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1. Sammanfattning	  
Syftet med studien är öka kunskapen om hur förstelärare på gymnasiet ser på sin tjänst och 

förstelärarens roll i kollegiet. Studien baseras på semistrukturella kvalitativa intervjuer med 

åtta stycken förstelärare i några kommuner i norra Sverige. Studiens fokus ligger på 

förstelärarnas syn på ledarskap, både ledarskap från huvudmän och skolledare och det 

ledarskap som de själva utövar på kollegorna. 

 

Resultatet visar att förstelärarna i stor utsträckning är nöjda med satsningen på karriärstjänster 

och det som lyfts fram som positivt är att satsningen känns som en bekräftelse på att det 

utvecklingsarbete som bedrivs på skolorna är värdefullt. Samtidigt framkommer kritik av 

kommunernas implementerande av tjänsterna. Den huvudsakliga kritiken rör att förstelärare 

fått för lite tid avsatt i tjänsten för att kunna utföra de nya uppgifter som tjänsten för med sig. 

Flera lärare ställer sig också kritiska till det bristfälliga mandat som finns i tjänsten och att 

tjänsten inte är en tillsvidaretjänst. 

 

Rörande ledarskapet så visar studien att förstelärarna har väldigt fria arbetsbeskrivningar och 

det är mycket upp till dem själva att bedöma hur tjänsten bäst ska användas. Då det gäller 

lärarnas syn på att leda kollegor så uppstår en förhållandevis homogen bild där lärarna 

fokuserar på att ge möjlighet för de andra lärarna att lära av varandra och att finnas till hands 

om de andra lärarna vill ha hjälp med något. 

 

Nyckelord: Förstelärare, karriärstjänster, ledarskap, kvalitativa intervjuer  
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1. Inledning	  
Karriärtjänster för lärare är något relativt nytt och i många fall något provokativt i en 

organisation som skolan. Efter regeringens utspel om att så kallade ”förstelärare” skulle 

tillsättas lät kritiken inte vänta på sig.  

Det var speciellt en insändare i en av lärarfackens tidningar som fick mig att intressera mig 

för att karriärstjänster skulle tillsättas i skolorna. Avsändaren använde termen ”andrelärare” 

som något nedsättande och som något de andra lärarna skulle känna sig som ifall 

”förstelärare” tillsattes. Det stycke i insändaren som fick mig att reflektera allra mest runt 

denna nya företeelse var det avsändaren så retoriskt frågade: ”Kan ni nämna en annan 

yrkesgrupp som tvingas delas upp på detta vis?” 

Frågan var intressant eftersom jag snabbt kunde komma på en hel rad yrkesgrupper som har 

gruppledare, verksamhetsutvecklare, projektledare och så vidare. Jag skulle till och med 

kunna drista mig till att be avsändaren nämna några yrkesgrupper där det inte finns 

karriärsvägar. Denna tankegång och kontrasten som stod att finna i insändarens perspektiv var 

för mig mycket intressant, vilket ledde till frågan om hur lärare tänker runt denna nya tjänst 

och hur ett eventuellt ledarskap skulle se ut. 

Som elev upplevs skolan som en enkel hierarki där eleverna lyssnar på lärarna som i sin tur 

lyssnar på rektorn. I realiteten är hierarkin mer komplicerad än så: det finns någon över 

rektorn och kommunikationen på arbetsplatsen är inte alltid friktionsfri. Ledarskap är något 

komplicerat.  

Ledarskap är komplicerat där det traditionellt är etablerat, men att införa en ny ledarskapsroll i 

skolorganisationen måste vara ännu mer komplicerat. Med detta i åtanke började jag ta reda 

på vad som fanns skrivet om förstelärarna i den vetenskapliga sfären, det visade sig att det 

inte hunnit producerats så mycket ännu. Bristen på tidigare arbeten och att detta tycks vara en 

kontroversiell fråga i svensk skola föranledde den kvalitativa ansats som detta arbete utgör 

och den inledande kartläggning av detta område som studien kan ses som. 
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1.1 Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om hur förstelärare på gymnasiet ser på sin tjänst 

och förstelärarens roll i kollegiet.  

I linje med syftet ska uppsatsen vägledas av följande frågeställningar: 

1. Hur är förstelärarnas inställning till tjänstekonstruktionen förstelärare och hur 

motiverar de detta ställningstagande? 

2. Hur uppfattar förstelärare sin arbetsbeskrivning? Hur uppfattar de att de styrs? 

3. Hur tänker förstelärare om det ledarskap som ingår i förstelärartjänsten? Hur arbetar 

de med detta? 

Förstelärare är en ny tjänst i svensk skola och det finns därför en mycket begränsad mängd 

vetenskapliga texter om ämnet. Målsättningen med detta arbete är att inleda en kartläggning 

av vilka åsikter som finns ute i verksamheten. Frågan om karriärstjänster är kontroversiell i 

media och bland lärare, vilket gör att denna kartläggning kan anses väldigt aktuell i 

samhällsdebatten.  

Uppsatsen är en intervjustudie baserad på kvalitativa intervjuer med 8 förstelärare i olika 

kommuner i norra Sverige.   
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2. Bakgrund	  

2.1 Förstelärare:	  uppdrag	  och	  krav	  på	  kvalifikationer	  
Den första juli 2013 trädde lagändringarna i kraft och den nya karriärtjänsten förstelärare var 

därmed ett faktum. I en promemoria från utbildningsdepartementet förklaras vilken syn 

departementet har på de lagförändringar som riksdagen senare röstar igenom. Denna 

promemoria beskriver vad det är tänkt att tjänsten ska innebära sett till uppdrag och 

kvalifikationer. (Utbildningsdepartementet 2012) 

När det gäller kraven på de som ska bli förstelärare fastställer Utbildningsdepartementet 

(2012) att de sökande bör uppfylla ett antal kriterium. När reformen träder i kraft får 

Skolverket i uppdrag att dela ut statsbidrag till skolor där tjänsterna uppfyller dessa kriterier, 

där är minimikraven tvingande för att få bidrag (Skolverket, 2014b). Kraven innebär att 

läraren ska vara legitimerad, ha 4 års väl vitsordad erfarenhet inom skolan, ha god förmåga att 

förbättra elevers resultat, vara intresserad av att utveckla undervisningen och anses särskilt 

lämplig av huvudmannen. (Skolverket, 2014b). Tjänsternas antal, tillsättning, utformning och 

lön är huvudmännens ansvar (Skolverket, 2014b).  

Promemorian från utbildningsdepartementet (Utbildningsdepartementet 2012) specificerar 

även vad förstelärare kan ha för arbetsuppgifter. Det enda tvingande i beskrivningen är att 

förstelärarna i huvudsak ska arbeta med undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen. Utöver detta kommer promemorian endast med förslag på arbetsuppgifter: 

- ansvara för introduktionen av nyanställda lärare, 

- coacha andra lärare, 

- initiera pedagogiska samtal, 

- initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen, 

- vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen, 

- ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), och 

- vara huvudansvarig för ett ämne. 

Samma punkter återkommer i Skolverkets presentation av tjänsten (Skolverket, 2014b). 
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2.2 Historik	  om	  förstelärartjänsten	  och	  liknande	  tjänster	  i	  svensk	  skola	  
Under hela förra århundradet har olika typer av karriärtjänster funnits i svensk skola. Den typ 

av tjänst som funnits representerad under hela perioden är lektorer. Kvalifikationerna för 

denna tjänst har varierat, men under hela tiden tjänsten funnits har de innehållit 

utbildningsnivåer som ligger över de nivåer som krävs av en lärare. Arbetsuppgifterna har 

fokuserat på att följa med i forskningen om sitt ämne och delge detta till kollegiet. Antalet 

lektorer i tjänst har varierat stort (Utbildningsdepartementet 2008). 

En annan karriärstjänst som funnits i svensk skola är den så kallade huvudläraren. 

Huvudlärarens främsta uppgift var att fungera som stöd för övriga lärare vid frågor om 

undervisning. Dessa tjänster kunde också fungera som en slags ledare inom ett visst ämne. 

(Utbildningsdepartementet 2008) 

1971 infördes något som kallades specialfunktioner, det var tillägg i lärartjänster som kunde 

röra sig om att till exempel leda pedagogisk planering eller stötta nya lärare. 

(Utbildningsdepartementet 2008) 

SOU 2008:52 är utredningen som ligger bakom införandet av lärarlegitimationer och redan 

där föreslogs att karriärstjänster skulle införas, men fick avslag med motiveringen att 

ekonomin inte tillät det. (Utbildningsdepartementet 2012) 

Karriärstjänster är alltså inget nytt i den svenska skolan, men sedan kommunaliseringen har 

staten inte tagit något ansvar för eventuella karriärtjänster, med resultatet att 

karriärssatsningar tycks ha kommit av sig. (Utbildningsdepartementet 2008).  
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3. Tidigare	  forskning	  

3.1 Förstelärare	  
Då denna uppsats skrivs finns inte mycket vetenskapligt skrivet om förstelärare. Titeln 

”förstelärare” har börjat dyka upp i universitetsarbeten av studenter och till viss grad även i 

andra arbeten, men ännu har inte mycket skrivits som specifikt handlar om förstelärare. Det 

finns en rapport från Skolverket som svarar på grundläggande frågor om denna nya 

karriärtjänst. 

Vem är försteläraren?(Skolverket, 2014a) tittar på det inledande skedet av reformen och 

presenterar ett antal grundläggande fakta om den nya karriärstjänsten. Några slutsatser 

rapporten presenterar är att förstelärare i huvudsak är kvinnor (70 %) och att de inte har någon 

speciell ämnesinriktning. De förstelärare som har en ämnesinriktning är i huvudsak inriktade 

på svenska. Rapporten presenterar också att förstelärarnas arbetsuppgifter fokuserar på att 

handleda kollegor, skapa mötesplatser och att utveckla undervisningen.  

Rapporten visar också att 7 % av förstelärarna fått tillsvidaretjänst och att resterande fått en 

tidsbegränsad tjänst. Orsaken till detta förklaras med att huvudmännen inte är säkra på 

långsiktig finansiering och att reformen gått så fort.  

3.2 Ledarskap	  i	  skolan	  
Avhandlingen Samproducerat ledarskap (Ludvigsson, 2009) är en fallstudie av tre svenska 

skolor där författaren analyserat ledarskap i skolorna med fokus på samspelet mellan rektorer 

och lärare. Bilden av att ledarskap är en stark ledare som säger hur en grupp ska agera blir 

åsidosatt och en annan typ av ledarskapskultur presenteras av Ludvigsson. Ledarskapet som 

presenteras handlar om vikten av löpande dialoger och att rektorn inte ska verka på ett sätt 

som antyder att denna är bättre än lärarna. Det som ger lärare förtroende för en rektor är i hög 

grad att bli behandlade som jämlikar i diskussioner och att allas röster blir hörda innan rektorn 

fattar sitt beslut. Ledarskapssynen som uppstår är något paradoxal enligt Ludvigsson eftersom 

lärarna både vill att det ska vara tydligt att rektorn är ansvarig och en tydlig ledare, samtidigt 

som rektorn förväntas behandla lärarna som jämlikar.  

När det kommer till vilka frågor som lärare och rektorer diskuterar med varandra skriver 

Ludvigsson (2009) att det i stor utsträckning är frågor om tjänster, budget och liknande. Det 

pratas i låg utsträckning om det pedagogiska arbetet i klassrummet. Lärare föredrar att 

diskutera pedagogiska frågor med sina kollegor, om detta inte är möjligt väljer de att inte 
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diskutera frågan vidare.  Om lärare inte har möjlighet att diskutera pedagogiska frågor med 

varandra i stor utsträckning kan det vara hämmande för organisationens utveckling. 

Forskningsrapporten Lärande och skolutveckling (Scherp och Scherp, 2007) är en blandning 

av en intervju- och observationsstudie där lärare och rektorer studerats. Det framgår av 

rapporten att rektorer ser skolan som en plats där kommunikation och fördjupad förståelse för 

verksamheten är viktig och att skolan inte är en plats där ledare ska instruera och sen vänta in 

resultat. Lärarna anser att kommunikation är mycket viktigt och att rektorer i denna 

kommunikation kan presentera ett tydligt mål. Lärarna tycker att det är viktigt att rektorerna 

har en god kunskap om alla centrala delar av verksamheten.  

3.3 Vikten	  av	  karriärsvägar	  för	  lärare	  
McKinsey och Company (2007) skriver i sin rapport How the world’s best-performing 

school systems come out on top att den enskilt viktigaste faktorn för ett högt presterande 

skolsystem är välutbildade lärare och att de i stor utsträckning kan vara med och påverka 

skolans utveckling. 

En studie av OECD (2005) är inne på en liknande linje. Studien lyfter fram behovet av 

differentiering i lärarkåren för att gagna karriärsmöjligheter och på så vis höja 

attraktionsvärdet på yrket som helhet. Att satsa på karriärsvägar ses i studien också som ett 

erkännande av lärarnas professionalitet.  
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4. Teoretisk	  modell	  
Detta avsnitt tar upp den teoretiska modell som studiens analys bygger på. Modellen bygger 

på en ledarskapsmodell av Paul Hersey (1996) som i korthet går ut på att identifiera olika 

typer av ledarskap och därefter applicera rätt typ av ledarskap på rätt situation för att uppnå 

önskat resultat. Denna modell riktar sig till olika former av ledare och kan vara hjälpsam i så 

vitt skilda situationer som fabriksgolv och klassrum. För att ge en överskådlig genomgång av 

modellen presenteras först de olika ledarskapsrollerna, därefter hur modellen appliceras på 

olika situationer och slutligen hur den kommer hanteras i detta arbete. 

Modellen innehåller fyra olika former av ledarskap: 

• Delegerande 

• Deltagande 

• Säljande 

• Instruerande 

Dessa fyra typer av ledarskap är alla viktiga komponenter av att vara en god ledare enligt 

Herseys modell. Sättet att klassificera ledarrollerna baseras på två parametrar: (1) 

Relationsbeteende och (2) Uppgiftsbeteende. 

Relationsbeteende visar till vilken grad ledaren använder sig av två- eller 

flervägskommunikation istället för envägskommunikation. Ett högt relationsvärde 

uppkommer när ledaren i stor utsträckning lyssnar, uppmuntrar, förklarar, underlättar och 

stöttar. Ett lågt värde karakteriseras av att ledaren inte gör några försök att bygga upp eller 

bättra på relationen till medarbetaren. 

Uppgiftsbeteende visar till vilken grad ledaren berättar vad som ska göras. Ett högt värde 

innebär att ledaren berättar ingående om vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska 

göras och så vidare. Ett lågt värde indikerar att ledaren lämnar väldigt öppet för att den som 

ska ledas löser situationen på egen hand.  

Denna modell synliggörs nedan i en bild1 (Figur 1) där uppgiftsbeteendet syns på x-axeln och 

relationsbeteendet på y-axeln. 

 

                                                
1 Färgerna som förekommer i bilden fyller inte någon funktion annat än att särskilja fälten från varandra. 
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Nedan följer en kort genomgång av de fyra ledarrollerna: 

Delegerande: En delegerande ledarstil kännetecknas av ett uppgiftsbeteende under 

genomsnittet samt ett relationsbeteende under genomsnittet. I tillämpningen av denna 

ledarroll så lämnar ledaren mycket av ansvaret för uppgiften till den som ska ledas. Det ges 

varken särskilt mycket instruktioner eller annan kommunikation om uppgiften. Uppgiften 

läggs helt enkelt på någon annan med förväntningen att denna ska klara det på egen hand. 

Deltagande: En deltagande ledarstil kännetecknas av ett uppgiftsbeteende under genomsnittet 

och ett relationsbeteende över genomsnittet. En deltagande ledarstil karaktäriseras av att den 

som ska ledas inte får särskilt specifika instruktioner utan själv får ansvaret för en del beslut 

och för hur arbetet ska genomföras på bästa sätt. Ledarens roll blir här att vara stöttande, 

uppmuntrande och att finnas som ett bollplank och vägledare om svårigheter uppstår. 

Säljande: En säljande ledarstil kännetecknas av ett uppgiftsbeteende över genomsnittet samt 

ett relationsbeteende över genomsnittet. Den säljande ledarrollen ger detaljerade instruktioner 

om hur en uppgift skall genomföras. Detta kompletteras med förklaringar till varför det ska 

ske på detta sätt och öppnar därefter upp för eventuella frågor. Säljande ledarroll handlar 



12 
 

alltså om att instruera och motivera, så att de som ska ledas får förståelse och förhoppningsvis 

acceptans för uppgiften. 

Instruerande: En instruerande ledarstil kännetecknas av ett uppgiftsbeteende över genomsnitt 

och ett relationsbeteende under genomsnitt. Denna ledarstil innebär att ledaren är mycket 

specifik i sina instruktioner och lämnar lite, eller inget utrymme till den som ska ledas att 

ifrågasätta eller lösa uppgiften på ett eget sätt. Denna form av envägskommunikation är en 

väldigt kontrollerande ledarstil. 

Vid varje given situation måste ledaren välja en av de fyra ledarrollerna. För att göra detta 

förståeligt har modellen även en klassificering av de situationer som kan uppstå. Denna 

klassificering baseras på den som ska ledas kompetens för uppgiften som ska göras. Den som 

ska ledas är således den som ska klassificeras vilket sker genom två parametrar: 1) 

Kunskap/Erfarenhet och 2)Vilja/Självförtroende. Om någon har mycket av de efterfrågade 

parametrarna, är de mer kompetenta för uppgiften och vice versa. Kompetensen delas upp i 

fyra steg: 

• Nivå 1: Personen i fråga har ej förmåga och är ovillig att ta sig an uppgiften. 

• Nivå 2: Personen i fråga har ej förmåga, men är villig att ta sig an uppgiften. 

• Nivå 3: Personen i fråga har förmåga, men är ovillig att ta sig an uppgiften. 

• Nivå 4: Personen i fråga har förmåga och är villig att ta sig an uppgiften. 

Varje kompetensnivå bemöts bäst av en av de fyra ledarrollerna. 

För en person med kompetensnivå 1 är en instruerande ledare passande. Ett exempel på en 

sådan situation: en anställd ska skriva en kvartalsrapport, vilket den aldrig gjort förut och är 

inte heller så villig att göra det. Det är då viktigt med en närvarande chef.  

För en person med kompetensnivå 2 är en säljande ledare passande. Ett exempel på en sådan 

situation: en anställd har blivit befordrar och är väldigt motiverad att lära sig sina nya 

uppgifter. Det är då viktigt att chefen berättar hur de görs och varför det är viktigt, så att den 

befordrade får möjlighet att bygga upp sin kompetens.  

För en person med kompetensnivå 3 är en deltagande ledare passande. Ett exempel på en 

sådan situation: en doktorand ska hålla i sitt första seminarium på egen hand men är osäker på 
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sig själv. Det är då viktigt att doktorandens handledare finns där, stöttar och uppmuntrar utan 

att instruera i stor utsträckning.  

För en person med kompetensnivå 4 är en delegerande ledare passande. Ledaren behöver 

enbart delegera uppgiften och sedan granska resultatet.  

3.1	  Den	  teoretiska	  modellens	  användning	  i	  denna	  uppsats	  
Den ovan beskrivna modellen kommer vara det centrala analysverktyget i arbetet med denna 

uppsats. Uppsatsens empiri är hämtat från intervjuer (metoden beskrivs närmare i 

efterföljande kapitel) och informanternas syn på förstelärartjänsten kommer belysas utifrån 

frågor om ledarskap. Det är i huvudsak detta ledarskap som uppsatsen syftar till att analysera 

och diskutera. Därför följer här en redogörelse för hur eventuella svar kan komma att 

klassificeras. För att göra det överskådligt behandlas ledarrollerna var för sig och det ges 

hypotetiska exempel2 på hur informanterna skulle kunna antyda att de talar en viss roll. 

Kompetenserna ges inte någon mer ingående beskrivning eftersom de redan är tydligt 

beskrivna. 

Delegerande: Detta ledarskap tillämpas vid stort förtroende för att den som ska ledas är 

kompetent och klarar sig själv. I skolans värd är detta troligen vanligt då lärare i stor 

utsträckning jobbar själva med elever och i klassrummen. Konkreta exempel på denna stil  

kan vara att någon är intresserad av ett utvecklingsprojekt för skolan och får ledningens 

uppbackning att förverkliga detta genom  nedsatt arbetstid, extra resurser eller dylikt.  

Deltagande: Denna form av ledarskap handlar mycket om coachande, att vara bollplank och 

att ge utrymme för egen utveckling. Detta ledarskap kan ses i skolvärden i ganska stor 

utträckning. Konkreta exempel kan vara att kalla till ämnesmöte och styra över dess 

dagordning, att ordna frivilliga kurser eller att ha vissa tillgängliga tider där andra är 

välkomna till dialog om undervisningen.  

Säljande: Denna ledarroll kan uppkomma i skolsituationer där organisationen ska ändras och 

ledningen vill få med sig personalen på att förändringen är nödvändig om än den kan upplevas 

som besvärlig. Ett konkret exempel en på situation där denna typ av ledarskap kan uppkomma 

är att skolledningen fått nya direktiv uppifrån om att något måste införas och det finns en oro i 

ledningen om att detta inte är så populärt. En liknande situation kan uppstå om exempelvis en 

                                                
2 De hypotetiska exempel som anges är konstruerade av mig som författare. 
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förstelärare vill ändra en struktur, men arbetslaget är lite tveksamma till förändringar. Denna 

typ av ledarskap förutsätter att beslut fattas utan medhåll från de som ska ledas. 

Instruerande: Denna typ av ledarroll är nog den som kan förekomma mest i skolan, då lärarna 

i stor utsträckning är självgående och klassrumssituationer förutsätter att läraren har 

kompetens att klara av svåra uppgifter på egen hand. Denna form av ledarskap kan 

förekomma vid enskilda uppgifter. Dessa uppgifter kan handla om att lära sig använda ny 

teknik, visas runt på en ny skola eller delta i ett nytt projekt. Ett konkret exempel kan vara när 

en förstelärare instruerar andra lärare vid IT-satsningar, om till exempel smartboards, nya 

system för elevnärvaro eller en nysatsning från skolans håll. Försteläraren får då klara 

instruktioner från ledningen utan utrymme för ifrågasättande. Denna typ av ledarskap 

förutsätter en tydlig ledarroll och auktoritet att ge instruktioner. 
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5. Metod	  
Detta avsnitt beskriver den metod som ligger till grund för uppsatsen, vilket inkluderar både 

insamlingsmetod och analysmetod för det insamlade data arbetet bygger på.  

5.1 Val	  av	  metod	  för	  insamling	  av	  data	  
Bristen på tidigare arbeten på området föranledde att detta arbete kom att rikta in sig på en 

kvalitativ studie. Det som efterfrågas är till stor del vilka erfarenheter och tankar som finns 

om detta område. 

Kvale och Torhell (1997) karakteriserar den kvalitativa intervjun som en metod där avsikten 

är att få fram information om hur en informant ser på sin vardag och situationer i den. 

Eftersom denna studie syftar till att införskaffa ny kunskap om förstelärarnas syn på den egna 

tjänsten så är en kvalitativ intervjustudie lämplig för detta arbete. Den kvalitativa intervjun 

ger möjlighet till nyansering och att uppfatta olika åsikter och idéer. 

Johanssen, Johannessen och Tufte (2007) tar upp att det finns olika grader av struktur i 

intervjuer med vetenskapligt syfte. Det kan röra sig om en strukturerad intervju där alla frågor 

är fastställda på förhand och endast dessa frågor ställs. Det kan också röra sig om 

ostrukturerad intervju där frågorna kan ändras under intervjuns gång om informanten börjar 

tala om oförutsedda saker. Mellan dessa två ytterligheter finns den semistrukturerade 

intervjun där det finns en frågematris att utgå ifrån som kan kompletteras med följdfrågor.  

Detta arbete kommer att använda sig av den semistrukturerade intervjun då den ger större 

frihet för informanten att utveckla sitt resonemang samtidigt som det finns möjlighet att 

jämföra informanternas svar med varandra då de pratat om samma områden. 

5.2 Urval	  
Urvalsprocessen har baserats på att förstelärare, på gymnasiet, i ett antal kommuner i norra 

Sverige fått förfrågan om att delta och samtliga förstelärare som velat har fått göra det. Det 

slutgiltiga antalet informanter blev åtta. Eftersom det finns så få förstelärare tillsatta i 

dagsläget och de forskningsetiska principerna (se rubrik nedan) betonar vikten av 

informanternas rätt till anonymitet, kommer kommunerna inte specificeras. Denna uppsats 

fokuserar på förstelärare på gymnasiet. Orsaken till att fokus inte är bredare beror främst på 

arbetets storlek och frågeställningarnas kvalitativa karaktär. Gymnasiet ligger i fokus då det är 
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det verksamhetsområde som jag personligen har erfarenhet av och kontakter inom, vilket gav 

möjlighet för mig att kontakta förstelärarna.   

5.3 Framtagandet	  av	  frågematrisen	  
Framtagandet av frågematrisen är en central del i arbetet med en kvalitativ semistrukturerad 

intervju. Matrisen finns som bilaga. Här följer en kort redogörelse för resonemanget bakom de 

olika frågorna i matrisen och dess koppling till de frågeställningar de ska hjälpa till att svara 

på. 

Fråga 1 A-E: Dessa frågor syftar i huvudsak till att inleda intervjun på ett lättsamt sätt och att 

förbereda inför efterföljande frågorna. Dessa frågor ger även en bild av vem informanten är 

och svaren kan eventuellt hjälpa till att se några intressanta samband inför analys och 

slutdiskussion i detta arbete. 

Fråga 2 A-B: Fråga A syftar till att hjälpa till att svara på forskningsfråga 2, som handlar om 

förstelärares syn på arbetsbeskrivningen samt hur de upplever att de styrs från skolans 

ledning. Fråga B syftar delvis till att bidra med insikt i alla tre forskningsfrågorna, beroende 

på hur informanten svarar. 

Fråga 3: Denna fråga syftar i huvudsak till att hjälpa till att besvara frågeställning 2, men kan 

även ge indikationer på hur försteläraren ställer sig rörande frågeställning 1. 

Fråga 4 A-B: Dessa frågor ska i huvudsak hjälpa till att svara på frågeställning 3, som handlar 

om förstelärarnas ledarroll. Även denna fråga kan ge indikationer på hur informanterna ser på 

frågeställning 1. 

Fråga 5: Detta är en väldigt öppen fråga som syftar till att ge informanterna en chans att prata 

om tjänsten i helhet och lyfta fram eventuella problem med den och dess utformning. Denna 

öppna fråga får väldig olikartade svar och kan därför i olika utsträckning hjälpa till att svara 

på samtliga frågeställningar, med ett eventuellt fokus på den första frågeställningen. 

Fråga 6: Denna fråga är i huvudsak en chans att bekräfta den tolkning jag har gjort av 

informantens samtliga svar och fråga om sammanfattningen av åsikterna är korrekt uppfattad 

Denna fråga är för att jag ska kunna uttala sig om frågeställning 1 med större säkerhet. 

Utöver de frågor som presenteras i frågematrisen så avslutas intervjuerna med en fråga där 

informanten får en chans att brodera ut om det är något informanten vill fördjupa sig i. I 
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intervjuerna förekommer också följdfrågor och dessa ställs på ett neutralt vis med 

formuleringar som: ”Skulle du kunna utveckla…” och ”Vad menar du då du säger…”. 

5.4 Genomförande	  
Inledningsvis togs kontakt med gymnasiechefer i kommunerna eller rektor på skolan i de 

kommuner där endast en skola fanns. Denna kontakt skedde genom mail där studien och dess 

syfte presenterades samt en förfrågan om kontaktuppgifter till förstelärare fanns med. När de 

första mailen besvarats kunde ett nytt mail skickas ut. Denna gång var mottagarna 

förstelärarna i de berörda kommunerna. Svaren från de som ställde sig positiva till initiativet 

kom inom en vecka. Därefter fördes en mailkonversation om tid och plats för intervju. 

Samtliga intervjuer kom att ta plats på respektive förstelärares skola i ett rum de själva valde. 

I samtliga fall blev lokalen för intervjun ett grupprum eller ett tomt klassrum, så intervjuerna 

kunde ske i lugn och ro. Innan intervjun började pratade vi lite allmänt om skolan vilket kan 

ha bidragit till att intervjuerna inte kändes stela. 

Den avsatta tiden som aviserats i mailet var 30 minuter och denna tidsram hölls med sex av 

informanterna, medan två av dem drog över med cirka två minuter vardera. Förstelärarna 

tycks ha avsatt gott om tid då de inte verkade avsluta sina svar snabbt på grund av att de 

skulle vidare.  

Intervjuerna spelades in med en diktafon och anteckningar fördes löpande, för att komma ihåg 

vilka områden informanten berört och vilka följdfrågor som kunde vara relevanta.  

5.5 Analysmetod	  
För att få bättre översikt lyssnades intervjuerna igenom några gånger och sedan 

transkriberades samtliga. Efter transkriberingen sorterades svaren upp beroende på vilken 

frågeställning de hjälper till att besvara. Material som inte direkt bidrog till att besvara 

frågeställningarna sorterades bort. 

Efter den första sorteringen skedde en kategoriseringsomgång, baserat på den teoretiska 

modellen som används för uppsatsen (se avsnittet ”Den teoretiska modellens användning i 

denna uppsats”). Det var i huvudsak data kopplat till frågeställning 2 och 3 som 

kategoriserades, alltså både hur ledarskap utövas på förstelärarna och hur förstelärarnas eget 

utövande av ledarskap ter sig. Även data kopplat till frågeställning 1 kan delvis sorteras upp i 
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de fyra ledarskapskategorier som den teoretiska modellen behandlar. Slutligen 

sammanställdes den data som sorterats och kategoriserats i uppsatsens resultatavsnitt. 

Kategoriseringen har baserats på identifierandet av nyckelord/nyckelfraser i transkriberingen, 

ord eller fraser som har indikerat att försteläraren beskriver en viss typ av ledarskap. Då en 

förstelärare exempelvis talade om att rektorn ”… varit uppmuntrande och hjälpt mig om det 

har behövts, men inte sagt hur jag ska göra…” så är ”uppmuntrande” ett nyckelord på högt 

relationsbeteende och ”inte sagt hur” en nyckelfras som indikerar lågt uppgiftsbeteende. 

Indikatorerna i exemplet pekar på att rektorn i detta fall har agerat delegerande. 

Som exemplet visar är det graden av uppgiftsbeteende och relationsbeteende som identifierats 

då transkriberingarna kategoriserats. I tabellen nedan (Figur 2) ges fler exempel på vilka 

nyckelord/nyckelfraser som indikerat ett högt eller lågt värde av uppgifts- och 

relationsbeteende. Identifieringen har sedan legat till grund för att fastställa vilket typ av 

ledarskap som åsyftas av informanten. Vilken typ av ledarskap som är aktuellt fastställs med 

hjälp av Herseys ledarskapsmodell (se Figur 1. s. 11). 

 

5.6 Forskningsetiska	  överväganden	  
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra huvudkrav på arbeten inom den 

samhällsvetenskapliga-humanistiska forskningen. De fyra kraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Samtliga krav togs upp med 

informanterna i det mail där de tillfrågades om att delta samt ännu en gång innan intervjun 

började. Syftet med arbetet klargjordes, det sades att informationen endast kommer att 

användas för forskning, de informerades om att intervjun var helt frivillig och kunde avbrytas  

och att informanten kommer vara anonym. 

När det rör anonymitetskravet så har det tagits långtgående försiktighetsåtgärder för att 

informanternas identitet inte ska kunna utrönas. Detta har skett eftersom det i dagsläget (våren 
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2014) inte har tillsatts så många förstelärare och de som finns har visst samröre med varandra 

i olika stor utsträckning. I huvudsak märks anonymiseringen genom att berörda kommuner 

inte namngivits och beskrivningen av informanterna i resultatdelen är kortfattad och 

övergriplig. Den effekt anonymiteten får på studiens vetenskaplighet behandlas mer ingående 

under rubriken ”Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet” nedan. 

5.7 Metoddiskussion	  
Att använda semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data för med sig en del 

problem. Frågor kan uppfattas olika och svaren kan tolkas på flera sätt. Själva 

intervjusituationen kan även påverka informanterna och därmed även de svar som kommer 

fram: om de till exempel upplever att den som intervjuar verkar vara ute efter ett visst svar 

eller om ett visst svar anses vara ”det rätta”.  

I arbetet med denna uppsats har denna problematik varit central. Frågor och intervjusituation 

har anpassats på bästa sätt för att motverka att informanten ska svara på något annat sätt än 

vad den verkligen tycker. Frågorna är öppna och följdfrågorna neutrala i så hög grad som är 

möjligt. För att minska på problematiken att frågor kan uppfattas olika avslutas varje intervju 

med en liten sammanfattning av hur jag uppfattat vad informanten sagt och informanten har 

därefter fått kommentera sammanfattningen.  

För att undvika att analysen av resultaten verkar subjektiv kommer citat från intervjuerna 

presenterats löpande under redovisningen av resultat och analys.  

4.7.1	  Reliabilitet,	  validitet	  och	  generaliserbarhet	  
Reliabiliteten handlar om huruvida studien mätt det som efterfrågas (Bryman, 2002). I 

kvalitativa mätningar som fokuserar på erfarenheter och uppfattningar hos personer är det 

alltid problematiskt att försöka uttala sig om i vilken utsträckning studien svarar på sina 

frågeställningar. Frågor kan uppfattas olika av olika informanter och svaren kan tolkas på 

olika sätt. Denna problematik har tagits i beaktande i formulering av frågematrisen och 

följdfrågorna. Målsättningen har varit att uppnå en så hög reliabilitet som möjligt. En 

semistrukturerad intervjustudie får anses vara den mest framkomliga vägen för att svara på 

dessa frågeställningar. 

Validitet handlar om metodens pålitlighet (Bryman, 2002). Validiteten för denna metod får 

anses vara hög då det är ett etablerat tillvägagångssätt inom vetenskapliga kretsar. Att bruka 
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sig av intervju för att ta reda på vad enskilda personer tycker om ett givet område är ett starkt 

verktyg i strävan efter att förstå informanters perspektiv. 

Generaliserbarheten för detta arbete är mycket lågt. Studien behandlar endast åtta personer 

och dessa kommer från ett fåtal kommuner i norra Sverige. Detta gör att möjligheten att uttala 

sig för någon större grupp är väldigt begränsad. Studiens syfte var inte heller att generalisera 

resultatet utan att lyfta fram vilka tankar och åsikter som finns för att därigenom lägga 

grunden för eventuellt vidare arbete på området. 
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6. Resultat	  
I detta avsnitt presenteras resultatet av de åtta intervjuer som gjorts och samtidigt analyseras 

dessa utifrån den teoretiska modell som presenteras tidigare. Strukturen på detta avsnitt 

baseras på att det ska vara lätt att särskilja vem som sagt vad, därför presenteras intervjuerna 

var för sig och de tre frågeställningarna kommer att avhandlas för var och en av intervjuerna. 

Varje intervju kommer att inledas med en beskrivning av hur informantens förstelärartjänst 

utformats, så det kan ligga till grund för att förstå hur informanten resonerar kring det 

frågeställningarna efterfrågar. Informanterna kommer att kallas ”1”, ”2”, ”3” och så vidare. 

Intervjuerna presenteras i samma ordning som de är gjorda, det har alltså inte lagts någon 

värdering i presentationsordningen.  

Intervju	  1	  
Förstelärare 1 beskriver sin tjänst som något hen redan gjort under lång tid, men först nu fått  

på papper och börjat få ersättning för. Skolan som 1 jobbar på är mitt i en övergång mot en 

mer digitaliserad verksamhet och kompetensen för att möta denna övergång beskrivs som 

varierad hos lärarkåren. Denna satsning från skolans håll har föranlett att 1 fått en 

förstelärartjänst som går ut på att hen ska underlätta och hjälpa andra lärare med att börja 

använda sig av, i huvudsak, datorer i större utsträckning. 

1 har arbetat med data under lång tid och anser sig vara bekväm med detta, men berättar att 

det hos lärarna finns något blandade känslor rörande denna satsning. 

Arbetsbeskrivning och styrning uppifrån 

”Du ska vara intresserad av att utveckla undervisningen” sammanfattar 1 den initiala 

arbetsbeskrivning som kommunen kom med. Arbetsbeskrivningen kan i det närmsta beskrivas 

som delegerande då den inte är särskilt specifik eller innehåller särskilt mycket 

relationsbeteende.   

Efter denna initiala arbetsbeskrivning från kommunen kom försteläraren att föra ett samtal 

med sin rektor om hur tjänsten skulle kunna konkretiseras och då uppstod inriktningen att 

hjälpa kollegor att integrera det digitala i undervisningen.  

Inställningen till dessa arbetsbeskrivningar var i huvudsak positiv, särskilt den andra, mer 

specifika beskrivningen som tagits fram tillsammans med rektorn: ”Speciellt uppskattar jag 

den rektorn gjorde till mig för att det kan vara lite känsligt i förhållande till kollegor… vad 
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ska du nu göra för att uppfylla den här rollen som förstelärare?” Detta lyfts vid flera tillfällen 

under intervjun och 1 anser att det är viktigt att en tydlig arbetsbeskrivning för att osämja inte 

ska uppstå. 

Förutom den initiala arbetsbeskrivningen där det i allmänna ordalag sagts vilket område 1 ska 

jobba med, är det väldigt mycket upp till 1 att själv se till att arbetet blir gjort och sedan 

redovisa för rektor. Rektorns ledarskap tycks vara av det delegerande slaget i huvudsak. Vid 

framtagandet av arbetsbeskrivningen på rektorsnivå tycks ledandet vara av det deltagande 

slaget, där rektorn uppmuntrat och tagit till vara på de områden 1 redan är aktiv inom och 

givit stöd för att den verksamheten ska fortsätta. 

Förstelärarens ledarskap i kollegiet. 

”Jag försöker inte på något vis gå ut med ett budskap: Såhär ska ni göra. Jag försöker visa 

såhär kan ni göra.” Detta citat sammanfattar den syn 1 har på sitt ledarskap. 1 tar upp att det  

funnits kompakt motstånd mot digitaliseringen, men att detta motstånd kommit att minska 

med tiden och i dagsläget finns en hel del positiva åsikter om satsningen. Just motståndet mot 

det digitala säger 1 är en nyckelfaktor för att hen försöker ”coacha” snarare än att ”berätta hur 

det ska vara”. Det övergripande tankesätt som 1 beskriver, stämmer överens med ett 

deltagande ledarskap där nyckeln är att finnas som stöd om detta efterfrågas. 

Då 1 berättar hur ledarskapet fungerar praktiskt kan det variera från att ge förslag och idéer 

till att visa exakt hur något ska göras på en dator. I de exempel som 1 tar upp finns hela 

spektrat av ledarskap: från instruerande till delegerande, helt beroende på vilken kompetens 

den 1 ska hjälpa har om uppgiften i fråga.  Att skicka ett mail kan vara väldigt instruerande, 

medan att uppmuntra till att använda datorer i undervisningen kan vara närmast delegerande. 

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  
1 har en positiv syn på förstelärartjänsten och tycker att den kan fylla en viktig funktion ute på 

skolorna, främst genom att lärare med olika typer av nytänkande specialkompetenser får 

tillfälle att utveckla sitt område och delge det till kollegorna. 

Det finns en del negativa aspekter och dessa har med det praktiska införandet av tjänsten i 

kommunen. Det ena som 1 ser som ett problem är att förstelärarna inte fått någon reducering 

av ordinarie arbetstid för att ha tid att arbeta med det förstelärarna ska utveckla . Det andra är 

en oro inför nästa gång fler förstelärare ska tillsättas: ”Nu har ni så många (förstelärare) inom 
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denna skolenhet så nu måste ju de här få. En form av felaktigt rättvisetänkt. Det är ju inte 

säkert att kompetensen finns där.”. 1 jämför problematiken med det relativa betygssystemet 

där en lärare kunde säga ”nu är det slut 5:or”. 

1 är sammanfattningsvis positiv till att tjänsten finns, men anser att det finns 

utvecklingspotential för att tjänsten ska kunna nå sin fulla potential. 

Intervju	  2	  
2 beskrev en förstelärarsituation som, i stor utsträckning avvek från de andra. Trots att 

kommunen i fråga hade ett flertal gymnasieskolor tillsattes alla förstelärare enbart på en av 

dem, vilket gjorde att förstelärartjänsterna blev kontroversiella på de andra skolorna. 

Förklaringen som 2 gav kring tillsättningen var att kommunpolitikerna ville satsa extra på 

denna skola som kommit att få dåligt ryckte och haft ett stort bortfall i antal sökande elever. 

Den uppgift som dessa förstalärare skulle få var att stötta omstarten av högskoleförberedande 

program på skolan. 

Satsningen på skolan kom dock av sig då det knappt var någon som sökte in, vilket 

resulterade i att det bara blev en liten högskoleförberedande klass och en del av de tillsatta 

förstelärarna blev överflödiga. Efter detta har varken kommunen eller rektorn tagit några nya 

initiativ till hur tjänsterna skall användas. Därför blev en del av frågorna mer hypotetiska då 2 

i stort arbetade på samma sätt som hen gjort innan hen fick tjänsten. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
”Vi är oerhört frustrerade över att vi inte fått något att ta tag i.” 2 berättar att den initiala 

tjänstebeskrivningen där de skulle arbeta med att utveckla program på en skola kändes roliga 

och engagerade, men att den nuvarande situationen känns ”frustrerande” då det är väldigt 

oklart vad som ska göras. 

Den första beskrivningen, som kom från kommunen, tycks ha varit av delegerande karaktär. 

Det berättades kort om mål och sedan var det i stort sett upp till förstelärarna att göra det bästa 

av detta, men på grund av det låga antalet sökande elever kom detta av sig. Sedan den första 

intentionen med tjänsten inte kunde fullföljas på grund av bristande elevunderlag har inte 

några nya instruktioner kommit, varken från kommun eller rektorer. Så vid tiden för intervjun 

fanns det inte någon ledning att tala om, trots att detta efterfrågats av förstelärarna. 
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Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
På grund av de omständigheter som råder runt denna tjänst uttrycker 2 att de ledande 

funktionerna är obefintliga. Orsaken till detta är att det inte finns särskilt många kollegor att 

förhålla sig till inom 2:s ämnen då det knappt finns några elever att vara lärare för. 

2 tar dock upp att hen har haft en liknande tjänst tidigare som ”ämnesutvecklare” och hen kan 

tänka sig att förstelärarsituationen skulle komma att bli något som liknar den tjänsten. 

Mer hypotetiskt uttalade sig 2 om ledarskapet som följer med tjänsten, som någon som kan 

kalla till möten, sätta agendor för möten och ta ansvar för att driva gemensamma frågor. 

Mycket av det 2 berättar om ett eventuellt ledarskap handlar om att vara stöttande och 

eventuell handleda, trots att detta är ”väldigt känsligt”. Ledarskapet handlar mycket om ett 

deltagande eller delegerande ledarskap där det är viktigt att inte verka allt för instruerande. 

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  
2 ställer sig positiv till att ha en förstelärartjänst och att det ska finnas karriärsvägar för lärare. 

Hen beskriver att det finns funktioner på skolor där dessa tjänster kan vara betydelsefulla och 

göra så att undervisningen utvecklas. Hen jämför även hur dessa tjänster kan ses som något 

positivt i förhållande till hur karriärtjänster tillsätts inom andra sektorer, 2 tar vården som 

exempel där det går att bli ansvarig för olika områden vilket ger lönepåslag. 

2 tar också upp en hel del kritik mot hur tjänsten har införts. Bristen på instruktioner till 

förstelärarna är ett stort problem. Ett annat problem är att så lite tid har avsatts för att göra det 

som förväntas. Ett tredje problem som 2 pekar på är att tjänsterna nu bara är på visstid i hens 

kommun. För att detta ska vara ett verkligt karriärssteg och för att kunna göra något bra av det 

tycker 2 att tjänsten måste vara en tillsvidaretjänst. 2 tar upp hur ”absurt” det vore om en 

överläkare tillsattes och sedan inte fick några nya uppgifter eller förändringar i tjänstens 

utformning i fråga om tid.  

Sammanfattningsvis tycker 2 att det är positivt att det finns karriärstjänster för lärare och att 

det finns områden i verksamheten där förstelärare kan spela en viktig roll. Det största 

problemet är enligt 2 att inte få tid avsatt i sin tjänst för att arbeta med de områden som 

tjänsten anger att hen ska arbeta med. 
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Intervju	  3	  
Förstelärare 3:s tjänst är en fördjupning av något som hen delvis redan jobbat med. Mycket av 

tjänsten handlar om att utveckla det egna ämnet svenska med hjälp av olika fokusområden 

som till exempel att arbeta kollegialt med att öka elevernas läsande.  

Tidigare engagerades 3 av dessa frågor och involverade dem på olika sätt i tjänsten och i 

arbetet med kollegerna. Förstelärartjänsten innebar att 3 nu fick som en del av sin tjänst att 

arbeta med dessa frågor, vilket lett till att arbetet kommit att ta något större plats än tidigare. 

Svenska är ett av tre centrala ämnen (svenska, matematik och engelska) skolan har valt att 

satsa extra på, därmed är det inom dessa ämnen som förstelärartjänsterna blivit tillsatta. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
Arbetsbeskrivningen för 3 kom till i flera steg varav det första var en väldigt ”öppen” 

beskrivning av de tjänster som fanns att söka. I denna första beskrivning framgick att ”man 

skulle vilja arbeta med att utveckla ämnet”. Utöver denna beskrivning fick de sökande själva 

specificera hur de skulle vilja använda en sådan tjänst. 

Efter att förstelärartjänsterna tillsatts hölls ett möte med kommuntjänstemän och alla de nya 

förstelärarna. På detta möte beskrevs lite mer ingående hur kommunen tänkt och 

arbetsbeskrivningen kom att beskrivas lite mer ingående: ”På uppdrag av rektor och utifrån 

verksamhetens behov ansvara för utveckling av ämnet…”. Vid detta möte pratades man om 

förhoppningar om förbättrade resultat på nationella prov, men huvudparten av mötet ägnades 

åt att prata om hur arbetsuppgifterna skulle kunna se ut. 

På frågan om hur delen ”På uppdrag av rektor…” fungerat i 3:s fall så svarar hen att det är en 

stor skola med flera rektorer och 3 är den enda försteläraren inom sitt ämne.  Hen har jobbat 

mycket på egen hand och har i huvudsak utgått ifrån det som sades på mötet med kommunens 

tjänstemän. Då hen har kontakt med en chef så är det oftast gymnasiechefen som är inblandad.   

3 tycker att tjänstebeskrivningen känns ”lagom fri” och de exempel som framgått har fått 

fungera som ramverk för hur hen har valt att lägga upp sin tjänst. Den vardagliga styrningen 

är liten och 3 berättar att det i större utsträckning är hen som kontaktar sin chef för att fråga 

om saker än att chefen tar kontakt för att utöva någon form av styrning. 

Utformningen av arbetsbeskrivningen är väldigt öppen, och förstelärarna på skolan har varit 

med och konkretiserat de målbilder som tagits fram inom kommunen. Ledarrollen som 
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tjänstemännen på kommunen visar är i hög grad delegerande och har en idé om hur arbetet 

ska se ut. Kommunen är bara med och startar upp projektet utan ingående instruktioner för att 

sedan lämna till förstelärarna att själva utforma tjänsten som de tycker passar i deras situation. 

När tjänstebeskrivningen är klar så är ledarrollen mer tydligt delegerande då det i huvudsak är 

3 som kontaktar sina överordnade om något uppstår. 

Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
”Det är inte jag som ska lära dem, utan det är vi allihop kompetenta att göra gemensamt. Men 

just det här att någon sätter upp en dagordning och ger möjlighet att diskutera är bra.” 3 

berättar att hen tror att hen kan nå bäst resultat genom att skapa mötesplatser för kollegerna att 

träffas och prata igenom saker. 3 är noga med att det inte är hen som ska lära de andra utan att 

de ska vara något de gör tillsammans 

Konkret sett har 3 ordnat ämnesträffar varannan vecka, där de behandlar nya ämnen varje 

gång, till exempel vetenskapligt skrivande eller nationella prov. Varannan vecka finns 3 

tillgänglig på en given tid i ett klassrum om någon annan svenskalärare vill bolla idéer eller ha 

hjälp med något. 3 har även initierat ett projekt om skönlitteratur i undervisningen  

Så som 3 beskriver sitt ledarskap tyder det på en delegerande och delvis deltagande ledarroll 

där de centrala ledstjärnorna är att lärarna själva har kompetens att klara saker. I de fall de 

andra lärarna vill ha stöd undviker 3 att vara instruerande. 3 tycks anse att ett högt 

relationsbeteende ger bättre resultat.  

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  
3 är positiv till att förstelärartjänsterna har införts, då det finns en efterfrågan inom 

verksamheten på någon som kan ta tag i saker och vara ansvarig för möten och samordning av 

de olika lärarna inom olika ämnen. 3 är även positiv till hur tillsättningen har gått till och hur 

tjänstebeskrivningen utformats i hens kommun. 3 är positiv till att lärarna som fått denna 

tjänst  har stor frihet att utveckla verksamheten. 

Den del av tjänsten som 3 ställer sig något negativ till är att förstelärarna i hens kommun inte 

fått minskad undervisningstid för att ägna tid åt de uppgifter som tjänsten innefattar. 

Förhoppningen är att detta ändras framöver så att förstelärartjänsten inte handlar om att jobba 

mer än heltid, utan att en viss del av förstelärarens undervisningstid dras ner så att 

utvecklingsarbetet verkligen kan göra någon skillnad. 
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Sammafattningsvis är 3 positiv till att tjänsten införts och ser att det skulle kunna bli ännu 

bättre om förstelärarna fick en nedsättning av undervisningstid för att kunna ägna sig åt det 

utvecklingsarbete som förstelärartjänsterna är till för att bedriva. 

Intervju	  4	  
”Det handlar mycket om att se eleverna och hjälpa dem nå resultat…”. 4 berättar att basen för 

försteläraruppdraget är att få fler elever att nå kunskapskravet E. Hur detta mål ska nås är 

dock inte fastställt. 4:s tjänst går till stor del ut på att hålla i möten som ämneslaget har på 

skolan och att sätta agendan för dessa, baserat på vilka områden gruppen har efterfrågat att 

diskutera. Inom förstelärartjänsten så har 4 även tagit initiativ till ett projekt som handlar om 

att förbättra elevernas läsförmåga och ordförråd. 

Mycket av tjänsten beskrivs som att handla om att sätta lite mer struktur på företeelser som 

redan finns på skolan, men som tidigare varit sporadiska och ostrukturerade. 4 fyller alltså i 

viss utsträckning en funktion som en slags organisatör av verksamheten, så att den ska 

fungera mer effektivt på områden som redan finns och samtidigt ha visst utrymme för att 

starta nya projekt. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
”I mitt fall har jag fått formulera min tjänstebeskrivning…”. 4 berättar att hen fått en väldigt 

öppen tjänstebeskrivning från ”kommunpolitikerna” och att hen sedan själv fått formulera hur 

hen ska arbeta med tjänsten utifrån denna. 

4 är väldigt positiv till att hen fått så mycket eget utrymme att forma tjänsten och berättar att 

hen tycker att det är en viktig del om ledningen vill att utfallet ska bli bra. Det baserar 4 på att 

om en person får jobba med det utvecklingsarbete som hen ”brinner för” kan det bidra till ett 

större engagemang för den nya uppgiften och att det blir bra för verksamheten. 

Ledningen har i denna situation delegerat i väldigt hög grad och i princip bara specificerat att 

bättre resultat hos eleverna är målet. Att försöka uppnå detta är upp till försteläraren. Eftersom 

tjänsten är så ny är det oklart hur uppföljningen kommer gå till. 

Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
4 säger att hen inte anser sig vara mer kompetent än sina medarbetare generellt sett, men 

betonar under intervjun att alla är bra på olika saker och att det är fördelaktigt om 

verksamheten kan dra nytta av det. 
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Själv säger sig 4 vara duktig på att ”organisera och strukturera” på olika sätt och anser sig 

vara en ”ordningssam person”. Just denna egenskap pekar 4 ut som viktig för den 

förstelärartjänst som hen har. För att ta vara på allas olika kompetenser behövs någon som kan 

se de andra lärarnas olika kompetensområden och lyfta fram dem på bästa sätt. Denna 

funktion tror 4 att hen kan fylla. 

Den ledarskapsprofil som 4 tycks anamma är den delegerande. Arbetet handlar om att lyfta 

fram vad de andra kollegorna är bra på och att sedan se till att de nyttjas på bästa sätt. På 

möten och inom projekt så är ledarskapet av en mer deltagande karaktär. 4 lyfter vikten av att 

inte instruera de andra, utan bara se till att mötena fyller sin uppgift och att kompetenser hos 

olika personer lyfts fram. 

Inställning	  till	  tjänsten	  som	  förstelärare	  
4 är positiv till att det införts förstelärartjänster och tror att det kommer utvecklas över tid. 4 

anser att en del saker behöver åtgärdas för att tjänsterna ska få full effekt. Främst behövs tid 

avsatt i tjänsten för detta uppdrag, 4 upplever det svårt att ta sig an alltför stora eller många 

utvecklingsprojekt utan att ha arbetstid avsatt till det. 

Utöver tiden så finns det även ett annat, om än något mindre, problem som dykt upp och det 

rör sig om förstalärarnas mandat att sammankalla lärare och ordna till exempel 

samrättningsdagar. Orsaken är att skolan som 4 jobbar på har flera rektorsområden och 

rektorerna är väldigt olika i sin syn på förstalärarnas arbete, ibland kommer inte lärare från 

vissa rektorsområden till de träffar 4 anordnar. Detta problem säger dock 4 är svårt att lösa, då 

hen inte kan få mandat att bestämma över rektorerna. Problemet är dock inte så stort eftersom 

att förstalärarna på skolan har en bra dialog med gymnasiechefen som i sin tur har möten med 

samtliga rektorer. 

Sammanfattningsvis är 4 mycket positiv till tjänsten, men hade gärna sett att tid sattes av i 

tjänsten för den verksamhet som förstelärarnas arbetsbeskrivningen efterfrågar. 

Intervju	  5	  
I 5:s tjänst så har hen fått 10 % avsatt för att jobba med elevers praktik under den så kallade 

arbetsplatsförlagda utbildningen (APL). Denna typ av tjänst gick till ett antal personer i 

kommunen. Dessa ska samarbeta för att yrkesförberedande program ska få en bättre koppling 
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till arbetslivet. De ska också verka för att APL:en ska uppnå en högre kvalitet samt jobba med 

att se till att det finns tillräckligt med platser på längre sikt. 

Det framgår även att tjänsten inte är begränsad till en skola, 5 ska vara verksam på ett flertal 

skolor i kommunen och helst ha återkoppling med samtliga gymnasieskolor som har nägot 

yrkesförberedande program. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
5 berättar att kommun och rektorer tagit fram en målbild som handlar om att kvalitén i den 

arbetsplatsförlagda utbildningen ska höjas för att säkerställa att alla elever får en bra 

utbildning. Det ska finnas ett särskilt fokus på hur praktiken ska utvärderas på ett bra sätt.  

För att komma fram till vad som måste göras fick förstelärarna ett uppdrag: ”Vi fick ju ett 

uppdrag i början att göra en enkät för att kunna utvärdera och det var en jättebra start för att 

veta vad vi skulle förbättra”. Enkäten fick de själva utforma utifrån deras syn på och 

erfarenhet av APL. 

Utöver den konkreta skrivningen att förstelärarna skulle göra en enkätundersökning så var det 

endast målbilder som gavs. Tillvägagångssättet för att nå de uppställda målen var väldigt 

mycket upp till förstelärarna själva. 

Rörande att tjänstebeskrivningen var så pass öppen säger 5: ”För mig fungerar det bra. En del 

skulle säkert vilja ha mer: gör såhär och såhär och såhär. Men för det uppdrag vi har som 

yrkeslärare tycker jag att det där var bra.”. Hen tyckte att det var ”rätt” att de lärare som 

jobbar med detta dagligen och har kompetens rörande APL själva ska få bestämma vilket 

angreppssätt som är bäst då dessa mål ska uppfyllas. 

5 berättar att ledarskapet främst var närvarande i början av arbetet. Det har aviserats att hjälp 

finns tillgänglig på vägen.  Den ledarroll som kommunen och rektorerna här visar tycks vara 

delegerande och inom vissa uppgifter deltagande. Kommun och rektor kommer att vara de 

som ska utvärdera vad förstelärarna kommer fram till och är de beslutsfattande. Mycket av det 

efterfrågade kompetensen står att finnas hos förstelärarna så deras ord förväntas väga tungt 

enligt 5. 
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Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
5 har länge varit en aktiv del av sitt arbetslag och varit drivande i många projekt. I viss 

utsträckning tycker 5 att hen redan agerat som ledare i vissa situationer och att detta har 

stärkts med tjänsten som förstelärare. Det är ett väldigt begränsat ledarskap som kommer med 

tjänsten enligt 5: ”Jag tycker inte att den här tjänsten ger mig ett tydligt mandat att ta något 

riktigt ledarskap, utan mer att man måste förtjäna det och det är ganska komplicerat.” 5 tror 

att utvecklingsuppdraget skulle gynnas om hen som förstelärare fått ledarskapet tydligt 

utskrivet i tjänsten. ”Med ett mandat skulle man kunna förändra lite snabbare…”. 

Då 5 fungerat som ”informell ledare” tidigare har hen fixat och organiserat samt tagit ett 

ansvar som sträcker sig utanför det egna ansvarsområdet.  5 ”ser mer till helheten än till bara 

det egna”. 

5:s ledarskap tycks pendla mellan deltagande och delegerande. Det deltagande är främst det 

informella ledarskap i beskrivningen av arbetet med sina kollegor på programmet, där 

bollande av idéer, rådfrågning och hjälp med att utforma uppgifter tas upp som exempel. I 

arbetet med APL tycks det i huvudsak vara att komma med förslag och idéer som sedan är 

upp till kollegerna själva att ta ställning till. Om 5 haft ett tydligare mandat i tjänsten så hade 

den säljande lärarrollen kunnat spela en större roll medan 5 tar avstånd från att vara en 

instruerande ledare. 

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  

5 är positiv till tjänsten och tycker att det finns mycket bra dessa tjänster kan användas till.  

Reduceringen i undervisningstid på 10 % anser 5 vara viktig, men hen säger även att en än 

större reducering hade öppnat upp för ett mer djupgående arbete. 5 säger att 10 % inte räcker 

så långt när målgruppen är alla yrkesprogram i kommunen. 

Det enda 5 tar upp som något ”mindre bra” är bristen på mandat. Hen hade gärna sett att 

ledarrollen skrivs in i tjänsten och att rektorn sedan berättade detta för övriga lärare samt att 

det var tydligt vad som ingick i den tjänst som gör att förstelärarna tjänar 5000 kronor mer i 

månaden. 

Intervju	  6	  
Denna förstelärare befinner sig i samma situation som 2. Ett antal förstelärare tillsattes för att 

jobba med att starta upp högskoleförberedande program på en skola där elevunderlaget vikit 
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på senare år. Eftersom elevunderlaget fortsatt var dåligt är det väldigt oklart vad dessa 

förstelärare ska göra med sin tjänst. 

6 tar upp att hen ser saker som skulle kunna utvecklas och har frågat kommun och rektor om 

detta, men inga nya arbetsbeskrivningar har kommit. Därför står utvecklingen för tillfället 

stilla och förstelärarna vet inte vad de ska göra. 

6 vill ägna sig åt fördjupningar i formativ bedömning inom matematikämnet, samt kollegialt 

lärande där mattelärare kan träffas och utbyta erfarenheter. 6 tror att detta skulle vara extra 

intressant eftersom hens ursprungsland har en ”starkare matematikskola” än den svenska. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
Inledningsvis fanns en arbetsbeskrivning som gick ut på att 6 tillsammans med ett antal andra 

förstelärare skulle stärka två högskoleförberedande program på en skola där dessa inte funnits 

på ett antal år. Denna beskrivning tyckte 6 var väldigt spännande och öppnade för mycket 

intressant arbete i kollegiet. Då dessa program fick så lågt söktryck att endast ett fåtal elever 

började på det ena programmet, blev tjänstebeskrivningen inaktuell men ingen ny har 

tillkommit. Det är alltså samma problematik som för 2.  

6 hade en vecka innan intervjun varit och pratat med en ny rektor, som tagit på sig att 

formulera ett nytt uppdrag till förstelärarna. Dialogen med rektorn antydde att det skulle 

handla om att utveckla enskilda ämnen inom områden som förstelärarna tyckte var relevanta. 

6 hoppades att arbetsbeskrivningen skulle ut på det sättet. 

Ledarskapet kan beskrivas som delegerande vid den tjänstebeskrivning förstelärarna fick 

initialt. Att några nya instruktioner inte tillkommit på nästan ett helt läsår kan ses som en brist 

på ledarskap.  

Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
För 6 är det självklart att försteläraren ska ha en tydlig ledarroll i kollegiet och kunna leda 

utvecklingen av undervisningen i ämnet. Ett sådant ledarskap tror 6 skulle vara nyttigt för 

ämneslaget och att mycket utveckling kan komma från det. Ledarskapet skulle främst bestå i 

kollegialt lärande, att finnas tillgänglig för frågor och att kunna sitta med i andras klassrum 

och se hur de bedriver sin undervisning för att sedan komma med feedback. 6 tar även upp att 

de andra i lärarlaget skulle ställa sig positiva till en tydlig ledning i utvecklandet av ämnet 

matematik på skolan. 
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Då 6 pratar om ledarskap är det mycket tal om deltagande ledarskap i form av att leda det 

kollegiala lärandet och att sitta med i klassrum, men det finns också inslag av delegerande 

ledarskap. Det delegerande ledarskapet kan handla om enstaka uppmuntringar eller 

instruktioner och att finnas tillgänglig som bollplank. 

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  
6 tycker att det är bra med, och att det behövs, förstelärare och hen berättar att det finns ett 

liknande system i hens ursprungsland. Där kan lärarna göra karriär och först bli lärare ”av 

första nivån” och sedan lärare ”av andra nivån” och så vidare. Hen tycker att det svenska 

systemet kan lära mycket av landet hen föddes i rörande karriärstjänsterna. I ursprungslandet 

är karriärstjänsterna för lärare tillsvidaretjänster, de har avsatt tid för den verksamhet de ska 

ägna sig åt utöver undervisningen och det är tydligt vad som förväntas. 

Förhoppningen från 6:s sida är att systemet med förstelärare ska utvecklas i Sverige. Där 

tjänsten är tillsvidare, inte visstid, och det finns tydligare förväntningar. Det behövs en 

konkretisering, oavsett om det sker på rektors- eller kommunnivå.  

Intervju	  7	  
Denna förstelärare har en tjänst som i stort liknar den tjänst som 5 beskrev. 10 % av 7:s 

arbetstid är avsatt för att arbeta med arbetsplatsförlagd utbildning (APL), alltså elevernas 

praktik. I tjänsten ingår att arbeta med ett antal andra personer som är verksamma inom de 

yrkesförberedande programmen. Även de har förstelärartjänster med samma inriktning. 

Målsättningen med dessa förstelärartjänster är enligt 7 att arbeta för att höja kvalitén på 

elevernas APL. 

7 hade hoppats att tjänsten skulle vara mer riktad till hens egna program, men den är istället 

riktad till alla yrkesprogram på gymnasienivå i kommunen. Detta tycker 7 kan bli lite väl stort 

verksamhetsområde för en tjänst på 10 %. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
”Vi har inte fått ett jätteklart direktiv om vad vi ska göra, utan vi jobbar ganska självständigt 

ändå.” 7 berättar att arbetsbeskrivningen och det som sades på de första mötena, efter att hen 

fått tjänsten, var väldigt öppet. Det som sades konkret var att Skolinspektionen hade gjort 

nedslag på att kommunen inte riktigt uppfyllde den standard som de ville se på APL och 

därför ville kommunpolitikerna förbättra det. Efter de inledande mötena med skolledningen så 
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har det inte kommit någon mer information om vad som förväntas av förstelärarna. De har fått 

jobba själva med det uppdrag de fått. 

”Det hade underlättat om man fick ett jättetydligt mål”. 7 tror att orsaken till att 

tjänstebeskrivningen varit så otydlig är att alla kommunens rektorer, på skolor med 

yrkesförberedande program, sitter med och ska bestämma om dessa tjänster. 7 misstänker att 

det är svårt för dessa att komma överens om vad som ska gälla och att arbetsbeskrivningen 

därför är väldigt öppen.  

Situationen som 7 beskriver tyder på att kommuntjänstemännen och rektorerna inledningsvis 

kommit med en öppen tjänstebeskrivning och sedan lämnat ansvaret för uppgiften till  

förstelärarna. Detta förfarande tycks vara ett tydligt fall av den delegerande ledarrollen. 

Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
”Jag är väl egentligen emot halvledarskap…” 7 tycker att denna tjänst är någon hen kallar 

”halvledarskap”. Det som gör att förstelärartjänsten kan beskrivas så är enligt 7 att den bara är 

på visstid och att den inte har ett tydligt ledarskap inskrivet i tjänstebeskrivningen. Dessa 

faktorer gör att hen kanske inte vill ”sticka ut hakan” och förändra då hen kan tvingas gå ner 

från sin position om några få år. ”Det är alltid svårare då man inte vet hur tjänsten ser ut i 

framtiden.”. 

Eftersom det inte finns med ett tydligt ledarskap i tjänstebeskrivningen så har 7 och hens 

kollegor valt att intervjua andra lärare om deras syn på vad som måste förändras. De har även 

gått ut i samtliga skolor och pratat om deras arbete och den förändring som eventuellt 

kommer.  7 hade gärna sett ett tydligt mandat att gå in och förändra. Hen uttrycker att detta 

hade underlättat det arbete hen vill göra med ALP:en. 

Den ledarroll som 7 berättar om här är en variant av den delegerande, att lyssna av vad som 

behövs. För att sedan, något försiktigt, gå in med hur de som leds ska agera. I huvudsak 

lämnas uppgiften till de andra lärarna efter att ha informerat.  

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  
”Jag är väldigt positiv överlag till det här och jag är glad att man satsar.” 7 är väldigt positiv 

till att förstelärartjänsterna finns, men hade gärna sett att de gjordes permanenta. 7 uttrycker 

att det finns en funktion att fylla i varsamheten för dessa tjänster och att det framöver kan 

komma att bli ännu bättre då allt inte är så nytt. 
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Intervju	  8	  
8 har en tjänst som riktar sig till gymnasiesärskolan och dess 9 program. Denna tjänst ska vara 

verksam på samtliga gymnasieskolor i kommunen, inte bara där 8 arbetar. I tjänsten är 20 % 

avsatt för arbete med de uppgifter som tillfaller försteläraren. I tjänsten igår i huvudsak att 

utveckla arbetet med inkludering på skolorna och utveckling av undervisning som riktar sig 

till eleverna i gymnasiesärskolan. 

8 är den enda i sin kommun som har en förstelärartjänst som riktar in sig på 

gymnasiesärskolan och hade gärna sett ytterligare en person med en sådan tjänst, så att det 

fanns någon att ”bolla med”. 

Arbetsbeskrivning	  och	  styrning	  uppifrån	  
Inledningsvis fick 8 en öppen tjänstebeskrivning som beskrev att arbetet skulle fokusera på att 

utveckla undervisningen och arbetet med inkludering inom gymnasiesärskolan. Därefter har 

hen själv varit inblandad i att ta fram en mer konkret tjänstebeskrivning som inte var helt 

färdigställt vid tillfället då intervjun hölls.  

”När det gällde gymnasiesärskolan tyckte jag att det var relativt tydligt.”. 8 är positiv till hur 

tjänstebeskrivningen formulerats. Hen hoppas att det som håller på att tas fram för att 

konkretisera tjänsten kommer bidra till att kollegerna kan förstå varför 8 får 5000 kr mer i 

månaden. 8 beskriver att tjänsten ligger på en lagom nivå i styrning, den pekar ut i vilken 

riktning hen ska arbeta med överlämnar mycket ansvar.  

Beskrivningen av 8:s tjänst antyder att ledningen tagit ett beslut om målsättningen för 

tjänsten, för att sedan lämna över ansvaret på försteläraren att genomföra uppgiften så att 

målen uppfylls. Den typ av ledarskap som ledningen visar är delegerande. Det finns en låg 

nivå av instruerande och en låg nivå av relationsbeteende. 

Förstelärarens	  ledarskap	  i	  kollegiet	  
”Jag kan aldrig säga vad någon ska göra”. 8 beskriver att uppdraget inte handlar om att gå in 

och berätta för någon vad de ska göra, eller gå in och lära de andra något. Utan om att ge 

möjlighet för kollegerna att lära av varandra. 8 uppfattar att detta är något som kollegerna 

efterfrågat: en person som aktivt arbetar med att det kollegiala lärandet och samverkan mellan 

lärare ska fungera bättre.  
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Trots att det fanns en efterfrågan bland de andra kollegerna tar 8 upp att det är en 

kontroversiell tjänst och att alla inte tycker att det var rätt person som fick den. Vissa tycker 

att tiden och pengarna används på fel sätt. 8 menar samtidigt att sådana invändningar är näst 

intill ofrånkomliga i en så stor organisation. För att hantera situationen satte sig 8 ner och 

tänkte igenom sin situation för att  klargöra vilka krav hen hade på sig själv med alla 

ramfaktorer i åtanke.  

8 beskriver en ledarroll som går ut på att underlätta för kollegerna i deras arbete och hjälpa 

dem att kunna lära sig av varandra. Detta är ett ledarskap med låga inslag av instruktioner och 

en låg grad relationsbeteende, vilket gör att denna typ av ledarskap kan kategoriseras som 

delegerande. 

Inställning	  till	  tjänsten	  förstelärare	  
8 var inledningsvis negativt inställd till konceptet förstelärare, en inställning som ännu finns 

kvar i viss utsträckning. 8 berättar att valet att kalla tjänsten ”förstelärare” bidragit till att det 

inte mottagits så väl bland alla lärare. ”Förstelärare” antyder att alla andra är ”andrelärare” 

och på så vis sämre, en föreställning som inte är särskilt välkommen. Men 8 tycker att 

funktioner som hen har i sin förstelärartjänst kan göra nytta, men att göra det till en ny tjänst 

med bättre betalt tycker hen inte är så lyckat. Men nu då tjänsten finns så tycker 8 att 

kommunen hanterat den på ett bra sätt, med nedsättning i tid och en lagom specifik 

arbetsbeskrivning. Problemet med tjänsten är snarare att det görs skillnad mellan lärare och 

det tycker inte 8 är ”rätt väg framåt”, hen hade hellre sett att alla lärare fick kraftigt höjd lön 

om det hade varit möjligt. 

Mycket av problemen med tjänsten säger 8 kan bero på att den införts så fort och att den 

fortfarande är så ny, det kan komma att bli bättre på sikt. 

Sammanfattningsvis är 8 ambivalent till konceptet förstelärare. Hen är positiv till att 

uppmärksamhet sätts på de utvecklingsområden som finns och negativ till att en stor 

förändring skett för fort. 
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7. Sammanfattande	  analys	  
I detta avsnitt görs en sammanfattning av analysen från resultatavsnittet. För att underlätta för 

läsaren finns det ett antal diagram där intervjuerna är inplacerade. Intervjuerna benämns i 

diagrammen med siffrorna 1-8, likt de gjordes i resultatdelen. Placeringarna av informanterna 

i diagrammen får ses som ungefärliga och diagrammens huvudsakliga uppgifter är att vara ett 

stöd till respektive text. 

7.1 Inställning	  till	  tjänsten	  
Denna underrubrik behandlar den första frågeställningen denna uppsats utgår ifrån. Synen på 

förstelärartjänsten kan med fördel delas upp i två olika synsätt. Det första synsättet är 

informanternas åsikt om tjänsten i allmänhet och det andra är synen på hur den egna tjänsten 

ser ut på den egna skolan. 

Nedan (Figur 3) syns två skalor där informanternas åsikter blivit inplacerade. Om en 

informant placerats längre till vänster i diagrammet är de mer negativa till tjänsten. Om de 

ligger längre till höger är de mer positiva. Positionen baseras på antalet negativa respektive 

positiva uttalanden informanterna har uttryckt om tjänsten allmänt respektive den egna 

tjänsten. 

 

Rörande synen på förstelärare i allmänhet så har en klar majoritet av informanterna (1-7) en 

positiv syn på tjänsten och tycker att denna typ av verksamhetsutveckling är bra för 

verksamheten. Det finns en samsyn (här håller även 8 med) om att det är bra att tjänsten är 

öppen och att skolor har frihet att själva identifiera vilka områden de vill jobba med att 

utveckla. En del av informanterna tar även upp att det känns som att satsningar görs på lärare.  
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Sett till synen på förstelärare i allmänhet är det en informant som tydligt sticker ut och det är 

nr 8. 8 tycker inte att karriärstjänster är rätt väg framåt för skolväsendet, utan hade hellre sett 

att det inte gjordes skillnad på lärare utan istället fokuserades på högre lön för alla. 

När det kommer till den egna tjänsten så var tongångarna fortsättningsvis övervägande 

positiva, men det finns också en del problem att ta tag i. Alla informanter som inte fått avsatt 

tid i sin tjänst för att jobba med utvecklingsarbete uttryckte att detta var ett problem. Av de 

som hade tid avsatt tyckte samtliga att mer tid hade gett dem möjlighet att påverka 

verksamheten mer. 

I ett flertal av fallen togs även upp att mandatet som ingick i tjänsten var alldeles för otydligt. 

Detta sades dock vara ett mindre problem och det som lyftes som avgörande faktorer var 

istället att tjänsten borde vara ”tills vidare” och att reducering i tid var det allra mest centrala 

för att kunna göra något bra av tjänsten.  

2 och 6 var negativa till att styrningen var i det närmsta obefintlig, det gör att de ligger längre 

till vänster på skalan än majoriteten. 8 var negativ till att det finns en tjänst av detta slag, men 

positiv till att tillsättandet av hens tjänst fungerat bra, vilket satte 8 på en plats i skalans mitt.	  

7.2 Hur	  förstelärarna	  styrs	  
Denna underrubrik behandlar den andra frågeställningen denna studie utgår ifrån. I denna 

analys finns en tydlig koppling till den teoretiska modell som denna uppsats använder sig av. 

För att illustrera hur förstelärarna styrs av kommunen och eventuellt rektorer finns på nästa 

sida ett diagram. Det illustrerar hur informanterna ligger till mätt i graden av 

relationsbeteende respektive uppgiftsbeteende som de givit utryck för att de brukar sig av. 

I Herseys modell är det enskillda uppgifter som graderas på en fyrfältare, där X- och Y-

axlarna representerar olika grad av relations och uppgiftsbeteenden. I den presentation som 

ges här nedan har inte det varit möjligt, då varje informant styrs på en mängd olika sätt. 

Istället har det gjorts en sammanvägning av de sätt som informanterna beskrivit att de styrs 

på. 

X- och Y-axlarna är inritade som pilar och pilens riktning indikerar ett större användande av 

det beteende som axeln motsvarar. 



38 
 

 

Som diagrammet (Figur 4) illustrerar är styrningen av förstelärarna varken särskilt specifik 

sett till instruktioner eller i stor utsträckning relationsbaserad. I nästan samtliga fall har det 

gått ut en öppet skriven tjänstebeskrivning som förstelärarna själva får tolka. Det finns några 

utmärkande drag för några av lärarna som gör att alla inte ligger på samma ställe i 

diagrammet. 

2 och 6 har i det närmsta ingen ledning alls, då det som deras tjänster var tänkt till inte blev av 

på det sätt som ledningen hade väntat sig. 2 får ett något högre relationsvärde då hen startat en 

dialog med sin rektor om vad som ska göras nu, men vid tillfället för intervjun hade det ännu 

inte lett till något konkret. 1 har haft den tydligaste dialogen med sin rektor och det ledde till 

att tjänsten blev något mer styrd, men den får ändå ses som relativt öppen. 8 har också haft en 

dialog med rektor och har därigenom fått mer en mer specifik uppfattning om vad som 

förväntas. 1,5,7 och 8 är de som fått en tydligare beskrivning av tjänsten genom att den har en 

särskild inriktning. 
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7.3 Förstelärarnas	  ledarskap	  
Denna underrubrik behandlar den tredjefrågeställningen denna uppsats utgår ifrån. Detta 

diagram är uppbyggt på samma sätt som det förra diagrammet. Detta diagram mäter (Figur 5) 

hur informanterna ser på sin egen ledarroll. 

 

Samtliga informanter betonar vikten av att ha en löpande god relation med kollegorna och en 

ovilja att instruera de andra i för stor utsträckning. Just relationen är något som alla 

informanter tar upp som något väldigt viktigt för att ett ledarskap ska fungera med de 

förutsättningar de har. Samtliga är även inne på att deras roll handlar om att ge kollegorna 

möjlighet att lära av varandra och att ge dem forum att prata om de problem som finns i 

verksamheten. Det finns en ovilja att ge instruktioner eftersom det uppfattas som 

kontraproduktivt: kollegorna kan bli irriterade och då inte tar till sig instruktionerna  

Nr 2 och 6 är i parentes då deras verksamhet kommit av sig helt i och med det låga söktrycket 

till skolan där denna skulle verka. Parentesen betyder att den läraren endast har haft ett 

hypotetiskt uttalande om hur ledarrollen skulle kunna se ut. 

8 är utmärkande i tabellen och det beror främst på att hen inte vill ta för långtgående initiativ 

då det finns en viss skepticism i dennes kollegium. Även i detta fall betonas relationen som 



40 
 

väldigt viktig, men 8 tar inte lika tydliga initiativ som de andra informanterna. Detta kan 

komma att ändras då tjänsten blir tydligare.  

1 utmärker sig med att vara den som är mest instruerande vilket i huvudsak beror på att 1 har 

en del uppgifter som kräver tydligare instruktioner, till exempel att bifoga filer till mail. 1 är 

även den som tydligast betonar vikten av en bra relation med de som ska ledas.  

6 är tydlig med att hen vill se ett tydligare ledarskap för försteläraren och att det inte skulle 

vara något problem i kollegiet om 6 tog på sig en sådan ledarroll. Detta ledarskap skulle 

kunna ta sig form i feedback efter lektioner. Feedback, att komma med råd och konkreta 

förslag till bättring, är något mer instruerande än det som andra pratat om (bortsett från 1). 

Slutligen är 5 och 7 något längre till höger än 2-4. Orsaken till detta är att 5 och 7 i olika grad 

uttryckt att de gärna skulle se ett tydligare mandat i tjänstebeskrivningen, vilket antyder att de 

eventuellt vill ha större möjlighet att instruera. 
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8. Avslutande	  diskussion	  
Rörande inställningen till tjänsten i allmänhet var de sju första informanterna positiva och den 

åttonde negativ. Orsaken till att en så tydlig majoritet är positiva kan troligen förklaras med 

att de som är negativa till tjänsten inte sökt den. Det skulle eventuellt förklaras med att 

ledningen uppfattat att de är negativa vilket tolkats som en indikator på att läraren i fråga inte 

vill göra så mycket av tjänsten och därför inte fått den.  

Den tydliga majoriteten av informanterna är positivt inställda till satsningar på läraryrket på 

riksdagsnivå. De uttrycker också att det finns efterfrågan på denna typ av 

verksamhetsutvecklare på skolorna och att det kan ha en positiv verkan på skolornas 

utveckling. Samtliga informanter beskriver också att de har arbetat med 

verksamhetsutveckling tidigare. Flera informanter tar upp att att lönepåslaget kan ses som en 

bekräftelse på att de gör ett bra jobb, och att de har fått förtroende. Denna känsla återspeglar 

de rön som OECD (2005) lyfter i sin studie, att karriärstjänster kan fungera som ett 

bekräftande av lärares professionalitet.  

När det kommer till de egna tjänsterna är den positiva attityden inte lika tydlig. De vanligaste 

problemen är att informanterna inte fått nog med tid till att arbeta med utveckling av 

verksamheten. Orsaken till detta är möjligen att kommunerna inte anser sig ha råd att ta in 

andra lärare för att fylla upp undervisningstiden. Ett annat problem som flera informanter tar 

upp är att tjänstebeskrivningarna är allt för allmänt hållna och ledarskapsaspekterna är för 

otydliga. Jag tror att det som förorsakar dessa invändningar mot förstelärartjänsterna är att 

förstelärarna själva har höga ambitioner med vad som kan uppnås med 

verksamhetsutvecklingen och ser vilka möjligheter som finns. De får dock inte chansen 

chansen att göra allt det de hoppades på, med begränsade ramfaktorer sett till mandat och tid.  

Problemen med tydliga mandat och att inte få en tillsvidaretjänst skulle eventuellt vara 

representativt för en större grupp förstelärare. Skolverkets rapport Vem är förstelärare? 

(2014a) beskriver att endast 7 % av förstelärarna som då anställts hade en tillsvidaretjänst. Det 

går att tänka sig att uppfattningar som liknar informanternas finns på fler ställen.   

Bristen på ett tydligt mandat kan kanske förstås genom att de specifikationer Skolverket 

(Skolverket, 2014b) presenterat för tjänsten är väldigt allmänt hållna och mycket av ansvaret 

har lagts på huvudmän. Huvudmännen har möjligen haft allt för lite tid på sig att formulera 

tydliga tjänster då tiden för reformen varit knapp enligt en rapport från Skolverket (2014a). En 
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annan förklaring till att mandaten är så otydliga kan vara att huvudmännen med avsikt gjort på 

det viset, för att ha möjlighet att utvärdera vad den nya tjänsten kan användas till innan 

mandaten stärks.   

Inställningen till tjänstebeskrivningen är, hos alla informanter, att den är väldigt öppet/otydligt 

skriven. Vissa av förstelärarna uttrycker det som något positivt som ger dem frihet att utforma 

tjänsten efter sina och sin skolas förutsättningar. Orsaken till detta är möjligen att friheten 

upplevs som ett tecken på tillit till lärarens kompetens och erfarenhet. Några av lärarna är 

negativa i sin redogörelse av den öppna/otydliga tjänstebeskrivningen. Missnöjet kan 

förklaras på två sätt. Det ena är att en löst skriven tjänst ger ett svagt mandat att göra 

långtgående förändringsarbeten. Den andra problematiken som lyfts är att det blir svårt att 

förklara för kollegorna varför lönen är högre när uppdraget inte är tydligt.  Informanterna 

betonar alla att det är viktigt att ha en bra relation med kollegorna för att kunna arbeta med 

verksamhetsutveckling på ett långsiktigt sätt. Synen på hur förstelärarna styrs och hur de 

själva kan fungera som ledare kan kopplas till vikten av relationen med kollegiet.  

Relationen till de andra lärarna i kollegiet och rädslan för att skada relationen är ett ständigt 

återkommande tema i samtliga intervjuer. Denna syn på ledarskap tycks vara ett vanligt inslag 

i skolor eftersom en liknande bild av ledarskap presenteras i både Ludvigsson avhandling 

(2007) och forskningsrapporten Lärande och skolutveckling (2007). Kommunikation mellan 

lärare är viktig och en fördjupad förståelse av verksamheten hos en ledare gör att de som ska 

ledas väljer att lyssna. Även att behandla varandra som jämlikar är något som förstelärarna tar 

upp och det speglar resultatet av Ludvigssons avhandling (2007). Om det är någon som kan få 

förtroende för att leda ett pedagogiskt utvecklingsarbete så känns en lärare som den 

lämpligaste personen. Lärare är någon som är förtrogen med verksamheten och som med 

lätthet kan förstå kollegornas situationer på ett sätt som en rektor eventuellt inte kan. 

Vikten av en god relation syns också då informanterna pratar om hur de vill utöva sitt eget 

ledarskap. Det handlar i huvudsak om ”kollegialt lärande”, att ”öppna forum för diskussion” 

och liknande. Informanterna är noga med att lyfta att de inte vill vara instruerande i allt för 

stor utsträckning. Denna beskrivning av hur ledarskapet ser ut i praktiken stämmer väl 

överens med Skolverkets rapport (2013) om hur situationen för de första förstelärarna ser ut. 

Arbetet handlar i huvudsak om att handleda kollegor om dessa vill det och om att skapa 

mötesplatser för att tillsammans utveckla undervisningen. 
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Sammanfattningsvis finns i huvudsak en positiv syn på förstelärartjänsterna och en 

förhoppning hos informanterna att tjänsterna ska utvecklas positivt med tiden. 

Detta arbete är endast en första kartläggning av de uppfattningar som finns om denna nya 

karriärstjänst. Fortsättningsvis skulle det vara intressant att kartlägga vilka åsikter som finns 

hos lärare som inte är förstelärare, hos rektorer och hos huvudmän. Det skulle även vara 

intressant att göra en kvantitativ ansats utifrån de svar som givits i detta arbete och se i vilken 

utsträckning åsikterna finns representerade bland en större andel av Sveriges förstelärare.  

8.1 Metoddiskussion	  
En kvalitativ ansats av detta slag, med endast ett fåtal intervjuer för med sig ett stort antal 

effekter på studiens vetenskaplighet, sett till möjligheten att upprepa den med likartade 

resultat och studiens generaliserbarhet på en större grupp. Det är även problematiskt att skolor 

och kommuner inte redovisats tydligare eftersom att anonymiteten hos de som deltagit har 

stått i centrum. Men ingången i detta arbete var att göra en första kartläggning om vilka tankar 

som finns hos förstelärare rörande synen på ledarskap och där har studien kunnat presentera 

resultat.  

Herseys teoris uppbyggnad har underlättat analysen och gjort att det varit förhållandevis lätt 

att uttala sig om vilka typer av ledarskap som det talas om. Relationsbeteende och 

uppgiftsbeteende har kunnat identifieras genom enkla följdfrågor. Även om analysmetoder av 

det slaget som denna uppsats använder lämnat studien öppen för subjektivitet så är tydligheten 

i Herseys modell till hjälp för att en liknande analys skulle kunna göras av någon annan om 

man utgår ifrån samma rådata.  

Sett till urvalet som gjordes i uppsatsen så känns fokus på endast förstelärare relevant 

eftersom att studien är så pass liten i omfång och målsättningen var att få en bredd inom 

gruppen för att se vilka olika åsikter som kan förekomma. Även längden på intervjuerna var 

lämplig då lärarna som ställde upp på intervjun tycktes kunna avvara den tid som 

efterfrågades och innehållet blev så pass uttömmande att det gick att analysera och diskutera. 

Valet att titta på flera kommuner och skolor har varit berikande. Olika enheter har hanterat 

förstelärartjänsterna olika, vilket troligen har påverkat förstelärarnas inställning till sin egen 

tjänst och tjänsten allmänt. Skol- och kommunspecifika företeelser tagits upp och värderats av 

informanterna under intervjuerna. 
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Alla typen av metodologiska angreppssätt har för- och nackdelar och trots att 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer har sina begränsningar så har det bidragit till att denna 

studie har kunna nå sitt utsatta mål. 
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Bilaga	  –	  Frågematris	  
 

1. A) Hur länge har du jobbat som förstelärare? 
B) Hur länge har du jobbat som lärare? 
C) Har du haft något annat jobb som du tror har varit en viktig erfarenhet för din 
förstelärarinsats?  
D) Vad har du för utbildningsbakgrund? 
E) Någon övrig erfarenhet som du tror har varit viktig för din förstelärarinsats? 

 

2. A) Då du fick tjänsten, hur beskrevs den då för dig? 
B) Vad tycker du om den tjänstebeskrivning du fått?  
 
 

3. A) På vilket sätt bestäms vad du ska göra?  
 

4. Förstelärartjänsten beskrivs ofta som att man är en slags ledare i kollegiet.  
A) Hur ser du på ditt ledarskap i kollegiet?  
B) Hur agerar du som ledare i din roll som förstelärare?  
 
 

5. Om det hade varit upp till dig att utforma tjänsten i sin helhet, hur hade du då velat att 
den utformades? 
 

6. Här ges en sammanfattning av hur informantens syn på förstelärartjänsten så som jag 
uppfattat den och sedan får informanten kommentera den givna sammanfattningen. 

 


