och kritik från omgivningen. Rektorerna som reformatörer kan alltså i 
detta fall sägas agera som opinionsbildare. 

Vilka särskilda kvalifikationer prioriterar rektorer vid tillsättning av förstelärare?  

Resultaten från intervjuerna systematiserades enligt de huvudgrupper som Linde (2012) 
beskrivit. I radardiagrammen framträder en bild av hur rektorerna agerar i trasformeringen av 
läroplanen utifrån förstelärartillsättningarna. 

Enligt intervjuerna uttrycker sig rektorerna i huvudsak inom inriktningar som handlar om 
ämnesfokus och lärarfokus när de beskriver förstelärarnas särskilda kvalifikationer.  

Om vi fördjupar oss i ämnesfokuset kan vi se vissa likheter med nationella sammanställningar 
(Stadskontoret, 2015). Studien visar att matematiken som ämne har ett stort genomslag bland 
förstelärarna och att lärare som ansvarar för mattelyftet återfinns bland dessa. I synnerhet om 
vi jämför med den undervisningstid som ämnet har enligt timplanen. Detta är även något som 
Skolverket (2014b) lyft i sina sammanställningar. För ämnen inom NO, SO och engelska 
finns också likheter med det Skolverket (2014b) redovisat där andelen lärare som tillskrivs 
dessa ämnen är betydligt färre i förhållande till undervisningstiden. Vi kan även se att 
förstelärare som tillskrivs ämnet svenska i studiens kommunala grundskola ligger helt i balans 
med undervisningstiden enligt den kommunala timplanen (23%) och därmed också skiljer sig 
från Skolverkets redovisningar, där ämnet varit lika framträdande som matematiken.  

Vad gäller annat ämne/inriktningar, som redovisas gemensamt i Skolverkets delrapport, finns 
också skillnader (Skolverket, 2014a; Dnr 2013:261). I denna studie framkommer att var fjärde 
förstelärare tillsatts utifrån någon form av inriktning som inte är knutet till ett ämne. Bland 
dessa framträder inriktningar mot formativ bedömning och IKT (Informations- och 
Kommunikations Teknik). Ett fåtal förstelärare (8%) tillskrivs ett praktiskt/estetiskt ämne, 
vilka företrädesvis är musik eller idrott. Detta trots att dessa så kallade andra ämnen (i 
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praktiken de praktiskt/estetiska ämnena tillsammans med moderna språk) omfattar 27 % av 
undervisningstiden.  

Intervjuerna visar att urvalet av förstelärare inom den kommunala grundskolan i huvudsak 
bygger på ett ämne eller en inriktning (89%) till skillnad från 21% enligt Skolverkets 
delrapport (Skolverket, 2014a; Dnr 2013:261). Skolverket själva poängterar att deras 
uppgifter om ämne och inriktning bland förstelärare ska läsas med försiktighet eftersom 
huvudmännen i sina rekvisitioner valt att tolka denna uppgift på olika sätt. Studien visar att 
det är mycket få förstelärare som inte tillsatts utifrån ämne eller någon form av inriktning.  

Vad gäller lärarfokus, vilket enligt Linde (2012) belyser lärares personliga drag och 
repertoaren i undervisnigen, ser vi exempel på de olika inriktningar av särskilda 
kvalifikationer som Stadsledningskontoret (2016) tar upp. Där finner vi både exempel utifrån 
förmåga att driva skolutveckling som ”öppen för forskning” och utifrån uppnådda prestationer 
i klassrummet som ”lång erfarenhet”. Men även exempel på arbete som bygger på 
ledaregenskaper inom lärargruppen som ”handleder” eller ”ansvarar för fortbildning”. I dessa 
formuleringar ser vi tecken på att rektorerna tagit fasta på den utbildningsforskning som 
Skolverket hänvisat till i promemorian som föranledde karriärreformen 
(Prom.U2012/4904/S). Där konstaterades att kompetensutveckling tillsammans med kollegor 
ger en större hävstångseffekt än individuella insatser och att kännetecken för framgångsrika 
utbildningssystem är att lärarna får vara med och utveckla undervisningen. Att coacha lärare 
fanns också med som förslag på vad som kunde ingå i försteläraruppdraget. 

Området socialt fokus, som belyser olika typer av makt, och undervisningsprocessen i fokus 
där didaktiken är det centrala, är områden som ges ett mer begränsat utrymme när rektorerna 
lyfter förstelärarnas särskilda kvalifikationer. 

I området socialt fokus ser vi få exempel där eleverna är i förgrunden. ”Värdegrundsarbete” 
och ”pojkars resultat” lyfts i något enstaka fall men i huvudsak är det relationer mellan lärare 
eller andra vuxna som nämns. Vi återfinner inte några beskrivningar av likabehandlingsarbete, 
konflikthantering eller annat elevstärkande arbete på skolan som exempelvis elevråd, som 
skulle kunnat innefattas under området för socialt fokus. 

För undervisningsprocessen i fokus finner vi tre kompetenser som lyfts särskilt i intervjuerna, 
vilka kan sägas vara tre tydliga trender inom skolutvecklingsarbetet. Dessa är formativ 
bedömning, språkutvecklande arbetssätt och digitalt lärande. Varianter av de två förstnämnda 
fanns även beskrivna i det exempel från Södertälje kommun som Utbildningsdepartementet 
lyft i promemorian (Prom. U2012/4904/S). Språkutvecklande arbete fanns med uttryckligen 
och formativ bedömning kan ses som en form av mål- och resultatstyrd undervisning. Sättet 
som arbete med formativ bedömning beskrivs av rektorerna, gör att den rubriceras till 
undervisningsprocessen i fokus. I intervjuerna nämns den som en form för ökad 
måluppfyllelse och av den anledningen anses den inte enbart tillhöra den assessmentforskning 
som enligt Linde (2013) inte borde räknas in under detta fokus-område. Digitalt lärande som 
särskild kvalifikation bland förstelärare återfinns ingenstans i rekommendationerna inför 
karriärreformen, men framkommer tydligt som en särskild kvalifikation i studien, såväl som i 
Stadskontorets rapporter (2016). 
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Diskussion 
Diskussionen kommer att inledas med en diskussion av resultaten utifrån det som kan tänkas 
vara särskilt intressant och värt att framhäva. Jag kommer även att kommentera resultatet 
utifrån mina egna erfarenheter från skolans värld och höja blicken med avsikten att spekulera 
i vad dessa resultat kan tänkas innebära för skolan och dess utveckling i framtiden. 
Avslutningsvis förs ett resonemang om metoder och andra val som kan påverka arbetets 
tillförlitlighet och förslag till vidare forskning och frågeställningar. 

Resultatdiskussion som framtidsspaning  
Målet med detta arbete har varit att synliggöra hur rektorernas utökade möjligheter till 
inflytande genom förstelärarreformen kan påverka läroplanen och skolutvecklingen. De olika 
källor jag använt är offentligt material, statligt och kommunalt, och egen insamlad empiri 
genom intervjuer med rektorer som har tillsatt förstelärare. Resultaten har analyserats och de 
mönster eller trender som jag tycker mig kunnat urskilja kommer här att sammanfattas i ett 
antal påståenden som jag sedan problematiserar kring. Till varje påstående dristar jag mig 
avslutningsvis att göra ett antal spekulationer om förändringar i skolans värld som jag kallar 
framtidsspaningar. 

Påstående 1: Rektorerna är en aktör i skolan vars maktposition ökar 
Studien visar att rektorerna själva upplever att de är en central aktör vid tillsättningar av 
förstelärare. Det innebär att de har fått en starkare position för sitt maktutövande i skolan. 
Studien visade också att rektorer är välutbildade och intresserade av forskning och 
skolutveckling. Deras tolkningar av läroplanen och skolutveckling kommer därför att få allt 
mer inflytande över skolans arbete. Mina egna reflektioner är att rektorerna i förstelärarna 
sökt offensiva personer som vill leda förändring. Min framtidsspaning blir sålunda att 
rektorerna kommer att bli allt mer synliga i skoldebatten. Jag spekulerar också i att skolan inte 
bara kommer att lida brist på lärare utan även rektorer och att dessa därför, i likhet med 
förstelärarreformen, kommer att premieras ekonomiskt genom ytterligare reform. Kanske en 
försterektors-reform eller ett rektorslyftet.  

Påstående 2: Rektorerna värderar ämneskunskaper högt. I synnerhet inom matematik, 
och svenska. 
Studien visar att rektorerna anser det viktigt att göra en jämn fördelning av förstelärartjänster 
utifrån kön, verksamt stadie och även vilken skola som förstelärarna arbetar vid. Studien visar 
också att rektorerna anser att ämnes-tillhörighet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid 
förstelärartillsättningar. Viss ämneskompetens prioriteras också högre av rektorerna. Ämnen 
där resultaten från svenska elever kunnat jämföras i internationella undersökningar har 
premierats. Att ämnen värderas olika i skolan är egentligen ingen nyhet och ingen hemlighet 
heller. Kärnämnena svenska, engelska och matematik har sedan länge en särställning i 
grundskolan. Intressant vore dock att få veta hur rektorerna motiverar denna prioritering. Är 
det brist på lärare inom dessa ämnen som påverkat urvalet, försök till opinionsbildning eller 
finns det andra föreställningar och tankar om varför just dessa ämnen är värda att lyfta i val av 
förstelärare? En egen tanke är att framtidens samhälle med dess tekniska utveckling inte bara 
behöver producenter utan även kreativa idéutvecklare och kritiska konsumenter, där tolkning 
av förlopp och intryck kommer att vara allt viktigare kunskaper. En fråga som jag ställer är 
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därför också hur rektorerna ser på framtiden och hur de mer ingående tolkar läroplanen? 
Varför prioriterar de matematik högre än samhällskunskap i sitt urval eller svenska högre än 
bild? Rektorernas syn på ämnen och ämneskunskaper kommer enligt min mening att ge 
återverkningar på skolans utveckling. Den framtidsspaning som jag gör vad gäller 
ämnesfokus är att arbete med ämnesdjup kommer att öka. I synnerhet ämnen som är starkt 
avgränsade och där möjligheter till likheter i olika kunskapskontroller finns. Lärares 
specialisering kommer att förstärkas och att detta även i förlängningen kommer att göra större 
avtryck i elevernas undervisning, kanske genom olika former av nivågrupperade individuella 
arbeten. Jag tänker också att tiden för elevens val i grundskolan tydligare kommer att riktas 
mot olika former av ämnesfördjupningar som på ett mer konkret sätt kopplas till bedömning 
och betygssättning.  

Påstående 3: Rektorerna utnyttjar sitt inflytande i tillsättningar för att premiera lärares 
personliga drag och genom det premiera vissa pedagogiska processer. 

Studien visar att rektorerna i sitt urval värderar handledaregenskaper i kollegiet, 
ledaregenskaper i undervisningen och ett intresse för att prova ny forskning som särskilt 
viktiga. Här har rektorerna möjlighet att genom sina tillsättningar förstärka de personliga drag 
som bäst överensstämmer med deras syn på vad som krävs för att vara lärare i skolan. Vad 
gäller undervisningsprocesserna ser vi att trenden med kollegialt lärande och specifika 
trender, som formativ bedömning, drivs på i och med införandet av förstelärar-reformen. 
Temaarbete och ämnesintegrering är två pedagogiska arbetsformer som verkar hamnat i 
bakgrunden, liksom likabehandlingsarbete och elevinflytande. Min framtidsspaning här är att 
pedagogiska trender kommer att få snabbare genomslag i skolan och att det i framtiden 
återigen kommer att diskuteras om lämplighetsprov i antagning till lärarutbildningen. 

Påstående 4: Rektorerna utnyttjar sitt inflytande i urvalet för att påverka tolkningen av 
läroplanen och förändra skolkoden.  

Rektorerna kan genom ett ökat inflytande i skolan i allt högre grad påverka tolkningen av 
läroplanen. I resultaten och analysen ser vi hur rektorerna agerar inom de olika 
fokusområdena för förverkligande av läroplanen som Linde (2012) beskriver. Rektorernas syn 
på läroplanen framträder genom synen på förstelärarnas särskilda kvalifikationer och de 
prioriteringar som gjorts vid tillsättningarna. Undersökningen ger också en inblick i hur 
framtidens skola kan komma att se ut, oavsett om förstelärar-reformen blir bestående eller 
inte. Rektorerna har i urvalet av förstelärare kunnat premiera de arbetsformer och tolkningar 
av läroplanen som bäst motsvarar deras egna. Genom att initiera arbete med kollegial 
handledning, kan reformen fungera som ett kraftfullt redskap för rektorernas styrning av 
skolan mot deras egen syn på måluppfyllelse.  

I Bernstein´s teorier om stofforganisation (presenterad av Linde, 2012) görs en uppdelning av 
skolkoder i form av en ”integrative code” och en ”collective code” som är varandras 
motpoler. Där ”integrative code” står för den progressiva helhetsåskådningen där lärande är 
ett gemensamt skapande utifrån helheter, till skillnad från ”collective code” där undervisning 
är autonomt och ämnesspecifikt. Resultaten som studien visar är inte direkt förenliga med 
någon av dessa båda skolkoder. Det går däremot att se drag från båda dessa som flätats 
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samman. Det skulle kunna ses som framväxten av en ny skolkod, som Linde (2012) lyfter 
som ett led i globaliseringen och utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik 
(IKT). Just utvecklingen av IKT och nätverkande är något som jag av egen erfarenhet ser har 
starkt inflytande på skolan, där ämnesnätverkande får större och större utrymme i enskilda 
lärares arbete. Framtidsspaningen blir här att det inom kort kommer att presenteras 
omformanden av Bernsteins teorier om stofforganisation. I denna skolkod återfinns både 
starka ämnesföreträdare som specialister med en stark provinramning, som inom ”collective 
code”, liksom kreativ problemlösning i helheter där rektorer har ett starkare inflytande i det 
pedagogiska arbetet som inom ”integrative code”. I denna skolkod förväntas lärarna fungera 
som pusselbitar där de olika ämnesdjupen ska kompletteras till en egen helhet. Själv skulle jag 
välja att kalla den ”puzzle code”. 

Metoddiskussion  
Den ansats som jag använt mig av i denna studie är utifrån en induktiv process. Arbetets 
uppbyggnad har varit att skapa inblick i den förändring som sker i skolan genom att på olika 
sätt betrakta och försöka förstå. I detta arbete har jag försökt att på ett så likvärdigt sätt som 
möjligt samla empiri. I den har jag sedan letat efter mönster eller trender som går att urskilja i 
resultatet. Trots goda föresatser finns det alltid faktorer som kan ha påverkat resultatet på 
olika sätt. De jag anser som mest betydelsefulla är de som följer. 

Att använda sig av olika källor för att få en inblick i det urval som rektorerna gjort har stärkt 
underlaget i undersökningen. Förhoppningen var inledningsvis att lyckas genomföra en 
totalundersökning, men tidsbrist och svårigheten att komma i kontakt med berörda rektorer 
medförde att insamling av empiri genom intervjusamtal avslutades efter 8 veckor. Då hade 45 
av 51 rektorer kontaktats via telefon. Bortfallet bestod av 2 skolor med äldre elever och 4 
skolor med yngre elever (två från centrala delar och två byaskolor) vilket kan ha påverkat 
utfallet något. 

Metodvalet i form av telefonintervjuer medför risken att åsikter och tankar som har betydelse 
inte kommer fram och ger en ökad risk för att data feltolkas och ges större innebörd än de 
egentligen har (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Det pratmanus som användes 
korrigerades dessutom under intervjuperioden till en mer lättpratad version, vilket innebar att 
intervjuerna i slutet kändes mer som lediga samtal än de i början. Detta kan ha påverkat 
undersökningen genom ett bättre intervjuklimat för de rektorer som intervjuades sist. 

Skolområdena i vald kommun har ändrats under karriär-reformens första år vilket i sig 
inneburit att det även inom alla skolområden skett förändringar i förfarande mellan olika 
rekryteringsomgångar.  Sammanslagningen av olika skolområden har också inneburit 
förändringar inom de skolledande funktionerna på olika skolor. Detta tillsammans med ett 
flertal naturliga pensionsavgångar har gjort att det för flera skolor inte funnits en rektor med 
insikt i vilka särskilda kvalifikationer som varit avgörande vid tillsättningarna förstelärarna på 
skolan. Detta har sannolikt också påverkat studiens resultat. 
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Avslutning och vidare forskning 
Vad kan vi lära av detta arbete? Förhoppningen är att detta arbete kan ge en rättvisande bild 
av hur kommunala rektorer agerar på läroplanens transformeringsarena. Förstelärar-reformens 
införande har gett en möjlighet att studera vart rektorerna riktar sitt fokus i arbetet med en 
ökad måluppfyllelse. Utifrån rektorernas prioriteringar har studien fördjupat sig i vilka 
inriktningar och kvalifikationer som värderas som särskilt betydelsefulla i skolans arbete. 
Detta kan i sin tur ge en bild av hur rektorer tolkar läroplanen och hur de ser på 
skolutveckling. 

Studien visar att områdena lärarfokus och ämnesfokus är särskilt intressanta för rektorerna då 
de tilldelats större inflytande i skolans organisation. Därför är det rimligt att anta att det inom 
dessa områden finns mer att lära om hur rektorer ser på skolutveckling och hur de väljer att 
tolka läroplanen. Vilket ämnesfokus och varför, är en intressant fråga. Liksom vilka 
personliga drag och varför? Genom att ytterligare fördjupa sig i detta finns möjlighet att 
ytterligare belysa rektorernas roll på spelplanen för läroplanen, transformeringsarenan. 

Andra intressanta infallsvinklar för att belysa läroplanens formande och omformande 
processer vore att belysa förstelärarnas särskilda kvalifikationer genom elevernas eller 
arbetskamraternas ögon. Finns det någon samstämmighet i förhållande till det rektorerna lyft i 
sina utlåtanden? 

Under tiden för detta arbete har det blivit tydligt vilka blandade känslor förstelärar-reformens 
införande har väckt bland många lärare i skolan, som ju är den miljö där jag i huvudsak vistas. 
Där är frågorna om ökad måluppfyllelse inte den som fått mest uppmärksamhet, utan istället 
den om läraryrkets attraktionskraft. Om arbetsmiljön är anledningen till att lärarna lämnar 
skolan, hur ska en förstelärar-reform få dem tillbaka? En annan återkommande fråga är vad 
som kan tänkas hända med de ämnen som till synes prioriteras bort i denna reform? Hur ser 
framtiden ut för exempelvis slöjd eller hem- och konsumentkunskap? Studien väcker som 
synes många intressanta frågor, väl värda sin egen studie. 

Jag vill avsluta med att lyfta fram hur intressant det varit att arbeta med denna studie. Det har 
varit givande att få en inblick i de prioriteringar som de kommunala rektorerna gjort i sina 
tillsättningar. Arbetet har i grunden handlat om att få bättre förståelse för hur skolan kan 
komma att förändras i och med karriärreformen. Jag har därför försökt se vilka mönster eller 
trender som framträder som kan vara av betydelse för skolan som organisation i detta skede. I 
en skolvardag som så ofta fastnar i nuet har det varit skönt att få tillfälle att lyfta blicken och 
fundera på framtiden. Jag vill också passa på att tacka alla rektorer som deltagit och gett av 
sin tid för att besvara frågorna. En och annan kanske till och med läser detta eftersom en 
slående majoritet av Er ville få tillgång till studien när den var klar. Lycka till med ert viktiga 
uppdrag i svensk kommunal grundskola. Stort tack! 
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Bilaga 1 

Bilagor 
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Bilaga 2 

Mail till respondenterna- Informationsmeddelande om studie 

Till Rektor, 

Sedan läsåret 2013 har Umeå Kommun tillsatt 110 förstelärare i grundskolan. Grunden till 

detta var en statlig finansierad reform som grundas i en promemoria från 

Utbildningsdepartementet. Denna slog fast en ny karriärstege för att premiera särskilt 

yrkesskickliga lärare och därmed bereda möjlighet för dessa att bli kvar i undervisning. 

Enligt bedömningen i promemorian är det huvudmannen som bäst avgör vilka lärare som 

uppfyller kvalifikationerna för karriärsteget förstelärare. I Umeå Kommun har detta ansvar 

delegerats till skolledarna, där rektorerna haft ett avgörande inflytande. 

Jag genomför en studie (som ingår i en Magistersexamen i pedagogiskt arbete) vars syfte är 
att belysa vilka kvalifikationer som varit särskilt viktiga för rektorer vid tillsättningar av 
förstelärare. Rektorer på kommunala grundskolor med förstelärare i Umeå Kommun 
kommer därför tillfrågas om de viktigaste kvalifikationerna för varje enskild förstelärare på 

skolan.  

Undersökningen kommer att genomföras i form av högstrukturerade telefonintervjuer på 

ca 5 minuter under veckorna 7-10. Min förhoppning att Ni har möjlighet att besvara 
frågorna för studien vid telefonkontakt.  

Undersökningen är frivillig att delta i och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Ni som deltar i undersökningen får den färdiga studien via mail, om så önskas. För er som av 
någon anledning inte berörs av detta ber jag om ursäkt för förslösad tid. 

Stort tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar/ Ulrika Gustafsson 

 

 
Har Ni frågor eller funderingear angående arbetet så hör gärna av Er.  
Ulrika Gustafsson 
XXX-XXXXXXXX (tele nr) 
Xxxxxx.Xxxxx@gmail.com 
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Bilaga 3 

PRATMANUS 

Hej! Jag heter Ulrika Gustafsson och studerar på Universitetet i Umeå. 

(Invänta svar) 

Jag gör en studie om rektorers urval vid tillsättningar av förstelärare.  

Jag hade hoppats att du skulle kunna hjälpa mig med den. Den tar ungefär 5 

minuter och görs direkt på telefon. 

(Invänta svar)  

 

Alt 1- Går det bra att jag hör av mig vid ett senare tillfälle? När? 

 

Alt 2- Va´ bra! Det är en huvudfråga och fem bakgrundsfrågor och jag börjar 

med huvudfrågan. Men innan jag börjar måste jag tala om att det är frivilligt 

och alla svar behandlas konfidentiellt och att det går bra att avbryta när som  

helst. 

På din skola arbetar enligt kommunens personalstrateg NN och NN som 

förstelärare. Stämmer det? 

Huvudfrågan handlar om valet av henne/honom/dem som förstelärare. 

 

Alltså, i valet av NN som förstelärare vilken eller vilka särskilda 

kvalifikationer var avgörande enligt dig.  

 

OBS! Upprepa svaren och kontrollera att anteckningarna stämmer. 

… vidare enligt intervjuprotokollet  

Avsluta med: 

Det var allt. Tack för hjälpen! Skulle du vilja att jag skickar studien när den är 

klar? 

Kolla mailadressen. 

Går det bra att jag skickar den digitalt? 

 

Tack så mycket! Hej! 
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Bilaga 4 

INTERVJUMANUS     

Personliga data- respondent 
 

Kön 
 

Man Kvinna  

Hur många år har Ni 
arbetat som rektor 

1-5 6-  

Har Ni genomfört 
rektorsutbildning 

Ja Nej Påbörjad 

Har Ni varit delaktig i 
tillsättningen av 
förstelärare 

Ja Nej Delvis- precisera 

Hur många 
förstelärare finns på 
skolan 

1 2-3 4- 

Namn på grundskola  

 
 

Frågor om fördelning av förstelärare i skolområdet: 

I tillsättningarna av förstelärare har det gjorts prioriteringar med utgångspunkt i … 
Kön Ja Nej  Delvis- precisera 
Prioriteringar 
 
 
 
Undervisande i ämne Ja Nej  Delvis- precisera 
Prioriteringar 
 
 
 
Undervisande stadie Ja Nej  Delvis- precisera 
Prioriteringar 
 
 
Personlig kommentar till frågor om medveten spridning i urvalsprocessen. 
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Vilka särskilda kvalifikationer har prioriterats vid urvalet av följande förstelärare på din 
skola?  
Värdera för varje person: 

 

Namn: 
 
 
 

Nuvarande tjänst: Register 
nummer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personlig kommentar till frågor om urval 
 
 
 

 

 

 


